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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,20 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Giresun), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır : 

Kırkıncı İçtima 

13 Kânunusani 1926 Perşembe 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 

sabık hulâsası kıraat ve evrakı varide ait oldukları 
mahallere havale olundu. 

Saruhan Mebusluğuna intihap olunan Mehmet Ya
şar Bey hakkındaki şube mazbatası kıraat ve kabul ve 
kendilerinin tahlifi icra edildi. 

Sabık İstanbul Mebusu Ahmet Şükrü Beyin, hâ
mil olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin yeşil - kırmı
zıya tahvili hakkında Meclis Riyaseti tezkeresi kıra
at ve kabul olundu. 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçUerek terfi 
eden zabıtanın rütbei cedideleri muhassesatlarının tar
zı itası hakkındaki Divanı Muhasebat Encümeni maz -
batası müzakere ve nazarı itibare alınan takrirlerle 
birlikte Encümene iade edildi. Anonim ve kooperatif 
şirketlerin murakabesi hakkındaki kanun lâyihasının 
Nafıa, Adliye ve Muvazenei Maliye encümenlerine 
havalesi karargir oldu. 

Lâyihalar 
1. — Nafıa Vekili merhum Süleyman Sırrı Beyin 

valide, refika ve dört evlâdına maaş ve ikramiye ita
sı hakkında kanun lâyihası .(1/816) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2 .— Hakkı karar ve senetsiz tasarrufat ile tashihi 
kayıt muamelâtının sureti icrası hakkında kanun lâ
yihası. (1/817) 

Ticaret Vekâletinin senei haliye teşvikatı sınaiye 
faslına tahsisatı munzamma itasına, devairi devlet 
için tedariki muktazi levazımı kırtasiyenin sureti mu
bayaasına, efradı askeriyenin müze duhuliye ücretin
den istisnasına ve ecnebi tebaasına ait tekaüt maaşa-
tının iadeten tahsis ve tesviyesine mütedair kanun lâ
yihaları müzakere ve aynen kabul ve heyeti umumi-
yeleri tayini esami ile reye vazolundu. 

Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvakkati
nin bazı mevadını muaddel lâyihai kanuniyenin he
yeti umumiyesi hakkında cereyan eden müzakereden 
sonra maddelerin müzakeresine geçilmesi kabul edil
di ve müteakiben tayini esami ile reye vazedilmiş olan 
kanunlardan ilk ikisinin ekseriyetle kabul ve diğer iki
sine ait ârâda nisap olmadığı bittebliğ perşembe gü
nü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen 
kabul olundu. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Bey! 
Evvelki gün reddedilen lâkab kanunum okunmaksı-
zın reye konmuştu. O hukuktan vazgeçtim. Fakat 
zapta dercedilmemiştir. Binaenaleyh istirham ederim 
tebligat ifa buyurulsun, zapta geçirilsin. 

REİS — Kavanini Maliye ve Tapu encümenleri
ne havale edilmiştir. 

3. -.— Müstahsilâtı dahiliyeden olmayan tütünlerle 
bunların mamûlâfına ve tömbeki ve enfiyeye inhisar 
vaz'ı, ve İnhisarı Duhan Kanunu muvakkati ile 26 Şu
bat 1341 tarih ve 558 numaralı tütün idarei muvakka-
tesi ve sigara kâğıdı inhisarına mütedair kanunun bazı 
mevadının tadili hakkında kanun lâyihası. (1/818) 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir, 

,r> 
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4, — «İstanbul ve Tevabii Balıkçılar Muavenet 
Sandığı» kanun lâyihası. (1/819) 

REİS — Ticaret ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

5. — Ticaret Muahedesi aktedilmeyen memleket
ler muvaridatından alınacak rüsum ile icabında mu-
kabelei bil misil icrasına dair 12 Kânunuevvel 1341 ta
rih ve 691 numaralı Kanunun tadili hakkında kanun 
lâyihası. (11820) 

REİS — Ticaret ve Kavanini Maliye ve Muvaze
nei Maliye encümenlerine havale edilmiştir. 

Teklifler 
1. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Vekâletler bina

sına ter cihan, her vekâlet memurini için apartmanlar 
inşası hakkında teklifi kanunisi .(2/535) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
2. — İstanbul Mebusu Doktor Hakkı Şinasi Posa

nın; Emvali milliye ve metrukeden olan emlâki vak
fiye sureti füruhtu hakkında teklifi kanunisi. (2/534) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. •— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî Ka

nununun bazı maddelerinin tadili ve temdidi ahkâmı 
hakkında (1/790) numaralı kanun lâyihası ve Kava
nini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

2. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Elcezire ve Şark 
cephelerinde ifayı vazife edecek erkân, ümera ve za-
bitan ve mensubini askeriyenin müddeti hizmetlerine 
dair (2/379) numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

3. — Talebe ve mualliminin askerlikten tecilleri 
hakkındaki 21 Şubat 1337 tarih ve 100 numaralı Ka
nunun birinci maddesini muaddel 26 Kânunusani 1340 
tarihli Kanunun ikinci maddesi ahkâmının tefsiri hak
kında (3/435) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maa
rif ve Müdafaai Milliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

4. — Sabık Kütahya yeni Aksaray Mebusu Besim 
Atalay Beyin; «Evkafı Celâliye» hakkındaki (2/40) 
numaralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye mahal 
kalmadığına dair Diyanet İşleri ve Evkaf Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Okunacaktır ; 

Riyaseti Celileye 
Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, Evkafı Ce-

lâliye hakkındaki teklifi kanunisi Encümenimizce le-
delmütaüâa teklifi mezkur Kavanini Mahsusa ile Mec
lisi Âlinin kararına iktiran etmiş olduğundan tayini 
muameleye mahal kalmamış olmakla makamı riyasete 
takdimi karargir olmuştur. 

Reis 
Bursa 

Mustafa Fehmi 

Kâtip 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Gelibolu 

Celâl Nuri 

Urfa 
Safvet 

Aza 
Muş 

İlyas Sami 

REİS — Efendim! Mazbata hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) Mazbatayı kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — İstanbul Mebusu Behiç Beyin Nafıa Vekâ

letine intihap olunduğuna dair Cumhuriyet Riyasetin
den gelen tezkere. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstanbul Mebusu Süleyman Sırrı Beyin vukubu-

lan irtihaline mebni inhilâl eden Nafıa Vekâletinin, 
Başvekâletin intihap ve iş'ârı veçhile İstanbul Me
busu Behiç Beye tevdii tasdik edilmiştir. Keyfiyeti 
Meclisi Âlinin ıttılaına arz eylerim efendim. 

Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal 

2. — Fevkalâde Tahsisat Kararnamesinin üçüncü 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
(3/542) 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale edilmiştir. 

3. — Mübadeleye gayrı tabi eşhastan metruk 
icareteynli müsakkafat ve müstagalâtı vakfiyenin 
15 Nisan 1341 tarihli Kanuna nazaran ciheti aidiyeti 
hakkında hâsıl olan ihtilâfın izalesi için 15 Nisan 1339 
tarihli Kanunun tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi. 
(3/543) 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edildi. 

— 156 — 
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4. — Millî Mücahede esnasında muhtelif cephe
lerde veya dahilî isyanların itfasında bilfiil mesai ib
raz etmelerine mebni cem'an beş yüz yetmiş zatın İs
tiklâl Madalyası ile taltifleri hakkında Başvekâletten 
gelen yedi kıta tezkere. (3/544, 545, 546, 547, 548, 
549, 550) (Müdafaai Milliye Encümenine) 

REÎS — Rafet Bey, buyurunuz! 
REFET BEY (Bursa) — Efendim, Adana'nın 

Kurtuluş Bayramına iştirak için izam buyurduğunuz 
heyet vazifesini ikmal ederek avdet etti. Adana'ya 
vâsıl olduğumuz zaman o civarda bulunan kazalar
dan musırrane davetlere maruz kaldık. Meclisi Âliniz
den uzun müddet infikâke mezuniyet almadığımızdan 
hepsine icabete imkân göremediğimiz için yalnız Mer
sin, Tarsus, Ceyhan, Dörtyol kasabalarına uğrayabil-
dik ve oralarda Meclisi Âli namına büyük hürmetlere 
mazhar olduk. Bu seyahatimiz esnasında Türklüğün 
mertlik ve kahramanlık diyarlarından olan Adana ha
valisinde bütün halk kitleleri ile bütün, münevveran-
la temasta bulunduk. 

Kendileriyle görüştük, samimi hasbıhaller yaptık. 
Meclisi Âliye binihaye selâmlar ve hürmetler getir-

1. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Ölçülerde bir
lik hakkında ne gibi tedabir ittihaz olunduğuna dair 
Ticaret Vekâletinden suali. 

REÎS — Ticaret Vekili yoktur, talik ediyoruz. 
2. — Kastamonu Mebusu Hâlit Beyin; İstanbul 

limanında 20 Nisan 1341 tarihli kanun mucibince 

1. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu muvakka
tinin üçüncü faslının Meclis İdare Teşkilâtına ait 62 
nci ve 64 ncü maddelerinin tadili hakkında (1/715) 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni maz
batası. (1) 

REİS — Efendim! Bu lâyihanın ikinci maddesi 
kabul edilmiş birinci ve üçüncü maddeleri encüme
ne gitmişti. Birinci ve üçüncü maddeler hakkında 
encümen tadilâtını yapmış ve getirmiştir. Okuna
caktır, 

(1) Evveliyatı 38 nci içtimain nihayetine merbut
tur. 

dik. (Teşekkür ederiz sesleri) Bu seyahatimiz esnasın
daki intibaatı da şöyle arz edebilirim : Diğer vilâ
yetlerimiz gibi Cumhuriyet esaslarına tezelzül kabul 
etmez surette merbut olan Adanalıları, bilhassa te
ceddüt ve terâkki yolunda Meclisi Âlinin takip ettiği 
esaslarda milleti kendi Meclisi ile müttehit ve mütte-> 
fik bulduk. Maaliftihar bu ciheti de Meclisi Âliye 
arz etmeyi arkadaşlar beyninde kararlaştırdı. 

Rey İstihsali 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun beşinci maddesini muaddil Kanunun tayini esa
mi ile ikinci defa reye vaz'ı. 

2. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun sekizinci ve 13 Kânunusani 1339 tarihli Avans 
Kanununun üçüncü maddelerine müzeyyel kanunun 
tayini esami ile ikinci defa reye vaz'ı. 

REİS — Efendim! Bu iki kanunu tayini esami ile 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul 
etmeyenler kırmızı rey varakalarını ita buyursunlar. 

(Reyler istihsal edildi.) 

yükletme ve boşaltma, su ve kömür dağıtma işlerini 
tanzim için teşekkül eden şirket hakkında Ticaret Ve
kâletinden suali. 

REİS — Vekil Bey olmadığından bunu da talik 

ediyoruz, müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
tdarei umumiyei vilâyat Kanunu muvakkatinin 

altmış ikinci ve altmış dördüncü maddelerinin tadiline 
dan* olan lâyihai kanuniye encümenimizde müzakeresi 
intaç edilerek Heyeti Umumiyeye sevk edilmiş ve ba
zı nokat üzerinde tadilât icra kılınmak üzere tekrar 
encümenimize iade Duyurulmuştu. Heyeti Umumiye-
de cereyan eden müzakerat ve bu hususta verilen 
takrirler nazarı dikkate alınarak bu esasa göre ye
niden birinci ve Üçüncü maddeler tespit olunmuş ve 
yalnız Karesi Mebusu Vehbi Beyin belediye karar
larının, istinaf merciinin vilâyet encümenleri ve 
temyiz merciinin Şûrayı Devlet obuasına ve cemiyeti 
umumiyei belediyelerin ilgasına dair ve dördüncü, 
beşinci madde olmak üzere ita eylediği takrir Bele
diye Kanununun mevadı mahsusasını muaddil şekil-

3. — SUALLER 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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de görülerek bu kanunla alâkası görülmemiş ve hu-
susatı mezkurenin ancak belediye kanunlarının ih
zar ve tadilinde tetkik edilebileceği teemmül ve işbu 
vazaif heyeti idarece ifası esas olarak kabul edilmiş 
bulunmakla tespit edilen şekil berveçhi zür Heyeti 
Umumiyenin tasvibine arz olunur. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Namına 

Ardahan Mebusu 
Tahsin 

Kâtip 
İzmir Mebusu 

Kâmil 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Mazbata Muharriri 
İzmir Mebusu 
Ahmet Münir 

Aza 
Tekirdağ Mebusu 

Vehbi Beyin teklifinin red
dine taraftar olmakla bera
ber maksatı temine gayrı 
kâfi ve noksan gördüğüm 
üçüncü maddeye muhalifim 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Madde 1. — İdarei umumiyei vilâyat Kanununun 
(62) nci maddesi berveçhiati tadil edilmiştir: 

Vilâyetlerde idare heyeti vali, muavin, defterdar 
veya muhasebeci, tahrirat, umuru hukukiye, maa
rif, nafıa, sıhhiye, ziraat, ticaret müdürlerinden veya 
onların vazifelerini gören memurlardan teşekkül 
eder. İdare heyetine vali veya muavini, muavin bu
lunmayan yerlerde valinin heyet meyamndan tevkil 
edeceği zat riyaset eder. 

REİS — Efendim! Bu birinci maddenin, encü
mence tadil edilip gelen son şeklidir. 

Birinci madde hakkında mütalâa var mı? (Ha
yır sesleri) Birinci maddeyi encümenin tadili veçhile 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Meclisi idarenin müntehap azasına 
mevdu vazaif, Hükümet tarafından vukubulacak ta
lep ve maslahatın icabına göre, belediye heyetleri
nin kendi azaları meyamndan intihap edecekleri ze
vat tarafından ifa olunur. 

İntihabı mebusan Kanunu mucibince meclisi 
idarenin müttehap azasına ait vazaif mecalisi bele
diyece ifa edilir. 

REİS — Efendim bu da encümenin tadil ettiği 
son şekildir. Mütalâa var im efendim? (Hayır ses
leri) Üçüncü maddeyi tadil veçhile reyinize arz edi

yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bendenizin 
bu meseleye dair bir takririm vardı. Heyeti umu-
miyesinde nazarı iti bar e alınmış ve encümene hava
le edilmiştir. O teklifatta, doğrudan doğruya Bele
diye Kanuniyle alâkadar olması d ol ay isiyle Belediye 
Kanununa talik ve kabul ve ademi kabulünün o za
man dermeyan edilmesini ve şimdilik bunun kabul 
edüemiyeceğini söylemiş ve bu surette bir mazbata 
yapmış, onda da belediye bütçelerinin şimdiye ka
dar cemiyeti belediyede kesbi katiyet etmesi vardı. 
Şimdi meclisi idarelerden müntehap aza kalkıp da 
idare heyeti vaziyetine geçtikten sonra mahallî ve 
hatta beledî bir hizmetin idarei umumiyeye memur 
zevat tarafından kontrol edilmesi, tetkik edilmesi 
vaziyetine geçiyor ki, bu doğru bir şey değildir. 
Binaenaleyh belediye bütçelerini doğrudan doğruya 
idare heyetinin murakabası altında bulundurmaktan 
ise, Belediye Kanunu gelinceye kadar bir madde 
ile «belediye bütçeleri doğrudan doğruya belediye 
heyetince tanzim edilir. Ve bunda ehemmi mühim
ine takdim etmek lâzımgelen noktalar varsa ve usu
le mugayir cihetler varsa vali tarafından tetkik ve 
iade edilir ve yeniden belediye meclisince tetkik edil
dikten sonra vali tarafından tasdik olunur» tarzında 
bir madde lâzım idi. Meclisi idarelerden azalar 
kalkınca hiçbir yerde olmayan bir şekilde beledî 
vazaifi, idarei umumiye memurlaırına yani bunun
la alâkadar olmayan idarei umumiye memurlarına 
tevdi etmek doğru değildir. Onun için bendeniz ka
bul edilsin edilmesin, bu hususun temini için bir 
takrir veriyorum ve vazifemi yapıyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— Efendim! Belediye bütçeleri meclisi idarelerle be
lediye meclislerinin iştirakiyle vücuda gelen cemiye
ti umumiyei belediyeler tarafından tetkik edilecek
tir ve bu hüküm devam edecektir. 

Vehbi Beyefendi, belediye bütçelerini meclisi 
idarenin de iltihakiyle teşekkül eden cemiyeti bele
diye tetkik etmesin buyuruyorlar. Şimdiye kadar 
böyle idi. Meclisi idarelerdeki müntehap azaların 
çıkmasiyle meclisi idarelerin vazifesi muattal kalmış 
değildir. Onlara müteveccih vazaif bakidir. Bele
diye meclisleri ile beraber bunların müştereken be
lediye bütçelerini tetkik etmeleri muvafıktır ve nefsü-
lemre mutabıktır. Binaenaleyh bu teklif esasen şa-
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yanı kabul değildir. Ondan sonra cemiyeti beledi
yelerin ilgası suretiyle vaki olan teklifleri, Belediye 
Kanununu da gayet dikkatle tetik ve münakaşa edi
lecek bir meseledir. Teklifleri şekli idariyi ve de
mokrasi sistemini tadil edecek mahiyette bir teklif-
dir. Binaenaleyh bu teklifin nazarı dikkate alınma
sı caiz değildir. Yeri de bu kanun değildir. 

REİS — Efendim! Vehbi Beyin mütalâaları 
dördüncü maddeye nıütaallik değildir. Bu tadil edi
len kanun mucibince teşekkül edecek meclisi idare
lerde müntehap aza olmadığı için belediye bütçele
rinin müntehap azadan ola nheyeti idaresi tarafın
dan tetkik edilmesi - intihap münasebetiyle - müna
sip olacağını fakat müntehap aza kalktıktan sonra 
bunun mecalisi idarelerce münasip olmayacağı hak
kında esasa tallûk etmeyen mütalâa dermeyan etmiş
lerdir. Vekil Bey de, bu mütalâaya karşı bu kanun 
mucibince teşekkül edecek meclisi idarelerin tetkik 
vazifesini haiz olması esasını serdetmişlerdir. Vehbi 
Beyefendinin tadilnameleri yoktur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Encümene gitti geldi 
Reis Bey! 

REİS — Tadilname yoktur efendim. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Taditnameyi verdiğim 

zaman siz burada yoktunuz efendim. 
REİS — Müzakere ettiğimiz dördüncü madde

dir. Binaenaleyh bu mütalâalarım teklif halinde ya
pabilirler. Dördüncü madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kal
dırsın..: Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye 
Vekili memurdur; 

REİS — Beşinci madde hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim! Kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Bir tadil 
teklifim vardı. 

REİS — Tadil teklifinizi maalesef maddeyi reye 
koyduktan sonra aldım. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Hayır 
efendim, evvelce vermiştim (Artık geçti sesleri) 

REİS — Artık kabul edilmiştir, mesele kalma
mıştır. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya — Tadil tek
lifini reye koymadan maddeyi reye koyamazdınız. 

REİS — Tadil teklifine muttali olmadan reye 
vazettim. 

2. — 14 Şubat 1327 tarihlî Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanunu muvakkatinin bazı mevaddının, 
tadili hakkında (1/788) numaralı kanun lâyihası ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları (1) 

REİS — Efendim, geçen içtimada bu lâyihanın 
heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere kâfi görül
müştür ve maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Birinci madde okunacak: 
14 Şubat 1327 tarihli Usulü Muhasebei Umumiye 

Kanunu muvakkatine müzeyyel Kanun 
Madde 1. — Bütçe senei maliye, Haziran ihti

dasından ertesi sene Mayıs gayesine kadar ibtidat 
etmek üzere on iki aydan ibarettir,: Müddeti me-
teemmime mülgadır. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var 
mı? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Takrir veriyorum. 

Riyaseti Ceiileye 
Eylülden kabulünü teklif ederim. 

Karesi 
Vehbi 

REİS — Efendim, Vehbi Beyin takriri birinci 
maddenin tadilini mütazamaindir. Haziran mebdei-
ninin Eylül mebdei olmak üzere kabulünü teklif edi
yor. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Esbabmı izah ettim. 
REİS — Bu tadilnameyi nazarı itibara alanlar lüt

fen el kaldırsın.. Nazarı itibara almayanlar lütfen el 
kaldırsın.. Takrir nazarı itibare alınmamıştır. Birin
ci madde hakkında başka mütalâa yoktur. Reye arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Birinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu müddet içinde ifa edilen umur 
ve hidamet ve iktisap olunan hukuktan mütevellit 
düyunun tahakkuk ve emri ita ve tediye muamelâtı 
ve varidatın tahkakuk ve tahsilatı o seneye mal edilir. 
Ancak Mayıs gayesine kadar vuku bulan tediyattan 
bütçeye mahsubu icra olunamıyanların mahsubuna 
muktazi muamelât Eylül gayesine kadar icra oluna
bilir. 

(1) Kırkma içtimain nihayetine merbuttur. 
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REtS — İkinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devairi muhtelife masraf bütçeleri
ne (Sinini sabıka düyunu) namiyle birer fasıl açılıp 
bu fasla rakkam vaz edilmez. Bütçenin taallûk ettiği 
senenin nihayetine kadar ita emrine iktiran etmemiş 
olan düyun, hizmetin vuku bulduğu sene bütçesinin 
sarfolunmayan tahsisatı miktarım tecavüz etmemek 
şartiyle, beş sene zarfında tediye olunup tediye ol
duğu senenin bütçesindeki mezkûr (sinini sabıka dü
yunu) faslına masraf kaydolunur. Beş sene zarfında 
tediye olunmamakla beraber otuzaltıncı madde mu
cibince müruru zamana dahi uğramayan düyun, ka
nunu mahsus istihsaliyle tediye ve Düyunu umumi
ye bütçesinde (senei atika düyunu) namiyle kezalik 
rakamzıs olarak açılacak bir faslı mahsustan mah
sup edilir. 

REtS — Söz istiyen var mı? 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDULHALlK BEY (Çankırı) — Mad
dedeki «Senei atika» «Sinini atika» şeklinde tashih 
edilecektir. 

REİS — Burada bir sehvi tertip olmuştur. «Sini
ni atika» şeklinde tashih edilecektir. Bu şekilde mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Avans Muamelatı 
Madde 4. — Mühim ve müstacel veya müteferrik 

masraflar için birinci ve ikinci derece âmiri ita ta
rafından Divanı Muhasebatça vize edilmiş emre müs
teniden ancak âtide zikrolunan şekilde avans suretiy
le tediye icra ettirilebilir. 

A — Memaliki ecnebiyede Devlet namına vuku 
bulacak mubayaat için izam olunacak memurlara 
avans verilmeyip dairei aidesinin göstereceği lüzum 
üzerine Maliye Vekâleti tarafından mahallî banka
larının birinde kredi küşad olunur. Banka mezkûr 
kredi dahilinde mubayaa memurunun göstereceği 
mahalle doğrudan doğruya tediyat icra eder. Tedi-
yatı vakıanın evrakı müsbitesi üç ay zarfında muba
yaa memurları tarafından mensup olduğu vekâlete 
gönderilir. 

B — Mukavelenamelerde kısmen peşin itası meş
rut olan mebaliğe mukabil bilâhara hizmetin ifa ve 
ikmalinde mahsubu icra olunmak üzere avans verile
bilir. İşbu avans akçelerinin devrei hesabiye zarfında 
mahsubu caizdir. Kavanini mahsusa ile sinini atiyeye 
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de şamil olmak üzere teahhüdad icrasına salâhiyet ve
rilen hususata ait olmak üzere tediye olunan avans 
akçelerinin devri hesabiye zarfında mahsup oluna-
mıyan aksamı sinini atiye bütçelerine avans olarak 
devrolunur. işbu fıkra mucibince verilecek avanslar 
için mütehahitlerden teminat ahnılması meşruttur. 

C — Dahili memlekette bir banka veya malsandı-
ğı mevcut olan mahallerde bin liradan fazla sarfiyatı 
mütelzim hidemat için mutemetlere avans verilmek
sizin (A) fıkrasında muharrer usul ve şeraite tevfikan 
banka veya mal sandığı nezdinde açılacak krediden 
tediyat yaptırılır. Dahili memlekette seferberlikte ve 
hasbelicap vakti hazarda Maliye Vekili, dairesince 
mansup mutemetlere Heyeti vekile karariyle bin lira
dan fazla avans verilebilir. 

D — Tahakkuk ve ita eniri muamelâtının ikmaline 
mütehammil olmayan ve miktarı bin lirayı tecavüz 
etmeyen masarifi cüziye ve müstacele için âmiri ita 
tarafından tayin olunacak mutemede evrakı müsbite
si badehu ibrez olunmak üzere avans verilir. 

REİS — Bu madde fıkra fıkra yazılmıştı. Binae
naleyh eğer tensip buyurulursa fıkra fıkra reye arz 
edeyim. (Hayır sesleri) O halde madde şeklinde reye 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Maddei salife dairesinde verilecek 
avansların muhteviyatı hizmetin taallûk ettiği tertip
ten mevkuf tutulur. Bir mutemede verilecek avanslar 
mecmuu bin lirayı tecavüz etmemek şartiyle muktelif 
fusul ve mevaddan olabilir. 

Avans akçeleri hangi iş için verilmiş ise yalnız o 
işte sarf ve istimal olunur. 

REİS — Beşinci madde hakkında mütalâa var mı? 
(Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldısın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Her mutemet aldığı avans akçesin
den sarf ettiği mebaliğe ait evrakı müsbiteyi azamî 
üç ay zarfında muhasibe vermeğe mecburdur. Bu 
müddet zarfında ibraz olunacak evrakı sarfiye mikta
rında yeniden avans verilebilir. 

Sene gayesinde yedindeki nukut ve evrakı tevdi 
ederek hesabını kapattırmağa mutemet zimmetdar ad
dolunarak hangi sınıf ve meslekte olursa olsun memu
riyeti asliyesinden derhal azil ve zimmeti Tahsili em
val kanununa tevfikan maafaiz tahsil edilir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Maddedeki «Kapattır
mağa» kelimesi «Kapattırmayan» olacaktır. 
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REİS — «Kapattırmağa» kelimesi «Kapattırma
yan» şeklinde tashih edilmiştir. Maddeyi bu şekilde 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bir mutemet yedindeki avans akçe
sinden bir kısmını âmiri itanın mezuniyeti tahririye-
si ile ikinci bir mutemede verebilir. Bu halde işbu 
mutemetten alacağı makbuz senedini âmiri itanın 
emirnamesiyle birlikte muhasibe ibraz ederek ikin
ci mutemede devri zimmet eder. İkinci mutemet da
hi hesabım ve sene nihayetindeki mevcudunu doğru
dan doğruya muhasibe tevdie mecburdur. Altıncı mad
dede mutemetler hakkındaki ahkâm işbu ikinci mu
temetler hakkmdada aynen caridir. 

REÎS — Yedinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ye
dinci madde kabul edilmiştir. 

Lahika 
Madde 8. — tşbu kanununun mevkii merriyete 

vazı üzerine 1341 (1925) senei maliyesiyle 1926 sene-
nei maliyesi arasında kalacak üç aylık fasılaya ait büt
çe muamelâtı 1341 senesi bütçesinin mütemimmimi 
ad ve bu müddete ait ihtiyacat tahsisatı munzama is
tihsali suretiyle temin edilir. 

REtS — Sekizinci madde hakkında mütalâa var
ını? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 9. — 14 Şubat 1327 tarihli Usulü muha-
sebei umumiye Kanunu muvakkatinin ikinci, üçüncü 
ve beşinci maddeleriyle otuzdördüncü maddei muad-
delesi ve otuz ikinci maddenin avansa müteallik ah
kâmı ve zeyni mülgadır. 

REİS — Dokuzuncu maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren 
meridir. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili Memurdur. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim! Bu kanun usulü maliyeye müteallikdir. 
Tahsisata taallûku yoktur. Binaenaleyh tayini esami 
ile reye vaz etmeğe lüzum yoktur. Kanununun heyeti 

umumiyesini reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — İki sual vardı, müsade buyurursanız cevap ve
reyim. 

REİS — Onlar talik edilmiştir efendim. 

3. — «Tedeyyün Kanunu» lâyihası (1/694) ve 
müşterek encümen mazbatası. (1) 

REİS — Efendim! Tedeyyün kanunu, heyeti umu-
miyesinin müzakeresinde teşkil edilen müşterek encü
mene verilmişti. Müşterek encümen tetkikatını ikmal 
etmiştir ve tanzim ettiği son şekil tabı ve tevzi edil
miştir. Binaenaleyh tabı ve tevzi edilen son şeklini 
müzakere edeceğiz. Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

REŞİT BEY (MALATYA) — Efendim! Birinci 
maddede; verilen emlâk ve arazi ve tohumluk ve hay
van ve alâtı ziraiye ve sermaye bedelleri iki senede 
istiyfa olunur, diyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O, yirmi olacak, sıfır kaçmış (Handeler). 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Yan
lıştır efendim. Encümen yirmi sene olarak mazbata
sını vermiştir. 

REŞİT BEY (Malatya) — O halde pekiyi. 
REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır 

sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Borçlanma Kanunu 
Madde 1. — Bilumum muhacir, mübadil ve mülte

cilere ve aşiret efradına 20 Nisan 1329 tarihinden iti
baren Hükümet tarafından meccanen olanlardan maa
da hem ne suretle olursa olsun verilen ve atiyen ah
kâmı kanuniye ve nizamiyeye tefikan verilecek olan 
emlâk ve arazi ve tohumluk ve hayvan ve âlâtı zirai
ye ve sermaye bedelleri tarihi italarındaki vaziyet ve 
kıymetlerine nazaran aile reisleri namına borç ola
rak tahakkuk ettirilerek işbu kanunun neşri tarihin
den sonra gelecek ikinci senenin hitamından itiba
ren iki senede istifa olunur. Ancak aldıkları emlâk 
harp ve istila sebebleriyle harap olmuş veya yanmış 
olanların bu yüzden maruz kaldıkları zarar derece
sinde borçları tenzil edilir. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. Evveliyatı 28 nci 
içtimain nihayelindedir. 
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REİS — Efendim! Maddedeki (iki sene) sehvi ter
tip eseridir. İki sene, yirmiye tahvil edilmiştir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim 4 Encümen
den bir şey sormak isterim, bu (mülteciler) tadilinden 
kimleri murat ediyorlar? İzah etsinler. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim, kanunda (mülteci) kimlere denildiği mezkûrdur. 
Kanunun kastetdiği manadaki mültecilere mülteci 
denilmiştir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Onu biliyorum. Fa
kat bu, türlü türlü tefsir edilir. 

REİS — Efendim, mülteci kimlere denildiği asıl 
kanunda mezkûr olduğunu söylediler. Başka söz is
teyen yok. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Bi
rinci maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bir mahaldeki sekenci kadimeden 
çiftçilikle müştegil olupda hiç arazisi olmamak veya 
haddi kifayede bulunmamak sebebiyle toprağa ihti
yaç gösterenlere iskânı muhacirin kavanin ve niza-
matına tevfikan ve hane başına muhitin icabına göre 
mevcutlarıyla beraber mecmuu azami iki yüz dönü
mü tecavüz etmemek üzere tercihan verilecek olan 
araziyi milliye ile mübadeleye gayrı tabii eşhastan 
metruk arazi bedelleri hakkında da birinci madde 
ahkâmı tatbik ve 1341 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun (23) maddesinin (A) fıkrası mucibince 
şimdiye kadar satılan emlâki milliye bakiyei tekasiti 
hakkında kezalik birinci madde mucibince muamele 
ifa olunur. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim, 
ikinci maddenin son fıkrasından maada diğer fıkra
larını müşterek encümen hakikaten takdire lâyık şe
kilde tanzim etmiştir. Çünkü, araziye cidden muh
taç olan bazı memleketler vardırki; ziraate pek he
vesli oldukları halde zer edecek yerleri yoktur. Şimdi 
bunlara arazi verilecek. Yalnız (A) fıkrasının aşağı 
tarafı benim zihnimi biraz gıcıklıyor. Acaba dün 
hazineden sekiz sene taksitle satılan emlaki milliyenin 
tasit müddeti bugün bu kanunla yirmi seneye mi çıkı
yor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır, hayır. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Devamla) — O halde 
bu tabirin değişmesi lâzımdır, Çünkü şimdiye kadar 
satılan emlâkin taksiti denildiği zaman - emlâki milli
ye tabiri umumi bir tabirdir - daha dün ve hatta bu
gün bir saat evvel satılan emlâkin de dahil olması lâ-
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zım gelir. Binaenaleyh bu maddenin bu suretle tas
hihi lâzımdır. Bendeniz bu fıkranın tayyını teklif edi
yorum. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Efen
dim, (A) fıkrasının okuyacak olursa zannederim ki, 
Mustafa Feyzi efendi Haziretleri (Efendi Haziretlerj 
yok sesleri, handeler) tereddüdlerini izale edebilir. 

Yirmiüçüncü madde şudur : 
A — «İçinde veya civarında hiç arazisi olmamak 

veya uhdei tasarruflarmdaki arazi ikiyüz dönümden 
noksan bulunmak sebebiyle toprağa muhtaç erbabı 
ziraat, mevcut olan araziyi milliye bedeli olan senede 
mukassaten alınmak ve her haneye verilecek arazi 
miktarı yedlerindeki arazi ile birlikte muhitin icabına 
göre azami ikiyüz dönümü tecavüz etmemek üzere 
tevzi ve füruh olunur». Bu, takdiri kıymet suretiyle 
verilen zürraa aittir ki, bu on sene, yirmi sene oluyor. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — O halde 
emlâki milliye kelimesini kaldırınız. Arazi deyiniz. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Devamla) — 
Bu çiftliklerinin içinde, emlâk de vardır. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Bir şey so
racağım: Buradaki (sekenei kadime) tabirine göre, 
93 muharebesinden sonra gelmiş olanlar dahil mi? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Onlar yerleşmiştir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Nasıl ola
bilir? Kadim olamaz. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) 
— Müsaade buyurursanız bu kanun 1912 den ev
vel gelmiş olanlar hakkında yapılmıştı. Balkan har
binden sonra gelenler sekenei kadimeye dahil ol
muşlardır. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Doğru 
değildir. Bundan çerkezler istifade edecek. 

ŞEVKET BEY (Kırklareli) — Burada çiftçilik 
tahdid edilmemiş. Münhasıran çiftçilik midir, yok
sa bir yere iki dönüm mısır ekmiştir bu da çiftçi mi
dir? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Orada tasrih edilmiştir. Araziye ihtiyacı olan, diyor. 
Meselâ başka bir işle meşgul olurda iki üç dönümde 
ekiverir kastımız bu değildir. Esas zürrahk başka 
iştir. 

ŞEVKET BEY (Kırıkareli) — (Münhasıran çift
çilikle iştigal eden) dense idi daha muvafık olurdu. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Maksadımız zürraadır. 
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TAHSİN BEY (Aydın) — Memleketimizde 
geniş araziye malik olan köyler de dahil olmak üze
re - elli dönüm arazisi olanlar parmakla gösterilir. 
Siz erbabı ihtiyaç diye tarif ettiğiniz adamlara iki 
yüz dönüme kadar arazi veriyorsunuz.. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Arz edeyim. Aydında 5 - 1 0 dönüm tam ihtiyacı te
min eder. Fakat Diyarbekir'de ancak ikiyüz dönüm
lük yer ihtiyaca kâfi gelir. Onun için Aydın'da 5 dö
nüm veriliyor. Onun için muhitin ihtiyacatına veya 
tesiratına göre verilir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Ne olursa olsun bir 
reçber iki yüz dönüm alamaz 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Devamla) — 
Yaşamak için bir reçber Diyarbekir'de ikiyüz dönüm 
eker. Oraları teşrif buyurarsanız bir rençberin yaşa
mak için ne kadar dönüm ektiğini görürsünüz. 

KEMAL BEY (Saruhan) — «Mübadeleye gayrı 
tabi eşhastan metruk arazi» deyince bağ ve bahçeler 
dahil midir? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY — Emlâkdan 
gayrisi dahildir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Emlâkdan gayrısiyle, 
hicret etmiş gelmiş ondan üç, beş sene sonra tekrar 
memleketlerine gitmiş kimseler vardır. Bunlara ora
da emvali metrukeden bir hane verilmiştir. O hane
ler de bu kanun mucibince mülteci sıfatiyle onlara 
verilecek midir? Yoksa alınacak mıdır? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Hükümet tarafından verilmiş olanlar hakkında birin
ci maddede gayet sarih ahkâm vardır. Her ne suret
le olursa olsun verilmiş olanlar hakkındadır. Gelmiş 
tekrar iade edilmiş ve o vakit tekrar avded etmiş 
oturmuş, onlar hakkında birinci madde gayet sarih
tir. 

İBRAHİM BEY (Van) — Efendim, evvelce isti
lâ dolayısiyle hicret etmiş, sonradan tekrar avded et
miş olanlar mülteci sıfatını haiz midirler? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Birinci Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği kanun
larda ve daha evvel İstanbul Meclisi Mebusanmda 
kabul edilen kanunlarda tamamen mülteci neye ve 
kimlere denildiği malumuâlileridir ve zannederim, 
tamamiyle hatırınızdadır. 

İBRAHİM BEY (Van) — Teşekkür ederim. 
HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, madde

de; araziye ihtiyacı olan setenei asliyeye ikiyüz dö
nüme kadar muhitinde arazi verileceği söyleniyor. 
O muhitte arazi yoksa, mesele : Şimalî Anadoluda 

Karadeniz sahilinde araziye ihtiyacı olanlar, çoktur. 
Şimdi ahaliden bir kısmı bu sıkıntı dolayısiyle bize 
Eskişehir ovasından veya Sakarya civarından arazi 
verin diye talepte bulunurlarsa verilecek midir? Yani 
başka yerlerden verilmiyecek mi? Muhitte olması 
şart mıdır? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Eğer Kastanmonu'da bulunanlar Sivas'a gitmek is
terlerse hükümet onları maalmemnuniye gönderir 
ve aynı şeraiti haizdir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Tay tak
riri mi geri alıyorum. 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Konya Mebusu 
Mustafa Feyzi Bey evvelce bir tay teklifi vermişler
di. Onu geri alıyorlar. Şimdi ayrıca bir tadil teklifi 
veriyorlar. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddedeki (Emlâki Milliye) ibaresinin 

(Arazii Milliye) şekline tashihini teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Feyzi 
REİS — Efendim, müşterek encümenin müta

laası var mı? 
MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal

ca) — Efendim; emlâk tabiri malumuâlileri olduğu 
veçhile umuma şamil bir tabirdir. Esasen Muvaze-
nei Umumiye Kanununun 23 ncü maddesinde; bu 
umumiyet nazarı itibare alınarak gerek araziyi ve 
gerek diğer müsakkafat dediğimiz kısmı ihtiva eden 
bütün devlet yedinde bulunan emvali gayrimenkul» 
emlâk tabiri altında toplanmıştır. Burada kanununun 
metninde emlâk denmesi ondan mübahistir. Zaten 23 
ncü maddenin (A) fıkrasına atifetmiş olduğumuz 
ikinci maddenin son fıkrası doğrudan doğruya ara
ziye ait olduğu halde Meclisi Âlice emlâk şeklinde 
kabul edilmişti. Onun için emlâk tabirinin baki kal
masında bir mahzur tasavvur edilmemiştir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Müşterek 
encümen mazbata muharriri beyden 23 ncü madde
nin o fıkrasını aynen okumasını rica ediyorum. Ba
kalım orada arazi tabiri var mı? Yoksa yalnız em
lâk mi? 

SAKİR BEY (Devamla) — 23 ncü maddenin 
metninden bahsettim. Eğer metni okuyacak olursak 
maksat hasıl olur. «Tarihi ve bediî kiymeti haiz olan
lar müstesna olmak üzere emlâki milliyenin bedeli 
peşin veya âtideki esaslar dairesinde tanzim edilen 
talimatnameye tefikan mukassat olarak füruhtuna 
Maliye Vekili mezundur.» Ve birinci fıkrası arz et
tiğim fıkradır. 
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REŞİT BEY (Malatya) — Müsaade buyurunuz. 
Encümenden sual soracağım. «Arazi» tabirini ora
ya ilâve edersek ne beis varda-? 

SAKİR BEY (Devamla) — İlâvesinde bir beis 
görmüyoruz. Yalnız zikredilmemesinde de bir beis 
görmüyoruz. (Pek âlâ sesleri). 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bunun matufu aleyhi Muvazene! Umumi
ye Kanununun maddei mahsusu olunca, burada 
muhtacı muavenet olan, araziye muhtaç olan zürraa, 
hatta o arazi içinde bulunan zürraa takdiri kiymet ile 
tevzii mevzuubahistir. Encümen Reisi Beyefendinin 
mevzuubahis ettiği bu arazinin içinde emlâk de var
dır, tevzi edilirken mebaniyi ayırmayız, onu da tev
zi ederiz. Fakat arazi kelimesini kaldırmak doğru de
ğildir. O nu da beraber tevzi ederiz. Her halde ara
zi kelimesini koymak doğru olur. Arazi ve bu ara
zideki emlâk, denirse büsbütün orta yerden iltibası 
kaldırır. 

REİS — Efendim! okunan tadilnamede Emlâki 
Milliyenin Arazii Milliyeye tebdili teklif edilmekte
dir. 

Maliye Vekili Bey, arazii milliyedeki emlâk, şek
linde tavzih etmektedirler. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bahçe İle 
bağ mülktür ve bahçe ile bağ birdir. Bu tabire göre 
bunlar bunun haricinde kain- (Kalmaz sedaları.) 

REİS — Maliye Vekili Beyefendinin dediğini ka
bul ediyor musunuz? 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Kabul edi
yorum efendim. 

REİS — Şu halde Maliye Vekilinin teklifini reye 
arz edeceğim. Encümen bunu, arazii milliye ve arazii 
milliyedeki emlâk, şeklinde tespit etsin. Bu surette 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Bir tadilname daha vardır : 

Riyasete 
İkinci maddede sekenei kadimeden muhtaç olan

lara muhitinde 200 dönüme kadar arazi verileceği 
muharrerdir. 

(Muhitte verilecek arazi yoksa talip olanlara ha
riç muhitten de arazi verilebilir) Fıkrasının bu mad
deye ilâvesini teklif ederim. 

Kastamonu 
Halit 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, maddenin 
metninde bahsedilen muhitin icabına göre kaydı 
mutlaka o muhitte verilmesi manasına değildir. Ba
zı yerlerde arazi kıymetlidir. Bir aileye elli dönüm 
verilmesi kâfi gelebilir. Bazı yerlerde ikiyüz dönüm 
ancak kâfi gelebilir. Bu noktai nazarı ifade etmiş ol
mak için müşterek encümen verilecek arazinin ken
di yedinde bulunanlarla beraber icabına göre 200 dö
nümü tecavüz etmiyecektir, bazı yerlerde elli dönüm 
olacaktır, elinde on dönüm arazisi olan daha kırk 
dönüm arazi alacaktır, demiştir. Takrir sahibi olan 
Mebusu muhteremin diğer bir teklifi vardır ki, mad
deden tamamiyle hariçtir. Bu ayrıca hükümetin tek
lif etmiş olduğu iskân kanununa dahil bir mesele
dir ve zan ediyorum ki, elyevm ait olduğu encümen
lerde tetkik edilmekte olan iskân kanunu lâyihasında 
buna ait ahkâmı mahsusa da olacaktır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Bir sual 
soracağım. Arazii milliye ile mübadeleye gayrı tabi 
eşhastan metruk arazi, deniliyor. Bu maddede mu-
badeleten gidenlerden kalan araziden 1341 muvaze
ne kanunu mucibince 4 milyon liralık kıymeti haiz 
maliyeye terk edilen yerleri de alabiliriz satılan ara
zi bu maddenin dairei şümulünde midir? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bu maddenin daire 
şümulünde addedilebilir. Arazi milliye meyanına in
tikal etmiştir. Dört buçuk milyon lira kadar olan 
kısmı hükümetin alacağına mukabil olduğu için bu
nu arazii milliye dairesine alabiliriz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Bende
niz bu cevabı Maliye Vekili Beyden almak isterim. 
Mubadeleten gidenlerden metruk olan araziden 1340 
Muvazene Kanunu mucibince dört buçuk milyon li
ralık emlâk ve arazi maliyeye satılmak üzere devre
dilmiştir. Bu arazi şimdi müzakere ettiğimiz ikinci 
maddede ifade olunan arazii milliyenin dairei şü
mulünde midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendenizce dairei şumulündedir. Çünkü dört buçuk 
milyonluk paraya mukabil yaptığımız sarfiyattan 
dolayı Dahiliye Vekâletinin muvaffakatiyle bu, ha
zineye intikal ediyor demektir ki, biz satın alıyoruz 
ve bize intikal eden dörtbuçuk milyona tekabül eden 
arazii milliye mübadiller için farkı muameleye tabi 
değildir. Binaenaleyh bu muamele bu maddeye tabi 
değildir. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efen
dim, teffiz olunacak arazinin haddi azamisi (200) dö
nüm değil mi? 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İzmirde yirmi dönüm; başka yerlerde iki bin dönüm
den daha çok fazla eder. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — İkiyüz 
dönümden fazlası bilnıüyazede kendilerine teffiz olu
nabilir. Fakat ziraat ettikleri müddetçe kendileri ze-
riyattan men edilecek mi? Çünkü 300-500-800-1 000 
dönüme kadar ziraat eden yerler vardır. Meselâ Çif
teler çiftliğinde (200) dönüm teffizen verildi Müteva-
kisini müzayede ile alacaklardır. Bu bilmüzayede alı
nan yerler peşin para ile mi alınacaktır, yoksa tak
side mi tabiidir? İkincisi; bilmüzayede satılıncıya ka
dar ziraat ettikleri yerden kendileri menmi edilecek
lerdir.? Yani ne olacaktır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır efendim elyevm birisinin tahtı isticarında olan 
ikiyüz dönümü değil, beşyüz dönümü işliyor. Haddi 
azamî olan ikiyüz dönümü kendisine takdiri kiymetle 
teffiz ettik. Mütebakisinide mezraa terk etmek sure
tiyle işletmektedir. Henüz kendisine teffiz edilmemiş
tir. Çiftçilerin o arazi üzerindeki vaziyeti müstecir 
vaziyetindedir. şu halde iki yüz dönümden fazlası
nı bilmüzayade alacak, eğer müzayedede en ziyade 
para veren kendisi değil ise - ki zannetmem -
kendisini ziraat ettiği ve başka birinin tahtı 
işgal ve ziraatinde bulunan bir araziye başka biri
si gelsin talip olsun. Veyahut içinde bilfiil işleyen, 
başkasının verebildiği bedelden az bir bedelle, talip 
olsun bittabi kimin üzerinde kalmış ise ona diyeğiz-
ki madem ki, sen bunu vermiyorsun, razı olmuyor
sun ikiyüz dönümden maadısım tahliye edeceksin ki, 
başkasına verelim. Tabii müzayedei katiyenin netice • 
si ile bu arazü o adamın olur. Eğer ona ihale edil
mesi tekarrür etmiş ise o vakit aynı bedel ile içinde
ki adam da tadip olursa tabii kendisi tercih edilir. 
ve ona verilir. Fakat aynı bedel ile talip değil ise de
mek ki, kendi fikrince arazinin o kadar kıymeti 
yoktur. O halde mal sahibinin malını başkasına sat
masına riza göstermiştir. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Bu be
del ile yirmi senede mi ödeyecektir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Yirmi sene kaydı şamil olmaz. Bu takdiri bedel ile 
yapılan teffizleri iktiva ediyor. Alelumum müzaye
deye alman emvalin yirmi sene takside raptı iktima-
li yoktur. Müzayede şeraiti yirmi sene, taksit ile olur. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Elyevm 
beşyüz dönüm zirat etmekte olan ve 200 dönümü 
mukassaten alan çiftçinin 300 dönümü defaten al
ması.... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Defaten yoktur efendim. Biz şimdi müzayede ile 
sattığımız emlâk ve arazü milliyeyi esasen mukassa
ten satıyoruz. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Kaç 
takside tabiidir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muvazenei Umumiye Kanununun maddei mahsusa-
sına tabiidir. Sekizdir, taksidi. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim, Vilâyatı 
Selâseye mahsus arazi kanunnamesi yapılmıştı. Ora
da esbabı iştikaka, kendi mallarına mukabil arazi 
verildikten sonra bakiyesi araziye ihtiyacı olanlara 
meccanen verilir, diye fıkra vardır. O fıkra bu ka
nunla tezat teşkil ediyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tezat teşkil etmez. O kanun ahkâmı umumiyeden 
istisna teşkil eden ve müvellidine mahsus olan bir 
kanundur. Malûm ya; bir has, âmı takyit ederse 
âmdan hasım maadası tahsil olunur. Bu bir kaidei 
umimiyedir. İstisnayi ahkâmı müvellidine mahsus-
dur. Arazi hakkındaki ahkâm müvellidine mahsus 
olarak istisnaen Elviyei Selâsede bu muamele yapı
lacaktır, demektir. Tezat yoktur. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Fakat oradaki, def
terdar yanlış anlamasın demek istiyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Yanlış an
lamaz. 

REİS — Efendim! Müzakere edilen mevzuu Ha-
lit Bey efendinin tadilnamesidir. Müşterek encüme
nin mazbatasındaki muhitin icabatına göre tabirin
den maksat, muhite maksuriyet olmayıp muhitinin 
icabına göre 200 dönüme kadar verilebileceğini ya
ni arazi verilmesinin muhit ile takyit edilmediğini 
izah ettiler. Tadilnamenizde İsrar ediyor musunuz 
efendim? 

HALİT BEY (Kastamonu) — Hayır efendim. 
REİS — Şu halde madde hakkında başka müta

laa yoktur. Yalnız Maliye Vekili Beyin teklif ettikle
ri tavzihin şekli şudur. Şimdiye kadar ibaresinden 
sonra «Satılan arazi ve bu arazideki emlâki milliye» 
buradaki emlâki milliye tabiri veçhile tavzih edilmiş
tir. 

Efendim, nazarı mütalaaya alınmış takrir üzeri
ne ikinci madde tashih edilmiştir. Bu suretle madde
yi kabul edenler ellerini kaldırsın.. Kabul etmeyen
ler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — Birinci ve ikinci maddeler mucibin
ce yerli ahali ile muhacir mübadil, mülteci veya aşi
ret efradına verilen ve verilecek olan arazi, arazii 
mevad veya haliyeden olduğu surette meccanidir. 

REİS — Efendim, madde hakkında bir mütalâa 
varmı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen kabul eden
ler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Lozan muahedesine merbut müba
dele! ahali mukavelenamesine tevfikan mübadeleye 
tabi olanların memleketlerinde terk ettikleri emlâk 
ve arazinin tasfiyei katiyede tahakku kedecek kıy
metleri kendilerinin aynı kiymetleri tahakkuk zim
metlerinden tenzil olunur. 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Son satırda bir tertip sehvi var. «Aynı kıymet
lerle mütehakkik zimmetlerinden tensip olunur» 
olacaktır. 

RElS — Efendim, tabı sehvi vardır. Kıymetleri 
tahakkuk kelimesi «kıymetlerle mütehakkik» olacak
tır. O suretle tashih ediyoruz. Başka mütalâa var mı 
efendim (hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — işbu kanun mucibince borçlanmış 
olanlar borçlarını tamamen tesviye etmedikçe emlâk 
ve arazii mütefevvizilerini ahare bey ve ferağ ve te
minat olarak iraa edemezler. Ancak tarihi teffizden 
beş sene sonra bakiye kalan borçlarını defaten öde
yenler emlak ve arazi mütefevvizelerini satmak veya 
teminat olarak iraa etmek hakkını haiz olacakları gibi 
bakiiyi deyimlerini defaten ödemekle beraber emlâk 
ve arazii mütefevvizelerinin borçlarına tekabül eden 
miktarım hükümetin kabulüne muallak olmak üzere 
tefrik ettirenler muttaki kısmını satmaya veya teminat 
göstermeye mezun olurlar. 16 Nisan 1340 tarihli ka
nun mucibince emlâk ve arazi tefevvuz etmiş olan 
mübadiller de tasfiyei katiye neticesinde kalacak 
borçlarına tekabül eden miktar müstesna olmak üze
re mütebaki emlâk ve arazii mütefevvizelerini bilâ-
kaydı şart tasarvur ederler. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Burada madde
de bir şey gösteriyor. Beş sene sonra arazinin kıy
metini tesviye etmek suretiyle teffiz edilebilir. Ba-
kiyei miktarını şey edebilirler; olur ya, arazi sahibi 
defaten vermek ister. Burada kanun meskût kalmış
tır. Bunu biraz izah buyursunlar. Bir şey anlamadım. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Müşterek encümenin, 
maddenin metninden anladığı ve kastettiği manayı şu 

suretle arz cdebilirm. Efendim, devletçe bir iskân 
siyaseti takip edildiği ve daima istikrarın temini kas-
tolundu malumdur. Eğer Bolu Mebusu Muhteremi
nin bahsetikleri gibi borcunu defaten verecek olan 
mülkün borcunu tesfiye etmek iktiza ederken defa
ten verdiği farz olunsa bile beş sene müddetle ora
dan ayrılmak salâhiyetini kendisine vermiyoruz. Beş 
sene esasen orada oturmaya mecburdur. Bu mecburi
yet bir istikrariyet ve rağbet temini için zarurî görül
müştür. Bu noktai nazardan herhangi bir şekilde bede
lini defaten vermiş olsa bile bunun mukabilinde ken
di arazisi üzerinde hukukun serbestçe istimale salâhi-
yettar olamayacaktır. 

VASFİ BEY (Bolu) — O halde doğrudur. 
REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır 

seleri). Beşinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Borçların bidayeten tahakkuk ve tes
piti dahiliye Vekâletine ve tahsil ve istifası Maliye 
Vekâletine ait ve matlûbatın suveri tahsiliyesi dahi 
Tahsil Emval Kanununa tabiidir. 

REİS — Altıncı madde hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Altıncı madeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Aile reislerinin vefatı halinde borç
ları terekelerine izafeten varislerine intikal eder. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren 
meriidir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efen
dim, bir metin kabul edilmiştir. İşbu kanun neşri ta
rihinden muteberdir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Kabul ediyoruz. 
REİS — Encümen de kabul ediyor. «İşbu ka

nun neşri tarihinden muteberdir.» şeklinde kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu Kanununun ahkâmını icraya 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri). Maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir, 
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Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyi âlini
ze vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. Ruznamenin diğer maddesine geçiyonız. 

4. — Ankara'da inşaa edilecek se far atı ecnebiye 
binaları için icap eden arsaların düveli mütehabbeye 
meccanen ferağdı hakkında (1/615) numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Tapu encümenleri mazbata
ları (1) 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, ruznameye 
dahil olan bu lâyiha zannediyorum geçen sene hükü
metten gelmiş, encümenlere havale edilmiş olacaktır. 
Görülen lüzum üzerine esasen 1341 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanunun 53 ııcü maddesiyle bu maksat ha
sıl olmuştur. Binaenaleyh hasıl olmuş bir maksadı 
yeniden tahsile kalkışmak zannımca zaitir. Bendenizce 
bu kanunu müzakereye mahal yoktur. Müsaade buyu
rursanız okuyayım. 

Madde 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile muameli 
mütekabile esası üzerine itilâfname teati eden düveli 
ecnebiyeye icra Vekilleri Heyeti karariyle Ankara'da 
sefaret ve konsoloshane inşa eylemek üzere meccanen 
arsalar teffizinc ve gerek bu arsalar, gerek Ankara'da 
inşa edilecek sefaret ve konsoloshanelerle düveli mez-
kûrenin elyevm Türkiye'de mevcut diğer sefarethane 
ve konsoloshaneleri için tahsisi veçhile bilâharç tapu 
senedi itasına Maliye Vekâleti mezundur. 

Ankara'da sefarethane ve konsoloshaneler inşaatı 
için memaliki ecnebiyeden celp edilecek malzemei 
inşaiyc gümrük resminden muaftır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Bu lâyiha evvelce Meclisi Âliye gelmiştir. 

REİS — Bu lâyihanın istihdaf ettiği maksadı Mu
vazenei Umumiye Kanununun 53 ncü maddesi temin 
ettiğini Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası Mu
harriri Bey izah ve müzakereye mahal ohnadığınr 
teklif buyurdular. Başka mütalâa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Muvazenei Maliye encümeninin müza
keresine mahal olmadığı hakkındaki teklifini reyinize 
vaz edeceğim. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. Efendim, Ruznamenin diğer maddesine geçi
yoruz. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

5. — S ey r ise fain idaresinin 1341 senesi Bütçesine 
üç yüz bin lira tahsisatı munzamına idaresi hakkında 
(1/763) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Mali
ye encümeni mazbatası (1) 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı efendim? (Hayır sesleri). Maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Seyrisefain idaresinin 1341 senesi 
masarif bütçesinin üçüncü faslınm birinci (Merakip 
ve sefaini bahriye mubayat ve isticar esmam ve me-
sarifi) maddesinden (275 000) lira masarif bütçesinde 
(Liman tahmil ve tahliye şirketlerine iştirak listesi) 
hamiyle yeniden küşad olunacak beşinci faslına nak-
lonulmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 14 Nisan 1341 tarihli Limanlar Ka
nununun sekizinci maddesi mucibince bazı limanlar
da teşekkül eden veya edecek olan tahmil ve tahliye 
şirketlerine iştirake ve bütçedeki tahsisatı dairesinde 
sermaye vazına seyri Sefain idaresi mezundur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Reis Bey! 
esbabı mucibe mazbatasına bakılırsa icra edilmiştir. 
Binaenaleyh bu icra edilmiş maddeye lüzum kalmıyor. 
Encümenin esbabı mucibe mazbatasında bu, vazıhan 
ifade ediliyor. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, mazbatamız 
da zaten bu bahta cereyan eden müzakcratı arz ve 
hikâye ettik. Mazbatamızın üçüncü sayfasında buna 
ait olan kısmı okunacak olursa encümenimizde esa
sen Seyrisefain tahmil ve tahliye şirketlerine işti
rak edilerek bazı taksitlerin verilmiş olması bu ka
nundan mütevellit olmadığı ve muamelenin bihakkın 
mucibi tenkit ve muaheze olduğu dermeyan edilmek
tedir. Fakat, bir emri vaki hâsıl olmaktadır. Bu za
rureti nazarı dikkatte tutan encümeniniz böyle bir 
kanunun heyeti celilerince kabulü lüzumuna kani 
olarak heyeti mukteremize arz etmiştir. 

REİS — Efendim, başka mütalâa yoktur. İkinci 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Efendim, müsaade bu
yurun anlaşılamadığından tekrar reye vaz ediyorum. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Fakat Beş 
reyle. 

REİS — Efendim, rica ederim, riyaset ekseriyeti 
arayı takdir etmektedir. 

Madde 3. — Birinci madde mucibince naklonu-
lan tahsisatın ezgayri essaf bakiye kalacak miktarı 
1926 senei maliye bütçesine devrolunabilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın;. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — İşbu Kanunun ahkâmını icraya Tica
ret Vekili Memurdur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Beşinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyi alinize vaz edeceğim ve yoklama yapıla
caktır. 

. . * . .—-*»>#*?: 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, raznameııiıı 
sekizinci maddesindeki Mahsubu Umumi Kanununun 
tadili ve temdidi ahkâmı hakkındaki lâyihanın müs
taceliyetle müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, müstaceliyet tekliflerini tahrirî 
bir teklif yaparsanız reye arz ederiz. 

Efendim, reylerini istimal etmeyenler lütfen isti
mal etsinler; ikinci defa reye vaz edilen lâyihalar 
hakkında da reylerini istimal etmeyenler lütfen istimal 
etsinler istihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 

Efendim, ikinci defa reyi âlilerinize vaz edilen 
1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun sekizin
ci ve 13 Kânunusani 1339 tarihli Avans Kanununun 
üçüncü maddelerine müzeyyel kanuna 136 zat iştirak 
etmiştir. 110 kabul, 19 ret, 7 müstenkif vardır. Kanun 
110 reyle kabul edilmiştir. 

1341 senesi Muvazeni Umumiye Kanununun be
şinci maddesine müzeyyel kanuna 144 zat iştirak et
miştir. Kanun 144 reyle kabul edilmiştir. 

Seyrisefain idaresi 1341 senesi bütçesinde müna
kale icrasına ve idarei mezkûrenin liman tahmil ve 
tahliye şirketlerine iştiraki hakkındaki kanuna 137 
zat iştirak etmiştir. 120 kabul 17 ret vardır. Muame
le tamam değildir. İkinci defa reye vaz edilecektir. 

Ruznanıemizde müzakere edilecek mevad kalma
mıştır. Cumartesi günü saat 14'te içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16,00 
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1337 senesi Muvazenei umumiye kanununun sekizinci ve 13 Kânunusâni 1339 tarihli avans kanununun 
Üçürtcü maddesine müzeydi îcâriunun ikinci defaki neticei âirâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B, 
Zamir B,. 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 

ANTALYA 
Rasih B. 

' ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Mithat B. ' 
Tahsin B. 

BAYEZİT 
Şefik B. 

BlGA 
Mehmet B. 
Şükrü B, 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Refet B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

(Kabul 

CÂNİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat fi: 

ÇATALCA 
ŞakirB. 

ÇORUM 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELAZİZ 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Şevket B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B, 

136 
110 
19 
,. 7 

edenler) 

rSPÂ-HTA 
Hüseyin Hüsnti B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. TevfrkB. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Tevfik Kâ'mîl B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 

KARASI 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. - " . 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Bedir B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MA"RDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali RızaB. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 

RİZE 
Fuat R 
Hasan Caviİ B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B, 
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SİVAS 
Ziyaettin B. 

TEKİRDAĞ 

Cemil B. 
Faik B. 

ANTAKYA 
Murat B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BOZOK 
Hamdi B. 

ÇANKIRI 
Talât B. 
Ziya B. 

BOZOK 
Süleyman Sırrı B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

1 : 41 14 . 1 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

i 1926 C : 1 

URFA 

Refet B. 
Yahya Kemal B. 

V A N , 
İbrahim B. 

(Reddedenler) 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 

ELAZIĞ 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
İbrahim B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

İZMİR 
Mahmut Gelâl B. 

KARASİ 
Mehmet Vehbi B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

(Müstenkifler) 

ERZURUM 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Şahin B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 

ZONGULDAK 

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

MALATYA 
Reşit B. 

. ORDU 
İsmail B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

URFA 
Ali B. 
Saffet B. 

SİVAS 

Rahmi B. 
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1341 Senesi Muvazenei umumiye kânununun beşinci maddesine müzeyyel kanunun ikinci defaki neticeı 
ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
-

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B, 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa! 
İhsan B. 

' ANTALYA 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Faiih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. ' 
Salih B. 

Reye, iştirak ^edenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

44 
44e 

q 
ö 

(Kabul edenler) 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhâlrk B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
ŞaMr B. 

ÇORUM 
ismail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. _• 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 

> DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nacî B. 
Süleyman B.: 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet iffet B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Erriin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Mj-ihtar B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
îsmadl Canbulat B. 

u 

Tevfik Kâmil B< 
İZMİR 

Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Münir B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbî B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B< 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B< 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B, 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Mustafa B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Faik B. 
Nuri B, 
Rağıp B.ı 

MALATYA 
Bedir B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

M AR AŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B, 

- m 
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MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Esat B, 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 

Abidin B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 

Halil Hulkl B. 

SİNOP 
Recep 'Zühtü B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOK AD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Abdullah B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URFA 

Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 

İbrahim B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Ragıp B. 
Tüftalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

m — 
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Seyriseferin idaresi 1341 senesi bütçesinde münakale icrasına ve idarei mezkûrenüı liman tahmil ve tahliye 
şirketlerine iştirakine dair kanunun neticei ârâsı 

(Nisabı ekseriyet yoktur.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

îzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
îhsan B. 

ANTALYA 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZlD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler : 37 
Kabul edenler : 120 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

17 
0 . 

t , (Kabul edenler) 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 

.Şeref B. 
EDİRNE 

Hüseyin Rıfkı B. 
ELÂZİZ 

Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

Raif B. 
ESKİŞEHİR 

Abdullah Azmi B. 
GAZİANTEP 

Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 

KASTAMONU 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Rağıp^B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Mahmut Nedim B 
Reşit B . 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halit B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

— 173 — 
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SİVAS 

Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Abdullah B. 
Hasan B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B". 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 

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

(Reddedenler) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

BURSA 
Necati B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 

İSTANBUL 
Hüseyin Rauf B. 
îsmail Canbolât B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

KOCAELİ 
Ahmet Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 

*• MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 

SİVEREK 
Mehmet B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

—•• İ74 — 
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İDAREt UMUMİYEl VİLÂYAT KANUNU MUVAKKATİNİN ÜÇÜNCÜ FASLININ MECLİSİ İDARE 
TEŞKİLÂTINA AİT 62 NCİ VE 64 NCÜ MADDELERİNİN TADİLİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN 
MEVRUT (1/715) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI (1) 

Madde 1. — İdarei Umumiyei VUâyat Kanunu
nun 62 nci maddesi berveçhiâti tadil edilmiştir: 

Her vilâyet merkezinde valinin veya muavininin 
riyaseti amuda azası defterdar, muhasebeci, tahrirat 
müdürü, maarif müdürü, nafıa mühendisi ile sıhhiye 
ve ziraat ve ticaret müdürlerinden mürekkep olmak 
üzere bir meclisi idare bulunur. 

Madde 2. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 64 ncü maddesi berveçhiâti tadil edilmiştir: 

Her kazada kaymakamın riyaseti altında azası 
mal müdürü, tahrirat kâtibi, sıhhiye ve ziraat me
murlarından mürekkep olmak üzere bir meclisi ida
re bulunur. 

Vilâyat ve kaza idare meclisleri azayı müntehibe-
sine bazı kavanini hususiye ile mevdu vazaif azayı 
daime tarafından ifa olunur. 

Yalnız İntihabı Mebusun kanunu mucibince aza
yı mumaileyhime ait vazaif mecalisi belediyece ifa 
edilir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kili memurdur. 

Dahiliye encümeni Reisi 
Ebubekir Hâzim 

Kâtip 
Kâmil 

Mazbata muharriri 
Ahmet Emin 

(1) Evveliyatı 19 
nihayetine merbuttur. 

12 . 1341 tarihli zabıt ceridesi 

/ 
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Sıra Numarası : 20 

BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/694) NUMARALI «TEDEYYÜL KANUNU» LÂYİHASI VE MÜŞTE-
REK ENCÜMEN MAZBATASI 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 1 1 . 1 . 1926 
Müşterek Encümeni 

Adet : 104 
Müşterek encümen mazbatası (1) 

Riyaseti Celileye 
Borçlanma Kanunu lâyihasının 21 Kânunievvel 

1341 tarihli Heyeti umumiyenin içtimainda sebkeden 
müzakeresi esnasında nazarı itabare alınan takrirler
le birlikte yeniden tetkik edilmek üzere İskân, Ziraat, 
Dahiliye Tapu ve Muvazenei Maliye encümenlerine 
müştereken havalesi tensip buyuruhnuş olmakla beş 
encümen biliçtima Dahiliye Vekili Bey hazır olduğu 
halde lâyihai kanuniye tekrar tetkik ve müzakere 
olundu. 

30 Nisan 1329 tarihli nizamname ile iskâna ait 
kavanin ve nizamatı saire ahkâmına tevfikan Balkan 
Harbinden beri muamelei iskâniyeye tabi tutulmuş 
olan muhacir, mülteci ve mübadiller milyonlarca lira 
kıymetinde emlâk ve arazi* tohumluk, hayvanat, alâ-
tı ziraiye veya sermaye verildiği ve kanvanin ve ni
zamatı mezkûrede muhacirlere vaki olan bu muave
netlerin taviz mahiyetince olup bilâhare kendilerin
den tahsil ve istiyfası mezkûr bulunduğu halde şim
diye kadar medarı tatbik olacak bir kanunu ademi 
mevcudiyetine binaen bütün bu matlûbatı hazinenin 
natahsil kalmış olduğunu ve iskân siyasitinin daimi-
yet ve müsmirriyeti bu matlûbatın bir taraftan istiy-
fasi ile diğer taraftandan da yeni ihtiyaçlara karşılık 
tutulması suretiyle kabili temin olacağını nazarı Ha
bere alan Müşterek encümen esas itibariyle borçlan
ma kanununun müstacele» müzakere ve intacı iktiza 
ettiği kanaatini hâsıl etmiş ve iskân siyasetinin hükü
metten teklif olunarak ahiren Heyeti umumiyece en
cümenlere havale buyurulan İskân Kanununda ayrı
ca tesbiti tabiî olduğundan münhasıran iskândan mü
tevellit muamelâtı maliyeyi istihdaf eden bu lâyiha
nın heyeti celilece izhar buyurulan temayülâta ve 
muhtelif azayı kiramın nazarı itabere alman takrir-
leriyle dermeyan eyledikleri mütalaata göre bazı ta
dilât icrasından sonra kabulünü muafık görmüştür. 
Müşterek encümence tesbit olunan tadilât berveçhi 
atidir: 

(1) Evveliyatı 28 nci içtima ait zabıt ceridesi ni
hayetine merbuttur. 

Lâyihanın birinci maddesinde muhacir ve mülte
cilerle aynı hükme tabi olan mübadillerin zikri ve 
(Hükümet tarafından her ne surette olursa olsun ve
rilen) ifadesi temini sarahat maksadiyle (Hükümet 
tarafından meccanen olanlardan maada her ne su-
rettele olursa olsun verilen...) suretinde yazılmak ter
cih edilmiş ve üçüncü maddenin son fıkrası hükmü 
birinci madde metnine nakledildiği gibi (tahakkuk 
tarihinden itaberen gelecek ikinci senenin hitamından 
itibaren) ibaresi (işbu kanunun neşri tarihinden son
ra gelecek ikinci senenin hitamından itibaren) sureti
ne tebdil ve tahakkuk edecek borcun yirmi senede is
tiyfası zikrolunduktan sonra kırk taksitte olması gibi 
bir kaydın ilâvesi zait görülerek bu kayıt tay ve mad
de nihayetine harp ve istilâ sebepleriyle aldıktan em
lâk yanmış veya harap olmuş olanların duçar olduk
tan zarar derecesinde borçlanmn tenzili muvafıkı ne-
safet olacağından o yolda bir fıkra ilâve olunmuş
tur. 

İkinci Madde — Heyeti Umumiyece nazan iti
bara alınmış olan Gümüşane Mebusu Cemal Hüsnü 
Beyin takriri esasına göre mübadeleye gayn tabi eş
hastan metruk arazi ile arazii milliyeden tercihan 
yerli ahaliden toprağa muhtaç olanlann temini isti
fadesi maksadiyle tertip olunmuş ve 1341 Muvazenei 
Umumiye Kanununun 23 ncü maddesinin «A» fık
rası mucibince takdiri kıymet suretiyle ve bedelleri 
on senede ödenmek üzere arazi satın almış olan muh
taç çiftçilerin bu kanun ahkâmından müstefit olabil-
meleri için madde nihayetine bir fıkra ilâve edilmiş
tir. 

Üçüncü Madde — Lâyihanın ikinci maddesi olup 
bazı tadilât ile kabul olunmuştur. 

Dördüncü Madde — Lâyihanın üçüncü maddesi
nin aynıdır. 

Beşinci Madde — İşbu kanun mucibince borçla
nacak olan yerli muhacir, mübadil halkın yirmi sene 
müddetle alacaktan emlâk ve arazi üzerindeki tasar
ruflarının sureti mutlakada tahdidi muvafık olama
yacağı mütalâasiyle hem hukuku hazineyi siyanet, 
hem mütevvizlerin imkân derecesinde serbesti hare
ketlerini temin ederek bazı ahkâm ilâvesiyle tevsi 
olunmuştur. 

6, 7, 8, 9 ncu maddeler lâyihanın 5, 6, 7, 8 nci 
maddelerine mütenazır olup cüzi tadilât veya ibareye 
ait tashihat ile kabul edilmiştir. 
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Tadilâtı maruza dairesinde tanzim kılınan lâyiha 
müstacelen müzakeresi arziyle Heyeti Celileye tak
dim olunur. 11 . 1 . 1926 
Müşterek Encümen Reisi Mazbata Muharriri 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Malatya 

Mahmut Nedim 
Aydın 
Mithat 
İzmir 
Kâmil 
Adana 
Zamir 

İstanbul 
Teyfik Kâmil 

Antalya 
Ahmet Saki 

Bolu 
Emin 
Canik 
Cavit 

Diyarbekİr 
Zülfü 
Rize 
Esat 

Saruhan 
Etem 

Kastamonu 
Fuat 
Konya 

Musa Kâzım 
Genç 

Mehmet Nuri 
Malatya 

Doktor Hilmi 
Mardin 
Ali Rıza 

Maraş 
Mithat 

Çatalca 
Şakir 

Ardahan 
Tahsin 
Artvin 
Hilmi 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Edirne 
Faik 

İsparta 
MUkerrem 

Biga 
Şükrü 

Tekfurdağ 
Faik 

Hakkâri 
Asaf 

Diyarbekİr 
Şeref 
Sivas 

Rasim 
Saruhan 

Reşat 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Giresun 
Kâzım 
Maraş 

Hacı Mehmet 
Mardin 
Necip 

Müşterek Encümenin Tadili 
Borçlanma Kanunu 

Birinci Madde — Bilumum muhacir, mübadil ve 
mültecilere ve aşiret efradına 30> Nisan 1329 tarihin
den itibaren Hükümet tarafından meccanen olanlar
dan maada her ne suretle olursa olsun verilen ve ati-

yen ahkâmı kanuniye ve nizamiyeye tevfikan verile
cek olan emlâk ve arazi ve tohumluk ve hayvan ve 
alatı ziraiye ve sermaye bedelleri tarihi itatarındaki 
vaziyet ve kıymetlerine nazaran aile reisleri namına 
borç olarak tahakkuk ettirilecek işbu kanunun neşri 
tarihinden sonra gelecek ikinci senenin hitamından 
itibaren iki senede istifa olunur. Ancak aklıkları em
lâk harp ve istilâ sebepleriyle harap olmuş veya yan
mış olanlann bu yüzden maruz kaldıklan zarar dere
cesinde borçlan tenzil edilir. 

İkinci Madde — Bir mahaldeki sekenei kadime-
den çiftçilikle müşteği] olup da hiç arazisi olmamak 
veya haddi kifayede bulunmamak sebepleriyle topra
ğa ihtiyaç gösterenlere iskânı muhacirin kavanin ve 
nizamatına tevfikan ve hane başına muhitin icabına 
göre mevcutiariyle beraber mecmuu azami iki yüz 
dönümü tecavüz etmemek üzere tercihan verilecek 
olan arazii milliye ile mübadeleye gayn tabi eşhastan 
metruk arazi bedelleri hakkında da birinci madde 
ahkâmı tatbik ve 1341 Muvazenei Umumiye Kanu
nunun (23) ncü maddesinin (A) fıkrası mucibince 
şimdiye kadar satılan emlâki milliye bakiyei tekaseti 
hakkında da kezalik birinci madde mucibince mua
mele ifa olunur. 

Üçüncü Madde — Birinci ve ikinci maddeler mu
cibince yerli ahali ile muhacir, mübadil, mülteci veya 
aşiret efradına verilen ve verilecek öten arazi, arazii 
mevat veya haliyeden olduğu suretle meccanidir. 

Dördüncü Madde — Lozan Muahedesine merbut 
mübadele! ahali mukavelenamesine tevfikan müba
deleye tabi olanlann memleketlerinde terk ettikleri 
emlâk ve arazinin tasfiyei katiyede tahakkuk edecek 
kıymetleri kendilerinin aynı kıymetleri tahakkuk zim
metlerinden tenzil olunur. 

Beşinci Madde — İşbu kanun mucibince borç
lanmış olanlar borçlanın tamamen tesviye etmedik
çe emlâk ve arazii mütefevvizalanm âhara bey ve 
ferağ ve teminat olarak irae edemezler. Ancak ta
rihi tevfizden beş sene sonra bakiye kalan borçla
rını defaten ödeyenler emlâk >e arazi mütefevviza-
lannı satmak veya teminat olarak irca etmek hakkını 
haiz olacaklan gibi bakiyei deyüuerini defaten öde
memekle beraber emlâk ve arazii mütefevvizalannın 
borçlarına tekabül eden miktarını Hükümetin kabu
lüne muallâk olmak üzere ev tefrik ettirenler müte
baki kısmım satmaya veya teminat göstermeye me-



zun olurlar. 16 Nisan 1340 tarihli Kanım mucibin
ce emlâk ve arazi tefef vüz etmiş olan mübadiller de 
tasfiyei katiye neticesinde kalacak borçlarına teka
bül eden miktar müstesna olmak üzere mütebaki 
emlâk ve arazü mütefevvizalamu bilâkaydüşari ta
sarruf ederler. 

Altıncı madde — Borçların bidayeten tahakkuk ve 
tespiti Dahiliye Vekâletine ve tahsil ve «stiyfası Ma

liye Vekâletine ve matlûbatın suveri tahsitiyesi dahi 
Tahsili Emlâk Kanununa tabiidir. 

Yedinci madde — Aile reislerinin vefatı halinde 
borçları terekelerine izafeten varislerine intikâl eder. 

Sekizinci madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

Dokuzuncu madde — İşbu kanunun ahkâmını ic
raya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 11 

ANKARA'DA İNŞA EDİLECEK SEFARATI ECNEBİYE BİNALARI İÇİN İCAP EDEN ARSALARIN 
DÜVELİ MUTEHABBEYE MECCANEN FERAĞI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/615) 

NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE HARİCİYE VE TAPU ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 14 . 2 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
6/753 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeHlesine 

Ankara'da inşaa edilecek sefareti ecnebiye bina
ları için icap eden arsaların düveli mutehabbeye 
meccanen ferağına mütedair Hariciye Vekâleti celi-
fesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri * Heyetinin 
8 . 2 . 1341 tarihli içtimaında lededtezekkür Meclisi 
Âliye arzı tekarrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı 
mucibe mazbatası lef fen takdim olunmuştur. Muk-
tezasınınm ifa ve neticenin inhasına müsaade buyu-
ruîmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekâleti 

Umuru Siyasiye Müdüriyeti 
Adet 

Esbabı mucibe 

Düveli ecnebiye süferasının memur oldukları dev
letin merkezi hükümetinde bulunmaları istisnasız bir 
taamülü düvelidir. Türkiye Cumhuriyetinin merkezi 
Hükümeti olan Ankara'da sefarethane ittihazına el
verişli bina bulunmadığından bazı sefaretler İstan
bul'da kalmaya tercih etmektedir. Bu sayri tabiî va
ziyet tarefeyn münasebat ve muhaberatı esasiyesine 
suitesir ikâ etmektedir. Bu hususta devletlere suhu
let ve cemile ibrazı ve emsali mesbuk olduğu üzere 
meccanen sefarethane arsaları itası münasip gö
rülmüştür. Evveîse Rusya sefarerti için verildiği gi
bi diğer sefaretlere de Emlâki Milliyeden münasip 
arsalar teffik ve ita olunabilir. Bunların âdemi kifa
yeti takdirinde pazarlık suretiyle veya istimlâk ta
rikiyle tedariki kabil olmak iktiza eder. Bu hususta 
icap eden kanun lâyihası merbuten tsJkdim kılındı. 
Sefarethanelerin inşasına muktezi levazımı inşaiiyenin 
gümrük resminden de müstesna tutulması gaye ile 
mütenasip görülerek o husus dahi 9 İnci maddede 
tasrih edilmiştir. 

Mevzuuhahis olan olan inşaatın müstelzim oldu
ğu siyasî ve idarî mühassenatdan maada memleketi
miz iktiyatı noktasından hasıl edeceği mühim fevaide 
karşı Devletçe berveçhi muharrer ihtiyar olunacak 
malî fedakârlık elbette şayanı istikrar görülmez. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 29 . 1? . 1341 

Hariciye Encümeni 
Adet 
Karar 

2 
Hariciye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ankara'da inşa edilecek sefaratı ecnebiye binala

rı için icap eden arsaların düveli mutehabbeye mecca
nen ferağına mütedair Başvekâleti Celilerim 14.2.1341 
tarihli ve 6/753 numaralı lâyihai kanuniye ile esbabı 
mucibe mazbatası tetkik ve müzakere olundu. 

Birinci maddede muharrer «Veya istimlâk karar
namesine tevfikan istimlâk olunarak» fıkrası kaldı
rılarak ve diğer maddelerle birlikte aynen kabul 
edilmiş olmakla heyeti umumiyeye arz olunur. 

Hariciye Encümeni 
Reisi namına 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 

Ahmet Muhtar 
Kâtip 

Mardin 
Yakup Kadri 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 

Ahmet Muhtar 

Aza 
Kars 

Ağaoğlu Ahmet 
Aza 
Bolu 

Cevat Abbas 
Aza 

İstanbul 
Teyfik Kâmil 

Tapu Encümeni 
Karar 1 1 1 . 1926 

7 
Tapu Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ankara'da inşa olunacak sefaratı ecnebiye bina

ları için icap eden arsaların düveli mutehabbeye mec
canen ferağı hakkında Başvekâletten vüsut ederek Ha-
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riciye Encümenince birinci maddedeki (veya istimlâk 
kararnamesine tevfikan istimlâk) fıkrasının tayyı ile 
kabul! olunan lâyihai kanuniye Encümenimizce mü
zakere ve tetkik edildi. 

Teamülü düveli veçhile sefarethaneler inşasına 
müktezi arsaların devletimizce meccanen ita ve tahsis 
olunacağına ve inşa edilecek sefaret binalarının siyasî 
ve idari muhassenatiyle beraber iktisadiyatça da mü
him fevait temin edeceğine binaen menafü umumiye 
noktai nazarından fıkrai mehhusenin ibkasiyle tanzim 
edilmiş olan lâyihai kanuniyenftı aynen kabulü encü
menimizce muvafık görülmekle heyeti umumiyeye 
arz ve takdim olunur. 

Tapu Encümeni 
Canik 
Cavit 
Aza 

Aydın 
Mithat 

Reisi 

Aza 
Konya 

Hacı Bekir 

Kâtip 
Malatya 

Mahmut Nedim 
Aza 

Kastamonu 
Fuat 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — Ankara şehri ile civarında sefaretha

neler inşasına muktezi ve vüsat ve mahalleri heyeti 
vekilece tayin edilecek arsalar Maliye Vekâletince 
millî emlâkten ifraz veyahut pazarlık suretiyle mu
bayaa veya istimlâk kararnamesine tefikan istimlâk 
olunarak sefarethane inşa edecek devletler namına 
bilâ harç ve bilâ bedel ferağ olunur. 

Madde 2. — Ankara ve civarında inşaa edilecek 
sefarethaneler için hariçten getirilecek levazımı inşa-
iye gümrük resminden müstesnadır. 

Madde 3. — tşbu Kanunun icrayı ahkamına He
yeti Vekile memurdur. 

Madde 4. — tşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Dahiliye Vekili 

M. Cemil 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Naf ia Vekili 

Feyzi 
Ticaret Vekili 

hini imzada bulunmadı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti Vekili 

M. Cemü 

Hariciye encümeninin tadili 
Madde 1. — Ankara şehri ile civarında sefaretha

neler inşasına muktezi ve vüsat ve mahalleri heyeti 
vekilece tayin edilecek arsalar Maliye Vekâletince 
millî emlâkten ifraz veyarut pazarlık suretiyle mu
bayaa edilerek sefarethane inşa edecek devletler na
mına bilâ harç ve bilâ bedel ferağı olunur. 

Madde 2. — Ankara civarında inşa edilecek se
farethaneler için hariçten getirilecek levazımı inşaiye 
gümrük resminden müstesnadır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına He
yeti Vekfli memurdur, 

Madde 4. 
berdir. 

tşbu kanun tarihi neşrinden mute-
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Sıra Numarası : 21 

SEYRİSEFAİN İDARESİNİN 1341 SENESİ BÜTÇESİNE ÜÇ YÜZ BİN LİRA TAHSİSATI MUNZÂM-
MA tDARESt HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/763) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet: 6/5747 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Seyrisefain İdaresinin senei haliye bütçesine üç 

yüz bin lira tahsisatı munzamma ilâvesi hakkında 
Ticaret Vekâleti Celilesine tanzim olunan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 18 Teşrinisani 1341 tarihli içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen 
kanun lâyisası ile esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti lefen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına müsade buyurulmasını rica 
ederim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ticaret Vekâleti 

Müdüriyeti Unıumiyesi 
Hususi 
Umumi 

Esbabı Mucibe 
14 Nisan 1341 tarih ve 618 numaralı Limanlar 

Kanunun sekizinci maddesiyle limanlarda yükleme 
ve boşaltma ve su ve kömür dağıtma işlerini tanzim 
için hisse senetleri nama muharrer olmak üzere her 
limanda birer Anonim Türk Şirketi tesisi için hü
kümete mezuniyet verilmektedir. Bu gibi şirket işlerin
de mülhak bütçe ile idare edilen ve hükümetin bir 
cüzü olan Seyrisefain idaresinin şiddetle alâkadar 
olduğu derkârdır. İstanbul limanında 1341 senesi so
nuna kadar salifülarz maddei kanuniyede mevzuba
his şirketin teşkili mecburî olmasına binaen «İstan
bul liman işleri inhisarı Türk Anonim Şirketi» na-
mıyle ve ... lirası sermaye ile ve Seyrisefain idaresi, 
İş Bankası, Senayı ve Maadin Bankasının ve nıera-
kip sahiplerinin iştiraki ile ve ... sene müddetle bir 
Türk Anonim Şirketi yapıldığı gibi en mühim tica
ret limanlarındanda İzmir ve Trabzon limanlarından 
da... liraya aynı idarenin ve bankaların ve bahrî me-
rakip sehiplerinin iştirakiyle ve ... sene müddetle ay
nı mahiyette birer şirket tesis olunmuş ve nizamna
me! dahilileri Hükümetçe tasdik olunarak faaliyete 

başlamışlardır. Mersin gibi diğer mühim limanlarda 
da peyderpey bu kabil şirketlerin teşekkülüne çalı
şılmaktadır. 

Memleketimizin iktisadî inkişafım teminde bu gi
bi şirketlerin mühim birer âmil olacağı şüphesizdir. 
ötedenberi limanlarımızda yükleme ve boşaltma, su 
ve kömür dağıtma işleri lâyıkıyle tanzim edilmemiş 
ve bu işler ferdî ve hükmî şu veya bu şahsın elinde 
kalarak ayrı ayrı zihniyetlerle ve hususi menfaat kay-
gılarıyle idare edilmekle bulunmuştur. Aynı işlerde 
uğraştıkları halde ayrı yollarda yürüyen ve aykırı 
zihniyetlerle idare edilerek hususi menfaatlerle umu
mi menfaatleri hakkıyle telif edemeyen fertlerle şir
ket veya cemiyetlerin limanlarda faaliyetlerine müsaa
de edilmesi ticarî inkişafi temin şöyle dursun liman
larda yükleme ve boşaltma su ve kömür dağıtma iş
lerinde büyük kargaşalıklar husel getirdiği müteattik 
tecrübeler sabit olmuş bir hakikattir. 

Teşekkül etmiş ve edecek inhisar şirketlerinin za
ten deniz işleriyle ve bahrî ticaret muameleleriyle uğ
raşan bir idare bütçesinden bir kısım sermaye veril
mesi Limanlar Kanunu mucibince zaruri olduğu ka
dar ticaretimizin inkişafı noktasındanda lâzımdır. 

Bu maksatla esasen teşekkül etmiş üç şirketle der
desti teşkil bulunan diğer şirketlere seyrisefain ida
resinin iştirakini temin eylemek icap eder. Seyrisefain 
Bütçe Kanunuyle Limanlar Kanunu hemen aynı ta
rihlerde neşredilmiş bulunduğundan bu idarenin 1341 
bütçesine mevzubahis maksadı temine kâfilm tah
sisat vazolunamamasına binaen leffen takdim kıhnan 
kanun lâyihasının birinci üç yüz bin liralık munzam 
tahsisat ilâvesi rica edilmektedir. İkinci madde li
manlar kanununun sekizinci maddesine tevfikan ve 
hükümete izafetle teşkil edilecek anonim şirketlere 
miktan kâfi sermaye vermeye seyrisefain idaresini 
mezun kılmaktadır. Üçüncü ve dördüncü maddeler 
her kanuna giren muayyen şekillerden ibaret bulun
duğundan bunlar hakkında esbabı mucibe ferdine ha
cet görülmemiştir. İktisadiyatımızı her cepeden iler
letmeye matuf hareketlerin bir an evvel müsmir ne
ticeler verebilmesine mühim bir âmil olacak olan sali
fülarz kanun lâyihasının bir an evvel kanun haline 
gelebilmesi esbabının teminine müsaade buyurulması 
maruzdur efendim. 
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Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet 
105 

1/763 1 1 , 1 , 1926 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Seyrisefain İdaresinin 1341 senesi bütçesine 300 000 
lira tahsisatı munzamma ilâvesine ve bazı limanlar
da teşkil edilen ve edilecek olan tahmil ve tahliye şir
ketlerine iştirak ve sermaye vazı için idarei mezkû-
reye mezuniyet itasına dair olup Başvekâletin 5 Kâ
nunuevvel 1341 tarihli ve 6/5747 numaralı tezkerisiy-
le gönderilen lâyihai kanuniye Ticaret Vekili Ali Ce
nanı Beyin huzuriyle tetkik ve mazakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında 14 Nisan 
1341 tarihli ve 618 numaralı limanlar kanununun se
kizinci maddesiyle tahmil ve tahliye işleri için liman
larda teşkil edilecek anonim şirketlere bir kısım ser
mayeleri hükümetçe verilecek iştirak edilmesi esası 
kabul olunduğu cihetle bu esasa göre şimdiye kadar 
meydana getirilen tahmil ve tahliye anonim şirketle
rine alâkası dolayısıyle Seyrisefain İdaresinin teşriki 
ve bundan dolayı Seyrisefain bütçesine tahsisatı mun
zamma vazı zaruri görüldüğü izah edilmektedir. 

Ticaret Vekâleti ile Seyrisefain Müdüriyeti umu-
miyesinden alman izahata nazaran 1341 senesi zar
fında İstanbul, İzmir ve Trabzon limanlarında birer 
tahmil ve tahliye şirketi vücuda getirildiği ve bun
lardan İstanbul tahmil ve tahliye şirketine Seyrisefain 
İdaresinin humus nisbetinde olmak üzere 100 000 
İzmir Tahmil ve tahliye şirketine sülüs nisbetinde ol
mak üzere 300 000, Trabzon Tahmil ve tahliye şir
ketine 5 000 lira ile iştirak ettirildiği ve Mersin'de 
ve diğer bazı limanlarda teşkiline çalışılan mümasil 
şirketlere de Seyrisefain İdaresinin iştiraki derpiş 
olunduğu şimdiye kadar Seyrisefain İdaresince mez
kûr şirketlere 205 000 lira hisseli iştirak tediye edil
miş olup tahsisatı munzammımn da buna karşılık 
olarak talep edildiği anlaşılmıştır. Seyrisefain İdaresi
nin, bütçesi haricinde ne suretle olursa olsun mas
raf ihtiyar etmesindeki mugayereti kanuniye derkâr 
olduğundan encümenimiz muamelei vakıayı bihak
kın mucibi tenkit ve muahaze görmekle beraber emri 
vakii tahkim zaruretiyle lâyihai kanuniyeyi esas iti
bariyle tervice mecbur kalmıştır. Ancak bu babta ic
ra kılınan tetkikat Seyrisefain İdaresinin salifüzzikir 

şirketlere sermaye vazı için istenilen tahsisatı mun-
zammayı kendi fazlai varidatıyle temin edemeyeceği
ni gösterdiğinden tahsisatı munzamma itasına imkân 
görülememiş ve istenilen 300 000 liramn İstanbul şir
ketine verilen elli ve ilâveten verilmesi mevzubahis 
elli ki, ceman yüz ve İzmir şirketine verilen yüz elli 
Trabzon şirketine verilen beş bin lira ile Mersin'de 
derdesti teşekkül olan şirkete verilmesi muhtemel yir
mi bin liraya tekabül edecek surette 275 000 liraya 
kasrı ile beraber bu meblağın seyrisefain idaresi me-
sarif bütçesinin üçüncü faslının birinci maddesinden 
tesviyesi bazı mahzurları dai tasavvur olunduğundan 
mezkûr maddeden «liman işleri şirketlerine hissi işti
rak» namıyle yeniden açılacak beşinci fasla nakli su
retiyle temini tensip edilerek lâyihai kanuniyenin bi
rinci maddesi o suretle tadil edilmiştir. 

İkinci Madde — Badema Seyrisefain İdaresinin bu 
kabil şirketlere derecei iştirakinin bütçede Meclisi 
Âlice kabul buyrulacak tahsisat ile mahdud olduğu
nu göstermek üzere takyit edildiği gibi üçüncü mad
dede de senei maliyenin hitam bulmakta olmasına 
mebni verilen tahsisatın kısmen sarfı kabil olamaya
cağı mülâhazasıyle senei atiyeye devredilmek mak
sadına göre tanzim edilmiş ve dördüncü ve beşinci 
maddelere lâyihanın 3 ve 4 ncü maddelerine mütena-
zıran cüzi tadilât ile kabul olunmuştur. İzahatı ma
razaya göre tanzim kılman lâyihai kanuniye heyeti 
celileye takdim kılındı. 

Reis 
Çankın 

Mustafa Abdülhalik 
Aza 

jpi3qjBi{lQ 

Aza 
Saruhan 

Reşat J 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Hükümetin Teklifi 
Seyrisefain İdaresinin 1341 senesi bütçesine üç 

yüz bin lira tahsisatı munzamma ilâvesi hakkında 
kanun. 

Madde 1. — Seyrisefain İdaresinin 1341 senesi 
masrafı bütçesinin üçüncü faslının birinci (Merakip 
ve sefaini bahriye mubayaat ve İsticar esmam ve 



masarifi) maddesine üç yüz bin lira tahsisatı mun
zamına ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu fasıldan Limanlar Kanununun 
sekizinci maddesi mucibince bazı limanlarda teşkil 
edilmiş ve edilecek tahmil ve tahliye şirketlerine işti
rake ve sermaye vazına Seyrisefain İdaresi mezun
dur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Ticaret Ve
kili memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

MUdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Veküi 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Cemil 

18 Teşrinisani 1341 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan Bey 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekâleti Veküi 

Doktor Refik 
Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazenei Maliye encümeninin tadili 

1341 Seyrisefain İdaresi bütçesinde münakale ic
rasına ve idarei mezkûrenin liman tahmil ve tahliye 
şirketlerine iştirakine dair kanun. 

Birinci Madde — Seyrisefain İdaresinin 1341 se
nesi masarif bütçesinin üçüncü faslının birinci (Me-
rakip ve sefaini bahriye mubayaat ve isticar esmam 
ve masarifi) maddesinden (275 000) lira masarif büt
çesinde (Liman tahmil ve tahliye şirketlerine iştirak 
listesi) namıyle yeniden kuşad olunacak beşinci fas
la naklonulmuştur. 

İkinci Madde — 14 Nisan 1341 tarihli limanlar 
kanununun sekizinci maddesi mucibince bazı liman
larda teşekkül eden veya edecek olan tahmil ve tah
liye şirketlerine iştirake ve bütçedeki tahsisatı daire
sinde sermaye vazına Seyrisefain İdaresi mezundur. 

Üçüncü Madde — Birinci madde mucibince nak-
lonulan tahsisatın ezgayrı sarf bakiye kalacak mikta
rı İ 926 senei maliyesi bütçesine devrolunabilir. 

Dördüncü Madde 
muteberdir. 

İşbu kanun neşri tarihinden 

Beşinci Madde — İşbu kanunun ahkamım icraya 
Ticaret Vekili mezundur. 

» e « 




