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şahsın idamına mütedair mazbatalar kıraat ve kabul 
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BİRİNCÎ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,30 

REÎS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REİS —- Celseyi açıyorum efendim. 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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Adanaya gidecek heyet meyanında bulunan De
nizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin vaki itizarına meb-
rii yerine kura ile Konya Mebusu Tevfik Fikret Bey 
tefrik olundu. Saatlerin yirmi dörde taksimi ve Bey
nelmilel takvimin istimali hakkındaki kanun lâyihası
nın Cumartesi günü müstacelen ve tercihen müzake
releri karargir oldu. 

Badehu, ruznamei miizakerata geçilerek istikraz 
olunan mebalig mukabilinde emvali gaynmenkulenin 
teminat iraesine dair olan kanunun onuncu maddesi-

Teklifler 
/. — İdare heyetinin Büyük Millet Meclisi 1341 

senesi bütçesinin yedinci faslına 17 000 lira tahsisatı 
munzamına ilâvesine dair teklifi kanunisi. (2/519) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — İdare Heyetinin; Divanı Muhasebat 1341 
senesi bütçesinin on dokuzuncu faslına 30 000 lira 
tahsisatı munzamına ilâvesine dair teklifi kanunisi. 
(2/518) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 

Maarif Müdürlüklerinin lâgviyle bu vazifenin ma
hallinin en büyük mektep müdürlerine ifa ettirilme
sine dair (4/60) numaralı takririnin reddi hakkında 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Maarif müdürlüklerinin lağviyle bu vazifenin 

memleketin en büyük mektep müdürlerine ifa ettiril
mesine dair Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Bey tarafın
dan verilerek 22 Kânunuevvel 1337 tarihli heyeti 
umûmiye içtimaında Muvazenei Maliye Encümenine 
havale olunan takrir tetkik ve müzakere olundu. 

Maarif müdürlüklerinin ilgası kavanini mevcude-
yi tadilen vuku bulacak yeni bir teklifi kanuniye mü
tevakkıf olmakla işbu takririn reddi hususunun He
yeti celileye arzına karar verilmiştir. 

Muvazenei Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Çatalca 

Çankırı Şakir 
Mustafa Abdülhalık 

ni müfessir mazbata ile matbaa âlât ve edevatı yi e 
kitap ve gazete kâğıtlarının gümrük resminden istis
nası hakkındaki kanunun ikinci maddesinin ilgasına 
ve vasaiti nakliye komisyonunun sureti teşekkül ve 
vazaifine mütedair kanun lâyihaları müzakere ve ay
nen kabul olundu ve Cumartesi günü içtima edilmek 
üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri.) Aynen kabul edilmiştir. Ev
rakı varideye geçiyoruz: 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Hakkâri 
Âsaf 
Aza 
Sivas 

Rasim 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

REİS — efendim, mazbatayı reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kald'rsın.. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Mazbata kabul edilmiştir. 
efendim. 

2. — Ertuğrul Mebusu sabıkı Necip Beyin; Mc-
maliki müstahlasa ahalisinin 1335, 1336 ve 1337 se
neleri aşar borçlarının affı hakkındaki (2/1-45) nu
maralı teklifi kanunusinin reddine dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Memaliki müstahlasa ahalisinin 1335, 1336 ve 

1337 seneleri aşar borçlarının affına dair Ertuğrul 
Mebusu Necip Beyin takriri tetkik ve müzakere olun
du, 

Senesi geçmiş olmakla beraber neşrolunan muh
telif kanunlarla bu meselenin ihtaç edildiği anlaşılmış 
olduğundan tayini muamelesine lüzum kalmayan iş
bu takririn reddiyle Heyeti umumiyeye takdimi ka
rargir oldu 

Muvazmei Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Çatalca 

Çankırı Şakir 
Mustafa Abdülhalik 

2. — EVRAKI VARİDE 
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Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Hakkâri 
Âsaf 
Aza 

Sivas 
Rasim 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

REİS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum efen
dim Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Mazbata kabul edilmiştir. 

3. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, köy 
kanunundan ikişer adedinin her köye gönderilmesi 
hakkındaki (41179) numaralı takririnin reddine dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası, 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Ceflileye 
Köy kanunundan ikişer adedinin her köye gönde

rilmesi hakkında olup tahsisata taallûku dolayısıyJe 
encümenimize havale buyurulan Yozgat Mebusu 
Süleyman Sırrı Beyin takrirdi tetkik edildi. Dahiliye 
Vekâleti tarafından işbu kanunun memleketin her 
tarafına gönderildiği ve köy kanununun her köyde 
muhtar odasıyla köy cami veya mektebinde bir nüs
hasının bulundurulması hakkındaki (91) inci mad
desi hükmünün tatbiki takip edilmekte olduğu ve bu 
suretle takrir ile husulü teklif olunan maksadın hasıl 
bulunduğu anlaşılmış olmakla tayini muameleye ma
hal olmayan işbu takririn reddi hususunun Heyeti 
umumiyeye arzı karargir oldu. 

Aza 
Konya 

âzım Hüsnü L 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

REİS — Efendim, mazbatayı reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

4. — Düşman tarafından tamamen veya kısmen 
tarip ve ihrak edilmiş olan kasabat ve kuranın sure
ti imar ve ihyası hakkında (1/123) numaralı kanun 
lâyihası ve reddine dair Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 

Düşman tarafından tamamen veya kısmen tarip 
ve ihrak edilmiş olan kasabat ve kura'nın sureti imar 
ve ihyası hakkında olup İcra Vekilleri heyeti riyaseti
nin 19.11.1337 tarihli ve 6/1341 numaralı tezkeresiy
le gönderilen lâyıhai kanuniye tetkik ve müzakere 
olundu. Bu gibi mahallerin imar ve ihyası için bazı 
şerait altında harap olan şehirler belediyelerine Ha-
zinei Maliyece ikrazatta bulunulduğu gibi duçarı is
tilâ olan mahaller ile her hangi sebeple nısfından 
fazlası harap olan şehir ve kasaba ve kura'da 1338 
senesinden itibaren inşa edilmiş ve edilecek mesakin 
ve çiftlik ebniyesinin 1349 senesine kadar vergi ve 
zamaiinden muafiyeti dahi kabul edilmiş olduğundan 
ittisabı kanuniyetine lüzum görülmeyen işbu lâyıhai 
kanuniyenin reddiyle heyeti umumiyeye arzı karar
gir oldu. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Hakkâri 

Âsaf 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şak ir 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Hakkâri 

Âsaf 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Mazbata Muharriri 
Çatalca1 

Şakır 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
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Aza Aza 
Konya Kırşehir 

Kâzım Hüsnü Yahya Galip 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

VEHBl BEY (Karasi) — Efendim lâyihanın esas 
müraderacatını bilmiyoruz. Reddedilen nedir, istifa
de edilecek noktaları var mıdır? Bunları anlayalım. 
Ruznameye alınsın ve Muvazenei Maliye Encümeni 
izahat versin. 

MUVAZENE* MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Efendim, bu dört sene evvel gelmiş olan bir iâyThaıi 
kanuniyedir. Ta 1337 senesi nihayetinde gelmiştir. 
Arzu buyurursanız tab ve tevzi edilsin, (reye sesleri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Tabedilsin efendim. 
(r'eye sesleri) 

REİS — Efendim, mazbatayı reye koymağa mec
burum!, 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim., lâyiha hakkın
da mütalâa denmieyan edeceğiz, elde mevcut bir şey 
yok. (Reye sesleri) tabedilsin de fikrimizi arz ede-
Km 

REİS — Mazbatayı reye arz ediyorum efendim. 
(Ruznarneye alınsın, reye sesleri) 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, ekseriyet re
ye konmasını talep ediyor. 

REŞİT BEY (Malatya) — Reye koyun Reis Bey. 
REİS — Ruznameye alıyoruz efendim. 

5. — Elyevm mevkii tedavülde bulunan evrakı 
nakdiye yerine aynı evsafı kanuniyeyi haiz olmak ve 
aynı miktarda bulunmak üzere yeni evrakı nakdiye 
ihracı hakkında (1/750) numaralı kanun lâyihası ve 
Kav anin ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazba
taları. 

REİS —- Ruznameye alıyoruz. 
(MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efendiim, Muvazenei Maliye Encümen,1; bu kanun 

REİS — Ruznam'ai müzakerata geçiyoruz : 
/. — Saatlerin yirmidörde taksimi suretiyle isti

maline dair (1/748) numaralı kanun lâyihası ve En
cümeni mahsus mazbatası. (1) 

(1), Zabtın sonuna merbuttur. 

hakkındaki lâyihasını ikmal etmiştir. Bugün taba gi
diyor. Bendeniz tabını müteakip ilk celsede bunun 
müzakeresini 'istirham ediyorum. Çünkü muamelâtı 
mütevaliyesi bir kaç ay sürecek bir meseledir. Bir an 
evvel işe başlamak için tabını müteakip teröihan mü
zakere edilmesini rica ediyorum. 

REİS — Efendim, vekil Beyefendi diğer mevad'a 
tercihan müzakeresini tekl'if ediyorlar. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul! etmeyenler lütfen eli kaldır
sın.. Kabul edilmiştir efendfirro. 

6. — İnhisarı Duhan Kanunu muvakkatiyle 26 
şubat 1341 tarih ve 558 numaralı Tütün idarei mu-
vakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarı hakkında (1/768) 
numaralı kanun lâyihası ve kavanin ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 
1. — Hakkâri Mebusu Âsaf Beyin kırmızı kurde-

lâlı istiklâl madalyasiyle taltifi hakkında Başvekâletten 
gelen tezkere. (3/519) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Takrirler 
/. — Biga Mebusu Mehmet Beyin, Memurin Ka

nununun süratle Meclisi Âliye sevk ettirilmesi temin-
niyatına dair takriri. 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. (Biran ev
vel sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi bu 
Memurin Kanunu encümende idi. Geçen, sene ruzna-. 
mede idi. Hükümet geri aldı, Başvekâlete mi gitti de, 
Başvekâlete gönderiyoruz? 

REİS — Efendimi, hükümet tehiri müzakeresini 
talep etmişti. Müzakeresini tehir etmiştik. Şimdi ha
zırlayıp gönderilmesi için Başvekâlete havale ediyo
ruz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hükümet 
müzakeresini istemişti. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Saatlerin yani gü
nün yirmi dört saate taksimi suretiyle saat kuüanıl-
niiası meselesine bendeniz itiraz etmeyeceğim. Bir çok 
mütemüddin memleketler bunu kabul etmiştir. Yal
nız bunu, şimendiferlerde, devletin resmî muamelâ
tında ve böyle tarifeye ve muayyen saatle işleyecek 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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mevadıa hasretmişlerdir. Ahali istediği gibi saat kul-
kınabillr. Yani, kanunen herkese cebindeki saati yir-
niiidört saat olarak kullanacaksın diye bir mecburiyet 
tahmil etmemişleridir. Tabiî bizde de hu talımü yok
tur. Bendeniz yalnız mebdei saat meselesi hakkında 
söyleyeceğim'. 

Mıalıumuâüniizdir ki, her yerde, her mismkket, 
memteketii için bir saat ka'bul etmiştir. Memleketlimi
zin vüsati itibariyle her yerde bir saat kullanılması 
mümkündür. Fransa, ingiltere'de küfeni!an Avrupa' 
yi Garbi saati denilen Garp saati ki, Londranın 
(Grin'ç) saati olup Gri nişten geçen nıhfünehar dai
resinin yedi buçuk derece Garbında yedii buçuk de
rece Sarkandaki mamaKk içindir. Bunda İspanya, 
Portekiz de dahildir. Bu memleketlerin saati Griniç 
saati'dir. Yani Grliniçten geçen nısfünnahans nazaran 
tayin olmuş saattir. Bundan somıra Avrupa'yı vıaisatî 
ısıaıaiti geliir, O da Griinliçtem onbeş dönece Sarkıta bu
lunan nısfunneihar, vasatta olimak üzere onun yedli 
(buçuk derece Şarkında ve yeldi buçuk derece Gar
bında olan rniemlek etler için istimal loliunan saaititir. 
Bunu da bütün Avrupa'yı merkezi kullanır. Bu, 
Fransa, İspanya, Portekiz "saatime nlisbeltle bir saait 
evvel başlayan saattir,• 

Sonra Avrupayı Şarki saaltlıeıri gelir ki, fou da, 
Bugarisıtan'daın »başlayan saaltttr. 'Bulgaristan hu
dudundan başlayarak Şark odan memleketlere şâmıil-
dir< Yani Romanya'ya, Türkiye'ye, Leih'isttan, 
Rusya ve sair'eye mahsus. Bu, 'birçok ızamandaınıberli 
şimıanldlifeır İlerde vesaik hususaittfca kuiamulur. Bu müş-
tenelk saatelıe her memleket muamele görürdü. Hat
tâ Osmanlı İmparatorluğu zamanında Rumelili'nim 
ibk kısmı Avrupa vasati saatine tesadüf ettiği için, 
Şark demiryolunun Selanik'ten Manastır'a kadar 
giden şimendifer halttı, Avrupa vasati saatiyle üşlıer 
ve İsitanlbul saatine nazaran bir saat teihhürllie olan 
saatle muamele göründü, İstanbul saati 'bir sıaat ev
veli muamele görürdü. Nitekim bugün dalhd rnemle-
Iketimizdıe şimendifenliör iki saat üzerime işiyor. Fa
kat hemen ibüıtüıı şimıenldiilfederiimiz Avrupa'yı Şarkî 
saatine (göne .(işliyor.: Yalnız Çoibanjbeiliiniden Mıarîdlin'e 
kadar «olan kıısıını ki, dördüncü bir saütk. O da bu 
saatele. lişlliıyor; Memleketimizde bugün «resmî ola
rak iki saat kulDanıhr. Birisi Avrupıayı Şarkî saati, 
diğeri Asyayı Garbî saatidir. Şimdi teklf olunan 
ısaıaite izmit civarından geçen ve Grimüç nısifünnelha-
rıına nazaran tamam otuzuncu derece bulunan nıs-
fünreeiharın gösterdiği saate nazaran bütün memle
ketin saatini ıtaltbik etmektik. Bundan memlekete 

ne menfaat hasıl olacaktır? Biursûniz ki memleketi-
rnizin en Garip noktası Meriç ımansabıdıır. O da İz
mit nısfünnieharma kadar dört derece blir parça bir 
ruibu kadar ibik farklaki Enez körfezine göre bu su
retle kulianılaın saate nazaran aşağı yukarı on üç 
buçuk dakika farklı bir saate kullanılmış olacaktır. 
Halbuki Kars, Ardahan, Beyazıt (haltta bugün memle-
keıtimiiızin en Şark noktası olan Süleyrnaniıye Sanca
ğıdır. (Bravo sesleri) orada tamam İsitanbul nısifün-
ıneharına göre 19 derece, İzmit nıısfünneharına gö-< 
re 18 derece 72 dakika bir farkla bir ısaalt kulamla-' 
cakitır. Yani ne gece yarısı gece yarısuma uyacak, 
ne nısfünmeharı nısfünnıelhanna uyacak, memleketin 
hakiki saatlime nazaran 70 dakika farklı olarak bir 
saat kuMıanutaalsını istilzam edecektir. 

, B'ütün Türkiye'de bir saıaıt kullanılmasımın fay
dası münker değildir. Yalnız bütün Türkiye'de Garp 
cühetinldan geçen blk nısfünnelharın bütün memleket© 
şamil oknasundan ise acaba Türklye'mün vasatımdan 
geçen mıısfüınneıbarıa nazaran 'teemmül 'Oilunsa, ne şe
kil ahır? Bu seferde Avrupa saatleriyle de muayyen 
bir saat ihtilâfı meselesi hasıl olur. Onun (için ben
deniz üç şekil (tasavvur ediyorum, 

Birindi şekil; teklif olunan sekilidir ki, Girlinliçten 
otuz dokuz denece Şarkta bulunan Girinıiçe nazaınan 
blir saatin tatbiki. İkincisi Girimiçıtan iki Ibuçuk sıaat 
farkı olan Çobaribeffi nıisfüınnıehanradian geçen nııs-
fünnehanı mebde ittihaz ederek miemlekeitin Garibi
nim, Şarkınım aıynı isaabi kuillammıaısı, 

Üçüncüsü; Bütün dünyanın kabul eltitliği bir ta-
havvülât yaridir ki onbeş dıeriecede b:ir saat tıahavvül 
eder ve hize bir memleket yarım saıtten fazla kendli 
ınısfünneharına nazaran farklı saıaıt kull'anımaz. Yanıi 
Faksa, Çobanbeli nısfünıneihaınının Garbını Gıirlinliçe 
nazaran iki sa ı̂t faılklı kuMianmak onun Saikını da 
üç saat farklı kullanmak ki şimdi resmen şıimendlifer-
torıde kullıanılan î;aaitıtir. Bu saat yadımız bizlim meni-
llökette değitldir. Rusya'da (böyle olduğu giıbli Ameri
ka Gemahiri Müttehidesi dört saait kullanur. Nivyork 
ısaalüi, VaşinıgCon saaıti, bir ide orıtada ib:r mıerrie-
ıkettir ki (iısmiimi unuıteltum onun sıaalt,i bir de KaDİ-
fonniıya saati. Amıerikıa'ida miemlelkeıt vasi oiıduğu 
(için bir nısfünnehara göne saat kullıanmıak mümkün 
olmuyor ve memleketin kendi niısfunnelharına göre 
ıtakrliben yarım saatten fazla saait IkuiUanımayı müna
sip görmüyorlar. Onun dçıin Amerika'da dört sıaaıt 
vandur/ Bir birimden bir saaıt farlkh 'Oilmak üzere 
dört ınısfünınahar'i vaısaltiye göne, saait kulanınyoriar 
ve bu Garpla Şark beyninde yiırmıi üç derece farklı 
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•olan biziİim memleketimizde de lilkli saatte tabi olması 
ve 'bu veçhile bütün dünyada onbeş derecelik nıs-
fıınmieihıar beynimdeki bireır saıalt farkla saat tatbik 
olur-jmasımı ben daha münasip görüyor um. Bu fark 
şu oHacaktur. Şarkî Türkiye saati Garbi Türkiye 
saatli, fakat her memlekette yanım saaten ziyade 
ıkendi nısfünmaiharından geçen nısfünnöhaı'dan farklı 
olmamak üzere saalt kullanılmış. oılacaktır. Bunun 
takiaMni Heyeti Celileye bırıakıyomm. 

TUNALI HÎLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
Muhtar Bey bir iddiada bulundular. Ahailiyıi cebir 
edemeyiz, mecbur tutaimayız dıedier. Avrupa'da 
dıa böyöediir dediler, Yaılnıız resımî işlerde yirmi dört 
saat caridir deldi ler. İhtüyar ankaldaışımız yirmii sene 
evvel Belçi'ka'yı dolaştığımda, Bürüksele gittiğimde 
çok müşkülâta ırnaıruz kaldım. Bütün ahali yirim dört 
sıaıaıt üzerine ıiş görüyordu. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efen-
dl'm, 1914'te Avrupa'ıda 'bayradımllel umumî bir 
kongre limikat etti, Bu kongrede bütün milletler 
»saatlerimi Ginimiç rasathanesiıne nazaran toy in etme
yi kabul ettiler. Malumuâlliniz Avrupa'nın en Garp 
sımtlerimıim hesabıma nazaran Almanya'da AMlka'nım 
en Garbımda olan (Bfrıalh) mımltıikaJsıdıır ki, bu nıok-
ta takriben Gri niçin yedi buçuk, on derece kadar 
garibımdadıır. Binaenaleyh İnıgiıltere yeldi buçuk 
Gniın'için Şarlkı, yedi buçuk ida Grimliçin Garbı ol
mak üzere taksiım edildiği zaman bültıüm İngiltere 
aşağı yukarı »bu saatin derumunda kailuyor. Sonra 
Avrupayı merkeziye yani Grimliçten on beş derece 
Şarka gelince, bu da takriben Grimiç'ten geçiyor. 
Grindç'iten geçen •msıfünmeihar dairesi de Avrupa 
merkezi içim esas saat ittllhaz edillrn'işıtir 'ki, Aiiiman-
ya'mım Şarkı ve Garibi bu saıalti Ikulanır ve aralarım
da 30 - 32 dakika azamî Iblir ıfaırik bulunur. Mahal
lî saatle İka, ıbu da muamelâtı beşeri yenim tanziminde 
o kadar büyük bir hata yapmaz. Sonra ibize gellin-
ce: Girlimıiç'ten sıonra otuzuncu ıdenece İzmit'ten ge
çen nasfıünneJhiar daiiresidiır kli, 'bumun hükümetçe tek
lifi bütün Türkiye'de iki saati iktiva etmez. Muh
tar Beyefendi iki ınoktaii nazar ıserldetitier. Birincisi 
ahalliyi icbar etmeyelim Idediflier. Ahaliyi (icbar de-
ğlill, zaitetn hiç kimseyi icbar edemeyiz. Fakat hü
kümet ahali ile olan bütün muamelâtımda ıbu saati 
iatiımal edecek'üir. Binaenaleyh ahaii /de mecburdur. 
Şknıenıdiıfeıne binecek, mallını götürecek, vaktinde, 
saatinde yetiişjmezıse kemıdi işlini, intuzaimiını şaşırtır. 
Mıaımıafih meöburiıyet (değil, zaruret varidi^ , Bu 
saıaiCin Ihükümıöt tarafından teklifi ile gayet muva

fık, gayet ani »bir usul tatbik ddilmliş'tir. Bunda bir 
rnüşjkıilâıta 'da maruz kailıınamıaz. Bidayeten bir iki 
ıay saatlin yirmii dörde 'fcaksiimi (biraz ımüşkiâta ma
ruz kalırsa ıda, bilâhare anlaşılır. Yalnız İtalya'da 
zannediyorum!, küçük »bir memlekette halâ »bugün 
saatin mebdeimi gruptan .'bir saat evvel kaibul etmiş
ler ve yıkmi -dört saalt olarak fcalbül etmişilerdi. 1914'e 
Ikadar yallmız ıbu memleket de saatler yirmi dört ola
rak 'kabuil e/dilimlişti. il 914'ıten sonra umumidir, he
pimiz kalbül e'tmeğe meclburuz* Yalmız »buraıda ikin
ci malddede Gininiiç yazıılmış, bunun taslhliihimi rica 
©deceğiim. Malumu âliırtiz İnıgiiliz lisanınım yazısı 
okuması gibi ıdeğilMir. Özü, sözüne benzemez. 
Onum ıiçin Grenviç yerine Gkiniç yazıllacaiktur. Son
ra altında nısfünnehar dairesi denecek iken (dairesi) 
Ikeliimesi unutulmuştur. Onun yerine nısfünnehar 
daliresli demek Mzımgelliyor. Yoksa kanunun heyetli -
umumiyesin'de mucibi münakaşa olacak »bir şey yok
tur, Zaten »hükümet her dairenin mütehassısların-
dam mürekkep bir heyet ile ilimi .bir lâyiha ihzar et
miş, ona 'göre bu kanun vücuda kelimişitiir. Blina-
enaleyh muciilbi mıünakaşa ibir vaziyeti yoktuir. Bu 
suretle kaibuilünü rica ediyorum,» 

ZİYA BEY (Çankırı) — Efendim, bu mesafe 
Müdafaa! Milliye Vekâleti ta raf «nidan kemidi nıoktai 
nazarıın/a göre muamıelâ'tıta bJhassa memlekeıtümıizde 
bir saat Ikuıllaınımak üzere yapıllam bir tamim üzerime 
meseûe Nafıa Vekâletine (havalle edlillmıiştir. Bi:z da 
ıde»dik İki, bu ımeselieyi âırliz Ve âmii'k biciaz «daha gö-
rüşime'k 'lâzım, Müidafaaıi Müılliiyenim bir tamimi ile 
bu şekil doğru değildir. Bütün vekâletlerden birer 
mütehassıs çağırailım, burada bir encümen teşkil 
edelim, ona göre bir karar verelim denildi, orada 
müzakenie oereyan ötti, hepimiz yirmii dört saat me-
selieslimiim kabulliünıe taraftar olduk. Bunu bilhassa* 
İtalya kamun 'şieiklinde olarak kabul etımişıtir.' Diğer 
milîötlerde bu gibi bir şey yoktur. Fakat bizim he
defimiz, Türlkiye dahilimde bulunan biılûmum resmî 
ve umumî imüesselerde bunun taifcbilkidir. Bu mese
leyi böyle konuşmuş idlik. Şimdi burada, Türkiye 
Cumhuriyeti damüinde yirrai dörde ımunkaseim saalt 
olan saat bittabi herkese 'kuMandıri'lamaz. Umumî 
ve resmî müessesıatta diye tasrih ©ditecek .olursa kâ
fidir. Herkes ona göre saatini uydurur ve kendli 
muamıelâtıını ona göre tedvir eder. Şiımdıi Muhtar 
Beyefendi bumun otuz dereceden geçmeyip otuz 
yedi buçuk dereceden geçmesine taralft'ar o'dyorlar 
iki rnailûmuâliniz bu mesele en zliyade haritacılık fen
nini alâkadar edcjr. Denizde ve 'karada birçok mu-
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aırneilâtta hıaıriltanjın sılhhıaM olması şaıttı aaaimldır. 
'Bazı kazalar olur, 'biılhıassa muharebe zıamianllıanındıa 
Ibunılianın vaizi ydti e oğnafiyesini gayet smihaltlfe (tayin 
atmek ikltliza eder. Onun için haritamın da gayet 
sıhhati alimıası Jıâzıım gelir. Binaenafeyh iböyle ke-
slidıi 'biır tul daiinesi k-uBÜaınmÜmaıyıp da adedıi itam kufl-
lianailıiınsa daha sıhhaıtlıi olur. Malıumuâllinıizdir ki 
'bütün dünya, {îıariltâlıaırıını tngiliizferdıen kopye et-
ımıdk'tddıiırilıer. Buruların raısalthaındlıarii vesaiirıeferi hali 
tekemmüldddk.. Herkes sonlara nazaran oyduruyor, 
Ibiiz Idıe 'o zaruretteyiz.: Bütün haritataılrnızı ©nilaıra1 

göne yapacağız ve onlardan kopye eitltiiğiımiz ıhaırıiıtalar 
ile muamelâtımızı tedvir edeceğiz. Binaienafeyıh bu
nun ıbu şekillide kabulü iillle cadınız (umuimî ve resmî 
müesseısıaitta) kdiımıefarfiniin ilâvelsİMÜ teklif ediyo
rum., 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Haritalar
da bir çok tahrifler yapıyorlar. Burada tetkik ettiğiniz 
zaman çok ihtiyatkâr olmamızı rica ederim. 

•REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldursın.. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Günün yirmi dört saate taksimine dair kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyet dahilinde yir

midörde munkasem saat kullanılır. Günün mebdei 
geçe yarısıdır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, «Tür
kiye Cumhuriyeti dahilinde yirmi dörde munkasem 
saat kullanılır.» cümlesi yerine bendenize kalsa, günü 
yirmidörde taksim eder saat kullanılmalıdır denilse 
daha sarih değil midir? Yirmidörde munkasem olan 
saat değildir, gündür. Bir gün on iki saate munkasem 
idi. Şimdi yirmi dörde taksim ediyoruz. Onun için, 
«Türkiye Cumhuriyeti dahilinde umumî ve resmî mü-
essesatta günü yirmi dörde taksim eden saat kullanıl
malıdır. Günün mebdei geçe yarısıdır.» desek daha fen
ni daha sahihdir. (doğru sesleri) 

REİS — Efendim, Başka söz isteyen yoktur. 
Takrir okunacaktır: 

• 
Riyaseti Celileye 

Birinci maddenin berVeçhiâıti olmasını teklif ede
rim., 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilind^ umu
mî ve resmî müessesesatta günü yirmidörde taksim 
eden saat kullanılır. Günün mebdei gece yarısıdır. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — 
Umumi ve resmi müessesatın ilâvesine hacet yoktur. 
Gerçi halk icbar edilemez. Fakat kendileri bilmeebu-
riye yapacaklardır. 

RASİH BEY (Antalya) — Türkiye Cumhuriyeti 
dahilinde denilince «Umumî ve resmî müessesatta» 
denilmesine lüzum yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Zaten tatbikatta 
öyle olacaktır. O kelimelerin kaldıınlmasını bendeniz 
de kabul ediyorum. 

REİS — Efendim, takrir tadil edilen şekilde tek
rar okunacaktır. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde gü
nü yirmi dörde taksim eder saat kullanılır. Günün 
mebdei gece yarısıdır. 

REİS — Bu takriri nazarı itibare alanlar lütfen 
el kaldırsın.. Almanyanlar el kaldırsın.. Nazarı iti
bare alınmıştır. Encümen bunu aynen-kabul ediyor 
mu? 

ENCÜMEN NAMINA MAHMUT NEDİM 
BEY (Malatya) — Lütfen bir daha okunsun efen
dim. (Muaddel takrir tekrar okundu) 

REİS — Encümene verelimde ihzar etsin. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efen
dim, Muhtar Beyefendi Hakikaten muvafık birşey 
teklif ettiler. Fakat biz muvafık bir şekil tanzim ede
medik. Mesele şudur: Günün mebdei gece yansın
dan başlar ve yirmi dörde kadar devam eder. Esas. 
bundan ibarettir. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim, gece yarısın
dan başlar deyince yazın bir saat ileri yahut geri al
mak ihtimali var mıdır? 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — O baş
ka meseledir. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Bunu kanunla tespit 
edersek.., 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Malu-
muâliniz gece yarısı, gece yarısıdır. Yani şemsin tah-
telufuk nnsfünnehare gitmesi mesfünnehasdur. ve gün 
o zaman başlar. Onu bir saat ileri, bir saat geri ala
bilirsiniz. Onun bununla alâkası yoktur. 

REİS — Efendim, birinci madde encümendedir. 
İkinci maddenin müzakeresine geçiyoruz: 

Madde 2. — İzmit civarından geçip «Giriniç» 
e nazaran otuzuncu derecede bulunan nısfünnehar 
bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esasdıır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Nısfiinnehardan 
sonra «Dairesi» kelimesi ilâve edilmelidir. 
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İ : 31 26 . 1 2 . 1341 C : 1 

VEHBİ BEY (Karasi) — Bendenizce bu madde 
zaittir. Asıl maksat saatlerin tevhidi, yirrnidörde tak
simi ve günün mebdeinin gece yarısına getirilmesi
dir. Bu, birinci madde ile tamamen temin edilmiş
tir. Bu temin edildikten sonra esas olacak nıfünne-
har meselesini erbabı fenne bırakmak lâzımdır. Er
babı fen, rasathaneler hangi ndktai esas tutuyorsa 
bir karar verir, bundan başka. Yarı nicap ederde 
filan nısfünnehar esas alınmak lâzım gelir. Eğer bu
nu kabul edersek sonra yeniden bir kanun çıkarmak 
lâzımdır. Onun için bunu erbabı fenne bırakmak da
ha iyidir. Binaenaleyh birinci madde maksadı temin 
etmiştir. İkinci madde zaittir. Bedenizce tayyı lâ
zımdır. 

ZİYA BEY (Çorum) — Efendim, Vehbi. Beye
fendi ikinci maddenin tayyını tefclif ediyorlar. Yani 
nısfünnehara lüzum yoktur, bu ihtisas işidir, ait ol
duğu daire ve mütehassısları bunu yapsın diyorlar. 
Halbuki mesele öğle değildir. Demin arz ettimki bu, 
haritacılık fennini alâkadar eder. Her daire çeşit çe
şit harita yapmasın. Aynı mebde ve aynı esasa göre 
haritalar yapsın. Bu madde, bu maksatla yazılmıştır, 
bu elzem bir şeydir. Harka alırken bütün devairi res
miye ve umumiye böyle hareket edeceği gibi hususi, 
haritalarda olsa onlarda böyle yapacaklardır. Bu biti 
kanundur. Böyle yapmağa mecburdurlar. 

REMZt BEY (Gaziantep) — Efendim, esbabı 
mucibede Türkiye saatlerinin hepsi bir olacaktır ve 
Giriniç nıstfühneharına göre tanzim edilecektir diye 
bir kayıt vardır. Eğer Türkiye saatlerinin hepsi bir 
olacaksa, encümende, bu noktayı istihdaf etmiş ise 
maddede de bir kayıt bulunsun. Encümen esbabı mu-
cibesinde bunu hükümete terkediyor. Esas saatler bir 
olacaksa madde daha vazıih olsun. Şüphesiz bu da
ha mürahcahtır. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efen
dim, esasen onbeş dereceden geçen bir nısfünnehar 
dairesi esas nısfünnehar dairesidir. Biz de İzmit'ten 
geçen nısfünnehar dairesi esas nısfünnehar dairesi 
olarak çıkıyor. Çünkü 45 nci nısfünnehar dairesi 
takriben Erivandan ve Süleymaniı'yeden filân geçip 
gidiyor. Yani oranın mebdei bizde değildir. Mesele 
şundan ibaret kalıyor: İzmit'den itibaren 3-4 derece 
garpde Edirne varki bizim hududumuzun müntaha-
sırdır. Sonra saat mıntıkası olarak İzmit'den itibaren 
7,5 derece şarkta Fatsa vardır. Esasen, Fatsa-Kan-
gal-Gaziantep hattiyle Edirne hattı arasındaki meva-
kide bir saat kullanılması lâzım gelir. Bunun şarkın
da 45 derece Erivandan geçer. Demek ki, oradan iti

baren Fatsa'ya kadar bizim 7,5 derecelik bir yerimiz 
vardır. Orada başka bir saat kullanmaklığımiiz lâ
zım geliyor. Fakat bugünkü günde icabı hal bunu 
muvafık görmüyor. Çünkü oralara gitmek için şi
mendifer yoktur ve böyle bir saate ihtiyaç yoktur. 
Fakat bilahare oralara şimendifer yapılır, bura ile o 
nısfünnehar dairesi arasındaki vasıta temin edilir. 
Onun için hükümet tarafından verilen teklifte, iki 
saat diye tespit edilmişti. Biz bunu kaldırdık, İzmit 
nısfünnehari esastır, dedi/k. Zaten İzmir esastıır: Esas 
İzmit nısfünnehar dairesidir ki, hükümet isterse bü
tün memlekete 7,5 derece sağındakini ayrıca bir saat 
olarak kabul eder. Maksat bunu kanuna koymamak
tır. Fennen kabul edilmiş bir şeydir. Fenni olan bir 
şeyi hükümet icabı geldikçe tatbik edecek. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, evvelce-
de arz ettim. Memleketimizin şark kısmı için bir sa
at farkla saat kullanılması bütün dünyaca kabul edil
miş bir usuldür. Mahmut Beyefendi buyurdular ki, 
bizim vilâyatı şarkiyede şimend'ifelerimiz .yoktur. 
Halbuki bilâkis Asya'yı garbi saatiyle işleyen Kafkas 
şimendüferleriyle resmî irtibatımız vardır ve onlar 
asyays garbi saatiyle işliyor. Yani İzmit'ten geçen nıs-
fünnehare nazaran bir saat evvel başlayan bir saatle 
işliyor. Bizim Erzurum, Sarıkamış, Kars şimendifer
leri o saatlere göre işliyor ve şarkta böyle bir saat 
kullanılmasında fayda vardır. Saastlerin mebdei ne 
olacaktır, buna lüzum yoktur, diye rüfekadan bir zat 
işaret buyurdu. Bu doğru değildir. Çünkü hükümetin 
muamelâtı resmiyesinde şu saat denince meselâ, An
kara İstanbul'a bir emir veriyor, filan satte şu iş ola
caktır demeliki dakikası dakiıkasında olsun. Bilmeli-
ki buranın dakikası oranın dakikasına uymalı ve bil-
meliki vaka ne vakit oldu, iş ne vakit olacaktır, belli 
olmalıdır. Şimendiferin muamelâtında tamam dürüs-
tî ve muamelâtın muntazam olması için bir saat kul
lanılması lâzımdır. Memleket kabul edebilir ki me
selâ Sivas'ı geçtikten sonra zannederim (15) kilo
metre şarka tesadüf ediyor. O nısfünnehar orada 
saati bir saat değiştiriyor. Nitekim Çobanbeli'ne gi
derken saat değişiyor, ta Mardin'e kadar aynı saatld 
işletiyor ve avdette gene bir saat geri alıyoruz. Ada-
na'ya böyle geliyor. Suriye bizim memleketin saati
ni kullandığı halde Suriye şimendiferleriyle beraber 
bizim şimendiferleri işleten aynı şirket Adana'da ve 
Suriye'de umumiyetle Avrupayı şarki saati kullanır 
ve Çobanbeli'nin ilerisi de bütün dünyanın kabul 
ettiği saati kullanır. Yani Suriye'ye uydurmak için 
değildir. Bu İzmit'den 7,5 derecede, şarktan geçen 
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hat Halep, Şam yani Medine'yi garpte bırakır ve bu 
memleketlerin şarkında olduğu için bugün Suriye şi
mendiferleri Avrupa yi sanki saati dahilindedir. Hal
buki bizim memleket daha şarka ilerlediği için Su
riye şimendiferlerini işleten idare, dünyanın kabul 
ettiği usule tevfiki hareket edebilmek için Suriye 
şimendiferimizin Çobanbeyi ile Mardin ve Nusaybin 
arasındaki kısmını ayrıca bir saatle işletmek mec
buriyetini görmüştür. Her şeyde fenni ve dünyanın 
ikabul ettiği usulü* kabul ediyoruz. Memleketimizin 
hamdolsun vüsati bir saat içerisinde girmez. Hamdü-
ısena ederek iki saat kullanırız ve şark saati diye garp 
saati diye iki saati kullanmayı daha muvafık görü
yorum. Bütün dünyanın kabul ettiği usulü daha mu
vafık görüyorum. Kabul ve ademi kabul size ait
tir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, ar
kadaşlarımızın muhtelif beyanatİyle anlaşılıyor ki 
madde biraz mübhemdir. Müsaadenizle izah edeyim. 
Hükümetin esbabı muciıbesinin beşinci sayfasının ni
hayetinde (bu hesapça alelumum Türkiye saatleri 
Griniç'ten daima iki saat ilerde bulunacak ve hiç bir 
yerde saat farkı görülmeyecektir.) balkınız bunda 
bütün Türkiye dahilinde saatleri iki saat olmak üze
re kabul ettiği anlaşılıyor. Teyiden (vakıa memleke
timizin kısmı şarkisindeki bazı mevakiin Griniç'ten 
üç saat farklı bulunması lâzım gelmekte ise de emsa
li hakkında Paris kongiresinde nazarı müsamaha ile 
görüldüğü üzere aksamı şarkiyede dalhi İzmit nısfün-
nsharmın saatlerini kabul ve tamim eylemek, ilim ve 
fen ve asrı hazır namına pek: musip olacaktır) Muh
tar Bey arkadaşımızın ve Mazbata Muharriri Beye
fendinin ifadelerine nazaran hükümet muhtar bırakıl
mış oluyor. Halbuki hükümet bunda katiyetle diyor 
iki, biz iki saat kabul etmiş oluyoruz. (Bir saat sesleri) 
Bendenizce maddeyi buna göre tadil etmek lâzımdır. 
Çünkü mübhemdir. Eğer Paris kongresinde kabul 
edildiği veçhile 15 derecelik esas ittihaz olunduğuna 
göre sağından ve solundan 7,5 şer buçuk derece üze
rine yarım saat kabul etmek lâzım geliyorsa şimdi 
verdikleri izahat veçhile bizde de iki muhtelif saati 
kullanılmak icab edecek. Binaenaleyh hükümette ve 
muamelâtı nasta katiyeti ifade için madde kati ol
malıdır. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efen
dim, Beyefendi encümenimizin muhterem azasından-
dır. Bu saatlerde esas meselesini lâyikiyle ihata bu
yu rumamışlar. Esas madem ki mebde olarak Greniç'i 
kabul ediyoruz, ondan sonra gelen her on beş dere

celik bir nısfünnahar dairesi sağında ve solundaki 
7,5 derecelik saatler için esastır. Başka bir kelime ile 
ifade edilemez zannederim. Yani esas nısfünnehar 
dairesidir. Anlaşılmayan başka bir yeri var mıdır? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Görülüyor ki, erkânı harbiye müdafai memleket 
noktai nazarından lâzım gelen hususa ti nazarı itiba-
re almıştır. Harekâtı askeriye ile saatlerin çok alâ
kası vardır. Muhtar Beyefendi iki saatin istimalin
den bahsettiler ve fenni olduğunu ispata çalıştılar. 
Acaba Erkânı Harbiyenin noktai nazarı bu suretle 
memlekette iki nevi saatin istimaline müsait midir? 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Burada 
Beyefendinin sualleri hakikaten variddir. Bir mem
leket dahilinde esasen bir saat bulunması muvafıktır. 
Bizde ise öyle saatlerle bir fark etmiyor. En garpta 
bulunan bir yerle Kars vilâyeti dahilinde takriben 
47-48 dakika kadar bir fark bulunur. Azami fark bu
dur. Halbuki bizce 30-35 dakikaya kadar zaten fen-
nen müsaade vardır. Binaenaleyh 12-13 dakikalık 
bir fark vardır öyle buyurdukları 70 dakika gibi bü
yük bir fark değildir. 

'MUHTAR BEY (Trabzon) — 18 derecedir, 72 
dakika eder. İzmit'den en uzak mesafemizin miktarı. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Derece 
değildir, graddır. Yani Türkiye'nin umum tulu kâ
mili Meriçten Beyazidin en çıkıntılı noktasını teşkile-
den nısfünnehardan geçen nokta ile nısfünnahar ara
sı takriben 20 graddır. Eski derece İzmit'ten itiba
ren. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Yeni derece. 

MAHMUT NEDİM BEY (Devamla) — Bunu 
hesap edebiliriz. Yani 20 yeni derece ne kadar eski 
derece eder? Öyle zannediyorumki fzmit'den Erivan' 
dan geçen .nısfünnehar dairesi olduğuna göre İzmit 
ile Kars arası .14 derecedir. Yedi buçuğu çıkaralım, 
altı buçuk derecelik bir fark kalıyor. Her dereceye 
dört dakika koyacak olursak, dört kere altı yirmidört 
eder ki elli dakika kadar bir fark çıkar. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Mazbata Muhar
riri Bey diyor ki: Bizim tahsimat graddır. Bendeniz 
diyorum ki, biz daha memleketimizde grad taksi
matı yapmadık, derece taksimatıdır ve İzmit'ten ge
çen nısfünnehare nazaran en şarkta bulunan kısmı
mız Şemdina'nın şark cihetidir. Vaziyete göre mem
leketimizin en şark kısmı Süleymaniye vilâyetimizdir 
ve 19 derecedir, grad değildir. Yani ikinci, 15 dere
ce gene Erivan',ı geçiyor. 
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MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efen
dim, Türkiye Dahilindeki haritalar derece üzerinde 
değildir. Grad üzerindedir. Yeni derece tamamen 
Fransız sistemidir. Bu fenni bir iştir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — 
Beyefendi sualime cevap vermediniz. Askerlik noktai 
nazarından böyle iki saat istimali caiz midir, değil 
midir, 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Caiz 
değildir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Türkiye Cum
huriyetinde bir saat mi esastır, iki saat mi? Lütfen 
'söyleyiniz, 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efen
dim, 30 dereceden geçen nısfiünnehar dairesi tama
men Griniç'e nazaran iki saat ilerdedir. Yani takri
ben güneş Jzmit nısfünneharına vasılolduğu zaman 
gösterdiği saat Grinviç'e nazaran tam iki saat ilerde
dir, 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Yani şu ka
nuna nazaran Türkiye dahilinde kaç saat kullanıla
caktır, bir saat mi? 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Evet 
efendim, bir saat. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Hükümetin 
noktai nazarına iştirak ediyor musunuz? 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — İştirak 
ediyoruz efendim. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Pekâlâ o hal
de mesele yoktur. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Bendeniz hükümetin 
esabı mucibe mazbatasında iki saat esasını kabul 
ettiğini göremiyorum. Türkiye'de yalnız bir saat ka
bul edilecektir. Yani iki saat olmak üzere, yani Gri-
n iç ten iki saat ilerde bulunan bir saat kabul edece
ğiz. Bu şekil doğrudur. Fakat ben bunu biraz tadil 
etmek istiyorum, izmit civarından geçen nısfünne-
harı alalımda, Ankara civarından geçen nrsfünneharı 
iki buçuk saate nazaran bir mebde tayin edelim vö 
diyelim ki, Türkiye'de bütün saatler bu esasa göre gi
der. O zaman heyeti umumiyeye nazaran - belki 
Avrupalılar nazarında diyelim - Türkiye dahiline ge 
len bir adam. diyecek ki, Türklerin saati iki buçuk 
saat ilerdedir, ve Türkiye dahilinde saatler bu esasa 
göre gider. Yalnız iki saat kabul edersek zannederim 
Fatsa ve Aymtap hattından ilerde bulunan mahaller 
için yarım saat mi, elli dakika mıdır bir fark hasıl 
olur. O vakit bir hadisei hukukiye meydana gelecek
tir. Filan köyde bir akşam, filan daha evvel şu saat

te ölmüştür. Diğeri daha evvel.. Böyle miras mese
lesi gibi halledilemiyecek bir takım meseleler çıka
caktır. Sonra Beyefendinin söylediği gibi askerî bir 
mesele vardır. Mesela bir kumandan emir verecektir: 
Filan saatte şurada bulunacaksınız. Emri alan ada
mın saati ise ilerdedir. Binaenaleyh saatler arasında 
ihtilâflar vardır. Hiç bir adam hattrlayamaz ki be- -
nim bulunduğum yer filan nısfünnehardır, bu müş-
kil bir meseledir. Bunun için heyeti umumiyesi itiba
riyle bu hatayı kabul edelim. Muhtar beyefendi, bi
lirler ki şimendiferçilikte saat hatası olarak bir mik
tar ilâve edilir. Nısfünnaharı yarım saat ileri süre-
rekten alınmasını teklif ediyorum. Bunu niçinde bir 
takririm vardır. 

ZİYA BEY (Çorum) — Efendim, bendeniz ev-
.velâ Yusuf Beyefendinin suallerine cevap vereceğim. 
Encümeni tamamiyle tatmin edememiştir zannederim. 
Hükümetin bu hususta teşkil ettiği encümende Mü-
dafai Milliyenin ve Erkânı Harbiyenin de azaları 
vardır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Noktai nazarları ne idi tek saat mi? 

ZİYA BEY (Çorum) — Evet, tek saattir. Mesele, 
muamelatı basitleştirmekden ibarettir. Sonra evvel-
cede arz ettiğim veçhile bu, en ziyade haritacılığı 
alâkadar eder. Haritanın sıhhatini; mevzuu bahis 
eder. Bunun için adedi tam olması elzemdir. Bende-
nizce nısfünnehar dairesini kabul etmek doğru de
ğildir. 

MtTHAT BEY (Aydın) — Hayır efendim. Bir 
formatik koyarsak. 

ZİYA BEY (Devamla) — Efendim, bittabi bun
ların hepsi faraziyattan ibarettir. Meselâ Ayasofya 
kubbesinden geçmek üzere bir çok haritalarım uz mev
cuttur. Fakat İngiliz haritalarında sihhat çoktur, bil
hassa denizlik noktai nazarından mesela İran sitep-
leri gibi fevkalâde sihhati temin eder. Onun için ke
sirsiz bir nısfünnehar kabul etmek gayet doğru bir 
şeydir. 

REİS — Efendim, takrir okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin tayyını teklif ederim. 

Karasi 
'Mehmet Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Türkiye nısfünnehar mebdeinin Griniç nısfınneha-

rına nazaran iki saat ilerde bulunan İzmit nısfıünne-
harı alınacağına iki buçuk saat ilerde bulunup Anka
ra civarından mürürr edecek nısfünnehar alınarak 

— 273 — 



İ : 31 26 . 12 . 1341 € : 1 

memleketimiz dahilinde baştan niıhayate yalnız meb
dei bir olan saat kullanılmasını teklif ederim. 

2 6 . 1 2 . 1 3 4 1 
Aydın 
Mithat 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveohiâti olmasını teklif ede

rim: 
İzmit civarından geçip Griniçe nazaran otuzuncu 

derecede bulunan nısfünnehar dairesi Fatsa ile Co-
banbeü arasından geçen nısfünnehar dairesinin gar-
ıbunda bulunan Türkiye akşamı saatleri için esastır. 
Mezkûr nısfünneharın şarkında bulunan Türkiye 
akşamı saatleri bir saat ileri alınacaktır. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

REİS — Efendim, Vehbi Beyin takririni reye vaz 
ediyorum. (Karasi Mebusu Vehbi Beyin takriri tek
rar okundu) Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul 
edilmemiştir. 

(Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin takriri 
tekrar okundu) 

REİS — Bu takriri nazari! dikkate alanlar lütfen 
,el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın. Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

(Aydın Mebusu Mithat Beyin takrari tekrar okun
du). 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lüt
fen el kaldırsın.. Nazarı dikkate almayanlar el kal
dırsın.. Nazarı dikkate alınmamıştur. O halde mad
deyi aynen tekrar okuyacağım. 

Madde 2. — İzmit civarından geçip Gireniçe na
zaran otuzuncu derecede bulunan nısfünnehar dai
resi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esastır. 
(Griniç olacak sesleri) 

REİS — Griniç olarak tashih ediyoruz. İkinci 
maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efen
dim, encümen, Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Bey ve 
rüf©kasının takririni birinci madde olarak kabul edi
yor. 

REİS — Efendim, Encümenin birinci madde ola
rak kabulünü teklif ettiği takriri okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhiâti tadilini teklif ede

riz: 

| Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gün, gece yarısın
dan başlar ve saatler sıfırdan yirmidörde kadar ta
da d olunur. 

Gelibolu İzmir 
Celâl Nuri Ahmet Münir 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

REİS — Efendim, bu takriri encümen birinci 
madde olarak kabul ediyor. Reyinize arz edeceğim. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — (Tadad 
olunur) yerine (sayılır) denilsin efendim. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim, ta
dil takrirlerimiz vardır, okunsun. 

REİS — Efendim, birinci maddenin müzakeresi 
hitam bulmuşdu ve nazarı dikkate alınan takrirlerle 
encümene verilmişti. Encümen şimdiki okunan takri
ri madde olarak kabul etmiş ve teklif ediyor. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim, Ce
lâl Nuri Beyin teklifini encümen kabul ediyor. Fa
kat tadil mahiyetindedir. Binaenaleyh tadil mahiye
tinde olan takririn okunduğuna nazaran diğer tadil 
takrirlerinin de okunması lâzımdır. 

REİS — Maddenin müzakeresi hitam bulmuştur. 
Diğer takrirleri reye vaz edemiyeceğim. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim, 
madde tekrar geliyor. Binaenaleyh tekrar müzakere 
ve tadil edilebilir. Takrirlerimizin okunması lâzım
dır. 

REİS — Efendim, bu maddeye taalluk eden diğer 
takrirlerde vardır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim: 
1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bir günü 

yirmidörde taksim eden saat kullanılur. Saat ve 
günün mebdei gece yarısıdır. 

Cebelibereket 
Avni 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin şu suretle tadilini teklif eyle

rim: 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 

günü yirmidörde ayıran saat kullanılır. Günün 
başlangıcı gece yarısıdır. 

Sivas 
J Halis Turgut 

274 — 



t : 31 26 . 12 , 1341 C : 1 

REİS — Efendim, bu takrirler içinde Celâl Nu
ri Beyin teklifini encümen kabul ediyor. Yalnız 
(tadad olunur) yerine (sayılır) şeklinde tashihini is
tiyor. Bu suretle takriri reye vaz edeceğim. (Celâl 
Nuri Beyin takriri tekrar okundu) Encümen bunu 
kabul ediyor, öyle mi efendim? 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Evet 
efendim, kabul ediyoruz. 

SAMÎH RIFAT BEY (Biga) — Efendim, bu
rada bazı arkadaşlar saat kelimesini teşviş edip mü
zakereye alet olan saati, mont'u nazarı itibare alı
yor. Bir kıısım arkadaşlarda zamanı nazarı itibara 
alıyorlar. Halbuki Celâl Nuri Beyin takririnden 
(zaman ve mesafe) mevzuu bahis oluyorki encü
mende bunu kabul ediyor. 

REİS — Efendim, Cebelibereket Mebusu Av-
ni Paşanın takririni reye arz edeceğim (Cebelibere
ket Mebusu Avni Paşanın takriri tekrar okundu) 
Bu takriri nazarı itibare alanlar lütfen el kaldırsın.. 

AVNİ PAŞA (Cebelibereket) — Bende zaten 
sarfi nazar ettim. 

REİS — Nazarı dikkate almayanlar lütfen el 
kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmadı. 

Halis Turgut Beyin takririni reye vaz edeceğim. 
(Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin takriri tekrar 
okundu) 

Halis Turgut -Beyin takririni nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen el kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Şu halde efendim, encümenin birinci madde 
olarak kabul ettiği Celâl Nuri Bey ve rüfekasının 
takririmi reyinize arz edeceğim. 

(Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Bey ve rüfeka
sının takriri tekrar okundu) 

Efendim, bu takriri birinci madde olarak reye 
vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — fşbu kanun neşri tarihinden itibaren 
muteberdir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, bu 
yirmi dört saate mu n kasem gün Kanununu çıkarır
ken bir saat meselesinin de hallini istirham edeceğim. 
O da yaz saati, kış saatidir. Bilirsiniz ki Avrupa, 
nıahza kömür sarfiyatı için ve Avrupa'da amelemin 
saati mesaisi kanunla muayyen olduğu (için bütün 
amielenin saati mesaisine dair olan kanunları tebdil 
etmektense, amelenin sabahleyin erken kalkıp akşam 
üzeri yemek yiyip yatıncaya kadar mum, elektrik 
yakmaması için harpte tatbik olunan saate yaz saati 

diyorlardı ve bu saat devam etmekte idi. Avrupa bu 
saati 'kaldırdı. Bizim memleketimizde ise bu saati 
mütarekeden sonra Düveli müttefikanın iş&al kuv
vetli tesis etmiştir. Biz bunu har'bi umumide bile tat
bik etmedik ve bizim memlekette hâlâ güneşle yatan 
ve kalkan bir kısım ahali vardır. Kanunlarımız za
manla mukayyet ve amielenin mesaisini tahdid etmez. 
Lâkin son zamanlarda düşmanlarımızın bu mermle-
kette tatbik ettiği bir saati bütün dünya, değil yalnız 
ingiltere, bütün dünya hatta Fransa'da iki sene evvel 
Meclisli Mebusanda uzun süren bir müzakere ve mü
nakaşadan sonra yaz ve kış saatinim tatbik olunma
masına karar verdiği halde, biz hâlâ yaz ve kış saati 
diye iki saat tatbik ediyoruz. Bunu bu suretle tatbik 
ederken netice ne oluyor, bilmem bu, nazarı dikkati
nizi celbetti mi? Meselâ geçen sene yaz saatinin tat
bik edilmeye başlanıldığını hükümet ilân etti. Ertesi 
günü İ s tam bul Şehremini dedik i, ben şimdiye kadar 
tiyatro ve sinema gibi eğlence mahallerinin 11.30'dan 
sonra icrayı sanat ve lubiyet etmemelerimi emretmiş
tim, Fakat Bugünden itibaren yaz saati tatbik edil
meye başlandı. Binaenaleyh bu gibi eğlence mahal
leri 12.30'a kadar açık kalabilecektir. Yani şu hesap
la Şehremini öteki saati gene ahaliye bahşetti. Sonra 
Seyrisefaim - ki bir şirketi resmi yemiizdOr - geceleri 
12'ye kadar vapurların işlemesine müsaade ettiği hal
de, yaz saatinin tatbiki üzerine bu müsaadeyi bire 
kadar temdid etti. Mekteplerinizde 8.30'da derse baş
larken, yine yaz saatinin tatbik edilmesinden derelere 
9.30'dan itibaren başlartmasına karar verdi. Şimdi bun
lar ne için? ahaliyi taciz etmek için mıi? Bunun ma
nası yoktur zanmederOm. Esasen bizim memleketimiz
de yaz ve kış saatinin tatbik olunmasına ihtiyaç yok
tur. Bizde evvelce harbde bile böyle iki mevsim saa
ti kullanamıyordu. Arz ettiğim gibi mütarekeden 
sonra düşmanlarımızın tatbik ettikleri bu nevi bir 
şeyi biz de yanlışlıkla tatbik etmeğe başladık. Onun 
için badema yaz ve kış saati diye iki mevsim1 saatli
nin kullanılmamasına, rica ©derim karar verisin. 
Bunu ya üçüncü madde olanak yapahım, yahutda 
Meclisten karar- şeklinde bir şey çıksın da, ahaliyi 
lüzumsuz ve müşkül bir şeyden kurtaralım'. 

ENCÜMENİ MAHSUS NAMINA MAHMUT 
NEDİiM BEY (Malatya) — Efendim, Muhtar Beye
fendinin bahis buyurdu klan mesele, zammediyorum 
ki, bu kanunun haricinde kalan bir meseledir. Bu me
sele için kendileri bilâhare bir teklif yaparlar veya-
hutta hükümet düşünür, Mecîisi Âüye tek'ı'f eder. 
Bunun bu kanunla alâkası yoktur efendim. 

— 275 — 



t : 31 26 . 1 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozok) — Efendim, 
bu lâyihada bar rapor var. Raporda kanun lâyihası 
üç madde olarak tespit edilmiş. Meselâ birinci madde 
olanak : «bilumum muamelâtı resmi yei devlet için 
beynelhuilel müstamel ©frenci takvim aynen kabul 
e&imiişıîıiır» demiyor. Fakat encümen diğer iki mad
deyi aynen almış ve bunları intaç etmüş. 

ENCÜMENİ MAHSUS NAMINA MAHMUT 
NEDİM BEY (Malatya) — O ayrı bk kanundur. Bu
rada ]iki kanun vardır. Birisi Saat Kanunu, diğeri de 
Sene Kanunudur. 

ZİYA BEY (Çorum) — Efendim, Muhtar Beye
fendinin bahsettikleri yaz ve kış saatleri bu kanunla 
tam.ia.men alâkadardır. Burada gece yarısmdan -itiba
ren dlenince, bundan sonra yaz ve kış saati iki nevi 
ve mevsim saatini ilga etmişiz demektir. Esasen bü
tün komşu devletler bizim gibi yaz ve kış saati diye 
bir şey tefrik etmiyorlar ve bir saat kabul etaîüyorîar. 
Sonra bu .meselle şimendiferlerde bir çok mıüşkiiâtı 
mıucip oluyor. Binaenaleyh bu mesele de haıllıedil-
mliştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, Meclisi 
Alinin tezahürattı gösteriyor ki, yaz ve kış saati diye 
iki nevi saat meselesi de, bu kanunun kabuliylie hal-
l'edilmiştir. Şimdi bu suretle hal olunduğuna kani ise 
ve kail olursa, benim takririmin maksadı hâsıl olmuş 
olur. Zabta böyle geçecekse takririmi geri alayım. 

REİS — Efendim, üçüncü maddeye ait bir takrir 
vardır. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Lâkin Meclisin te
zahüratı var mildir. Makamı riyaset gece yarısı olmak 
maddesiyle zaten yaz saati, kış saati tatbik olunma
yacaktır gibi bir ifadede bulunursa maksat hâsıl ol
muş, olur. 

REİS — Hayır efendim; bendeniz böyle bir teb
ligatta bulunmaya saiâhiyaittar değilim'. Yalnız ifa-
datı Mimiz zabta geçmiştir. Üçüncü madde hakkında 
bir takrir var : 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhiâti tadilini teklif ede

rim : 
Madde 3!. — İşbu kanun bir ay zarfında hükü

metçe tayin olunacak bir günden itibaren merîdir. 
İstanbul 

Edip Servet 
REİS — Bu takriri reyinize arz ediyorum. Na

zarı dikkate alanlar lütfen el kaıldıırsın... Aksini reye 
koyuyorum, nazarı dikkate almayanlar lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmemiştir. 

C : 1 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihlinden mu te
berdir. 

REİS — Bu suretle reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu Kanunun ahkâmını icraya İc
ra Vekil'lıeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesıini reyinize 
arz ediyorum'. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyerikır lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Rumî takvimin ilgası ile beynelmilel takvi
min resmî devlet takvimi ittihazı hakkında (1/749) 
numaralı kanun lâyihası ve Encümeni mahsus maz
batası. (1) 

REİS — Efendüm, kanun lâyihasının Heyeti Umu-
rnıiyesi hakkında söz isteyen var mu? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, 13CCI 
seneden beri istimal edilen muamelâtı diniyemiiz için 
kemakân devam edecek olan hicrî tarihimi devlet 
mualm'eilâtındian kaldırırken bu tarihlin msbdeinin kud-
öiyetirte hünmeiten söz - müsaadenizle - 'Söylemek isti
yorum. Tarihi hicrî ne idıi ve bunu ne esasa mebni 
değiştiriyoruz? 

HASAN BEY (Trabzon) — Tarihi hicrî ile işimiz 
yok. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, öteden 
beri memleketimizde hicreti nebeviyye, tarihe mebde 
olmak üzere kullan ılıyordu. 

SAM İH RİFAT BEY (Biga) — Ne zamandan 
beri? Tayin buyurunuz, anlayallıım. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Öteden beni 
ne demektir? Söyleyiniz. 

MUHTAR BEY {Devamla) — Müsaade buyurur
sanız arz edeceğim. Sarahaten maksadınız da hâsıl 
olacaktır. Tarihin mebdei Milâd olması 'meselesi 1332' 
senesinde mevzubahis olmuştu. Osmanlı İmparator
luğu zamanında, hükümet bir kanun getü'ırdi ve bu ka
nunda, beynelmilel kullanılan tarihi Mii'lâdiyi faizlim 
de kabul etmemizi ve Rumî olarak kullanmakta ol
duğumuz Julyen 'takvimi yanlış olduğundan Giregor-
yen'e tahvil olunmasını istedi. Meclisi Mebusan ve 
Ayanda uzun uzadıya müzakerat cereyan etti. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Ort'ar malum
dun 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bizce malum değildir. 

(/) Zaptın sonuna merbuttur. 
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MUHTAR' BEY (Devamla) — Bu müzakerat ne
ticesinde filhakika hicretin mebde olduğunu lâkin o 
mebde - hakikaten hiç bir esasa müstenit olmadığı 
halde - bir çok tahrifat yapılarak mebde'siz bir ta
rih kullandığımızı anladık. Tetkikat neticesinde Av
rupalıların kullanmakta olduğu mebdei tarihin kulla
nılması doğru olacağına cümleten kaanaat hasıl ol
makla beraber, o vakit gene bu tarih mebdeini değiş
tirmemişlerdi. Yalnız (jülyen) takvimi yerine (gıre-
goryen) takvim'ini kabul ettiler ve on üç günden iba
ret olan o yanlışlığı tashih ettiler ve 1332 tarihini ib-
ka ettiler. Fakat bu 1332 tarihi nasıl geliyordu? Za
ten islâmiyetten evvel Arabistan'da tarih yoktu. O 
vakit meselâ; fil vakası, kâbenin vakası gibi vekayi 
tarih kaydolunurdu. Seneler muntazaman mazbut 
değildi. Hicreti Nebevliyenin on sekizinci senesinde 
- Hz. Ömer'in hilâfeti zamanında - tarih için mebde, 
hicreti mebeviye tesbit edilmiştir. O da (622) senei 
milâdisinin Temmuzunun 17 sine tesadüf ediyor ve 
bizim mebdei tarihimiz hakikatte miladdan 622 sene 
farklı olunca bugün 1303 senesi olmak lâzım gelir. 
Halbuki, hakikatte senei kameriye ile senei şemsiye 
beyninde on bir gün yirmi iki saat, şu kadar dakika, 
şu kadar saniye fark olduğundan, her otuz beş sene
de bir sene fark etmiş ve bu sene farkı teraküm et
tiğinden dolayı 130(3 senesi olacağına 1342 senesi ol
muştur. Devlet muamelâtında hicrî ve kameri tarihi 
kullanmaktaki müşkilâtı Osmanlı İmparatorluğu 
dahi görmüş olduğundan dolayı, muamelâtı maliyesi 
için malî bir takvim kullanmıştır. Lâkin devlet, mua
melâtı Tesmiyesinde gene kamerî tarih kullandığı için 
35 senede bir sene fark hasıl ediyordu. Bunun için 
hasıl olan bu farkı telâfi etmek maksadiyle o vakit 
bir seneyi atladılar. Meselâ, Osmanlı İmparatorluğu 
tarihinde 1254 senesi yoktur. 1253 senesinden 1255 
senesine atlamıştır. Şu halde gerek bizim için ve ge
rek dünya için fennen muayyen olan hicret tarihini 
mebde olarak kullanmak daha iyi olurdu. 

Çünkü : tarihi milâdi, miladdan 60IQı sene sonra 
tesbit olunmuş bir tarihtir. Yani tarihi milâdiyi, ayı 
ile, günü ile kati olarak iyi bilen yoktur. Zaten Hz. 
İsa'nın velâdeinden bilmem kaç yüz sene sonra tes
bit edilmiş bir tarihtir. Lâkin bugün mademki bütün 
dünya bu tarihi kullanıyor ve bizim için esasen dinî 
bir tarihin muamelâtı devlette lüzumu olmadığı gibi 
tarihi dininin mebdei de silsile ile gelmemiştir ve o 
esas üzerine muamele yapamıyoruz. Onun 'için tarihi 
milâdiye geçmek ve umum dünyanın kullandığı ta
rihe intikal etmek muvafık olacaktır. Yani hisse te-

bean bir şey yapmıyoruz. Doğrudan doğruya devletin 
muamelâtını ilmi bir esasa istinat ettiriyoruz. Bütün 
Avrupa ile olan muamelâtımız girifttir. Bu girift olan 
muamelâtımızı iki tarih ile ayrı ayrı kullanmaktan 
'ise aynı esas üzerine dilerleriyle beraber tarihimizi 
birleştiriyoruz. Bu veçhile bütün dünya ile aynı tari
hi kullanmış olacağız, 

Yalnız, iki defa kürsiye çıkmamak için ikinci 
madde hakkında da bir şey arz edeyim. Üçüncü mad
dede, eyyamı resmiyede hicrî tarihin kullanılması ca
izdir, diyeceğimize kullanılır deyelim. Çünkü bizim 
muamelâtı diniyemiz, ramazanı, bayramı ve saireyi 
o tarihten kullanacaktır. Binaenaleyh o tarihinde de
vamı lâzım gelir. 

REİS — Efendim, Başka söz isteyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini reye vaz ediyorum. Kabul 
edenler ellerini kaldırsın.. Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın.. Maddelere geçilmiştir. 

Takvimde Tarih Mebdeinin Tebdili Hakkında Kanun 
Madde 1: — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde res

mî Devlet takviminde tarih mebdei olarak beynelmi
lel takvim mebdei kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim, Maddeyi reye arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen ellerin'i kaldırsın.. Kabul bu-
yurmayanlar lütfen ellerini kaldırsın.. Madde kabul 
edilmiştir. Efendim. 

Madde 2. — 1341 senesi Kânunuevvelinin 31 nci 
günün takip eden gün 1926 senesi Kânunusanisinin 
birinci günüdür. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi reye arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hiçrîi kamerî takvimi kemakân ah
vali mahsusada istimali caizdir. 

REİS — Efendim, madde hakkında takrirler var
dır. Okunacaktır: 

Riyaseti Celîleye 
Üçüncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini tek

lif ederim: 
«Eskiden olduğu gibi hususi ahvalde hiçrîi ka

meri takvim de istimal olunur». 
Konya 

Naim Hazım 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin nihayetine âtideki fıkranın 

ilâvesini teklif eylerim : 
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«Şu kadar ki kameri ayların birinci günleri ra
sathanece tesbit olunur» 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin şu suretle tadilini teklif ede

rim. 
Hiçrîi kameri takvim öteden beri olduğu üzere 

ahvali mahsusada istimal olunur. 
Antalya 

Rasih 

RASİH BEY (Antalya) — Reis Bey, takririmde-
ki «istimal olunur» tabirini «kullanılır» şeklinde tas
hih ediyorum^ 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Bendeniz gö
rüyorum ki, bu kanun yapılırken gene bazı efkârı yok
lamak ihtiyacını hissediyoruz. Bu doğru değildir. Bu 
gün islâm aleminde dahi tarihi hicrîi kamerî kullanan 
pek azdır. Şark islâm alemi tarihi hicrîi şemsi yani (tak
vimi celâli) kullanır. Bizim bunu kullanmamıza hiç de 
sebep yoktur. Sonra biliyorsunuz, icarlar ve isticarlar 
takvimi hicrî üzerine yapılıyor, (yalnız Ankara'da 
öyle sesleri) Alemi iktisadiyatta bu kadar ger1! kal
mamız doğru değildir. En son, en doğru hesap han
gisi ise Hükümet onu kabul etmiştir. Bizim de onu 
kabul etmerhiz lâzımdır. Hiç olmazsa ahvali hususi-
yede takvimi şemsi kabul etmeliyiz. 

Sonra, Muhtar Bey, bir hatayı fahişte bulundular, 
arapların asrı islâmdan evvel tarihi yoktu, dediler. 
Arapların pek güzel tarihi vardı. Hatta senenin bu 
fazla günlerini kaybetmek ve haç zamanlarını senenin 
aynı günlerine tesadüf ettirmek üzere sair nisbi deni
len bir kısım vardı. Bunlar bir heyeti mahsusa ha
linde toplanırlar ve haç mevsimini tayin ederlerdi. 
Bakınız, biz islâmiyetten sonra tarihi, tarihi hiçrîi 
kameriyi kabul etmişiz. Bundan vaki olacak hatayı 
daha evvel Araplar tashih etmek yoluna gitmişlerdir. 
Fakat biz tashihi etmemişiz, başka bir yolda yürümü1 

şüz. Bunun bugün devamı doğru değildir, zannediyo
rum. Bunun bir misalide bir takım celâlî kullanan 
islâm ümmetleri vardır, onların harekâtıyle bellidir. 
Bunun devamına lüzum yoktur. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, esas itibariy
le tetkik edecek olursak tarihi hiçrîi kameri yerine 
yalnız tarihi hicrî demek lâzımdır. Yalnız tarihi ka
meriyi mahzurlu görüyorsak tesbit edilecek olan, yal
nız tarihi hicrîdir. Eğer alem kameriyi mahzurlu gö
rüyorsa, tarihi şemsiyi kabul etmek esası üzerinde 
seneyi tesbit eder. Tarihi hicrî zaruridir. Çünkü tari

hi islâmı yazmak için her halde bu tarihi tesbit et 
mek zarureti vardır. İşte onun için zati âlinizin bu
yurduğu noktaya işaret ediyorum ki kameri, şayet 
mahzurlu bir şekilde, yalnız tarihi hicrî olarak tes
bit eder geçeriz. Kameri devam edecek olursa o esas 
üzerinde istimal olunur. 

REİS — Efendim, takrirler reye arz edilecektir. 
Tekrar okutuyorum. 

(Konya Mebusu Naim Hazım Beyin takriri tek
rar okundu) 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Kanunlar ba
zen türkçe bazen arapça yıkıyor. 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı itibare ajan 
lar lütfen ellerini kaldırsın... Nazari dikkate almayan
lar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alınma
dı, 

(Antalya Mebusu Rasih Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Nazarı dikkate alındı. 

(Malatya Mebusu Mahmut Nedim Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu teklifi yapan 
mazbata muharriridir, bu nokta gayet mühimdir. Ne 
demek istiyorlar, bir kere noktaî nazarını izah etsin. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efen
din, bugün ilmi heyette fennin terakkiyatı fevkalâde
dir. Bugünkü ayların değil, bundan beş yüz sene son
raki ayların günlerini de tespit etmek mümkündür. 
Halbuki bugün vaziyet nedir? Burada bayram olu
yor, öbür tarafta bayram olmuyor. Sonra ramazan 
günlerini tayin etmek için de müşkilâta maruz kalı
yoruz. Bütün memleketin içinde umumi bir hercü-
merç oluyor. Fennin terekk'iyatı karşısında ayın bu
gününü bilmiyorum demek veyahut i'ki adam gitsinde 
mahkemeden ilâm alsın ondan sonra bayram olsun, 
bu doğru değildir. 

Bendeniz bir fıkranın ilâvesini rica ediyorum ki, 
bu rasathanece nüsbet ve muayyendir. Bütün Türki
ye'de, muharremin birinci günü şudur, seferin birinci 
günü budur, ramazan şu gündür diye ilân edilir ve 
bu suretle ayların birinci günü nihayetine kadar tes
pit edilir ve bu teşevvüşten de kurtuluruz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Ramazan 
Şubata gelir mi? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bu ilâve 
hakkında söz söyleyebilir miyim? 
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MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efen
dim, teklifimi geri alıyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi, 
bendeniz Mahmut Nedim beyin takririni tekabbül 
ediyorum. (Handeler.) 

DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) — Efen
dim, ahvali mahsusada kameri takvim cari olacaktır, 
pek güzel. Ancak, şimdi teklif edildiği gibi fennen 
ayların ihtidalarının tespit edilmesi kabul edilmiyor. 
Bu tespit edilir mi edilmez mi bilmiyorum? Mütehas
sısı değilim. Fakat heyeti celileye bir şey arz etmek 
istiyorum. Bu ahvali mahsusada bayram oluyor, her 
millet, herkes bayramının ne vakit hangi günde ola
cağım bir ay evvel, bir sene evvel bilir. Biz bilemiyo
ruz, çürikü hayatı içtimaiyeyi tebdil eden mühim- bir 
meseledir, tatil var, merasim var, bir çok şeyler var
dır. Bugün hazırlanıyoruz, ayı göremiyorlar, olmu
yor, haydi öbürgün gene görülmüyor. Belki üç gün 
teehhür ediyor. Yahut hesap ediyoruz, Cuma günü 
diyoruz, haydi görmüyorlar, Çarşamba oluyor. Ba
zen de görmeden şahadet ediyorlar. Haydi bayram 
iki gün evvel oluyor. Halbuki daha bayrama hazırlan
mamıştık. Efendim, bunun daha fenası var. Ecnebi
ler adama bayramınız ne vakittir diye soruyorlar. 
Halbuki söyleyebilirseniz söyleyiniz, ne mahcubiyettir. 
Bu, Lozan'da bizim başımıza geldi. Karşımızdaki mu
rahhaslar bize bir cemile yapmak için tatil yapacak
lardı, bayramınız ne vakittir diye bize sordular. Biz
de söyleyemedik, çok ayıp oldu. Heyeti celileden çok 
rica ederim, Allah aşkına bu tespit edilsin. Biliyorsu
nuz ki, çok söz söylediğim yoktur, fakat bunu çok 
mühim gördüm, çok rica ederim, ne şekilde fenni bil 
şekilde tespit edilsin, biz de bu ayıptan kurtulalım. 

REİS — Efendim, bu madde hakkındaki müza
kere hitam bulmuştur, hatta takrirleri reye arz ettim. 
Fakat geri alınan bir takriri Muhtar Bey tekabbül 
ettiler. Yeni bir mevzuudur, onun için söz veriyorum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bu kameri 
ayları tespit edilsin buyurdular. Bu, ay görülmekle 
olur, ay burada görülmez, İstanbul'da görünür. Ayı 
göreceğiz diye ramazanı kânunuevvel ihtidasına ge
tirirsek muvafık olur mu? Tespitten maskat nedir? 
(Handeler.) Ben de razıyım, çok muvafık olur amma, 
nasıl olacaktır? Ben bunu anlamadım. Yoksa, kameri 
aylar bellidir, camaziyelevvel, camaziyelahir, recep, 
şaban bunlar bellidir. (Alkışlar, handeler.) 

CELAL NURÎ BEY (Gelibolu) — Efendim, ayın 
safahatı ve devri güneşin devri gibi fennen sapit ola
maz. Bu, her vakit tayin edilemiyor. Binaenaleyh ni

yete müstenittir. Onun için bayramlarda vesairede böy
le olması mecburidir. Hatta, hiristiyanların paskalyeyi 
tayini de aynı kaideye tabidir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendiler, Celâl 
Nuri Beyin, ayın devrindeki safahatı güneş gibi sapit 
olamaz, diye vaki olan ifadesine hayret ettim. Reşit 
Beyin buyurdukları -yani vaktinde ricali devletten bi
risinin ben eski bir adamım, eski zamanda öğle şey
ler görmüşümki, Nisanın Ağustosa geldiğini bile bili
rim demesi gibi- ramazan kânunuevvele getireyim de
mesi, bu olur mu efendim? 

Bir şey arz edeyim: Bu kamerin daVir ve hare
keti o kadar malum ve müsbetitir ki, bundan ell'i se-
!klz sene sonra, mıuihâk ne zaman va'ki olacak, bedir 
ne zaman vaki oliaeaik, dakikası ve saniyesine ka
dar hesap -ediliyor. İspatı da, 1959 semesiinlde filân 
günün, fjlân saatinin, filân dakikasında, filân saniye
sinde, husuf olacaktır dediğimiz vakit, bu ne demek
tir? Ay ya nmıihaiktadır, yahut bedirdedir 'demıefctir. 
Yanii !bu kadar ince hesap olunan bir şeyin, fennen 
hesap olunamaması iddiası doğru değildir. Takvimi 
açınca ıbugün görmüyor musunuz ki, Amerika'nın fi
lân yerlinde, filân saatinde, filân dakikasında, filân 
saniyede hulsıuf görülecek ve şu kaidar zaman devam 
edecektir. Filân zamanda husufu IkÜli olacak, veyahut 
şu kadar devam edecektür, diyor. Bu kadar ve fenni 
tespit etmek mümkün liken, imkân var mıdır, yok mu
dur diye tereddüd e dilmesine ıben hayret ediyorum. 
Bu meclsdie !bu tereddüd edilsin sonra acafba dini 
dürde yapaimıazmıyız? Onu da ulemayı dinden olma
dığım halde bazı müspet esbapla ispat edeceğim: Bu
nun dinle hiç alâkası yoktur. Çünkü, rüyet ile oruç 
tut, rüyet ile orucu boz diye emirler vardır. Fakat 
töökmilü ıselâisin ne demektir? Bir ay otuz günden faz
la olmaz, eğer hava yağmurlu olursa ay görülmesine 
dahi tekmili sedâslin olur. Binaenaleyh fennen de otuz 
tvir gün olamaz, artık ramazan veya 'bayram geıJir 
demektir. Demek ki, Itekm'Ii selâsin -. ilmi tabirle ayın 
devri tamının 29,5 gününe yakın - 29 gün şu kadar 
saat olduğunu ve takriben otuz günden ziiyade olmadı
ğını lispalt efcmiiştiir. Onun için artık şiilmdi ramazan, 
'bayram ne gün olacaktır diye ilki yalancının dağdan 
gelip ayı göndüm, görmedim diye şalhaded eûmeierine 
tabiiyet edeceğimize, çtok rica ederim rasathanemin 
mukarreratını fcalbul ©delim. Rasathane bugün ayın 
ıhangi senenin ihanigli gününde hangi saatinde muhaik-
da olduğunu yani şemis, kamer ve arzın üçününde 
ıb'ir araya geldiği dakikayı r>ek iyii hesap eder. Sonra, 
rasathane bu mufoaikîtan kaç saat sonra gurre olabilir, 
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yani aıy görülecek şekle gelebilir, onu da ispat etme- 1 
ye muktedirdir. Mıeseü';, Iblir çioık zalman 'büz burada aıyı 
yeni vie eşikti ayıdır dliye tepalt etlmeye çabşıyorken, ra
mazan bulgurudur, 'yarınıdır deıikein, raisaltihane bize gös- ! 
tendi. 

Erzurum iç'in bu ısenıe yeni aıy değildir. İstanbul 
(için yenli aıyldır. Çünkü mülhak cClduğu zalman filhaki
ka Erzuruımda da yeni aydır. Şer'in niyeti mümkün 
dlmaıyan, ytanli şemısiiln gnulbundan sonra daha bir, iki, 
üç saat evvel ırııufhak otoazfsa niyet mümkün olama- x 

yacalk ve binaenaleyh mademki, orada mümkün değil
dir, ertesi gün yenii 'aıy loltmaisı lilmlkânı ollmamalk lâ
zım gelllir. Fenrien mülhak liornakıl'a beraber rasaitbanle 
lilspat öderlki yaon, yani bugünün grubunda mu'halk 
dldu. Fakat yarın bayram yoktur, çünkü güre olma
mıştır diye Itesıpı'lt elder. Binaenaleyh raisalthanenin böy
le saniyesine kadar tespit edebileceği fenni biir meselle . 
dururken, aırtık bir köyde (bir çobanın dağın başın
dan ayı görüp görmemesine mukadderatı mll'leltıi tabi 
tuıtirmalk çdk aıyıp olur. 

Haitlta arkadiaişllar, bundan iki üç senle evvelisine 
kadar ayın görüldüğü telgrafla etrafa tebliğ eitmek bile 
mümkün değildi. - zannederimi, Allah razı olsun, Musa 
Kâzıim ıBayiin iŞerriye Vekilliği zamanında olacak -
telgrafla kabul olundu da bir dereceye kadar müşkül 
ıhaioîundoı. Şimldide bir hatife daha atarız. Bunda 
işenlıat 'itibariyle hiç bir maihzür yoktur. Çünkü arz et
tiğim gibi 'tlekimii selâisin meselesii fen kısmını kabul 
etmiştir. Halbuki fen kısmını kabul edince doğrudan 
doğruya dakikası, ısaınilyeisii ısaibilt olan bu meselenin 
tespit edilmek zamanı artık hulul etmiş ve çoktan 
beri geçmiştfir. İstirham ederim, bu meseleyi de hale-
dellita. 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Efendim, 
'bendenizin verdiğim takririn Meclisi Âlice hassasi
yeti mudiip olduğunu görüyorum. Binlaenafayh tekraır 
takdim ediyoruttı. kabulünü rica öderim. 

REİS — Takrirler okunacaktır efendim. 
Rüyalseltıi Cellillaye 

(Hicrî ayların mebdeini rasathane resmen tespit 
eder) fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

REİS — Nedim Bey, 'süzin itakrirlinizde aynı meal
dedir değil mi? 

MAHMUT NEDİM BEY (Maflaltoya) — Evet efen
di İm. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bfenidüm, mev
zu balhiDİ teşkili eken kanunun ser levhasına bakınız 

bir kere, orada takvimde tarih meibdeinin itebldiii hak
kında kanun denüyör. Bunlar, bu kanuna ait şeyler 
değildir. ı(Reye .sekleri) 

REİS — Efendim, takrüli reye aırz ediyorum, Na
zarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dik
kate almayanlar el kaldırsın... Taktir nazarı dikkate 
alındı. Şu hailde maddeyi ihzar buyurunuz efendim. 
Aksaray Mebusu Besim Atalay iB'eyin takriri oikuna-
calkltı'r: 

Riyaseti Celileye 
Aşağıdaki maddenin dördüncü madde olarak ilâ

vesini teklif eylerim efendim. 
Madde 4. — İcar ve isticar mukaveleleri sene ba

şından itibaren yenilenir. 
Aksaray 

Besim Atalay 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş
lar, mademki, tarihi hicrîn yalnız dini meselelerde 
istimali kabul edildi, sonra Hükümet resmen seneba-
şı olarak Kânunusaniyi kabul etmiş. Muamelâtı nasta 
ve bugün oturduğumuz evlerde bile icar ve isticar 
muharremde başlıyor. Bu, mülk sahiplerinin fayda
sına taallûk ettiği için böyle yapıyorlar. Siz tasavvur 
eder misiniz iki takvim kullanan bir millet olsun. Ri
ca ediyorum dükkâna, eve ait olan, ahvali iktisadi-
yemize taallûk eden mesailde bu hal, bizi ecanip na
zarında ne derecelere kadar düşürür? İstirham ediyo
rum, bunun bir madde olarak kabulü herhalde ahvali 
iktisadiyemizde mühim tesirler icra edecektir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Mesai 
kanunda olur. 

REİS — Efendim, Besim Atalay Beyin takririni 
tekrar okuyacağım. 

(Besim Atalay Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Efendim, takriri nazarı dikkate alanlar 

lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden itiba
ren meridir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Müsaade 
buyurun itibaren kelimesi zaittir. Neşri tarihinden mu
teberdir olacak. 

REİS — Efendim, Tunalı Hilmi Bey, (Kanun neş
ri tarihinden muteberdir) diyor. Encümen kabul edi
yor mu? 

MAHMUT NEDİM BEY (Malatya) — Kabul 
ediyoruz efendim. 

REİS — Efendim, dördüncü madde tashih veç
hile okunacaktır, 
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Madde 4. — îşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Efendim, dördüncü maddeyi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Encüme
nin tespit ettiği takvim üçüncü madde okunacaktır. 

Madde 3. — Hiçrîi kameri takvim öteden beri 
olduğu üzere ahvali mahsusada kullanılır. Hicrîi ka
merî ayların mebdeini •rasathane resmen tespit eder. 

REİS — Efendim, kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen, el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun ahkâmını icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reye vaz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kanunun heyeti umumiyesi ka
bul edilmiştir. 

REİS — Efendim, ruznamenin dördüncü numa-
rasındaki kanuna geçiyoruz. İkinci müzakeresini ya
pacağız : 

3. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Bey ve rü-
fekasının; İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu muvak
katinin 126 ncı maddesi yerine kâim 21 Şubat 1337 
tarihli Kanunun birinci maddesinin tadili hakkında 
(2/388) numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye Encü
meni mazbatası (1) 

RİBÎS — İkinci müzakeresidir. 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununu muaddil 21 Şu
bat 1337 tarih ve 99 numaran Kanunun birinci ve 

ikinci maddelerini tadil eden Kanun 

Madde 1. — Meclisi Umumî azasına müzakera-
tın devamı müddetince yevmi beş lira muhassesat 
ve şehrî beş bin kuruş maaş itibariyle harcirah ve
rilir. 

Gerek encümenlerde ve gerek umumî içtimalarda 
bilâmazeret isbatı vücut etmeyenlerden kıstelyevm 
icra edilir. 

REİS — Birinci maddeye ait bir takrir var oku
yacağız :. 

(1) Birinci müzakeresi 19 Kânunuevvel 1341 ta
rihli 27 nci İçtimada icra edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye ait ikinci fıkranın ikinci madde

ye ilâvesini teklif ederim. 
Konya 

Naim Hazım 

REİS — Efendim, fıkranın mealini değiştiriyor
lar. Encümen bir şey diyor mu? 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Efendim, tah
rirde bir tertip hatası vardır, onu düzelttim. 

MÜNİR BEY (İzmir) — Encümen muvafakat 
ediyor efendim. 

REİS — Efendim, Encümende bu takriri muva
fık görüyor. Madde okunacaktır : 

Madde 1. ,— Meclisi Umumî azasına müzakera-
tın devamı müddetince yevmi beşer lira muhas«esat 
ve şehri beş bin kuruş maaş itibariyle harcirah veri
lir. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Ffeaı&m, bu 
kanun kesbi katiyet ettikten sonra bunun tadil ettiği 
mevaddı kanuniye tabiatiyle tatbik olunmayacak
tır. Bugün hali içtimada bulunan Encümen âzası 
tadil olunan kanuna göre bir şey alamayacaktır. Ye
ni teklif olunan kanuna göre de bir şey alamayacak
lardır. Bendeniz bu hususta bir şey teklif ediyorum. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Mahrum 
kalmazlar. Bugünkü tekmil Meclisi Umumiler hali 
içtimadadır. 

REİS — Birinci maddeyi ikinci fıkra tadil olun
mak suretiyle reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.,. (Anlaşılmadı sesleri) (birinci madde tek
rar okundu) 

Reye arz ediyorum efendim. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Vilâyet Encümeni azasına Meclisi 
Umumî karariyle şehri yetmiş beş liradan yüz liraya 
kadar tahsisat verilir. 

Gerek encümenlerde ve gerek umumî içtimalar
da bilâ mazeret isbatı vücut etmeyenlerden kıstel
yevm icra edilir. 

REİS — İkinci maddeyi reye arz ediyorum, Ka
bul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Aşağıdaki maddenin üçüncü madde olarak kabu

lünü teklif ederim : w 
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îşbu kanunun neşri tarihinde Meclisi Umumileri 
hali içtimada bulunmayan vilâyet Enci'men âzası 
ikinci maddede muharrer tahsisatın asgari miktarını 
alırlar. 

Konya 
Naim Kâzım 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMİNA MÜNİR 
BEY (İzmir) — Efendim, bu mesele Encümende mü
zakere edilirken bu. mahzur varide hatır oldu. Fa
kat Meclisi umumilerin henüz teşekkül etmekte 
oldukları ve mevcut olanların da müddetleri hitama 
ermekte olduğu ve mevcut olsa bile idarei umumiyei 
vilâyat Kanunundaki bir madde mucibince meclis
ler fevkalâde bir içtima davet edilerek o hatayı tas
hih edecekleri cihetle, bir mahzur görmedik ve bir 
madde ilâvesinede ihtiyaç hasıl olmadı. 

YUSUF BEY (Denizli) .— Tekrar içtimaa davet 
etmek bütçe itibariyle zararı mucip olur. 

REİS — Bu takriri reye arz ediyorum. Nazarı dik
kate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayan
lar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmadı. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — İcap ederse Meclisi 
Umuminin fevkalâde içtirnaa davet bilmesi fikri 
Encümenin noktai nazarı mıdır, yoksa Münir Be
yin noktai nazarı mıdır?. 

REİS — Esas takrir nazarı dikkate alınmadı efen
dim; 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. —- İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da-
hiliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabui edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Tayini esami lâzım 
değil mi Reis, Beyefendi; (Hayır sesleri) 

REİS — Hayır efendim,. bütçeye taallûku yok
tur. Muvazenei hususiyelere aittir. 

Ruznamenın beçinci maddesine geçiyoruz efen
dim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Mü
saade buyurursajiız. bunu tekrar, encümende .tetkik 
etmek üzere iade buyurun. 

REİS — Efendim, bunu encümen tekrar istiyor. 
Encümene iade ediyoruz. Altı numaradaki lâyiha 
henüz gelmemiştir. Ruznamenin yedinci maddesine 
geçiyoruz. 

4. — Muhtelif kanunların suveri tatbikiyesinde 
vukubulan yanlışlıkları mutazammın olup münde-
r e çatları itibariyle muhtacı tefsir görülen dört isti
da hakkında 58/6 numaralı İstida Encümeni maz
batası ve tayini muameleye mahal olmadığına dair 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenle
ri mazbataları. (1) 

REİS — Mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. Efendim, ruznamenin 
dokuzuncu numarasını müzakere edeceğiz. 

REİS — Okunacaktır. (Okundu) 

5. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; 1330 senesin
de Denizli ve mülhakatında tohumluğu olmayan 
zürraa tevzi kılınan tohumluk zahire bedelinin af
fına dair (4159) numaralı takriri ve reddine dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. (2) 

REİS — Okunacaktır. 
(Mazbata okundu) 
YUSUF BEY (Denizli) — Bendeniz bu takriri o 

zaman lüzum üzerine vermiştim. 1337 senesinde ve
rilmiş bir takrirdir. Artık lüzum kalmamıştır. Bina
enaleyh geri alıyorum. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Mazbata he
yeti umumiyenin malıdır, reye koyun. 

YUSUF BEY (Denizli) — Heyeti celilenın tak
dirine bırakıyorum. 

REİS — Efendim, mazbatayı reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Onuncu maddeye 
geçiyoruz. 

6. — 1341 senesi Darülfünun bütçesine tahsisa
tı munzamına itası hakkında Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası ve teklifi kanunisi. (3) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
ekseriyet yokken tahsisatı munzamma müzakeresi 
doğru değildir. Ekseriyet yoktur reye konamaz. 

YUSUF BEY (Denizli) — Ekseriyet olup olma
dığının takdiri makamı riyasete aittir. 

REİS — Arkadaşların bir kısmı şubelerde bulu
nuyorlar. Müzakereye başlarız. Heyeti umumiyesi 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 
(2) Zabtın sonuna merbuttur. 
(3) Zabtın sonuna merbuttur. 
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hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Fasıl
lara geçiyoruz. 
Fasıl Lira 

3 Tamirat 
(Ekseriyet yok sesleri) 
REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

25 000 

Efendim, yoklamadan sonra gelen zevat lütfen 
isimlerini birer kart ile bildirsinler efendim 

Ekseriyet olmadığından Pazartesi günü bermutat 
öğleden sonra saat ikide içtima edilmek üzere Celse
ye nihayet verildi. 

Hitamı müzakerat; Saat : 4,45 

oaq 
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SAATLERİN YİRMİDÖRDE TAKSİMİ SURETİYLE İSTİMALİNE DAİR BAŞVEKÂLETTEN GELEN 
(1/748) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE ENCÜMENİ MAHSUS MAZBATASI 

11 Teşrinisani 1341 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

'Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
6/5339 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Türki'ye Cumhuriyeti dahilinde yirmidörde mun-

kasem saatlerin istimali ha!kkında Nafia Ve'kâlet'i Ce-
lilesince tanzim olunan ve fcra Vekilleri heyetinin 
4 Teşrinisani 1341 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzi takVip edilen kanun lâyihasiyle es
babı mucibe mazbatasının ve bu husus için müte
şekkil heyet tarafından mevdu raporun müsaddak 
suretleri îeffen takdim olunmuştur. Müktezasının ifa
sına müsaade buyurulma'sını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı Mucibe Mazbatası (*) 
Umur ve muamelâtı resmiye ve hususiyede malî 

ve umuru diniyede hiiçrî naimiyle istimal etmekte ol
duğumuz talkvim'lerin Ibir gûna esası fennî ve ilmiye 
gayri mülstenit ve hatalı 'bulunması,, mileli müte-
meddİne arasında ahzı mevki eden ve cihan şümul 
•inkilâbatı Vücuda getiren Hükümeti Cumühireyemi-
zin İttihaz ettiği teceddüd ve tekâmül prensipleriyle 
gaiyrükaibili telif olduğu cihetle 'bu takvimlerin a<srî 
ve medenî bir hal ve şekle ifrağı ve ta Keltan'iler 
zamanından beri istimal edilegelen saatlerde tadilâtı 
lâzimei medeniye icrası tahtı e'lzemiyette bulunmuş
tur. Her ne kadar ta'kVimi malimiz 1332 senesi Şu
batının 16 ncı gününe, greguvar takvimine göre, 
onüçü zam edilerek bir Mart denilmesi suretiyle 
mukaddema tashih edilmiş ise de senei malî içinde 
bulunan 36 senelik «hîçriî kameri» farkı kaldırılma
mış olduğu cihetle mezkûr talkvi'm gene hatalı ola
rak kalmış olduğundan ve esasen 36 senelik farkın 
kaldımması 'kuyudat vesaire nöktai nazarından ni
hayetsiz yanlışlıkları ve müş'kil'âtı badi olmak itiba
riyle şayanı 'kabul olanıayacağından Hükümet Cum-
h.uîyetimıizce de bilûmum mileli mütemeddinece is
tical olunan ve elyeVm 'birçok hatalariyle beraber 
-n doğru ve fennî olan efrençi takvimin istimali za
rurî görülmüştür. Binaenaleyh, takvimi malinin ter-

(*) İşbu esbabı mucibe aynı zamanda beynelmi
lel takvimin resmî Devlet takvimi ittihazı hakkında
ki Kanunun da esbabı mucibesidir. 

kryie doğrudan doğruya efrençi taikvimin 'istimali ve 
kameri ayların gurreleri rasathanece ve fennen tespit 
ve tamim eidlebileeeğine Ve eyyamı diniye ve mü
tarekenin efrençi takvime göre 'her sene başında 
tayini de kalbil ve mümkün bulunmasına nazaran 
esbabı felekiye dolayısiyle daima senede on ve 36 
s-'nede 360 gün kadar ileriye giden ve binaenaleyh 
hiçbir veçhile istimale lâyik olmayan aralbî takvimi
nin de tamamen ilgasi ve 1914 senesinde Paris'te 
inikat eden ''beynelmilel ilmî 'konigrece kabul edilen 
ve elyevm memalilki mültemeddine de ve Türkiye 
dahilindeki şimendifer ve pöslta ve telgraf idareleri 
gibi müessesatta istimal olunan 24 de munka'sem saa
tin kabulü hardkâtı askeriyede ve muamelâtı sairede 
şayanı ehemmiyet mazarratlar tevellüt eden ve ba-
zan 'da telâfisi naikalbil yanlışlıklara meydan veren 
«•Zevalden evvel» ve «zevalden sonra» gibi tâbirlerin 
terkine imkân bırakacağından Paris kongresi muci
bince takriben «îfzm'it» civarından geçen 30 ncu de
recede nısfünnehar dairesi esas itibariyle taayyün 
edecek saatin 'bütün Türküye Cumhuriyeti için esas 
olarak; kabul suretiyle saatlerin yirmidörde taksimi 
münasip görülerek bu ba'bta merbut iki kıta lâyiihai 
kanuniye tanzim ve bu'susatı mezkûriye tetkik etmek 
üzere teşekkül eden komisyonun olbabtaki raporiy-
le birlikte ta'kdîm olunmuştur. 

'Rapor <*) 
Madde 1. — Beşeriyetin, 'kendini anladığı andan 

itibaren, nazarı dikkatini hep semavi hâdisat celp 
eylemiş ve dolayısiyle ilk tetkik fikri de gene gök
ler için tezahür etmiştir. 

Meselâ; güneşin pek az farklarla aynı müddet za-
fında doğuşu ve batışı bu hâdisatın birincisini teş
kil ettiğinden zaman mesahası için derhal pek va
zıh 'bir vahidi kıyaisi malkamında kullanılmaya baş
lanmıştır. 

Sonra kamerin hilâlden haşlayarak hep yedişer 
günde nisf daire şekline girmesi ve onbeş günde 'bedri 
tama ve yirmibir günde dahi terbii âhire yani ma
kus nısıf daireye mlkıiâp edip en nihayet 29 - 30 gün
de tekrar hilâl halinde görülmesi, nazarı dikkati ca
lip semavî hâdisatın ikincisini teşkil eylemiştir ki, 
bu veçhile dahi kolaylıkla haftalar ve aylar icat olun
muştur. 

(*)_ İşbu rapor aynı zamanda takvim ve saata 
ait kanunları kapsamaktadır. 



Madde 2. — İşte ecdadımızın en evvel istimal et
tikleri zaman mikyasları bunlardır. Fa'kat nisbeten 
büyük zamanları mesahaya yarayan ve yaz ile kış 
gibi iki hâdisei ta'Miyenin müteakiben tekerrüründen 
husul bulan oniki aylık vahidi kıyasiye «sene» de
mek. lâzım geldiğini pek sonra anladığı gibi, senen'in 
takriben üç yüz alt'mısjbeş buçuk günden ibaret müd
detini de çok geç idrak edebilmiştir. 

Zira gün, hafta ve aylar için gözle görülebilir 
birer meibdee ve birer intihaya üstinat edildiği hal
de, sene müddetinin tayininde bu derece kati müşir
ler asırlarca bulunamamıştır. 

iBundan dolayıdır ki, Mısırlılardan, Keltanilerden 
Roma ve Yunanlılardan itibaren mildi atika heyet 
şinaisanının cümlesi hep senenin doğru mesahası uğ
runda bezi himmet ve gayretten geri durmadıkları 
halde hiç bir vakit kati netice elde edememişlerdir. 

iMadde 3. — Bunlardan kadim Mısırlılar, tak
vim kullanmak ve bu vasıta ile zamanı mesaha ey
lemek usulünü en evvel icat etmelerine rağmen bir 
seneyi beiheri otuzar gün olmak üzere 12 ay yani 
360 günden ibaret farz etmişlerdi ki malûm bulun
duğu üzere miktarı hakikisinden beş gün eksiktir. 
Vakaa on'ikkıci ayın hitamını 'müteakip, «Hamsei 
rnüsteraka» namiyle beş gün daha ilâve edilerek 
seneyi bilâhare 365'e iblâğ etmişlerse de hakikate 
gene uzak kaldığından müruru zamanla eyyam, fu-
sülu malûma ile tetabuk etmemeye başlamış idi. 
Yani arada nioksan kalan yarım günden, arzın nok-
taî itidale vusulü her dört senede takriben bir gün 
teehhür dderek, ilkbahar sırasiyle Marta, Nisana, 
Mayısa, Hazirana, Temmuza lilâa'hır... ye tesadüf ey
lemek g!ib;i garaibi takvirhiye ve müşkilâtı ziraiye 
karşında kalmışlardır. Her ne kadar Mısırlılar bir 
zaman sonra bunu da anlamışlar ise de müsbet bir 
çare bulamamışlardır. 

Madde 4. — Takvimi rumiye gelince; en evvel 
Romülüs «bir seneyi on ay ve 304 gün olarak ka-
'bul etmişti. Fa'kat eyyamı noksan olduğundan bir 
müddet sonra «Torna» nam zat, kânunusani ve Şu
bat aylarını ilâve suretiyle seneyi on ikiye ve günleri 
de 355'e iblâğ etmiş îdi. 

Bermusâhhi takvim, her ne kadar şühur ve sinini 
kameriye ile mükemmelen beraber gidiyor ise de, se-
nei şemsiye ile bir alâkası bulunmadığından bilâhara 
23 günlük diğer bir ay daha ilâve edilmiş ve fakat 
bu defada adedi eyyam miktarı hakkikisinden fazla 
tutulmuştur. Şu kadar ki; bu karışıklıkları telâfi için 
dahi bazı çareler ittihazından geri durulmamış ise de 
maksada asla tekarrüp edilememiştir. 

Madde 5. — Yalnız milâttan 46 sene mukaddem 
meşhur «Jülsezar» daha azimkar davranarak Isken-
dere'yeden celp eylediği «Sujijen» nam heyet şihasına 
tavsiyesi üzerine, bir seneyi 365 ve rübu gün itibar 
eylemekle hakikate daha ziyade yaklaşmış idi. Fakat 
bir seneyi medariye müddeti 365, 242 217 yevmi vasa
ti yani, 365 gün beş saat kırk sekiz dakika 48,8 saniye 
olduğundan nazarı dikkate alınmayan 0,007783 kadar 
bir fark ve 128,5 senede bir güne ve 1285 senede 
on güne baliğ olmak gibi bir mahzuru dahi muhtevi 
idi. 

Madde 6. — İşte elyevm müstamel olup «Efren-
çi» namına verdiğimiz takvim, papa on üçüncü Gire-
guvar tarafından balâdaki hatanın tashihi suretiyle 
meydana getirilmiştir. Malumdur ki, Romalılar sene
leri «Roma» şehrinin teessüsünden itibaren sayarlar 
idi. M'ileİi hıristiyaniye ise, milâdi Hazret! Isa Aleyis-
selâmdan itibaren tadat'a başlamışlar idi, Büyük Kos-
tantin zamanında yani milâdın 325 senesinde bazı 
mevaddı mezhe'bîyenin tesisi ve halli için «İznik» şeh
rinde teşekkül eden meclisi ruhaninin inikadı senesin
de faslı rebi ihtidası, 21 Mart'ta hulul etmiş idi. Gi-
regoryen, «Jiılyen» namını dahi taşiyan balâdaki tak
vimi tashihe teşebbüs ettiği 1582 senei milâdisine ge
linceye kadar güzerân eden 1257 sene zarfında tak
vimi ruminin hatası 1257 X 0,037783 = 9,78 mikta
rına bali olarak bu da gayet garip bir hata ile «on 
gün» itibaredilmiş idi. 

Madde 7. — Halbuki, on üçüncü Giregoryenin 
«tashihi takvim» den maksadı, mebadi'i fusulün 325 
senesinde inikat eden Meclisi Kebir zamanındaki ha
line yani, itidali rebii noktasını yine 21 Marta Taşlat
maktan ibaret bulunduğundan, 1582 senesi Teşrini
evvelinin dördüncü günü ertesine «beşinci günü» de
necek ve binaenaleyh itidali rebii anı 11 Marta te
sadüf edecek iken, «on beşinci günü» yad ve itibar 
edilmesini ilân eyledi ve şu halde mebadii füsul ve 
eyyamı mukaddesei hiristiyaniye, kânunuevvel 325 
senesindeki haline irca kılınmış oldu. 

Vakıa hata yine tamamen izale olunamamış ise 
de, âti için dahi tedabiri lâzime ittihaz edildiğinden 
beş sene zarfında İspanya, Portekiz ve İtalya devlet
leri tarafından derakap, 1700'de Danimarka, Felemenk 
ve Alelumum Protestan hükümetleri ve 1752'de dahi 
İngilizler tarafından kabul ve istimale başlandı. 

Madde 8. — «Efrençi» namını taşıyan işbu tak
vimin dahi bazı aylarının sıra ile 31 gelmesi ve Şu
batın 28 kalması ve sene başının kânunusaniden ib-
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tidar eylemesi gibi elyevm bile mucibi münakaşa ve I 
tashih bazı yanlışlıkları bulunmakla beraber fi yev-
rmna haza en doğru takvimdir denilebilir. 

Bahusus mileli mütemeddine tarafından kabul edi
lip hali istimalde bulunması keyfiyeti dahi bizim için 
nazarı dikkati calip mesaili mühimmei takvimiyeden-
dir. 

Mad'de 9. — Beynel islâm cari takvimlerde, Hz. 
Peygamber Efendimizin Medinei Münevereyi teşrif 
buyurdukları senenin gurrei muharremi, Hz. Ömerin 
tensipleriyle takvimin arabinin mebdei itibar edilmiş 
ve bu da milâdın 622 senesi Temmuzunun on altıncı 
Cuma gününe müsadif bulunmuşdur ki; bu hesaba 
göre senei milâdi mebdei, senei hiçrîi kameri meb- I 
deinden, 622, 547 sene kadar mukaddemdir. Fakat 
bir senei kameri, bir senei şemsiden 11 küsur gün I 
kadar noksan bulunduğundan, takvimi arabide me- I 
badii füsul hiç bir vakit aynı aylara ve günlere te
sadüf etmeyerek takriben 33 senede bir kere bütün 
şemsi ayları dolaşır ve bu müddetin hitamında tak- I 
vîmi arab'i bir sene ileri gider. I 

Nitekim, elyevm senei şemsii hicrî 1304 iken, I 
takvimi arabi, bâlâda arzedilen esbabı felekiye do- j 
layısıyle daima ileri giderek kırk sene fazlasıyle 1344 
rakamına baliğ olmuştur ki, bu keyfiyet her halde 
pek ziyade şayanı dikkat bulunmaktadır. Bu takvimi I 
umuru mederiiyede hiç bir vakit istimale lâyık ola
maz, 

Madde 10. — Eyyamı diniyeye gelince: Kameri I 
ayların gurreleri rasathanece ve fennen tespit ve tamim I 
edilebileceğinden her sene eyyamı diniye ve mübare-
kenin efrenci takvime nazaran taVini ve tesbiti ka-
'bll ve bir çok hataların önüne geçmek itibariyle bu 
suret şüphesiz müreccah görülme'kte ve komisyonu
muz takvimin tamamen ilgasına taraftar bulunmakta- I 
dır, 

Madde 11. — Buna rağmen 1209 senesine ka
dar takvimi kameri bütün muamelâtı Devlette kul- I 
lanılmış ise de 33 yılda bir sene fazla maaş vermemek I 
ve daha sair karışık muamelâta hatime çekmek mak-
sadıyle, o vaktin Maliye Nazırı hükmünde bulunan I 
Defterdar Mora'lı Osman Efendim, marüzzikir 1209 
tarihinde senelerin adedi arabi kalmak ve fakat ay- I 
lan ile günleri rumi bulunmak üzere bozuk ve ka
rışık bir takvim kabul ettirmiş idi ki, hiçte doğru ol
mayan bu takvimde senei şemsi, hicret anına nazaran 
36 yıl fazla bulunması ve öiregoryen takviminde tas- j 
hih edilen hatalar nazarı dikkate alınmadıktan baş
ka sene basıda Mart ihtidasından başlanmıştır. I 

«Senei Mali» namını taşıyan bu takvim her cihet
çe hatalı olduğundan tamamen terki veyahut ıslâhı 
hususu vakit vakit evliyayı umurca arzu edilmişse de, 
hiç bir vakit muvaffakiyet hâsıl olmamıştır. 

Madde 12. — Yalnız devletçe durudıraz müzakere 
ve münakaşadan sonra 1332 senesi 16 Şubatının erte
si «17» gelecek yerde Giregoryen takvimine göre o 
vakte kadar teraküm eden on üç günlük tezayüdün 
defaten zammı suretiyle «1 Mart» denilmesi kabul 
edildiği gibi, sene başı dahi kânunusaniye alınmış idi. 
Bununla beraber İslâhat gene noksan yapılmış oluyor 
idi. Çünkü senei malinin içine Mora'lı tarafından karış
tırılmış olan 36 senelik «hicrîi kameri» farkı kaldırıl
mamış idi. 

Vakıa o tarihte dahi bu yolda tashihe taraftarlar 
mefkut değil İdi. Fakat İslâhatı mütasavverei lâzıme 
kabul edildiği takdirde geriye doğru rücula seneye 
1295 demek icap eyliyordu ki bunu da kimse arzu et
memiştir. Binaenaleyh elyevm istimal edilen takvimi 
malide böylece yanlış olarak kaldı. 

Madde 13. — Bununla beraber muhik bir zarure
tin icâbatma tebaan bahriyelilerimizin, bilmecburiye 
heyeti ve fennî muamelâtta ve hesabatı felekiye ve âli-
yede elyevm hep efrençi takvimini kullanmaları, hü
kümeti cumhuriyemizi bu hususta serian bir karar 
vermek karşısında bulundurmaktadır. 

Madde 14. — Takvimler, tafsilen arz edildiği üze
re vakit Vakit ıslâhata ve tashihata manız kararak az 
çok dahi düzeltilmiş ise de keltaniler zamanından be
ri istimal edilegelen saatlerde tadilâtı lâzımei me
deniye hususuna her nedense hiç ehemmiyet veril
memiştir. 

Binaenaleyh on ikişere münkasem ve gece ile gün
düzün mecmuu olan «24» meselesi yakın vakitlere 
kadar cari bulunmakta iken 1914 tarihinde Paris'te 
inikat eden beynelmilel ilmî bir kongrede saatlerin on 
iki değil, yirmi dörde münkasem bulunması ve her 
mahalde dahi ayrı ayrı değil, on beşer derecelik dil
me kürelerin ortalarından geçirilen nısfünneharlara 
tabi bulunması esasları kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Mukarreratı vakıaya nazaran G'iri-
niçten geçen nısf ünnehâr dairesinde saat 12 iken bu
nun yedişer buçuk derece şark ve garbına müsadif 
dilim küredeki bütün meva'kiin saatleri de buna ta
bu bulunaca'k ve aynı veçhile şarki ve garbi on be
şinci tullerden geçen nısfünneharlerin Giriniçten 1'+, 
ve 30 uncunun 2'+, ve 45 incinin 3+ saat farkları 
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olacak ve bunların tarafeynindeki memalik dahi ay
nı nısfünnehar saatlerini kullanmaya mecbur tutu
lacaktır, 

Bu veçhile muamelâtın tesri'i ve kara vesaiti nak
liyelerinde sik sık vuku bulan kazaların önü alınma
sı cidden temin edilmiştir. 

Madde 16. — Mübeccel Türkiye Cumhuriyeti da
hilindeki şimendifer ve posta ve telgraf idareleri gibi 
müessesâtın zaten yirmi dörtlü saatleri kabul eyleme
si ve pek ziyade istifade eylemeleri de bu babta artık 
daha ziyade beklenilmeyerek alelumum devairi mil
letin de aynı saatleri istimal etmelerini âmir bulun
maktadır. 

Bahusus yirmi dörde murikasem saatlerin kabulü 
halinde, bilhassa harekâtı askeriyede şayanı dikkat 
mazarratlar tevlit eden ve bazen de telâfisi nakabil 
yanlışlıklara meydan veren «zevalden evvel» ve «ze
valden sonra» gibi tabirlerin dahi terki, dairei imkâ
na girecektir. 

Madde 17. — Maruz noktai nazar, tensibi âliye 
iktiran eylediği takdirde, Paris kongresi mucibince 
takriben tzmit civarından geçecek olan 30 ncu de
rece nısfünnehar dairesinin göstereceği eVkatın, bütün 
Türkiye Cumhuriyeti için esas kabulü suretiyle tevhidi 
dahi icabatı maslahattan bulunmaktadır. 

Bu hesapça alelumum Türkiye saatleri Giriniçten 
daima tam «İki saat» ilerde bulunacak ve hiç bir 
yer'de saat fafkı görülmeyecektir. 

Vakıa memleketimizin kısmı şarkiyesindeki bazı 
mevaklin, Giriniçten üç saat farklı bulunması lâzım 
gelmekte ise de, emsali hakkında Paris kongresinde 
nazarı müsamaha ile görüldüğü üzere, Aksamı şar-
kiyede dahi tzmit nısfünneharınm saatlerini kabul ve 
tamim eylemek, ilim ve fen ve asrı hazır namına pek 
muslip olacaktır. 

Madde 18. — Binaenaleyh komisyonumuz, bâlâ
da mufassalan arz edilen esbabı mucîbeye ve medenî 
icabata mutavaat hissi mübetceline tebaan berveçhiâti 
lâyiha! kanuniyenin kabulünü müftefikan temenni ile 
kesbl şeref eyler. 

Madde 1. — Bilumum muamelâtı resmiyei devlet 
için beynelmilel müstamel efrençi takvim aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti dahilin'de yir
mi dörde munkasem saatler kullanılacaktır. Saatlerin 
mebdei memalfki mütemeddinede kullanıldığı gibi 
gece yarısından başlar. 

Madde 3. — İzmit civarından geçip Giriniçe na
zaran 30 ncu derece bulunan nısfünnehar bütün Tür
kiye Cumhuriyeti saatleri için esas itibar olunacak ve 
buna nazaran her memalik saati, Giriniç ayarından 
daima iki saat ileri bulunacaktır. 

Nafıa Vekâfetti Müdafaai Milliye 
Yolar MüdlM UımuımM Viekâl'öfli 

Akil Erkân Harlbiıye 'Miralayı 
Abdıürrahman 

Erikânı Harbiye Umıumiiıye 
MAalbere Muvasala Maarllf Vdkâllatıi 

Daireslindien Telif ve Tercüme Reisli 
Erikânı Harb Binbaşısı Abdülıfieyyaız Teyfik 

•Hüseyin Nazımi 
Bahriye Vekâleti 
Donanıma Dairesi 

Maliye Vekâleti ıRavanin Şulbâsi 
Muhasebe! Umumiye Müdür Velkül 

Müldlri Umıumi Muavini .K'iıdemi Yüzbaşı 
Mehmet Ali Biâi 

Ticaret Vekâleti 
Yeril ve Ecnebi Şirlketler Müdürü 

Muammer 

Türiklıye Büyük 
Millet Meclisi 22.12.1341 

Encümıenii Mahsus 
Adet : 2 

Karar 
Encümeni Mahsus Maztmaitaisı 

Rilyaisieti Celiieyie 
Umur ve muamelâtı resimliye ve huisuisiiyede elyevm 

isümail ediHmekte olan takvimlerin bir gûna esaısı 
fenni ve ilmiye gayrı miüs'tiemit ve hatalı bulunması, 
mıMi mütetrraöddinıe arasımda aihzı mevfci 'eden ve ci
han şümul ünlkâlâbı vücuda getiren Hükümetli Cum-
ıhunjyemiiızin ilöûhaz ettiği ıtecedldüld ve tekâmül pren-
isipletriıyîe gayrı kabili teCLf olduğu cihetle bu itakviım-
lörin asrî ve medenî toıir hal ve şelküe ifrağı ve ta kiel-
tanilller zaımanınidan beri. üstiimal ediSle gelen saaı&rıde 
tadilâtı 'lazlJmieıi fenniye icraisı elzeımiyette buliumdu-
ğuına dair icra vekilleri heyetinde ihzar .edilen 'llâyılhai 
fcaınuinıiıye encüimenimizcıe ıtetllCLİk ve ıtezeiklkiüır edilerek 
birinci madde «saaitler» yerinle Ibûr gûna ihtilâfı mu
cip olmamak ilcin «isaat» ve «'Saatlerin mebde» ye
rine de «ıgüniünlmeıbidei!» ilkaime olummıalk sureı'lyle 'ta
dil, ikinci madde ile de «İzmit» in yedi buçuk dere
ceden faızla şankımda Ikalaeaık Türkiye Cumhuriytitl 
memai'M ile alfeHuimum Tüıfkilye mieımfeketlerinde saati 
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mahalli ille «GirünOp» saate'nim farkının badehu bir 
taıliimıaitname il© ilânını hükümete tevdi ederek yalnız 
IzmJMen geçen ve GMriiç'e nazaran otuz derece şar-
ıkınlda bulunan nıısfünrtehaırın esas fllitühaz eidillmösi ka-
Ibul olunarak maddenin dıiğer kısmı tayyedilmiş ve 
üçündü ve dördüncü ımatddeleride bazı tıerikıip tadilâtı 
yapılaralk 'heyetti uimıumiyiece <tereilhen ve müstacelen 
müzakeresinle ikarar verilmiştir, arz olunur. 

Hlülkıüımetün TeMiıfi 
Saatlerin Yirmidörde Taksimi Suretiyle İstimaline 

Dair Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahülinde yirmi 

dörde munikesalm saatler ikullanı'lacaıktır. Saatlerin 
mebdei gece yarısıınd&n başlar. 

Maldde 2. — tzlmüt oiivarından geçip Gıi'r'jniç'e na
zaran 30 ncu defecelde !b>u!unan nısfünnehar büitün 
TürMıye Cumlhulriilyeıti saaltleri için lesas itibar olurtacaık 
ve buna nazaran her memlelket saatti! Giriniç ayarın
dan daima ilki saialt Meni fouilunacalktır. 

Madde 3. — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meridir. 's 

Madde 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmına He
yeti Vekile memurdur. 

4 Teşrinisani 1341 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Teyfik Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekili 
Cemil 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâleti Vekili 
Süleyman Sırrı 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Encümeni Mahsusun Tadili 
Günün yirmi dört saate taksimine dair kanun lâ

yihası. 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde yir

mi dörde munkasem saat kullanılır. Günün mebdei 
gece yarısıdır. 

Maldde 2. — izmit civarından geçip Girimce na
zaran 30 ncu derecede bulunan nısfünnehar bütün 
Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esastır. 

Madde 3. — tşbu kanun neşri tarihinden itibaren 
muteberdir. 

Madde 4. — işbu kanunun ahkâmını icraya icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Lcümeni Mahsus Reisi 
İstanbul 

Ahmet Muhtar 
Kâtip 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

Aza 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Malatya 
Hilmi 

Mazbata Muharriri 
Malatya 

Mahmut Nedim 
Aza 
Sivas 

Ömer Şevki 
Aza . 

Ordu 
Hamdi 
Aza 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Rumî takvimin ilgasiyle beynelmilel takvimin resmî 
Devlet takvimi ittihazı hakkında Başvekâletten gelen 
(1/749) numaralı Kanun lâyihası ve Encümeni Mah

sus mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
6/5341 

11 Teşrinisani 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Rulmi takvimin ilgası ile beynelmilel takvimin is

timali hakkında Nafıa Vekâleti Celilesince tanzim 
olunan ve icra Vekilleri Heyetinin 4 Teşrinisani 1341 
tarihli içtirnaında tezekkür ve tadilen Meclisi Âliye 
arzı tasvip edilen kanun lâyihası ile esbabı mucibe 
mazbatasının bu husus için müteşekkil heyet tarafın
dan mevdu raporun musaddak suretleri leffen tak
dim olunmuştur. Muktezasının ifasına müsaade buyu-
lulmasını ric aeylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbalbı Mucibe Mazbatası 
(Bu esba'bı mucibe mazbatası saatlerin yirmi dör

de taksimi hakkındaki kanunun esbabı mucibe maz
batasının tamamen aynı olduğundan ve her iki kanu
nu da kapsadığından burada ayrıca tekraren yazılma
mıştır. K. Y.) 

Rapor 
(Bu rapor saatlerin yirmi dörde 'taksimi hakkın

daki kanunla ilgili raporun aynı olduğundan ve her 
iki kanunu da kapsamına almış bulunduğundan bu
rada ayrıca tekraren yazılmamıştır. K. Y.) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Encümeni Mahsus 
3 Karar 

22 . 12 . 1341 

Encümeni Mahsus Esbabı Mucibe Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Umur ve muamelâtı resmiye ve hususiyede malî 
ve umuru dimiyede hicrî namıyle istimal etmekte ol
duğumuz takvimlerin bir gûna esası fennî ve ilmiye 
müstenit olmaması ve hatalı bulunması mileli müte-
meddine arasında ahzı mevki eden ve cihanşümul in-
kilâbı vücuda getiren Hükümeti Cumhuriyetimizin 
ittihaz ettiği teceddüt ve tekâmül prensipleriyle gay
rı kabili telif olduğu cihetle bu takvimlerin asrı ve 
medenî bir hal ve şekle ifrağı tahtı elzemiyette oldu
ğuna dair İcra Vekilleri Heyetince tanzim edilen lâ
yiha! kanuniyenin birinci maddesi esasen istanbul 
Meclisince kabul edilen bir kanun ile rumi takvim 
ilga edilmiş olduğundan «şimdiye kadar... ilaahir» 
ibaresi tay ve madde tadil olunmuştur. Encümeni 
mahsusça 1341 senesinin son gününü takip eden Kâ
nunusaninin birinci günü 1926 senesinin birinci günü 
kabul edilmesi tasvip edilerek o suretle bir madde 
ilâve edilmiştir. Hükümetin teklifindeki ikinci mad
de «hicrii kamerî» tarzında tashih ve üçüncü ve dör
düncü maddelerdeki terkipler Türkçeleştirilerek Hü
kümetin esbabı mucibe mazbatası varit ve muvafık 
görülmüş olmaikla heyeti umumiyece tercihen ve 
müstacelen müzakeresi mütalâa kılınmıştır. Arz olu
nur efendim. 

Hükümetin Teklifi 

Rumi takvimin ilgasiyle beynelmilel takvimin resmî 
Devlet takvimi olarak istimali hakkında kanun 

lâyihası. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde res
mî Devlet olarak şimdiye kadar kullanılan rumi tak
vim ilga olunmuş ve yerine beynelmilel takvim ka
bul edilmiştir. 

MaJdde 2. — Hicrî ve kamerî takvimin 
ahvali mahsusada istimali caizdir. 

kemakân 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
merîdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına tcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa i Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Teyfik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Cemil 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Vekâleti Vekili 
Süleyman Sırrı 

Encümeni Mahsusun Tadili 
Takvimde tarih mebdeininin tebdili hakkında ka

nun lâyihası. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde res
mî Devlet takviminde tarih, mebdei olarak beynel
milel takvim mebdei kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1341 senesi Kânunuevvelinin 31 nci 
gününü takip eden gün 1926 senesi Kânunusanisinin 
birinci günüdür. 

Madde 3. — Hicrii kamerî takvimin kemakân 
ahvali mahsusada istimali caizdir. 

Madde 4. — îşbu kanun neşri tarihinden itibaren 
merîdir. 

Madde 5. — îşbu kanunun ahkâmını icraya îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
Encümeni Mahsusu Reisi Mazbata Muharriri 

İstanbul 
Kâtip 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

Aza 
Ordu 

Hamdi 
Aza 

Malatya 
Hilmi 

Malatya 
Aza 
Sivas 

Ömer Şevki 
Aza 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 



MUHTELİF KANUNLARIN SUVERt TATBİKİYESİNDE VUKUBULAN YANLIŞLIKLARI MUTA-
ZAMMIN OLUP MUNDERECATLARI İTİBARİYLE MUHTACI TEFSİR GÖRÜLEN 4 İSTİDA HAK
KINDA (28/6) NUMARALI İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATASI VE TAYİNİ MUAMELEYE MAHAL 
OLMADIĞINA DAİR KAV ANİNİ MALİYE VE MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maruza acizanemdir. 
Bendeniz sigara kâğıdı âmiliyim. Harbi umumî 

seneleri zarfında Kibar Ali Ticarethanesinde Usta
başı idim ve hariçte de kendi hesabıma küçücük bir 
imalâthanem vardı, tşbu imalâthanemden dolayı 
2 500 kuruştan dûn temettü vergisiyle mükellef bu
lunduğumdan harp kazançları kanununun İstanbul' 
da tatbikine başlandığı bundan 21 ay mukaddem, iş
bu imalâthanemin temettü vergisi üzerinden bilhesap 
yüz on yedi lira harp kazancı vergisiyle mükellef kı
lınmış idim. Aradan bir seneyi mütecaviz zaman geç
tikten sonra, yani 25 Mart 1340 tarihinde aynı ima
lâthane ticaretimden dolayı betekrar ve fakat bu defa 
on iki bin lira gibi azim bir harp kazancı vergisi da
ha tarh ettiler. îşibu ikinci tarh hiç bir esası kanuni
ye mukarin olmadığı gibi kudret ve tahammülünün 
dahi kat kat fevkinde bulunduğu cihetle bittabi aley
hine itiraz ettim. Fakat merkez temyiz komisyonu 
bunları tetkike salâhiyettar olmadığını bilbeyan tet
kikten imtina ve bidayet kararını alahalihi tasdik ey
lediğinden on iki bin lira gibi müthiş ve takatşiken 
bir barı teklif altında kaldım. Bunun üzerine en son 
penahı madelet ve mercii kanuni bulunan Meclisi 
Millî Muhakemat Heyetine müracaat ve istidayı ma
delet eyledim. Mezkûr arzuhalimde temyiz komisyo
nu kararının pek zahir ve bahir olan mugayereti ka-
nundyesi delâiliyle izah ve isbat eylemiş olduğumdan 
hak ve adlin hâlâ ve anbean tecellisine muntazır ve 
mutekidim. Şu kadar ki, İstanbul vilâyeti defterdar
lığı mezkûr arzuhalimin neticesini beklemeksizin 
şimdiden vergimin tahsiline kıyam ve bendenizi ifa
yı deyne davet ettiğimden her gûna hakkı itiraz ve 
müdafaamı bilmuhafaza hulul eden taksidin mahsu-
•bu umumî kanunu mucibince takas ve mahsup sure
tiyle tediyesine mecbur oldum ve takas ve mahsup 
talebinde bulundum. Fakat bunda dahi asla kanunî 
olmayan müşkülât ve mevania maruz kaldım. Zira 
istanbul Defterdarlığı bendenize (biz sizin verginizi 
1340 senesinde tahakkuk ettirmiş olduğumuzdan 
mahsubu umumî sizin harp kazanç verginize şamil 
değildir) demekte ve Maliye Vekâleti dahi müracaa
tımıza aynı cevabı vermektedir. Şu suretle mahsubu 
umumî kanununa rağmen elyevm nakden tediye tale
biyle tazyik edilmekteyim ve berVeçhibâlâ esası bile 

meşkuk ve münaziünfih bu müthiş ve tahammül fer-
sa vergiden dolayı maazallah mahvu perişan olmak 
ihtimali elimiyle karşılaşmaktayım. 

Halbuki defterdarlığın ve vekâletin berveçhi bâlâ 
mahsupdan imtinaları hiç de muhik ve kanunî de
ğildir. Filhakika mahsubi umumî kanununun birin
ci maddesi sarahatiyle dahi müspet olduğu üzere her 
hangi bir borcun mahsuben tediye edilebilmesi için 
yegâne şart, o borcun zimmeti medyunda 1339 se
nesi nihayetine değin tahakkuk etmesi olup, yoksa o 
borcun defatiri maliyede tesfoit ve tahakkukunun da
hi 1339 senesine kadar vuku'bulmuş olması meşrut 
değildir ve zaten bunlar yekdiğerinden ayrı şeyler
dir. Şöyle ki: Bir borcun zimmete tahakkuku Hükü
metten ya bir şeyi iştira ve tesellümü gibi bir akdin 
neticesinde veya vergi itasını müstelzim bir sanat ve 
ticaretin icrası üzerine derhal ve bilâ teehhür vuku-
bulup zimmette tahakkuk kaziyesi evveli akitten ve 
olticaretin icrasından ayrılmadığı halde, ol borcun 
defatiri maliyedeki tahakkuk ve tesbiti ekseriya ay
larca ve bazen senelerce sonra vukutmlmaktadır ve 
binaenaleyh (zimmetteki tahakkuk) ile (defatiri ma
liyedeki tahakkuk başka başka şeylerdir. 

imdi Mahsubu Umumî Kanununun birinci mad
desi sarahatine binaen, vazu kanunun aradığı yegâ
ne şart: Deynin 1339 senesi nihayetine kadar zimme
ti medyunda tahakkuku olmasına ve bendenizden 
talep edilen harp kazanç vergisi dahi - isminden an
laşıldığı veçhile - harp seneleri muamelâtı ticariye-
sinden mütevellit ve zimmette tahakkuku ol senelerde 
vaki bulunmasına binaen mahsup kanunun buna 
dahi şümulü lüzumu aşikârdır. Nitekim vadei tediye
si 1340 senesi içinde hulul eden zeytin ve saire aşarı 
sabıka borçlarının, ifa ve istiyfasında ve kezalik sene
si zarfında tahakkuk idarelerince tahakkuk edileme-
yerek şimdi tahakkuk ettirilen sinini sabıka temettü 
vergilerinde mahsuben istiyfa hususunun cereyan et
mekte olması dahi bunu müeyyettir. 

Velhasıl Mahsubi Umumî Kanunu deynin zim
meti medyunda tahakkukunu şart etmiş olduğu halde 
Maliye Vekâleti bundan kendi defterlerindeki tahak
kuk muamelâtını anlamakta ve bu suretle maksadı 
kanuniye mugayir icraata ve ziyaı hukuka meydan 
Verilmekte olduğundan Mahsubu Umumî Kanunun-
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dakd (zimmette tahakkuk) ibaresindeki maksadı ka
nuninin tefsiriyle keyfiydtin tavzih buyurulmrasını ve 
hukuku mükellefinin temini maffuziyetini istirham 
eylerim efenldim. 

istanbul'da Tahtakale'de 
Mukim Tüccardan 

Mois Ganon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İstida Encümeni 9 . 12 . 1341 

23/228 
İstida Encümeni Tezkeresi 

Kavanini Maliye Encümeni Riyaseti Aliyesine 
Zimmetteki tahakkuk ile defatiri maliyedelki ta

hakkukun başıka başka şeyler olduğunu iddia ve tef
sirini talep eden merbut istida irsal edildi. Bittetki'k 
neticesinin imhası rica olunur efendim. 

İstida Encümeni Reisi 
Aiyonkarahisarı 

Musa Kâzım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet 
9 

29 . 11 . 1341 

Kavanini Maliye Encümeni Tezkeresi 
Riyaseti Celileye 

Başvekâletten gösterilen lüzum ve Trabzon Me
busları Süleyman Sırrı ve Muhtar Beylerin ol bab-
daki takrirleri üzerine Mahsubu Umumî Kanununun 
birinci maddesi eneümenimizce tefsir edilerek yapı
lan fı'krai tefsiriye 13 . 1 . 1341 tarih ve diğeri 9 nu
maralı mazbata ile Muvazenei Maliye Encümenine 
tevdi kılınmak üzere Riyaseti Celileye takdim olun
duğu ve mezkûr fı'krai tefsiriyenin encümeni müşa-
rünıilehaoada henüz tetiklik ve Meclisli Âliye seVk edlil-
mDdiği anlaşılmlakla mezkûr 'kaırar ve fıikraıi tefsir&ye-
nıin bu ikerne bir suretimin me^buten takdim kılındığı 
arz olunur. 

Reis 
Beyaziıt Me'busu 

Şefik 

T. B. M. M. 
Kavıanini Maliye Encümenıi 31 . 1 . 1341 

Kaivaraimli Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Ceilileye 

7 Nisan 1340 t&ıriihJi Mahsup Kanununun birim
ci miadliasinde 1339 senesi hitamına kadar mütehaik-* 
fc'ik duyunu Hazine ile aynı seneii malye hâtamuna 
kadar talhâk'kulk etmliş matlûba*! hazinenin mahsup 

edileceği muharrer olduğumdan işjbu mıadıdei kanunıi-
ye ahkâmına nazaran 1339 senesamdem öomra tahak-

. kuik etmiş olan Hazine mıatlobatının mahsubu oaıiz 
ol'amayacağı 'anlaşılmakta ise de 1339 senesinden 
sonria tahakkuk etmiş ve edeceik olan rnaitlobaıtı ha
zinenin münhasıran 1340 ve müteakip seneler tahak-
kukatına inhisar etmeyip 1339 ve daha evvelki sene
lere mahsuben de tahakkuk etmekte ve ezancümle 
1336 senesinden beri tarh edilegelmekte olan harb 
kazançları vergisinden bir kısmının henüz Temyiz 
Komisyonunca muamelei tetkikiyesi ifa edilmekte ol
masından dolayı bunların 1339 senesinde iktisabı ka
tiyet etmesi kabil olamamakta bulunmuş ve halbuki 
tahakkukatı vakıa taalluku itibariyle 1340'dan mu-
kaddemki, seneler emvaline ahil olmuş ve keyfiyet 
Harb Kazançları Vergisi hakkında bu veçhile cere
yan ettiği gibi emlâk ve temettü ve müsakkafat ver
gilerinde de aynı hal tahaddüs eylemiş ve nitekim 
mebhusünaht vergiler meyanında muamelâtı tetkiki
yesi vakit ve zamaniyle intaç edilememesinden dolayı 
1339 senesi nihayetine kadar tahakkuk edemeyerek 
1340'da iktisabı katiyet etmiş ve fakat taalluku itiba
riyle sinini sabıka tahakkukatına dahil bir hayli vergi 
mevcut bulunmuş olmasına mebni eski senelere ait 
olduğu halde 1340 senesinde tahakkukatı ikmal edile
bilmiş olan matlubatı hazinenin 1339 senesinden mu
ahhar olarak tahakkuk etmesinden mahsuba tabi tu
tulmaması muvafıkı madelet görülemediğinden key
fiyetin tefsirine müteallik Başvekâletin Maliye Ve
kâletinin 17 Kânunuevvel 1340 143/10649 numaralı 
tezkeresi ve bu muameleye müteferri olarak Heyeti 
Umumiyeden muhavvel ,'Trabzon Mebusu Süleyman 
Sırrı ve Muhtar beylerin takrirleriyle tevhiden müta
laa ve icabı müzakere olundu. Mahsubu Umumi Ka
nununun tedvininden gaye 1324 senesinden 1339 se
nesi nihayetine kadar gerek hazinenin eşhas zimme
tinde ve gerek eşhasın hazine uhdesinde bulunan bil
cümle duyûn ve matlubatının yekdiğeriyle takas ve 
mahsubile idarei zaileye ait hesabatın cumhuriyeti 
idariye devredilmeyerek kamilen tesviyesiyle kati bir 
tasfiye icrasını teminden ibaret olduğundan zimmeti 
medyuna müterettip bir borcun muamele ve resmiyet 
icabı olarak 1339 senesi nihayetine kadar tespit ve ta
hakkuk edemeyerek 1340 senesinde iktisabı katiyet 
etmiş olması tasfiyeye ademi tebaiyeti istilzam et
meyeceği gibi kanunun tanziminden istihdaf edilen 
gaye ile de kabili telif görülmediğinden bu babdaki 
encümen Maliye Vekâletinin noktai nazarına iştirak 
etmiş ve binaenaleyh 1339 ve daha evvelki senelere 
ait olup 1340 senesi zarfında iktisabı katiyet etmiş 



olan bir deynin 1341 senesi nihayetine kadar mah
suba tabi tutulması esasını kabul ve keyfiyeti berveç-
hiati tefsir ederek Muvazenei Mâliye Encümenine 
tevdiine karar verildi. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Beyazıt Yozgat 
Şefik Süleyman Sırrı 
Aza Aza 

Elâziz Biga 
Mustafa Mehmet 

Aza 
Denizli 

Necip Ali 
Tefsir 

1324 senesinden 1339 senesi nihayetine kadar olan 
senelerde zimmet medyuna terettüp ettiği halde mua-
melei Tesmiyesinin ifa edilememesi dolayısiyle 1340 
senesinde iktisabı katiyet ve tahakkuk etmiş olan bil-
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cümle matlubat ve düyunu Hazinenin 1340 senesi 
nihayetine kadar Mahsubu Umumî Kanunu veçhile 
mahsubu icra olunur. 

T. B. M. M. 
Muvazenei Maliye Encümeni 12 . 12 . 1341 

Adet : 80 

Muvazenei Maliye Encümeni Tezkeresi 
Riyaseti Celileye 

Maıhsubu Umumî Kanununun birindi m&ddesMn 
tefsirine d'aıir olup Kavaınüni Maliye Encümenıi riya
setinin taikririnde mevzuu bahis edilen mazbata en
cümenimizin 5 Kânunuevvel 1341 tarihli »ve (71) nu
maralı mazbatasiyle birlikte heyeti umumiyenin 
14 Kânunuevvel 1341 tarihine müsadif 24 ncü işti-
maında bilmüzakere intaç edilmiştir. 

Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
Çankırı 

Mustafa Albdüllhalik 
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1330 SENESİNDE DENİZLİ VE MÜLHAKATINDA TOHUMLUĞU OLMAYAN ZÜRRAA TEVZİ 
KILINAN TOHUMLUK ZAHİRE BEDELİNİN AFFINA DAİR DENİZLİ MEBUSU YUSUF BEYİN 
4/59 NUMARALI TAKRİRİ VE REDDİNE DAİR MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1330 senesinde Denizli livası ve mülhakatında 

aşar ambarlarından tohumluğu olmayan muhtacini 
zürraa hükümetin bir lütuf ve atifeti olmak üzere be
delleri takdir ve düyunu umumiyece mahsubu icra 
edildikten sonra tevzi edilen tohumluk zahairin bilâ
hare verilen emirde senei merkumede ahalii zürraa 
verilen zaha'iri mezkûrenin 1336 senesi Eylül rayici 
üzerinden tahsili tebliğ edilmiş, meselâ 1330 sene
sinde hıntanın kıyyesi elli altmış para iken bilâhare 
8 - 9 kuruşa tereffü ederek elyevm rayici hazırını mu
hafaza etmekte bulunmuştur.B'inaenaleyh zürraa to
humluk zahire tevziindeki maksat hükümet kendisi
ne her zaman ve her suretle elzem olan zavallı reç-
beri düştüğü felâketten kurtarmak ve boş kalan arazi
ler zer edilerek menafii hazinei temin etmekten iba
ret olup ticaret maksadiyle tevzi ettiği varidi hatır 
olamaz. Şu şekilde bedelinin tahsili ise zürraa bir 
iyilik yapayım deriken fenalık yapılmış olacaktır. 
Şu hakle bu babta Maliye Vekâletinin mütalaası alın
dıktan sonra cephe olmak itibariyle çekinmiş olan 
livamız zürraaına tevzi edilmiş olan tahumluk za-
hair bedelinin af veyahut 1330 senesi rayici üzerin
den tahsiline karar verilmesini ve şu suretle son de
recede mazur olan bu sınıf ahaliye bir lütuf ve ina
yet buyurulmasını arz ve teklif eylerim. 

16 Mayıs 1337 
Denizli 
Yusuf 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet 12 . 12 , 1341 
83 

4/95 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
13301 senesinde Denizli ve mülhakatında tohumlu

ğu olmayan zürraa tevzi kılınan tohumluk zahire 

bedelinin affına dair Denizli Mebusu Yusuf Beyin 
takriri tetkik ve müzakere olundu. Ziraat Bankasının 
Hazinede olan matlubatı atikasına mukabil 1325 se
nesinden itibaren Muvazenei Umumiyeden zürraa 
tavizan verilen nukut ile hububat ve edevatı ziraiye 
senedatı 21 Nisan 1340 tarihli ve 499 numaralı kanun 
ile mezkûr bankaya devredilmiş olduğundan tayini 
muamelesine mahal kalmayan işbu takririn reddi hu
susunun Heyeti 'Umümiyeye arzı fcarargir oldu. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalık 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 

Aza 
Ertuğrul 

Fikret Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Hakkâri 

Asaf Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza ' 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
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1341 SENESİ DARÜLFÜNUN BÜTÇESİNE TAHSİSATI MUNZAMMA İTASI HAKKINDA 
MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI VE (2/517) NUMARALI TEKLlFl KANUNİSİ 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Muvazenei 
Maliye Encümeni 17 . 12 . 1341 

Adet 
82 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

1341 Muvazenei Umumiyesine dahil devair büt
çelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve 
mezkûr bütçelerde münakele icrasına dair olup 
21 Kânunuevvel 1341 tarihinde Heyeti Celilece mü
zakere ve tasdik buyurulan kanun lâyihasının birinci 
maddesine ait (1) numaralı cedvelde Maliye Vekâle
tinin (56) ncı Darülfünuna muavenet faslına ilâvesi 
kabul edilen (2CÛ OCC,) liranın Darülfünun 1341 sene
si masarif bütçesinede tahsisatı munzamma olarak 
(ilâvesi zaruri görüldüğünden bu hususa dair encüme-
nimizce tanzim kılınan kanun lâyihası berayı tasdik 
heyeti celileye arz olunur. 

1341 Darülfünun bütçesine tahsisatı munzamma ita
sı hakkında Kanun 

Birinci madde — 1341 senesi Darülfünun masa
rif bütçesinin merbut cetvelde gösterilen muhtelif fa
sıl ve maddelerine ceman 200 000 lira tahsisatı mun
zamma olarak ilâve olunmuştur. 

İkinci madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Maarif Vekili memurdur. 

Merbut Cedvel 
Fasıl Madde Lira 

3 
6 

10 1 

2 

Tamirat 
Kütüphane masarifi tesisiye 
ve kitap bedeli 
Edebiyat medresesi darül-
mesailer masarifi 
Mecmua masarifi 

25 000 

10 000 

2 500 
500 

Fasıl Madde Lira 

13 

16 

19 

22 

25 

Fen medresesi darülmesa-
iller tesisatı ve masarifi tet-
risiye 20 000 
İlahiyat medresesi darül-
mesailler masarifi 2 000 

Hukuk medresesi darülme-
sailler ve vesaiti tetrisiye 
masarifi 5 000 

Tıp Fakültesi ve seririyat-
ları masarifi umumiyesi 120 000 

Eczacı ve Dişçi mektepleri 
masarifi ve vesaiti tetrisi-
yesi 15 000 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reis 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza. 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Yekûn 200 000 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Niğde 
Galip 
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