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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerât; Saat : 14,20 

RElS : ismet Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyar bekir), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Kırkbirinci içtima 

14 Kânunusani 1926 Perşembe 

Birinci Celse 

ismet Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı sa
bık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait ol
dukları mahallere havale olundu. 

Kütahya-Mebusu Besim Atalay Beyin, Evkafı Ce-
lâliyeye mütedair teklifi kanunisi hakkında tayini 
muameleye mahal olmadığına dair Diyanet işleri ve 
Evkaf Encümeni mazbatası, kıraat ve kabul edildi. 

İstanbul Mebusu Behiç Beyin, Nafia Vekâletine 
intihap olunduğuna dair Riyaseticumhur tezkeresi kı
raat edildi. Geçen içtimade tayini esami ile reye ko
nulan, efradı askeriyenin müze duhuliye ücretinden 
istisnası ve ecnabi tebaasına ait tekaüt maaşatımn 
kemafissabık tediyesi hakkındaki kanunlar ikinci de
fa tayini esami ile reye vazı ve ekseriyetle kabul 

olundu. Badehu ruznamei müzakerata geçilerek Ida-
rei Umumiye Vilâyat Kanunu Muvakkatinin üçün
cü faslının meclisi idare teşkilâtına ait kanunun en
cümenden gelen maddeleri müzakere ve aynen kabul 
olundu. 

Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu Muvakka
tinin bazı mevaddımn tadili hakkındaki kanun lâ-
hiyası ile, Tedeyyün Kanunu lâyihası müzakere ve 
tadilen kabul edildi. 

Müteakiben Seyrisefain İdaresinin 1341 senesi 
bütçesine üçyüz bin lira tahsisatı munzamına ilâvesi 
hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve kabul ve he
yeti umumiyesi tayini esami ile reye vazı ve ekseri
yet hâsıl olmadığından tekrar reye vazedileceği bit-
tebliğ Cumartesi günü içtima edilmek üzere celse 
tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında bir mü
talâa var mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hü
lâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 

1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Pullu 
ilânların muhafaza mecburiyetinin bir seneden altı 
aya tenzili hakkında (2/59) numaralı teklifi kanuni
si ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

EÎS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — Ticaret muahedesi aktedilmeyen memleket
ler muvaredatından alınacak rüsum ile icabında mu
kabele bilmisil icrasına dair 12 Kânunuevvel 1341 
tarih ve 691 numaralı kanunun tadili hakkında 
(1/820) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Mali
ye, Ticaret ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

TİCARET VEKlLl ALt CENANI BEY (Gazi
antep) — Efendim, Ticaret muahedesi akdedilmeyen 
develtler muvaredatı hakkında bir kanun neşrolun
muştur. Bu kanunun tatbikatı memleketin ticaretin
de büyük bir teşevvüşü mucip oldu. Heyeti Vekilece 
yeni bir maddei müzeyyele tertip ettik ve müstaceli
yetle müzakeresini de encümenlerden rica etmiştik. 
Encümenler tetkik ederek mazbatalarım arz etmişler
dir. Bunun bugün tercihan ve müstacelen müzakere
sini Heyeti Vekile namına rica ediyorum. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) 
kili de istiyor mu? 

Maliye Ve-

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Heyeti Vekile namına rica ediyorum efen
dim. Maliye Vekili Bey de aynı fikirdedir. 

— 176 — 
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REİS — Efendim, bu lâyihai kanuniye tabi ve 
tevzi edilmiştir. Encümen tarafından, müstaceliyet 
teklifi vardır. Vekil Bey hem müstaceliyet hem de 
tercih teklif ediyorlar. Evvelâ müstaceliyet teklifini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Müstaceliyet kabul edilmiştir efendim. Tercihen mü
zakeresini de reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal-
dsrsm... Tercihen müzakeresi de kabul edilmiştir efen
dim. 

1. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; ölçü
lerde birlik hakkında ne gibi tedabir ittihaz olundu
ğuna dair Ticaret Vekâletinden suali ve Vekil Ali 
Cenanı Beyin şifahî cevabı. 

REİS — Suali okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
ölçülerde birlik hakkında Ticaret Vekâletince ne 

gibi tedbirler ittihaz olunmuştur, Vekil Beyefendinin 
şifahen cevap vermesini rica ederim. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

REİS — Buyurunuz Vekil Bey! 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, ölçülerde birlik vücuda getirmek 
için bir kanun lâyihası tanzim etmiştik. Meclisin kü-
şadı ile beraber Heyeti Celilenize takdim olundu. Ti
caret Encümeninde tetkik ve ikmâl edildi, Dahiliye 
Encümenine gitmiştir. Süratle ikmâl ve intacını rica 
ediyoruz. Maruzatım bundan ibarettir. İnşallah ya
kında gelir, müzakere ederiz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, ölçülerdeki 
birlik kanunu, malumu âlileri olduğu üzere ticareti
mize, maarifimize haizi tesir bir kanun olacaktır. 
Geçen şene çıkarabilmiş olsaydık mekteplere bir se
ne kazandırmış olacaktık. İptidaîlerde bu mikyasatı 
çocuklara öğretmen için seneler geçiyor ve zihinler 
beyhude yoruluyor. Belki bu kanun çıktıktan sonra 
yüksek derecedeki tahsillerde malumatı tarihiye ka
bilinden bu gibi ölçümer okutulacaktır. Onun için, 
Dahiliye Encümeninden istirham ederiz. Bu kanunu 
getirsin ve meleketin gerek ticaretinde, gerek sana
yiinde ve^ gerek maarifinde büyük bir hizmet gör
müş olsun. Dahiliye Encümeninden bunu bekleriz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Biz de rica 
ederiz. 

Rey İstihsali 

1. — Seyrisefain İdaresinin 1341 senesi bütçesin^ 
de münakale icrasına ve idarei metkûrenin liman 
tahmil ve tahliye şirketlerine iştirakine dair kanunun 
esami ile ikinci defa reye vaz'ı. 

REİS — Efendim, Seyrisefain İdaresi 1341 büt
çesinde münakale icrası vesaire hakkındaki ka
nunun ikinci defa tayini esamî ile reyinize vazediyo
rum. Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı 
rey ita buyursunlar. 

I 2. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, İstanbul 
limanında 2 Nisan 1341 tarihli kanun mucibince yük
letme ve boşaltma su ve kömür dağıtma işlerini tan
zim için teşekkül eden şirket hakkında Ticaret Vekâ
letinden suali. 

REİS — Sual okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Ticaret Vekili Beyefendinin âtideki suallerime şi

fahen cevap Termesini temenni ederim. 
Sual 1. — 20 Nisan 1341 tarihli kanun mucibin

ce yükseltme ve boşaltma, su ve kömür dağıtma işle
rini tanzim için İstanbul limanında 1341 senesi niha
yetine kadar teşkili mecburî olan şirket teşekkülünü 

t gazeteler neşretmişti. Bu şirket ne suretle teşekkül et
miştir. 

Sermayesi ne kadar ve müessisleri kimlerdir? 

Sual 2. — Kanunun hini tanziminde İstanbul li
manında çalışmakta olan merakibi bahriye sahipleri
nin işbu merakibe kesilecek kıymet üzerinden şirke(-

J İcrin hisse senetlerine tercihen talip olmaları hakkı 
kanunen tanınmıştır. Buna nazaran: 

A) Şirketin teşekkülünde İstanbul Limanında 
kanunun hududuna dahil ne kadar ton merakibi bah
rîye vardı ve bu merakip kaç kişiye aitti. Bu eşhas
tan kaçı ne kadar ton ve ne kadar kıymette merakibi 
bahriyeleri ile ne suretle şirkete dahil olmuştur. Da
hil olamayanlar varsa miktarları ve merakibi bahriye
lerinin tonajı ile kıymeti neden ibarettir ve bunlar 
hakkında ne muamele yapılacaktır? 

B) Şirketle bu işler hakkında görüşür ve karar 
' verirken binlere baliğ olan merakibi bahriye sahip

lerini temsil eden heyetin bu bapta hukukan salâhi-
J yatlar olduğuna vekâlet kani midir? 

3. — SUALLER, CEVAPLAR »• 

177 — 
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Sual 3. — Bermucibi kanun merakibi bahriyeye 
ne esas üzerine ve ne kadar kıymet takdir edilmiş
tir? 

11 . 1 . 1926 
Kastamonu 

Halit 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkada

şıma Türkçe kullandığından dolayı teşekkür ederim. 
Fakat yanlıştır. Tahliye yerine boşaltmak demişler
dir. Onun Türkçesi aktarmadır. 

REİS — Buyurunuz Vekil Bey! 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Kastamonu Mebusu Halit Beyefendinin 
suali Riyaseti Celileden vekâlete gönderilmişti. Bura
da istenilen malumat birtakım kuyudatın tetkikine 
vabestedir. İstanbul Ticareti Bahriye Müdiriyetine 
yazdım. Hazırlayıp gönderecektir. Ancak onbeş gün 
sonra cevap verebileceğim efendim. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REÎS — Ruznameye geçiyoruz efendim. Tercihen 
müzakeresi kabul buyurulan kanun lâyihasının mü
zakeresine başlayacağız. 

1. — Ticaret muahedesi akdedilmeyen memleket
ler muvaredatmdan alınacak rüsum ile icabında mu
kabele bilmisil icrasına dair 12 Kânunuevvel 1341 
tarih ve 691 numaralı kanunun tadili hakkında 
(l 1820) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Mali
ye, Ticaret ve Muvaeznei Maliye encümenleri maz
bataları. (1) 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri.) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ticaret muahedesi aktedilmeyen memleketler muva
redatmdan alınacak rüsum ile icabında mukabele bil
misil icrasına dair 12 Kânunuevvel 1341 tarih ve 691 

numaralı kanuna müzeyyel Kanun 

Madde 1. — Ticaret Muahedesi akdedilmeyen 
memleketler muvaredatmdan alınacak rüsum ile ica-
bmda mukabele bilmisil icrasına dair 12 Kânunuev
vel 1341 tarihli kanunun tatbiki için neşri tarihinden 
itibaren iki ay mühlet verilmiştir. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Bir sual soraca
ğım efendim. 12 Kânunuevvel tarihli kanun muci
bince alınmış olan rüsum bu kanunun neşri üzerine 
iade edilecek midir? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, kanun 20 Kânunuevvelde neşro
lunmuştur. Fakat tatbikatı 2 Kânunusanide başla
mıştır. O vakitten beri bir miktar rüsum sekiz misli 
olarak cibayet edilmiştir. Cibayet olunan bu rüsum 
iade olunacaktır. Aynı zamanda 20 Kânunuevvel ile 
2 Kânunusani arasında gümrükçe muamele yapılmış 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

ve tüccar defterine zimmet kaydedilmiş olan üç mi" 
silden dolayı iadei rüsum muamelesi yapılacak ve on-

| larm kaydı terkin olunacaktır. Bittabi kanunun neşri 
i tarihinden iki ay sonra tatbikine başlanacaktır. O 
I vakte kadar tabiî gerek zimmet kaydı suretiyle ge

rek tahsil suretiyle alınmış olan rüsum iade oluna
caktır. 

REİS — Başka bir mütalâa var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Birinci maddeyi aynen kabul edenler el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmını icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler elleri
ni kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. Efendim, kanunun heyeti umumi-
yesini kabul edenler ellerini kaldırsın... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Tayini esami ister 
efendim. Bütçeden iki aylık rüsum tenziline aittir. 

REİS — Efendim, tadilâtı mutazammmdır, büt
çeden tenzilâtı mucip olmamaktadır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Şimdi Vekil Bey 
söylediler. Ahnan paralar iade olunacaktır. (Tayini 
esami ister sesleri). 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — İster efendim. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim, kanun 
esasen tayini esami ile reye konmuştur. Bu kanunun 
tatbikini tecil ediyor. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, bu hüküm 
kanunun tarihi tatbikini imhâl eder. Onun için tayi
ni esâmi istemez. 

— 178 — 
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Heyeti umumiyeslni reyi fşarî ile reyi âlinize arz 
ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey! Elimiz
de bir kanun vardır, bu kanun mucibince rüsum alı
nacaktı, şimdi bu kanun mucibince bu rüsumu haz
fediyoruz. Yani bütçeden bir şey çıkarıyoruz, para 
alınmıştı, parayı iade edeceğiz. Binaenaleyh tayini 
esami ister. 

REİS — Efendim, mademki itiraz buyuruluyor. 
Tayini esami ile reyi âlinize arz ediyorum, kabul 
edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

2. — 25 Eylül 1339 tarih ve 347 numaralı kanu
nun birinci maddesinin tefsiri hakkında (3/504) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye en
cümeni mazbatası. (1) 

REİS — Mazbata okunacaktır. 
«Mazbata okundu». 
REİS — Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

hakkında mütalâa var mı? ' 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, bendeniz 
bu kararı tefsirîde isabet görmediğim için muhalif 
kalmıştım. Nokta: nazarımı izah etmek için' söz al
dım, müsaadenizle arz edeceğim, zatî mesele şudur: 
Mütareke devrinin Ferid'i tarafından teşkil edilen Ku
vayı inzibatiyeye, İstanbul'da bulunan zabitandan ba
zısı müracaat etmiş, dahil olmuş ve vazife almış, ba
zısı da tahrirî müracaatta bulunduğu halde kudreti 
cismaniyelerinin veya meslek ve meşreplerinin mü
sait görülmemesi gibi sebepler tahtında kabul edil
memiştir. Bunların yani Kuvayı inzibatiyeye dahil 
olanların fiilleri kanunen tecziye edildiğinden Heyeti 
mahsusa tarafından nisbeti askeriyeleri katedilmiştir. 
Mücadelei müiiyeye iştirak etmeyen ye hududu mil
lî haricinde kalan zabıtan ve mensubini askeriye hak
kında 25 Eylül 1339 tarihli kanunun birinci madde
si elimizdeki! mazbatanın zirinde aynen yazılıdır, bun
lar hakkında söylenecek söz yoktur. Ancak, müracaat 
ettikleri halde Kuvayı inzibatiyeye ismen ve cismen 
ithal edilmeyen memurin ve mensubini askeriyeyi de 
bu maddenin hükmü altında tecziye etmek kabü mi
dir? İşte mucibi ihtilâf olan nokta budur. Bendeniz 
dlyorumki, Kuvayı inzibatiyeye dahil olmadıktan 
sonra arzuhal ile veya kavlen veyahut diğer bir su
retle müracaat etmiş olmak, hukukî manada nihayet 
teşebbüs derecesini geçmeyen bir fiil demektir. Ka
nun, teşkilâta dahil olanları ve aynı yolda münferiden 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

çalışanları tecrim ediyor. Bu dediklerimiz ise, iste
mişler, fakat işlememişlerdir. Malumu âliniz bir te
şekküle dahil olabilmek veya aynı yolda münferiden 
çalışmak için mutlaka bir vazife yapmak ve çalışmak 
şarttır. Nitekim vazu kanun da, bu maddei kanuniye 
içindeki teşkilâta dahil oldukları veya münferiden 
çalıştıktan tabirinde fiili icrayı kasdetmiştir. Halbuki 
fiilleri yazı ile müracaattan ibaret olan zabitan \ve 
mensubini askeriye bu maddei kanuniyenin hükmü 
dahiline alınmak isteniyor. Bu nasıl olur? Teşebbüs 
haline bile gelmeyen bir hali nasıl tecrim etmek ka
bil olur? Haydi Bursa'daki heyeti askeriye gibi buna 
teşebbüsü tam diyelim, mutasaddilerin Kuvayı inzi
batiyeye duhul hakkındaki arzuhallerinin olsun terviç 
edilmese lâzımdır. Taki teşebbüsü tam vücude gele
bilsin. Bununla beraber bu vaziyeti hukukiyenin bu 
maddei kanuniye dahilinde bu suretle halli, yine doğ
ru değildir. Belki müstakil bir maddei kanunfyeye ih
tiyaç vardır. Çünkü, bu maddei kanuniyede tayin edi
len cezanın derecesi cünhadır. Askerî Ceza Kanunu
nun 12 nci maddesinde silki askeriden tart cezası, 
mücazatı tedibiye sırasında gösterilmiştir. 

Bununla beraber Kanunu Umumiî Cezanın 46 ncı 
maddesinde; «Bir cünhanın icrasına teşebbüs ancak 
kanunun sarahati olan yerde müsteîzüni cezadır» de
nilmiştir. Bu itibarla bunların harekâtı vakıaları vic
danen muahaze edilebilir, fakat kanun huzurunda as
la mücrim addedilemez. Binaenaleyh mazbatai tefsi-
riyejıin musip bir mahiyet iktisap etmesi için Adliye 
Encümenine gitmesi lâzımdır. Bu hususta bir de tak
ririm vardır. Kabulünü istirham ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim encümen
den ihtilaflı bir mazbata gelmiş o mazbatada mad
dei kanuniye münderiçmiş, mazbata Heyetin elinde 
değil, müzakere cereyan ediyor, fakat ortada ne maz
bata var, ne bir şey? 

REİS — Tevzi edilmiştir efendim. (Elimizde ses
leri). 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
burada işgal zamanına.ait mensubini askeriyenin yap
tıkları ceraim mevzubahistir. Askerler vazifei vatani-
yelerini ifa etmedikten başka işgal ordusu ile hem 
fikir olan bir teşkilâtın taraftarlığım yapmış oldular
sa, bunlara vazife vermiyoruz. Bunlar af fi umumiye 
dahil olmuşlur, cezadan kurtulmuşlar. Fakat, tasfiye 
ile bunlann hizmeti askeriyelerine nihayet veriliyor. 
Artık benden evvelki arkadaşımın söylediği gibi mad
dei hukukiyenin tefsiri midir, değil midir? Hükme 
dahiller mi, değiller mi şeklinde mütalâa edilmeme-
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ildir. Kanunun ruhu vardır, kanunun ruhu; bu gibi 
hallere içtlsar edenler artık vazifei mukaddesei aske
riyede bulunamazlar. Arkadaşımızın madde üzerin
de, kelime üzerinde tereddüt etmesi asla caiz değil-
dîr. Bir defa arzuhal vermişler, bizi şu hizmete alın 
demişler, kabul edilmemişler. Kabul edilmiş olanlar 
ceza görüyorlar, demekki onlar da kabul edilmiş ol
salardı, onlar da ceza göreceklerdi. Şu halde onların 
kabul edilmemesi, bizim harekâtı milliyenin düşmanı 
olan teşkilâtın arzu etmeyişi netkesldîr. O arzu etme
miş, cezadan kurtulmuşlar. Binaenaleyh bunların ce
zası kanunun hükmüne göre de doğru değildir. 

HAKKI TARIK ^BEY (Giresun) — Nadim ol-
muşlarsa? 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Hakkı Ta
rık Bey, nadim olmuşiarsa diye bir kelimei itiraziye 
sarfettiler. Esasen harekâtı millfyede bütün milletin 
mukadderatı mevzubahis olduğu zamanda lâzımdır 
ki o vaktin tasfiyesini hakkiyle ifa edebilelim. Na
dim olmuşiarsa, nedametlerini başka sahalarda kulla
nabilmek arzusunu izhar etsinler. Memlekette başka 
vazife yok değildir. Bu vazife gayet naziktir. Hükü
met bu kabil seciyesi sağlam olmayanlara vazifei as
keriye tevdi etmez ve etmemelidir. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — O, askerî ahkâma 
tabidir, askerî bir şeydir. 

AHMET REMZİ BEY (Devîimla) — Bendeniz 
bu münasebetle Heyeti Aliyenfn nazarı dikkatine bir 
noktayı arz edeceğim. O da; askerî tasfiye mevzuba
his olurken bir de, mülkî tasfiye hakkında gelmiş 
olan bir kanun vardı, onu Heyeti Aliye Encümene 
havale etmişti. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Maatteessüf 
uyuyor. 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Heyeti Ali-
yeniz bu hususta lütfen Dahiliye Encümenine icabe-
den teklifi yapsınlar. Askerler bir tarafta tasfiye edi
lip dururken ve bunun hakkında birtakım kanunlar, 
tefsirler gelip dururken biz, ^ynı derecede ehemmi
yetli olan mülkî tasfiyenin bundan hariç kalması, mü
ruru zamanın nisyamna, müruru zamanın fğmazma 
bırakılması herhalde muvafıkı madelet değildir. 

EKREM BEY (Rize) — Birisi, bir zabit, Müca
dele! Milliye esnasında bjr vatandaşı idam ettirmek 
için İngilizlere casusluk etmiş olsun, fakat herhangi 
bir sebeple vermiş olduğu rapor, kâğıt ya İngilizlerin 
eline geçmese veya geçse de icra edilmese, bu adam 

bir cürüm işlemiş değil midir? (Tabiî işlemiş sesleri). 
Siz bir kanun kabul ettiniz, o kanun mucibince Mü
cadele! MIHîyeye iştirak etmiyen zabitan Heyeti Mah
susa tarafından tahkikat icra edilerek tahkikat neti
cesinde bir teşkilâta dahil olmuş ise nisheti askeriye
si kaiedilu. Bu da diğer bir madde, o da şudur : Bir 
zabit herhangi bir sebeple MUcadelei Milliyeye işti
rak edememiş, İstanbul'da kalmış ama, ailesi rai has
ta, parası mı yok, başka bîr işi mi varmış, basılan 
hiç aramadınız, yalnız zabit İstanbul'da kalmış, Ana
dolu'ya gelememiş diye bu zabiti tekaüde şevkettiniz. 
Yapmış olduğunuz bir kanunla, aynı vaziyette diğer 
bir zabit Kuvayı" inzibatıyeye girmek için tahriren 
müracaat ediyor. Fakat sebebi meçhul, oraya giremi
yor. Şimdi bu zabit de herhangi bir sebepten dolayı, 
tıpkı beri tarafta Anadolu'ya gelmeyen bir zabit gibi 
tekaüde mi sevk edilmelidir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Daha ağır ceza lâzımdır. 

EKREM BEY (Devamla) — Bendeniz öyle görü
yorum ki, tefsirde tereddüdü mucip bir nokta yoktur. 
Bu zabit de bir cürüm felsmiştir. Girmiş ve çalışmış 
gibi nisbeti askeriyesinni kafi lâzım gelir. Yani, mün
feriden çalışmak istemiştir. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ NAMINA' MÜNİR 
BEY (îzmk) — Dahiliye Encümeni namına söylemek 
istiyorum, Harekâtı Milliye haricinde kalan memur
lar hakkında yapılacak muamele hakkındaki bir ka
nunun geçen sene Dahiliye Encümenine gelmiş oldu
ğunu haber aklım, o vakit müzakere olunurken, Me
murin Kanunu da aynı zamanda müzakere olundu
ğu için encümen, Memurin Kanunu ile beraber mü
zakere olunsun diye Encümeni mahusa vermiştir. Bi
naenaleyh bu seneki encümenin'zde böyle bir kanun 
yoktur. Bu, Encümeni mahsustadır. Encümeni mah
susun o maddeyi nazarı dikkate almasını bendeniz de 
encümen namına rica ederim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kuvayı in
zibatıyeye girmek için tahriren müracaat edenler Ku
vayı inzfbatiyece görüîen bazı esbaba binaen redde
dilmiştir. Bu adamlar tekrar orduya alınır mı? Alın
maz mı? Efendim; burada hatıra gelecek şey şudur : 

Kuvayı inzibaîiyeye Mücadele! MÜliyeye yardım 
için girenler vardır. Bunlar varit midir? Varit değildrr 
Beyefendiler. Kuvayı inzibatiyeye bu suretle girenler, 
tavzif edilenler hakkında dairei aidesinfn malumatı 
tammesi vardır, isimler vardır ve zaten onlar kanun 
yapılırken istisna edilmiştir. 
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Şu halde ne kalıyor? Kuvayı inzibatiyeye girmek 
içfn tahriren müracaat etmiş adamlar vardır. Fakat 
etendiler; bu adamlar o kadar berbatmış ki bunları 
Kuvayı inzibatiye bile kabul etmemiş. 

Bu kadar berbat olan bir adam:, Kuvayı inziba-
tiyenin bile kabul etmediği adamı bizim kabul etme
miz nabemahaldrr. Bu adamların bize hizmet etme
diği sabittir. Çünkü haindir, binaenaleyh encümenin 
mütalâası doğrudur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Münir Beyefendinin mevzubahis ettiği kanun encü
mendedir. Hükümetten gelen Memurin Kanuniyle 
beraber Meclisî âliye geldiği vakit Encümeni mahsus
ta müzakere edilmesi için Encümeni mahsusa hava
le edilmişti. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? İbrahim 
Beyin tadilnamesi vardır. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Reis Bey! Müsaade 
buyurun efendim! Tashih edilecek b'r nokta vardır. 
Memurin Encümenine havale edilen bir noktasından 
bahsettiler. Kuvayı inzibatiyeye dahil olan memu
rin hakkında böyle bir şey encümene gelmemiştir. 
Yalnız Kuvayı Milliyeye hizmet edenler hakkındaki 
kanun encümendedir. Yoksa ceza kısmı Memurin En
cümenine gelmemiştir. Bunun tashihine lüzum görü
yorum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Söz istiyorum efen
dim. 

REİS — Buyurun! 

REŞİT BEY (Malatya) — Bendeniz bu mazbata
nın Adliye Encümenine gönderilmesi hakkında tak
rir verildiği için maruzatta bulunacağım. 

Efendim, eski kabul ettiğiniz kanunda Kuvayı 
inzibatiye ile teşriki mesaî edenler değildir. Kuvayı 
inzibatiyeye müracaat etmiş, kabul edilmem'.ş, bir de 
Kuvayı Milliyeye iştirak etmemişler vardır. O ayrı 
bir cürümdür, bu ayrı bir cürümdür. Farzımuhal Ku
vayı inzibatiyeye müracaat etmemiş ve kabul edilme
miş bile olsa Kuvayı Mrlliyeye iştirak etmediği bir 
cürünidür. Bundan dolayı Encümen mazbatası çok 
doğrudur. Kabulünü istirham ediyorum. 

REİS — Efendim, İbrahim Beyin teklifleri... 
İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Reis Bey! Müsaade 

buyurun... 
REİS — Bir daha mı istiyorsunuz? 
İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Evet efendim, zati 

meselenin ertafhca ihata edilmediğini zannediyo
rum. Müsaade ederseniz biraz mütemmim malûmat 

arz edeyim. Mücadelei Milliyeye iştirafc etmeyipte 
hududu IÎÎİLİ halicinde bulunan zabitan hakkında 
kanunlarda üç hal tasavvur edilmiştir; Bu üç hal 
içinde birincisi, Kuvayı Miiliye aleyhinde teşekkül 
eden teşkilâta dahil olmuş veya aynı yolla münferi
den çalışanlar; bunlar doğrudan doğruya sureti umu-
miyede nispeti askeriyeleri katedilerek tecziye edil
miştir. 

İkinci hal; kendisine devleti resmiye vâki oldu
ğu halde daveti resmiyeye icabet etmeyip bulunduğu 
h a l serbestide kaSrnak fiili, bu da kanunen nispeti 
askeriyeyi kati suretiyle karşılanmıştır. 

Üçüncü hal; kendisine daveti resmiye vâki olma
mış, fakat sıfatı askeriyesi iktizası vatanın kendi vü
cuduna arzı ihtiyaç ettiği bir zamanda şevki vicda-
nisiyle Hükümeti miniye emrine koşacak yerde hu
dudu mîLîî haricinde, İstanbul'da kalmış bunlar da 
tekaüde sevkedilmek suretiyle üçüncü maddede tas
rih edilmiştir. 

Şimdi, mevzubahis o*an keyfiyet bu üç maddei 
kanuniye haricinde ve doğrudan doğruya cürüm teş
kil edip etmemesi Hükümetçe ve Buıas'daki heyeti 
mahsusaca çayı tereddüt olan bir meseleyi teşkil edi
yor. Bendenizce ortada bir cürüm yoktur. 

Vicdanen bu adamları mesul tutabiliriz. Çünkü 
bu adamların halleri mayuptur, mezunundur. Hatta 
daha iîeri giderek söyleyebilirim ki bunlar suii ah-
üâk dolayısiyle Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 
ikinci maddesi mucibince tekaüde f?evked?iebi!ir. Sil
ki askeriden ihraç edilebilir; bundan da anlarım, fa
kat bu kânunun doğrudan doğruya hudut ve şümuli 
dahimde tam olmayan teşebbüs derecesindeki ful
lerini cezalandırmak, hukuku ortadan kaldırmak de
mektir. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Muhterem arkadaşlar! Bendeniz rüfe-
kayı muhteremenin bu mevzu üzeninde söyleneo söz
leri kâfi bulduğu kanaati ile mâruzâtta bulunmak is
temiyordum. Fakat en son söyleyen İbrahim Bey ar
kadaşımız meseleyi pek mütcarız ve vütebayin bir 
şekilde izah ettiği için bunu tenvir etmek lâzımdır. 
Zannediyorum ki bu meselenin üzerinde söylenme
si lâzım gelen bir nokta ihmal edümiş olacaktır. Onun 
için bu vazifeyi ifa etmek üzere tasdie teşebbüs et
tim. İbrahim Bey, Mücahedei MiOye esnasında bize 
hiyanet ve fiilen hıyanet teşkilâtına iştirak eden-
îerie bunlara hiç iştirak etmeksizin davet edilip ve
ya edilmeyip gelmeyen eşhasa ait olan bir kanun -
Mazhar Müfit Bey arkadaşımızın açık ve bariz bir 
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surette ifade eyledikleri veçhiîe - hıyanet teşkilâta- I 
na girmek istedikleri halde onlar tarafından bik ka-
bıı3 edilmeyen birtakım adaınlata teşmil etmek doğ
ru değsUdir diyorlar ve bunun için iki noktaya isti-
mâ ediyorîar. Noktai isîinadlarmdan bir tanesi telekki- j 
yatı vicdaniye ikinci hukukî mefhumdur. Bendeniz-
ce bu iki mütebayin noktayı teklif etmeleri için bir 
esas noktayı tespit etmek iâzım gelir. Bugünkü Cmî 
ve ameüî ve hayatı milliyeye ait telâkkiyatta hangi 
hukuk kabili tasavvurdur ki vicdaniyattan mütees- I 
sür ofmasın? Belki nazariyatı hukukiyede buna mü-
saît değildir diye bir nazariye de bulunabilirdi. Ben
deniz bunu iSmî bir mevzu olarak ortaya atmıyo
rum. Fakat esas itibariyle bir akhse*im bunu kabul 
etmez. Bir adam yüzelliîik listeye mahkûmen ithal 
edilipte memaSki ecnebiyeye sürülmek üzere gön
derilen adamlara demişki Anadoludaki eşkiyayı ten- I 
kil etmek üzere sizin hizmetinize girmek ıstiyo- I 
rıız. Bizi alın diye yalvarmış ve fakat bu adamlar ta- I 
rafından bile o kimseler herhangi bir sebepîe alın- L 
mamışlardır. Bu gibi adamlar İbrahim Beyin kendi I 
ifadeleri veçhiîe mayup ve makdulı bir şekilde olun
ca nazarı kanunda, ordunun içine ahnmaınak ve or- I 
du camiasından tart edilmek vaziyetine düşmek îâ- I 
zmı gelmez mi? (Tabiî sesîeri) Bu gayet tabiidir. Ar- I 
kadaş'ar binaenaleyh Müdafaai Milliye Encümeni I 
mazbatasında isabet vardır. Hakikate ve aynı za- I 
manda kanunun ruhuna mutabakatı vardır. Encümen I 
mazbatasının kabulünü rica ederini, (Müzakere kâfi I 
sesleri). 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Reis Bey! 
Recep Beyefendiden bir sual soracağım. I 

REİS — Buyurun! 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Mazbata 
muharrer olduğu üzere bazı eşhas hakkında tetki-
ksî yapılmış ve komisyona havale edümiş, bu korniş- I 
yon da bu gibiler hakkında karar vermiş, demişki: I 
Bun'arm nispeti askeriyelerinin katî lâzım gelmez. I 
Yani komisyon, o kanuna istinat ederek nispeti as- I 
keriyeîeri katedi'mez diye bir karar vermiş. Şimdi I 
bu karar verildikten sonra Müdafaai Milliye Vekâ- I 
ileti bunlar hakkında doğrudan doğruya nakıs bir ka- I 
rar ahnak üzere bu kanunu tefsir suretiyle Meclisi I 
ÂMye iadeten sevkediyor. Yani Komisyonun yernîiş I 
okluğu bu karardan sonra bunlar hakkında ne gibi I 
bir muamele yapılmış olacaktır. I 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, Konya Mebusu muhteremi I 
arkadaşımız geçende bu meseleye müşabih oîarak I 
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bii* meselenin esnayı dermayamnda tarafı acizanem-
den vukubuîan izahattan mülhem olsa gerektir, Ben
deniz zannediyorum ki bu suaii, bir mukabil fikir 
ve bir mukabil silâh olmak üzere dermeyan buyuru
yorlar. Çünkü o vakit bîr hakikat olmak üzere de
miştik ki ve öyle de diyoruz ki; komisyon bir zai hak
kında şu kanunun şu maddesine tevfikan bu muame
le yapıüır veya yapılmaz dedikten sonra bu noktayı, 
Medi&îen temyizen çıkarmak suretini ihdas edersek 
doğru değildir demiştik. Bu komisyondan muvafık 
olmayan herhangi bir karar almış olan zat, birer bi
rer bu mecradan yürüyerek kanunun ahkâmını mev
kii fhliyetten iskat etmek tehlikesini ihdas edebilir 
demiştik. Bu noktadan temas var. Fakat o meseüe ile 
bu mesele arasında karlı dağlar kadar fark vardır. 
Burada bir kanunun ruhu müeddasında; esnayı tet-
k katta, esnayı fiiliyatta, kanunun esnayı tedvinin
de noktası noktasına temas edilmemiş, fakat kanu
nun bir noktasına temas etmesi tabiî b ılunnuış olan 
bir tefsir ihtilâfını arz etmiş oluyoruz. Hiçbir vakit 
falan veya filân zat hakkında verilmiş olan bir hük
mün isabet veya âdemi isabetini Meclisi Ahde tali
kini etmiş değiliz. Doğrudan doğruya birr tefsir ta
lep ediyoruz. Ama buna müşabih o'an bütün dava
lar Meclise gelebiEir mi, gelemez mi? Meclis, bütün 
davalarda, esaslı meseleleri halletmek için Hükü
metin müracaat edeceği yegâne merrfdir. Bu mesele 
hakkında tabiî surette tefsir için size müracaat edi
yoruz. Noktai nazarımız hiçbir şahıs hakkındak5 ka
rarı tahkim etmek için karar talebi değildir. Bilâkis 
kanunun ruhu üzerinde bir tefsir talebidir ki Hükü
metle Meclis arasındaki bu muamele gayet doğru
dur. Gayet- tabiidir ve kanunidir ve esasa da muva
fıktır. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Karara rap
tedilmiş olanlar hakkında da tefsirin şümulü ola
cak mı? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamîa) — Şunu muhterem arkadaşıma arz ede
yim ki tefsir meselelerinde, tefsirin mefhumu huku
kisinin ne demek oüduğunu arkadaşlar bilirler. O su
retle anlarüar. Herhangi bir kanun, on sene yimıi se
ne evvelki bir kanun bile bugün tefsir edilirse tef
sirin hangi tarihe kadar şümulü olduğu muayyen bir 
şeydir. Bunun hakkında hususî, şahsî noktai nazar 
arz etmeme lüzum yoktur zannediyorum. 

REİS — Kifayet teklif ediliyor. Müzakereyi kâfi 
görenler el kaldırsın... Kâfi görmeyenler el kaldır
sın... Müzakere kâfi görülmüştür. 
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Efendim! İbralüm Bey, bu mazbatanın tekrar 
tetkik edilmek üzere Adliye Encümenine havalesini 
tekSf ediyorlar. Adliye Encümenine havalesini ka
ba! edenler el kaldırsın... Kabuî etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmemiştir. 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasını xynen 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenter el kaldırsın... 
Kabuî etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — 3 Nisan -340 tarihli Mahsup Kanununun ha
zf maddelerinin tadili ve temdidi ahkâmı hakkında 
(11790) numaralı Kanun lâyihası ve Kavanin ve Mıı-
vazenei Maliye encümenleri mazbataları (1) 

REİS — Efendim! Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa var mı? (Hayır sesîeri). Maddelere geçiîme-
sini kabuî edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Birinci madde c Su
nacaktır. 

3 Nisan 1340 tarih ve 459 numaralı Mahsup Ka
nununa müzeyyet Kanun. 

Madde 1. — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsup Kanu
nunun birinci maddesi berveçhlzir tadıî edilmiştir. 

Türk'ye hududu dahilinde bulunan mahallerde 
Hazinenin 1324 senesi Temmuzu iptidasından 1339 
senei maliyesi gayesine kadar bütçe ve muamelâtı 
naktiyeden mütevellit o'arak tahakkuk edecek her 
nevi düyunu 1340 senei maliyesi gayesine kadar 
Hazinenin eşhas ve şirketler zimmetinde sabit ve 
mütehakkik olan berveçfati cihetlerden nıütevelat 
matüübah ile mahsup olunur. 

a) Bilcümle rüsum ve tekâîif, 
b) Emvali milliye ire ınübadeîcye gayri tabi eş

hasa ait emvali metruke bedeli kareleri. 
c) Mektep ücuratı; 
d) Avans ve eşhas zimemleri; 
h) 1336 senei maliyesinden itibaren tarh ve ta

hakkuk ettirilip, halen ve atiyen kesbi katiyet etmiş 
ve edecek olan harp kazanc ın ve müsakkafat ve 
srazi ve temettü vergileri 1336 senei maliyesinden 
itibaren Hükümeti milliye bütçe ve muameFâiı nak-
diyesinden mütevellit olarak tahakkuk eden düyun 
iîe tarihi mezkûrdan itibaren Hükümeti nnllfyece 
veriîmiş olan avanslar ve âle'umum emvali milliye 
ve metruke satış muamelâtından müteveüit ınatlu-
bai mahsuba tabi değildir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Sabık 
imparatorluğun bıraktığı düyunu dahiliye hakkında 
1340 senesi iptidasında bir Mensubu Umumî Kanu-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

mı tanzim cdüdi. Mahsubu Umumi Kannunu bida-
yeten teklif ve Medisi Âlide Müzakere edildiği za
man sabık imparatorluğun bırakmış oMuğu düyunun 
miktarı hakkında vazıh bir malûmat olmamakla 
beraber tahmini birtakım rakamlar afade olunuyor
du. Ma fımuâ'ileri Mahsubu Umumî Kanunu 24 ay
lık bir müddeti, ashabı matlubun yedinde bulunan 
veEnikin mal kelemlerine ibraz edilerek kaydetti-
rsünsesi içîn bir devre oîarak kabu! etti. Bu, da 1341 
senei maliyesi Martından itibaren 1341 senei maliye
si Şubatı nihayetine ksdar olan müddetten ibaret
tir. 1341 senesinden itibaren de bu deynin, tekas ve 
mahsup edilmeyen kısmını yüzde iki faizli tasfiyei 
duyun i'e mübadele edilmesini temin etti. Henüz 
yirmîdöri aylık devre tamam olmamakla beraber yir-
miik'ibuçuk aylık bir müddet geçmiş oluyor. Yani 
birbuçük aylık bir zaman kalıyor. Bu, ylrmiiki buçuk 
ry*:k zaman zarfında imparatorluğun Türkiye dahi
linde bırakmış olduğu düyunu dahiliyeden, istikra
zı, dahilinden maada, gayri muntazam düyun ola
rak 731 090 küsur Kra kayıt ve tespr't edüsnişti. Bu
nun 3 752 000 lirası Mahsubu Umumî Kanunu mu
cibince takas ve mahsup edilerek tahviKe, senedat 
OÎ iaden kaldırılmış ve 3 279 000 lira bugün mahsubu 
Umumî Kanunu mucibince kaydedilmiş ve deyin il
mühaberi vcriIİMîş olan düyundan bakiye kalinis olan 
513 bin küsur liranın da kayıtlan açık ve teikikatı 
hitam buÜmsyan bir borç kalıyor. Bunu .̂ a i'âve eder
sek yani tamamına da deyin ilmühaberi vermek lâ
zım ge22rse üç milyon küsur bin tir ad an ibaret kalı
yor. Tamamına dahi deyin ilmühaberi vermek lâ
zım gelse, üç milyon yediyüz küsur bin liradan iba
ret kalıyor. Bundan başka İstikrazı Dahi'i Tahville
ri vardır. İstikrazı Dahilî Tahvilleri malûmuâlmiz-
dir ki; 17,5 milyon liradan ibarettir. Onun şimdiye 
kadar tertibi mahsusuna tevfikan Maliyece senede 
muayyen miktarda imha edilen kısımla, doğrudan 
doğruya Maliyenin eline geçen miktar ve harikde 
mahvolan miktarlar çıkınca zannederim ki bugün 
hamiller yedinde, piyasada 10 iîâ 12 mi'yondan faz-
Ea İstikrazı Dahilî kalmamış olacaktır. Bundan baş
ka imparatorluğun bıraktığı ve bundan henüz hariç 
kaüan, İşga'i Muvakkat Kanununa tevfikan ciheti 
askeriyece Harbi Umumide işgal edilen cbniyelerin 
kar bedelleri ile, tahribat mazbatalarından ibaret
tir; bir kısım vardır ki; bunlara ait maüvede muay
yen bir rakkaın vardır. Ve bu rakam da hiçbir za
rara ehemmiyetle 'nazarı dikkate alınacak kadar 
büyük bir yekûn ifade etmez. Bu izahatı arz etmek
ten maksadım, geçen gün bir mecmııai maliyede 
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Tüikiye ahvali maliyesine ait bir makale gördü- I 
gümdendîr. Af buyurunuz, bir mecmua i mahiye ma
kalesi münasebetiyle huzuru âîini&tle ifadede bulun
mak icabetmezse de, bu makalenin mündcracafım 
dünyada en yüksek, en büyük yalanlardan birini ifa
de ettiği için burada söylenmeye mecbur oldum. 
Maka'e diyorki; Türkiye'nin gayri muntazam düyu
nu (200) mî?yon İngiliz lirasıdır. Efendiler, dünyada 
bu kadar büyük bir yalan daha ilk defa işittim. (Na
şı] diyor sesleri). Bîr maksadı mahsusla diyor, kas
ten diyor, cehîen diyor, diyor diyor. Efendiler, bu 
mecmua! maliye, hariçte neşroüunan ve maalesef 
dünyanın birçok yerlerinde okunan bîr mecmuadır. 
Hakikatte Türkiye'nin gayri muntazam düyunu, dü
yunu dahiliyesi, istikrazı dahilisi vardır. Bunlar mun
tazam düyundur. Rakamım arz ettim, miktarı muay
yendir. Gayri muntazam düyundan, mahsubu umumî 
Kanunu mucibince mahsubu icra edijmeyen üç mil
yon ikiyüz küsur bin liradan ibaret düvun vardır. 
Bunlardan maada beşyüz bin lira da henüz tetkik
tedir. Bumm haricînde yalnız mebauinin muvakka
ten işgal kanuna tevfikan verilecek icar bedelleri 
kalmıştır ki; bu da 5-6 mi;yon lirayı geçmez ve bu 
da henüz haüediîmemiştir. Bu kanunun Üçüncü, dör
düncü maddeleri ile ayrıca müzakere edeceğiz Bi-
ısaenE&yh bunun üst tarafında Türkiye'nin düyunu 
dahilisi.şudur, budur diye ifade edilecek bir meblâğı 
bendeniz bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Mahsu- | 
bu Umumî Kanununun birinci maddesini tadil için 
Hükümetten gönderilen ikinci madde ki; asıl Mah
subu Umumî Kanununun birinci maddesini tadil 
etmiş o?uyor. Hükümet daha vâsi, daha şümulü bir 
tadi! teklif ediyor. Muvazene! Maliye Encümeni 
bu tadili bir noktadan daha ziyade takyit ediyor. 
Bendenizin Heyeti Celiîenize asıl arz ve izah ede- | 
ceğfnı nokta, bu noktadır. İmparatorluk bir deyin 
bırakmıştır. Bu gayri muntazam bir deyindir. Ma
zinin borcunu, mazinin alacağı iîe mahsup ederek [ 
senei haîiye bütçelerine tedahül ettirmemek için, 
1340 senesinde Mahsubu Umumî Kanunu yaptık. 
Fakat o kanunun birinci maddesinin bir iki nokta
sında istisnaî ahkâm vazedildi. Maliye bu istisnai 
erkâmı kaldırarak, 1340 senesine kadar olan bilû
mum matlubat Hazinenin düyunat ile, takas i?e mah
subunu taüep ve tecviz ediyor. Ancak bunda sarfi
yatı muvakkateîerle, emvali milliye satışlarını - ki 
bu mâruzâtım 1339 nihayetlerine kadar o?an kısma 
şâmildir - istisna ediyor. Halbuki bu fctâsna doğru 
değildir. Arz ettiğim gibi kalan rakam üç milyon I 
ikiyüz küsur bin İradan ibaret oldukça, bunun için, j 
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aşağıdaki maddelerdeki ahkâma göre % 2 tasfîyci 
düyun tahvili vererek, yeni bir istikrazı dahilî gibi 
biı manzara ve bir şey irae etmektense, tam ve kâ
mil olarak 1338 senesi nihayetine kadar olan düyu-
natı şahikayı, matluhatı sabıka iîe gen!s bir takas' 
ve mahsuba tabi tutmak, eîbette faydalı olur. 

Efendiler, sarfiyatı muvakkateEer büyük bir şey 
ifade etmez. İstiklâl. Harbinde merkezde yapılan 
iKUftinelıelât akreditif usulüyle yapsklığı için, sarfi
yatı muvakkate yok denecek bir derecededir. Yaînız 
ordu merkezlerinde mübayaatı müstacele için, bsski 
sarfiyatı muvakkate yapılmış ve bu mübayaat için, 
sarî'ediEen paralar da gayet cüzi bir miktarda kalk
mıştır. Sonra sarfiyatı muvakkateEer, İstiklâl Har
bi esnasında mühim vezaifle şuraya, buraya gönderi
den askerî ve mülkî bazı memurlara maaşları, har-
tvichları, masarifları ve ifa edecekleri mesai ve müb-
yea edecekleri şeye mukabil verilen nakitten bakiye
lerdir ki; bunların henüz mütehakkik olan yevmi
yeleri, harcırahları, yani kanunî istihkakların dahi 
snrfiyatı muvakkateden sarfı caiz değüdir, dedik
leri için banlar da henüz sarf edilememiştir. Bina
enaleyh sarfiyatı muvakkateyi, bu kısmın ve bu mad
denin dairei şümulüne a'mak faydalıdır. Emvali miî-
üiye satışlar, 1339 senesine kadar, satılmış olan em
vali milliye satışîarı esasen ehemmiyetsiz bir şeyden 
ibarettir. O zaman büyük emval satılmıyordu. Yal
nız mâruzu harabı olan ve belediyelerce lüzum gös
terilenler satılıyorlardı. Bir de emvali menkule satılı
yordu. İstiMâs edilen mahallere gönderilen memur
lara emvali metrukeden üç aylık maaşlarına teka
bül! edebilecek miktarda taksitle birer miktar ev eş
yası verildi. Bugün kaüan rakamlar bu gibi ufak şey
ler ifade eden ve ufak neticeler ihtiva eden şeyler
dir.. Bunun için ahkâmı istisnaiye vazedipîe düyuna-
ftı sabıkaya ait oFan tasfiye! deyin ilmühaberlerinin 
kıymetlerini tenkis etmekten ise, birinci madde ma
demki düyunatı sabıkayı, yani 1340 senesine kadar 
bSûmum düyımat ve matluhatı sabıkayı istisna edi
yor. Bu iki istisnayı da kaldırarak tam bir mahsuba 
tabi tutmak ve bu suretîe temizlemek, ati için de tas
fiye! düyun ilmühaberi vermeye mahaü bırakma
mak itibariyle bendenizce en doğru bir harekettir. 
Çünkü bu kabil düyuna&ın, aşağı ki madde, diğer bir
takım düyunu tnuntazama ile mahsubunu tecviz edi
yor. Pekiyi onu tecviz edince; aynı menbadan gelesi 
eski bir düyunu niçin bununfa tecviz etmiyoruz? Bu
nu anlayamıyorum. Birinci madde hakkındaki mâ
ruzâtım bundan ibarettir. Bir tadüname takdim edi
yorum. 1340 senesine kadar o!an bilûmum düyunatı 
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bilûmum matlubat i!e tckas ve mahsup etmekten iba
rettir. Yalnız İdarei Hususiye bütçelerinde tahsisat 
Sarı muayyen oJan hideınattan müieveîl?t istihkak 
bakiyeleri kalmış ise - ki idarei miliiye bütçelerinde 
tahsisat bakiyeleri mevcuttur - bunlar üzerinden ba
kîye! tediyatm devam etmesi icap eder. Bunların hiç
birisi için artık mahsup cihetine gitmek değru de
ğildir. tdarei milliye mademki sekiz nniyonu ver-
mşiir, mütebaki kalan birkaç yözbin liradan ibaret 
kısmın da senesine ait bütçesindeki tahsisatla tedi
yesine devam edilsin ve onu mahsup haricine çıkar
sın. Gerçi bunu da Muvazenei Maliye Encümeni mah
sup muamelesi haricine çîkarmjşîsr. Fakat vuzuh 
yoktur. Bendeniz vuzuh ifade etmek için arz ettiğim 
maddeye böyFe sarih bir fıkra dercini teklif ettim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bcaderjz 
ufak bir tashih arz edeceğim: 1340 yazılmış, 1344 
yazılacak ve mukabili de Milâdî oüarak 1928 oiacak. 

REÎS — Tadilnameyi veriniz. Başka söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) Madde hakkında başka 
söz isteyen kalmamıştır. Hasan Fehmi Beyin tadO-
namesi okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

Birinci maddenin berveçlıiati tadi'üni arz ve tek
lif eylerim. 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

Madde 1. — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsup Kanu
nunun birinci maddesi berveçhiâti tadil edilmiştir. 

Türkiye hududu dahilinde bulunan mahallerde 
Hazinenin 1324 senesi Temmuzu iptidasından 1339 
senei maliyesi hitamına kadar bütçe ve muamelâta 
nekd iyeden mütevellit olarak tahakkuk edecek her 
nevi düyunu, 1340 senei maliyesi gayesine kadar Ha
zinenin eşhas ve şirketler zimmetinde sabit ve müte-
hakkik olan bilcümle matlubaîiyle mahsup olunur. 

1341 senesinden mukaddem tarh ve tahakkuk et
tirilip, halen ve âtiyen kespi katiyet etmiş ve edecek 
olan harp kazançları ve müsakkafat ve arazi ve te
mettü vergileri dahi birinci fıkra mucibince mahsup 
olunur. 

1336 senei maliyesinden itibaren Hükümeti Milliye 
bütçe ve muamelâtı nakdiyesinden mütevellit olarak 
tahakkuk edip de henüz tediye edilmeyen düyun, se
neleri bütçe ve avans kanunlarındaki tahsisat baki
yeleri ile Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muci
bince nakden tediyesine devam edilir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Hasan Beyefendi arkadaşımızın mütalâası, 
hükümetin bidayetteki teklifine tevafuk etmektedir. 
İki teklif arasındaki fark; bedelâtı icare, tefsir ile 
mrhsuben kabili tesviye düyun meyamna alınmış olup, 
yeîîi zeyilde haddi zatinde asıl kanuna ilâve gibi gö
rünüyorsa da bunların kısmı azamı tefsirlerin netayi-
ci olarak kabul edilmiştir. Emlâk ve arazi bedeli icar
ları tef siren dahil olmuştur. Emvali metruke satışları 
iie emlâki milliyenin satıştan, asıl kanun metninde 
müstesna kaldığı cihetle, biz bunları ilâve etmediğimiz 
için müstesna kalıyor. Diğer hususat tamamen hükü
metin teklifinin aynıdır. 1339 senesi nihayetine kadar 
vuku bulan emlâki milliye ve emlâki metruke satışla
rından mütevellit matlubat hazinede düyun gibi ma
ziye ait aksı: mı muamelâttandır. Bendeniz bu iki ka
leme dahi teşmilinde mahzur görmüyorum. Bu cihet
ten noktai nazarlarına iltihak etmişimdir. 

Hükümeti Milliye bütçeleriyle mütehakkik devlet 
borçlarına gelince : Tezyilini hükümet bile teklif et
memiştir. Çünkü asd lâyihada bir maddei mahsusa 
ile bunların nakden vacibüttediye olduğu ifade edil
miştir. İlâve ettiğimiz maddeler Mahsubu Umumî 
Kanununda, o maddeyi tadil etmediği için bizim için 
tamamen mevkiî meriyettedir. Seneleri bütçesinde 
tahsisat bekayasını daima nakden tediye ediyoruz. 
Buyurdukları gibi pek az bir şey kalmıştır. Emaneti 
âdiye akçaları ile tekâlifi milliye mazbatalarında bedel
lerinden henüz bir miktar daha tesviye edilmemiş kı
sım varmış. Bunlar kabilüttediyedir. Yani nakden va
cibüttediye ve bunun ahkâmına tabidir. Onun için 
maddei mahsusa ilâvesini lüzumlu görüyorum. Ka
nımda maddenin ash mevcuttur. Yaptığımız zeyl de 
birinci ve dokuzuncu maddelerin tadil ve tefsirinden 
ibarettir. Kanunun ahkâmı sairesi tamamen mevkii 
mer'iyetîedir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bir şey sual edeceğim. 
REİS — Buyurunuz! 
REŞİT BEY (Malatya) — Muamelâtı nakdiye-

den mütevellit, diyor. Birinci maddede ehli zürraa 
tevzi edilen tohumluk buna dahil midir, değil mi
dir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Zürra için Ziraat Vekâleti bütçesine konan tohum
luğa tahsisattan ödemedik mi? Teşvikâtı ziraiye fas
lından tohum bedelini alırken ödemedik mi? Bina
enaleyh o da bütçeden mütevellit düyunat ve mat-
lubathr. Başka bir şey değildir. 

REİS — Encümen noktai nazarını söyleyecek! 
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MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Hükü-, 
metin teklif etmiş olduğu lâyihanın ikinci madde
si : 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî Kanunu
nun birinci maddesinde muhtacı tefsir görülen husu-
sntı maddenin metnine ithal etmek maksadını istihdaf 
ediyor. Esasen birinci maddenin müphemiyeti, tarihi 
neşrinden beri bir çok tefsirlere ihtiyaç göstermesi ile 
sabit olduğundan encümeniniz yeni teklif edilen mad
de ile eski birinci madde ahkâmını meze ve tevhit 
ederek yeni muaddel bir madde olarak Heyeti Celile-
ye arz ve takdim etmeyi daha muvafık düşündü. 
Meydana getirmiş olduğunuz birinci madde bu müta
lâaya müstenittir, Gümüşane Mebusu Muhteremi Ha
san Fehmi Bey hükümetin teklifinde dahil olan bazı 
müsrajatsn encümen tarafından deriğ edildiğini der-
meyan buyurdular. 

Emvali milliye ve metruke satış bedelleri esasen 
hükümetin teklifinde de istisna edilmişti. Binaenaleyh 
bu noktada hükümetle encümeniniz aynı fikirdedir. 
Bunları istisna ederken encümeninizin nazarı dikkate 
aldığı cihet, 1340 senesi gibi daha dün addedilebilecek 
bir zamanda, emvali milliye ve metruke satışların
dan borcu tahakkuk edenlerin bu borçlarını tediye
sinden mütevellit karşılık hususunda şeraiti tebdil 
edecek gibi ahkâmı bu kanuna koymamıştık. 1340 
senesinde vaziyet hemen bugünkünün aynı olduğu 
halde o zaman satılan emvali milliye ve metruke sa
tışlarından borçlanmış olanlar bugün borçlarını mah
sup şeklinde tediye edeceklerdir ki : Bunu biraz za
manın yakınlığı ve vaziyetin tebeddül etmemesi mü
lâhazası ile encümeniniz doğru bulmadı idi. 

Avanslara gelince : Avanslarda doğrudan doğruya 
diğer rüsum ve tekâliften veya diğer cihetlerden mü
tevellit olan matlubatı Hazineye tamamıyle kıyas 
edülecek bir mahiyette değildir. Çünkü avans Hazine
den nakden çıkmış bir paradır. Nakden çıkan bir 
parayı bu defa mahsup ile tediyeye kalkışmayı mu
vafık görmedik. Ancak encümeniniz bu iki nokta üze
rinde ısrar etmez. Heyeti Celilenin nazarı dikkatine 
arz ediyoruz. Maliye Vekili Beyin kabul buyurmuş 
olduğu veçhile, Gümüşane Mebusu muhtereminin fi
kirlerini encümen de kabul edebilir. 

Son fıkraya gelince; Hükümeti Milliye bütçe ve 
muamelâtı nakdiyesinden mütevellit olan düyun, mah
suptan hariç bırakılmıştır. Bunun sarih olmadığı be
yan buyuruldu. Halbuki Maliye Vekili Beyin de izah 
buyurduğu veçhile buna ait hüküm mahfuzdur. Çünkü 
bunlar nakden vacibüttediyedir. Nakden vacibüttedi-

1 ye olan bu gibi düyunun tediyesine evîeviyetle im
kân vardır, Mamafih bunun dahi Hasan Fehmi Bey
efendinin tadil takriri kabul buyurulduğu takdirde da
ha ziyade basit bir hale getirilmesi mümkündür. Bu 
noktada kendileriyle esasen bir farkımız yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Emanet paraların 
da bu maddede mahsubu icra edilecek mi? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Emanet paralar, malû
mu âliniz olduğu veçhile, dördüncü maddenin ahkâ
mına dahildir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Emanet para ile diğer 
mntlubatta ne fark görülüyor? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, emanet akçe
leri hakkında daha geçen gün Meclisi Âli bir tefsir 
kabul buyurmuştu. Şimdi o husus yani emanet akçe
leri bu maddenin mevzuundan hariçtir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
bendeniz maruzatta bulunurken hükümetin teklif et
tiği ikinci madde - ki Encümenin teklif ettiği birinci 
madde makamına kaimdir - daha geniş bir muamelei 
mahsubiyeyi teklif ediyor diye arz ettim. Hükümet bir 
defa sarfiyatı muvakkatelerin mahsubunu teklif etti. 
Encümen bunu çıkardı. Buna işaret ettim. Diğeri; 
1339 nihayetine kadar yani birinci maddede tespit edi
len ve Encümenin de kabul ettiği son tarih ki, 1340' 
dır, (1340) a kadar olan emlâki milliye satışları 
-bunlar eski satışlar olduğu için daha bakiyeler bu
lunduğundan - Mazbata Muharriri Beyefendinin ifa
delerinden bunların mahsubunu terviç etmiyor gibi 
bir şey anladım. Fakat aşağıki maddelerde olanlar 
istikrazı dahiliye, dün satılan, bugün satılan gibi mah
subunu terviç ediyoruz. Eğer kanunun neşrinden son
ra satılanların mahsubunu terviç etmiş olsaydı, En-
cijmen belki birinci maddedeki dün satılmış olanları 
mahsup etmeyelim diye vaki olan bir müdahalenin 
bir kıymeti olurdu. Mademki onlar mahsup ediliyor, 
satılacak olanlara da mahsubunu terviç ediyor - ki 
bendeniz dördüncü maddeyi tenkit ederek arz etmi
yorum. Ona taraftarım - fakat birinci maddede daha 
evvelki matlubatın neden mahsubunu terviç etmiyor
lar? O halde bir tarih ile iki devreyi yekdiğerinden 
tefrik etmek lâzımdır. Zannediyorum ki; takdim etti
ğim tadilname hem hakka, hem de adalete mukarin-
dir. Vakıa İmparatorluğun düyunu dahiliyesi hakkın
da müsait karar alınmış olmuyor. Deyin ilmühaberi
nin mahsıabu tecviz edilen aksam ile, mahsubu tec
viz edilmeyen kısım arasında gayet bariz farklar var-< 
dır. Fakat mademki ve hiç olmazsa 1340 senesine ka
dar olanlara karşmk verdik, o halde istisnaları kak 
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dırmamız lâzımdır. İstisna kalsın, yakın satıştır, fakat 
aşağıda mahsup edelim, aşağıdaki satışlar yakına ait 
değil midir? Onların mahsubunu terviç ediyor veya 
edeceğiz. Binaenaleyh bu noklai nazardan bendeniz 
Mazbata Muharriri Beyefendinin mütalâalarını varit 
görmüyorum. Takririm arz ettiğim gibi daha ziyade 
âdil ve hakkı ifade eden bir tekliftir. 

REİS — Efendim, Hasan Fehmi Beyefendinin ta-
dilnamelerini reyi âlilerine arz ediyorum. (Gümüşane 
Mebusu Hasan Fehmi Beyin takriri tekrar okundu) 
Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
mütalâaya almayanlar el kaldırsın... Nazarı mütalâaya 
alınmıştır. Encümene veriyoruz. 

Konya Mebusu Eyüp Sabri Beyefendinin de bir 
teklifleri vardır. Maddenin son fıkrasının «emvali mil
liye ve metruke satış muamelâtından mütevellit satış
lar mahsuba tabi değildir» diye olan (değil) kelime
sini kaldırmak istiyorlar. Yani «mahsuba tabidir» de
mek istiyorlar. Bunu da Encümene veriyoruz. Efen
dim! Encümen nazarı mütalâaya alınan tadilname mu
cibince maddeyi tadil ederek getirmiştir. Şekli muad
deli okunacaktır : 

Medde 1. — 3 Nisan 1349 tarihli Mahsup Kanu
nunun birinci maddesi berveçhizir tadil edilmiştir : 

Türkiye hududu dahilinde bulunan mahallerde Ha
zinenin 1324 senesi Temmuzu iptidasından 1339 se-
nei maliyesi hitamına kadar bütçe ve muamelâtı nak-
d'yeden verilmiş olarak tahakkuk edecek her nevi dü
yunu 1340 senei maliyesi gayesine kadar, Hazinenin 
eşhas ve şirketler zimmetinde sabit ve mütehakkık 
alelumum matlubatiyle mahsup olunur. 

1336 senei maliyesinden itibaren tarh ve tahak
kuk ettirilip halen ve âtiyen kespi katiyet etmiş ve 
edecek olan harp kazançları ve müsakkafat ve ara
zi ve temettü vergileri hakkında da birinci fıkra mu
cibince muamele olunur. 1336 senei maliyesinden iti
baren Hükümeti Milliye bütçe ve muamelâtı nakdi-
yesinden mütevellit olarak tahakkuk eden düyun ah
kâmı umumiyeye tabidir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, lütfen bir da
ha okunsun. (Madde tekrar okundu) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
Encümenin tadil ettiği şu madde; hüküm ve mana iti
bariyle bendenizin arz ettiğim takririn aynıdır. Ben
denizin takririm şekilde bazı tadilâtı ihtiva ediyor. 

REİS — Tashih veçhile maddeyi aynen reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Umumî seferberliğin ilânından 1 Teş
rinisani 1340 tarihine kadar ciheti askeriyece vaziyet 
olunan mebani ile merakibi bahriyenin icar ve be
deli hasarları olarak tahakkuk eden düyun, birinci 
maddede muharrer matlubat ile mahsup olunur. An
cak sahai harp dahilindeki mebani ve merakibi bah
riyenin haşaratı tazmin olunmaz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, düyunu sabıka meyamnda bir kalem daha 
vardır ki, 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî Ka
nununda bu düyun nevi nazarı itibare alınmamıştır. 
Filvaki bu düyunun mühim bir kısmı da ait olduğu 
seneler bütçesinde tahsisatı mevcut, fakat henüz mu
ameleleri yapılmış değildir. Bu da Harbi Umumî içe
risinde - seferberlik zamanında - ilân edilmiş bir ka
nun mucibince Müdafaai Milliyenin işgal mecburiye
tinde kaldığı mebani ve müsakkafatın ve merakibi 
bahriyenin bedelâtı kareleri ve haşaratın tazmini hak
kındadır. Nasıl işgal edilir, nasıl bedeli takdir olunur, 
nasıl hedmedilir diye elyevm mamulünbih bir kanu
nu mahsus vardır. Bütün düyunu sabıkanın muayyen 
tarihe kadar matlubatı Hazine ile mahsubu kabul edil
miş olduğu halde bu kısım düyunu sabıka hakkında 
3 Nisan 1340 tarihli Kanunda sarahat olmadığı için 
ne tahakkuk muamelesi yapılabilmiş ve ne de nak
den tesviye edilebilmiş. Öylece yüzüstü kalmıştı. Şim
di bu ikinci madde ile bu kısım düyunun dahi tahak
kuk veya matîubatı Hazinei sabıka ile mahsubunu tec
viz ediyoruz. Ancak bu maddeye bir şey ilâve etmek 
mecburiyetini hissediyorum. 

Mahsubu kabul edilen düyun ve matlubaîı sabı
ka için Mahsubu Umumî Kanununda yirmidört ay
lık bir zaman kabul etmiştik. O zamana kadar elin
deki vesaik ile herkes müracaat etsin, kuyudu resmi
ye ile tevsik edilsin, tahkik edilsin, kespi katiyet et
sin diye. Halbuki bu kısım esasen mahsuba tabi tu
tulduğu için şimdiye kadar hiç kimse de müracaat et
miş değildi. Binaenaleyh bu maddeye fıkrai saniye 
olmak üzere «Bu maddede muharrer düyun için 3 
Nisnn 1340 tarihli Mahsup Kanununun altıncı mad
desinde muharrer müddeti müracaat : 1927 Kânunu
sanisi iptidasına kadar temdit olunmuştur» diye bir 
sene müddet vermek lâzımdır ki; bu hususta alaca
ğı olanlar - ki kim olduğunu bilmiyoruz - müracaat 
etsinler. Vesikalarını dairei aidesinin vesaiki ile tev
sik edelim, tahkik ettirelim, kendisine deyin ilmüha
beri verelim. Onun için bu fıkranın ilâvesini Heyeti 
Celileden istirham ederim. 
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EMİN BEY (Eskişehir) — Bu, başa çıkar dava 
değil. 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Burada sahai harp 
vardır. Sahai harp* neresidir. Ve bundan kasüt nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu ibare arz ettiğim kanunu mahsusun ibaresidir. Ye
ni bir şey değildir. Çünkü sahai harpte vukubuîan 
tahribat vesaire o kanun mucibince alelusul cebrî iş
gal mahiyetinde değildir. Bunları kabul etmek demek, 
tazminatı harbiyeyi kabul etmek demektir. Eğer bu
nun için de bir kapı açacak olursak ucunu bucağını 
bulamayız. Zannederim ki Heyeti Celile bunu kastet
miyor. 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Sahai harp nere
lerdir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bülfiil sahai harp olan yerlerdir. 

MUSTAFA BEY (Bozok) — Her yer sahai harp
tir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O başka mesele efendim, seferberlik zammı için ya
pılan tefsire benzemez, O başka, bu başkadır. (Han
deler) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
bendeniz de «sahai harp» kelimesi üzerinde bazı ma
ruzatta bulunacağım. Maliye Vekili Beyefendi, Mah
subu Umumî Kanununda muvakkaten işgal edilen 
mebaninin bedeli icarları hakkında ahkâm vazedilme
miş buyurdular. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tahakkuk etmemiştir. 

v HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Evet, zan-. 
nederim ki ahkâm, birinci maddenin dairci şumulün-
dedir. Yalnız tahakkukatı teehhür etmiştir. İşte esba
bı teehhürü arz edeceğim. Harbi Umuminin zuhu
rundan bir sene sonra harp dolayısıyle mebaninin mu
vakkaten işgali hakkında bir kanun neşredildi. Bu 
kanun mucibince evvelâ umumî yerlerden başlayarak 
zaruret hâsıl oldukça hususî meskenlere kadar işgal 
yapıldı ve arz ettiğim gibi o kanunda zaruret nispe
tinde işgali teşmil edecek ahkâmı ifade eden madde
ler vardı. Yine bu kanunlar mucibince işgal edilen 
mebaninin bedelleri ve işgalinden mütevellit tahribat 
vukubulursa bunlar tutu'acak zabıt varakaları üze
rine senesi bütçesi içerisinden ve tahsisatı umumiye-
den fasıl ve madde aranmaksızın tediye edilecekti ve 
kanunda tahsisatı umumiyeden derhal tediye edilir di
ye birtakım ahkâm da kabul edilmişti. 
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Harbi Umuminin devam ettiği müddetçe muvak
katen işgal edilen mebaninin bir kısmına meselâ; İs
tanbul vesair yerlerde bulunan mebaninin bir kısmı
na ve diğer sahalarda bulunanların bir kısmına bedeli 
icar ve tahrip verildi. Bir kısmının tahakkuku yapıl
dı. Bir kısmının yapılamadı ve-bu mesele haliyle mu-
atla] kaldı. İstiklâl Harbi esnasında dahi o kanuna 
tevfikan işgal edilen ebniyeîerin bir kısmının icabet 
denleri ve eğer tahrip edilmiş ise yine o kanuna tev
fikan işgal münasebeti ile vaki olan tahribattan müte
vellit zararlar 1328 - 1329 senelerinde Müdafaai Mil
liye bütçesinden nakden tediye edilmiş kısımları mev-ı 
cuitur. Bunun tamamii tediyesine devam olunurken 
darölharp ve darülfaareke kelimelerinden birtakım il
tibaslar tehaddüs etti. Şimdi sahai harp nerelerdir?. 
Eski kanunda buna darülharekât deniliyor. O zaman 
Erkânı Harbiyederç bu husus soruldu. Erkânı Har-
bıyei Umumiye bütün Türkiye darülharekâttır dedi. 
Binaenaleyh her yer darülharekât olunca; işgal olu
nan mebaniye icar verilmez ve, bu kanun mucibince 
tahakkuk ettirmeye ve tediye etmeye imkânı maddî 
ve fiilî de kalmaz. O zaman Müdafaai Milliye Vekâ
leti île Maliye Vekâîeii bu noktai nazara iştirak et
medi. Ve bunun tefsiri için Meclisi Âliye arz edildi. 
Bugüne fedar bu tefsir Meclisi Âlinizin hangi encü
meninde ise bir türlü çıkamadı. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kavsinim Maliye Encümeninden ben çıkarttım. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Maliye Ve-
ki!i Beyefendi çıktığını söylüyorlar. Fakat Heyeti €e -
lileye henüz gelmediği zannındayım. 

. MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon)- — 
Bir ay evvel çıkarttım efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — 1339 sene
sinden şimdjye kadar çıkmadığını biliyorum. Bu se
ne çıkmsş ise - ki henüz çıkmamıştır -. farkında deği
lim. Hulâsa olarak şunu arz edeyim ki beyefendiler, 
işte bu darülharekât ve darülharp ihtilâfı yüzünden 
bu iş de teehhüre uğradı. Türkiye'nin her tarafı darül
harekâttır, hayır, yalnız ateş hatlarına demek lâzım
dır gibi ihtilâflar ve bu ihtilâfın halledilememesi yü
zünden ashabı istihkakın bir kısmı paralarını aldı, 
diğer bir kısmı da henüz alamadı ve halen de bunla
rın hukukları sürüncemededir. 

MUSTAFA BEY (Kocaeli) — Bravo. 
HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — İşte efen

diler, arz ediyorum ki 1338 - 1339 bütçelerinde bunun 
için para verilmiştir ve sarfiyatı umumiye meyanmda 
muayyendir. Bunun bir kısmı Harbi Umumî içinde 
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de verilmiş, diğer bir kısmına da, şimdilik param 
yoktur sonra vereceğm gibi kaçamaklı yollarla bu pa
ralar tediye edilmemiştir. Şimdi bu madde; vazıhan 
bunları tahakkuk ettireceğim diyor. Fakat yine dariil-
harp demekle darülharekâttan başka bir mâna ifade 
etmez ve etmiyor. Mesele yine mühmel kalıyor. Eğer 

,bun!arın icar bedellerini verecek isek yani Mahsubu 
Umumî Kanununun dairei şümulüne alarak yedleri-
ne deyin ilmühaberi verecek isek bu son fıkrayı da
ha vazıh bir kelime ile ifade etmek lâzım geliyor ki 
bunu da «ateş hattı» tabirini kullanmakla temin et
miş oluruz ve bu suretle hiçbir şüphe ve iltibasa ma
hal kalmaz veyahut sahai harp Türkiye'nin her tara
fıdır deriz. Harp zamanında, harp kânunları Türkiye' 
nin her tarafında gerek Harbi Umumide ve gerekse 

tstiklâl Harbinde... 
» 

EMİN BEY (Eskişehir) — O halde maddeyi tay
yetmek lâzımdır. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Hayır, mad
deyi tayyetmek olmaz. Daha vazıh bir surette ifade 
etmek lâzımdır. 

Binaenaleyh bendeniz sahai harp tabirinin «ancak 
ateş hatlarındaki mebani» şeklinde tadilini teklif edi
yorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, arz ettim ki, bu kısım da, gayrı mütehakkik 
olan kısımların tahakkuk ettirilerek' tediyesidir. Esas
ta müttehidiz. «Ancak sahai harp dahilindeki meba
ni ve merakihi bahriyenin hasarı tazmin olunmaz» ta
birinde maliyenin noktai nazan şudur. Ortada mer'i 
olan bir kanun vardır ve o kanunda : Esnayı seferbe-
ride ordu tarafından emvali gayrımenkule ve meba-
ninin sureti icarı ve bunlara vaki olacak haşaratın 
sureti tazmini mevzubahistir. Şimdi bu kanun ah
kâmını mevkii mer'iyete koymaktır. Yalnız şunu ter 
min ederim ki; tazminatı harbiye nevinden olan ha
şaratın bütçe ile, kanun ile, tesviye edileceği zehabı, 
iltibası ortadan kaldırılmalıdır. Ve bunu kaldırmak 
lâzımdır. Bütün mesele bundan ibarettir. Yoksa o ka
nuna tevfikan vukubulan ve işgal esnasında kıtaatı 
askeriye tarafından yapılan haşarat - işgal üzerine 
Müdafaai Milîiyece yapıldığı için - vacibüttazmin-
dir ve Mahsubu Umumî Kanununun içerisine alın
malıdır. Sahai harpten de bendenizin kastım, ateş 
hattıdır ve böyle olmalıdır. Başlta suretle tazminatı 
harbiye vermek esasını açamayız. Açarsak yalnız 
mebanisi harap olanlara değil, tazminatı harbiye ma
kamında o zaman efradı miiletin vaki olan haşaratı
nın tazmini lâzım gelir. Fakat zannederim ki Heyeti 

Celile bunu kastetmiyor. Ve maddenin ruhundan taz
minatı harbiye mahiyetinde olan haşaratın bedelini 
istisna etmek istiyor. İbare hususunda hiçbir inat ve 
İsrarım yoktur. Maksat bundan ibarettir. Bunu te
min edecek ibare bendenizce şayanı kabuldür ve arz 
ettiğim müddette vermek lâzımdır. Yani bir sene zar
fında müracaat etmek kaydım koymak lâzımdır. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bir sual soracağım, 
müsaade buyurunuz. 

REİS — Müsaade buyurunuz Vehbi Bey sizden 
evvel söz istemiştir. Sual ile söz arasında fark yok
tur Vehbi Bey, buyurunuz! 

EMİN BEY (Eskişehir) — Vehbi Bey! Yangın
ları hatırlat. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, dört seneden 
beri halledilmeyen bir sahai harp meselesi var, dört 
sene değîl, Mücadelei Milliyenin başladığı seneden 
beri bu (sahai harp) tabiri ha'Iedilemeyen bir mesele
dir. Şimdi bu kanuna bir sahai harp fıkrası geçirili-
yor r Ya bu fıkra tavzih edilmeli, yahut bu fıkra de
fi ve refi edilmelidir. Bu fıkra Mecliste 1336 senesin
de mevzubahis oldu. 1337, 1338, 1339, 1340 senele
rinde yine mevzubahis oldu. Ve uzun müzakere ce
reyan etti ve bu bütçeye de tahsisat kondu. Mese
lâ Ankara gözümüzün önündedir. Daha geride Kırşe
hir, Kayseri var. Burslarda işgal edilen mebani ve bu 
mebanircin tahsisatı bütçeye kondu ve verildi. Verile
bilen kısmı verildi, fakat verilmeyen kısmı kaldı. 1341 
senesi iptidalarında bu mesele tekrar mevzubahis olu
yor. Yani alacaklıların müracaatları üzerine darülha-
rekât, darülharp neresidir diye Maliye Vekâleti Er
kânı Harbiyei Umumiyeden soruyor. Erkânı Harbiyei 
Umumiye diyor ki bütün memleket darülharptir, da-
rülharekedir. Şimdi Maliye Vekâleti 1336, 1337, 1338, 
1339,, 1340 senelerinde evvelce vermiş olduğu para
yı istirdada kalkışıyor. Ben size yanlış vermişim, bu 
paraları veriniz. Kayseri'de,' Sivas'ta veyahut Konya' 
da, Aksaray'da, şimdi bu paraları sizden isterim di
yor. Burası sahai harptir ve bizim size verdiğimiz pa
ralar yanlışlıkla verilmiştir diyor. Meselenin şekli ce
reyan ve fiilisi budur. Bu doğru mu? Bendenizce doğ
ru değildir. Sahai harp tabiri o kanunda mevcut olan 
sahayı harp kelimesi, harbin fiilen cereyan ettiği cep
he dahilidir. Ateş hattıdır. Maliye Vekili Bey de bu
na razı oldu. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hay hay. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz bu fıkra için 
şöyle bir ibare teklif etmek istiyorum : Ancak muha-
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rebenin cereyanı sırasında işgal veya tahrip edilen 
mebanı ve merakibi bahriyenin haşaratı tazmin olun
maz. Bundan maksadım, bilfarz Karahisar bir za
man oldu ki orada bilfiil muharebe cereyan etti. Ve 
o hudutta toptan yıkılan evler oldu, fakat bir zaman 
da oldu ki hiç harp cereyan etmiyordu ve orada as
ker alelade bir vaziyette oturuyordu. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Onun parasını vereceğiz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Fakat muharebe cere
yan ederken vukua gelen zararları verilmeyecek, bu
nu ifade edecek tarzda bu fıkranın tadilini teklif edi
yorum. İkinci kısım ki tazminatı harbiyedir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bunun günâhı nedir? 
VEHBİ BEY (Karesi) — Arkadaşlarımızdan Emin 

Bey bunun günâhı nedir diyor. Bunun günâhını biz 
kendi elümizle kendi üzerimize aldık. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Fakat affetmedik. 
Ferden ferda. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Evet affetmedik, tabiî 
ferden ferda hiç kimse zararını kimseye bağışlama
dı. Fakat âdeta millet namına Yunanistan'dan alaca
ğımız tazminattan sarfınazar ettik. Ona mukabil ken
dimiz suveri münasibe ile tatminini düşünüyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY'(Trabzon) — 
O ayrı bir meseledir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Evet, o ayn bir mesele
dir. Fakat sahai harp dahilinde meselâ Eskişehir'de, 
Karahisar'da hatta Bilecik'te daha ilerisinde Uşak'ta 
hatların bulunduğu derecelere göre işgal edilmiş ve 
muharebe cereyan etmediği müddetçe askerin otur
muş olduğu mevkilerin bedelleri ödenir. Muharebe ce
reyan ederken yıkılan, yakılan mahallerin zarar ve 
ziyanları verilmez. İşte bu maksadı temin için bende
niz şu fıkrayı teklif ediyorum. Ancak muharebenin 
fiilen cereyan ettiği saha dahilinde muharebenin cere
yanı sırasında işgal ve tahrip edilen mebanî ve mera
kibi bahriyenin haşaratı tazmin olunmaz. Bunun ha
ricinde Karahisar'da, Eskişehir'de, Uşak'ta ve hatta 
İzmir'de işgal müddetince oturdukları evlerin kirala
rı verilir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kabul. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Maliye Vekili Beyefen
di de muvafakat ediyor. Bu suretle de tefsir zapta da 
geçtikten sonra kimsenin bir diyeceği kalmaz. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, gerçi şekil 
itibariyle birisi düşmandan alınmak lâzım. Tamamen 

varım feda etmiş, malı, mülkü gitmiş olanlar hak
kında Meclisi Âli maalesef bir şey düşünmüyor. Di
ğer taraftan bu kanunla nispeten az zarar görmüş, 
memleketin diğer aksamı lehine tefsire kalkışılıyor. 
Kanun olduğu gibi kalksa, bütün memleket sahai harp 
desek 12e devlet bu müşevveş vaziyete düşer ve ne de 
herkes zihnîni yorar. Arkadaşlar, bu maddeden çıka
cak fayda nedir? 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Doğru de
ğildir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Konya'nın işine gelmez 
de onun için doğru değildir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Konya Es^ 
kişehir'i kurtarmak için çalıştı. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, kanunu ma
demki k?.bul etmiyoruz. «Sahai harp» tabiri ancak 
Erkânı Harbiyei Umumiyenin ihtisası dahilindedir. 
Erkânı Harbiyei Umumiye kendi ağzından ifade edi
yor ki fahai harp tabiri memleketin her tarafına şâ
mildir. Binaenaleyh ya bütün memleketin her tarafı 
sahai harptir, deriz. İşi keser atarız veyahut bunu 
tefsir ederken nispeten daha fazla müteessir olmuş, 
da'ia fada zarar görmüş memleketin diğer aksamını 
nazarı itibara alalım. Yoksa bu ayn bir mesele diye 
kelime oyunu ile, ıstılah tabiri ile oynamak doğru de
ğildir. Bendenizce maddeyi tayyedelim. Millet buıi-
d^n da vazgeçsin. Zira bundan istifade edecek bir kaç 
tane açıkgözdür. Binaenaleyh maddenin tayyını tek-
lif ediyorum. (Gürültüler) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bence hava hoş. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın,.. Müzakereyi kâfi 
görmeyenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi gö-
rülf üşiür. Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin tak
riri vardır. 

HASAN FEHPvIİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
bendeniz takririmden sarfınazar ediyorum. Vehbi Be
yin tadilnamelerine iştirak ediyorum. 

REİS — Vehbi Beyin takririni okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Ancak muharebenin fiilen cereyan ettiği saha da

hilinde muharebenin cereyanı sırasında işgal veya tah
rip edilen mebani ve merakibi bahriyenin haşaratı taz-
miıl olunmaz. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 
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RElS — Efendim, tay takriri verildi. 
Riyaseti Celileye 

tkind madde adaleti temin edemiyor. Bilhassa fe
lâketzedelere, fukaraya yardımı olamaz. Bilâkis teşev
vüş ve suiistimali mucip olacaktır. Binaenaleyh mad
denin tayyedilmesin! teklif eylerim. 

Eskişehir 
Emin 

(Ret sesleri) 

REİS — EfendSm; evvelâ tay teklifini reyi âlini
ze arz ediyorum. Maddenin tayyını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Tayyı kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Maddenin tayyı kabul edilmemiştir. 

Vehbi Beyin üsdilnamesini reyi âlinize vazediyo
rum. Nazan mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı mütalâaya almayanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı mütalâaya alındı. 

Maliye Vekili Bey Hükümet namına maddeye bir 
fıkra ilâvesini teklif ediyor, fıkra şudur : 

«Bu maddede muharrer düyun için 3 Nisan 1340 
tarihlî Mahsup Kanununun 6 ncı maddesinde mu
harrer müddeti müracaat 1927 Kânunusanisi iptida
sına kadar temdit olunmuştur» 

REİS — Efendim, hükümet namına Maliye 
Vekili Bey bu fıkrayı teklif etmektedir. (Kabul 
sesleri). Teklif hakkında mütalâa var mı? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Teklifi iyi anlaya
madık. (Fıkra tekrar okundu.) 

REİS — Efendim, evvelâ nazarı mütalâaya arz 
edelim. Sonra Encümene göndeririz. Nazarı müta
lâaya alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı müta
lâaya ahnıyanlar lütfen ellerini kaldırsın..; Nazan 
mütalâaya alınmıştır. Tadilnamelerle birlikte mad
deyi encümene veriyoruz. 

Efendim, nazarı mütalâaya ahnan tadilnameler 
veçhile madde tadilen encümenden gehniştir. Oku
nacaktır. 

Madde 2. — Umumî seferberliğin ilânından 1 
Teşrinisani 1340 tarihine kadar ciheti askeriyece 
vaz'ıyed olunan mebani ile merakini bahriyenin icar 
ve bedeli hasarları olarak tahakkuk eden düyun, bi
rinci maddede muharrer mathıbat ile mahsup olu
nur. Ancak muharebenin fiilen cereyan ettiği saha 
dahilinde muharebe müddetince işgal veya tahrip 
edilen mebani ve merakini bahriyenin haşaratı taz
min olunmaz. 

Bu maddede muharrer düyun için 3 Nisan 1340 
tarihli Mahsup Kanununun arana maddesinde mu

harrer müddeti müracaat 1927 Kânunusanisi iptida
sına kadar temdit olunmuştur. 

REÎS — Efendim, bu tashihi encümen yapmış
tır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY' (Trabzon) — 
Doğrudur. Kabul ettim. 

REİS — Maddeyi tashih veçhile kabul edenler 
lütfen ellerini- kaldırsın.» Kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 3. — İstikrazı dahili tahvilleri birinci 
maddede muharrer mathıbatı Hazineye ve fıkaratı 
âtiyede münderiç şerait dairesinde emvali milliye 
ve metruke satış ve icar bedellerine mukabil kıyme
ti muharrereleri üzerinden kabul olunur. 

a) İşbu kanunun mevkii meriyete vaz'ından iti
baren satılacak emvali milliye ve metruke satış be-
delânna mukabil; 

b) İşbu kanunun mevkii meriyete vaz'ı tarihine 
kadar satılan emvali miffiye ve metruke satış be
dellerinin defaten verilmek şartiyle bakıyei tekasiti-
ne mukabil; 

c) 1340 senei maliyesinden itibaren emvali mil
liye ve metruke bedelâtı karesine mukabil; 

İşbu kanunun mevkii meriyete vaz'ından itibaren 
satılacak emvali milliye ve metruke satış bedeli de
faten gerek istikrazı dahilî tahvilâtı gerek nakit ile 
tediye olunduğu surette % 6 ıskonto yapılacağı gibi 
işbu kanunun mevkii meriyete vaz'ına kadar satılan 
emvali miffiye ve metrukenin bayıyei tekasiti defa
ten ve nakden tediye olunduğu surette kezalik % 6" 
iskonto yapılır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) •— 
Efendim! Hazinenin düyunu sabıkasından olup, ha
millerine muayyen bir faiz ve amortisman Ha etme
si doteyısiyle mahiyeti hususiyeyi haiz olan istikrazı 
dahilî bize Osmanb İmparatorluğundan müdevver 
eski bir borçtur. Elyevm mevkii meriyette bulunan 
Muvazenei Umumiye Kanununun fasa mahsusu 
okunacak olursa görülür ki, istikrazı dahili tahvil
lerinin senevî faiz ve amortismanlarının tediyesi için 
Düyunu Umumiye bütçesinde 2 156 000 Hra bir 
masrafımız vardır. Senevî iki taksitte ve her tak
sitte 1 078 000 lira Osmanlı Bankasına tevdi ederiz. 
Osmanlı Bankası ifân eder. Müddeti muayenesi 
zarfında ibraz edilen istikrazı dahilî kuponlarının 
faiz ve amortismanlarını bu tediyaumızla temin 
eder ve istikrazı dahilinin piyasadaki kıymeti borsa 
muamelâtını takip edenlerin malûmu olduğu üzere 
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hemen hemen nısıf derecesinde idi Hazinenin bu 
teklif ile istihdaf ettiği gaye bir muamelei maliye
dir ki; senevi bütçeye 2 156 000 lira masraf tahmil 
ederek istikrazı dahilinin itfasına kadar her sene bi
raz tenezzül etmek üzere sinini mütevaliye bütçesin
de dahi ahzi mevki edecektir. Bu, Hazineye sene
vi temin ettiği menfaat pek cüzî olan ve masarifi 
nazarı itibare alınırsa âdeta hiç menafaat temin et
memekte bulunan emlâki devletle mübadele etmek 
cihetim istihdaf eden bir muameledir. Hasan Feh
mi Beyefendi; eryevm mevkii tedavülde bulunan is
tikrazı dahilinin miktarım 12 - 13 milyon lira diye 
tahmin ettiler. Kati olarak miktarım bilmiyoruz. 
Fakat her halde bir kısmı Hazinenin elinde bulun
maktadır. Diğer bir kısmı da İtibarı Millî Bankası 
gibi müesseselerde mevcuttur. Ekseriyeti azimesi 
de halkın elindedir. 

İstikrazı dahiliyi kıymeti muharrereleri üzerinden 
başa baş -çünkü amortismanı böyle itfa edilir- sa
tılan emlâki milliyeye mukabil kabul edecek olursak 
- tabiî devleti satılacak emlâki 12 - 13 milyon liralık 
istikrazı dahilinin mukabilinde ve hatta bunun bir 
kaç misK mevcuttur- Halk piyasa fiyatı mucibince 
% 50, % 60 kıymeti olan malla yüzde yüz emlâki 
milliye almak imkânını temin edeceği gibi, iki türlü 
menfaati hazine de hasıl olacaktır. Birisi, kıymet
leri müsavi olan onbeş milyon liralık istikrazı da
hilî, ki devlete 2 156 000 lira masraf tahmil eden bir 
borçtur. Bu borçtan kurtulmuş olacaktır. Diğer 
taraftan on beş milyon liralık emlaki devletin sene
vi hazineye temin ettiği irat üçyüzbin liradır ve bir 
sürü memur vesair masarifi de vardır. Bu masarifi 
istisna edince hazine kendisine pek menfaat temin 
etmiyen fakat halkın elinde pek müfit olacak ve men
faat temin edecek olan emlâkle; kendinin borcu olan 
ve kendisine senevi arz ettiğim miktarda masraf ya
pan istikrazı dahiliyi mübadele etmek esasıdır. Bir 
kere bu mübadele ile bütçede arz ettiğim masraf 
ortadan kalkacaktır. Saniyen; emlâki devletin satıl
ması için suhulet göstermektir ki geçen sene sekiz 
taksit yaptık. Bunu halka teshüat göstermek için 
mi yaptık? Hayır, gösterdiğiniz suhulet nisbetinde 
emlâki miDiyemizi mümkün mertebe değer kıymetiy-
le ve şeraiti mahsusa ile satmağa imkân aradığınız 
içindir. Taksit nevinden bir suhulet olmak üzere 
istikrazı dahilî ile bu mübadeleyi temin ve kabul ede
cek olursak; halk elindeki istikrazı dahiliyi yüze yüz 
almıştır. Ve bidayetten beri saklıyor. Bir kârı yok, 
fakat elindeki o malın bugün piyasadaki fiyatı yüz
de efli yüzde altmış olduğuna nazaran yüzde kırk 

zararı vardır, bununla başa baş emlâki milKyeye 
mukabili... 

BEKİR BEY (Konya) — Söz istiyorum. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 

Düşündüğünüz noktayı arz edeceğim, merek etme
yin, tık tıka lüzum yok. (Handeler). İstifade ettiği, 
piyasa farkı mukabilinde emlâki milliyeye talip 
olur. Beşytiz liraya talip ise yapacağı hesaba na
zaran; ben buna beşyüz lira nakit vermiyeceğhn der 
ve % 50 - 60 kuruşa mal olacak olan istikrazı da
hiliye göre hesabım yapar, kendince hesaplı bul
duğu bir noktaya kadar gider ve bu da emlâki mil-
üyenin yüksek bir bedel ile satılmasını temin eder. 
Şu itibarla Heyeti Celilenize bu lâyiha teklif edil
miştir. Derhal hatıra gelir ki, bu madde çıkmadan 
ve bu maddenin çıkacağı meydana konmadan evvel 
istikrazı dahilî 48 kuruşa idi. Şimdi istikrazı dahilî 
yetmiş kuruşa çıkmıştır. Arada küllî bir fark var
dır. Maliye Vekâleti bu husustaki vazifesini ihmal 
etmiş değildir. İşte Müdiri Umumî de buradadır. 
Bu meseleyi masa başında ilk defa müzakere edip 
böyle bir teklifte fayda bularak karar altına aldığı
mız dakikada Muamelâtı Nakdiye Müdiriyeti, He
yeti Celilenize malum olan ilânı da gazeteye bera
ber verdi. Tâki halk vaziyeti ve hükümetin teklifini 
ve atiyen bunun haiz olacağı rüçhanı, imtiyazı bilsin 
de ona göre malına sahip olsun. 

Bendeniz zannediyorum ki bu istihdaf ettiği ga
yeyi lâzım olduğu veçhile ifa etti. Zannedildiği gibi 
istikrazı dahilî toplu olarak muayyen ellerde değil
dir onun ekseriyeti azimesi -zaten bidayette nasıl 
satıldığını biliriz - fıkarayı halk elindedir. 

CEVDET BEY (Kütahya) — Kalmamıştır, 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 

Maalesef bunun toplandığı zamanlar da oldu. Fa
kat benim vazifem, böyle istikraz tahvilâtı üzerine 
icrayı tesir edecek olan bir şeyi tahtı karara atarken 
ve Heyeti Hükümete arz ederken herkesin sureti 
hususiyede haberdar olması suretiyle spekülâsyon 
yaparak, haberdar olmayan hamillerin aleyhine is
tifadeye koyuhnamalarım temin için daha hükümete 
tebliğ edilmeden, imza altıma aldığımız zaman aynı 
dakikada gazetelere ilân verdik. 

MUSTAFA BEY (Kocaeli — Köylülere de söy
lediniz mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Hanca bu meseleyi ifham ve ilân etmek için ne gibi 
vesait varsa onu yaptık. Binaenaleyh muamele! ma
liye, bilhassa Hazine noktai nazarından fevkalâde 
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müfit olduğu gibi istikrazı dahilî ' - ki bu memleke
tin yegane dahilî borcudur - faizlerine bakacak 
olursak faiz ve amortismanlarının alnın olarak öden
mesi lâzım olan bir borçtur. 

RASİH BEY (Antalya) — Bu meclisin onda ku
suru yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Meclise kusur atfetmek kimsenin hatır ve hayalin
den geçmez. Bu da bütün faiz amortismanları gibi 
bittabi şimdiki paramız ne ise öyle vacibüleda bir 
hale gelmiştir. Hem hazinei miöiyeyi ehemmiyetti 
bir istifadeye mahzar etmek, hem bizce biran evvel 
dikte edilip tesviye edilmesi matlup olan emlâki 
milliye meselesini halletmek, hem de arz ettiğim gibi 
biraz da rıza» hilâfına bunun yüz kuruşunu yüz ku
ruşa atmış olan halka kendince daha ziyade kabiM 
istifade bir mal ile mümkün mertebe zararsız müba
dele eylemek imkânını bahşetmek zannediyorum ki 
halkın ve devletin lehine düşünülmesi mümkün olan 
iyi mesaîlden biridir. Noktai nazarım budur. Ni
tekim bu noktai nazarıma Meclisi Âlinin mütehassıs 
encümenleri iştirak ve hatta bazı maddelerim tevsi 
ettiler. Ben de maalmemnuniye kabul ettim. Mu
amelenin mahiyeti bundan ibarettir. Gerek hükümet 
için, gerek halk için faydası olduğuna kaniim. Dev
letin itibarına belki miyar tutacak olduğumuz istik
raz da istikrazı dahilidir. Onun da kıymetini bu 
vesile ile yükseltmenin her halde hayırlı bir muame
le okluğunu zannediyorum* 

BEKİR BEY (Konya) — İstikrazı dahilinin ka
bul edilip de hükümeti sabıkadan kalmış olan tekâ
lifi harbiyenin istisna edilmesindeki esbap nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Arz edeyim efendim. Mahunya eski devirdeki te
kâlifi milliye ve harbiye nakden ve başabaş vacibüt-
tediyedir. 1336'dan evvel yani hükümeti sakıta za
manına ait tekâlifi harbiyeden bahse gelince; ma-
hunuâliniz kanunu mahsus mucibince tekâlifi har
biye mazbataları mahn yüzde onuna taalluk eder. 

Ahnan mahn yüzde onudur, bazan yüzde yirmi-
sidir. Zarurete binaen bazan böyle muamele yapıl
mıştır. Fakat zannediliyor mu ki birinin mevcut 
emvali bahusus umumî seferberlik içinde bulunul
duğu gibi memleketin her yerle irtibatı kesikliği, 
âdeta tecerrüt ettiği bir zamanda yüzde onu, yüzde 
yirmisi ahnan bir mahn bakiyesinin kıymeti tekâli
fi harbiye vazedilmeden evvelki kıymeti gibidir? 

Saniyen arz ediyorum ki burada hükümetin tek
lifine saik hazineyi menfaattar edecek bir muamelei 

maliye yapmaktır. İstikrazı Dahilî yine bu milletin 
efradından toplanan vergilerle ödenmek üzere iki 
milyon yüz elli altı bin hra gibi mühim bir masraf 
tevlit etmektedir. Tekâlifi harbiye -tekâlifi milliye 
demeyeyim. Çünkü tekâlifi milliye nakittir- Hükü
meti sabıkaya ait olan tekâlifi harbiye mazbataları 
ve onlardan mütevellit olan düyun, Meclisi Âlinin 
kabul ettiği Mahsubu Umumî Kanunu mucibince de
ğil, devletin her hangi şahıs zimmetinde vacibüttedi-
ye olan matlubatı ile başabaş kabili mahsuptur. Ne
den düyunu sabıka ahlânıı arasından tekâlifi harbi
ye mazbatalarını ayırıp, istikrazı dahiliye kıyas bu
yuruyorsunuz? Eğer kıymeti asliyesinden aşağı düş
müş envai düyunu kastediyorsanız o halde tekâlifi 
harbiye değil, bütün düyunu sabıka demek lâzım ge
lir. İstikrazı Dahilî ile hükümeti sakıta zamanına ait 
tekâlifi harbiye arasında iki mühim fark vardır ve 
onları hükümet inkâr etmiş değildir. Hükümet mazî 
ile irtibatını kestiği zaman lütfen kendi tebaasından 
olan insanların matlubu için Meclisi Âliye Mahsubu 
Umumî Kanununu getirdi. Onun şerefi bana ait de
ğildir. Onların da başabaş mahsubatını kabul ettik. 
Binaenaleyh bendeniz eski zamana ait olan tekâlifi 
harbiye mazbataları için kabul edilen eşkâli tediye 
haricinde bir imtiyazı mahsus göstermekte bir fayda 
mülâhaza etmedim. Hazine için muhakkak zarar ol
duğu gibi ahali için de bir faldei mahsusa tasavvur 
etmedim. Tekâlifi harbiyeyi kabul etmediğimin sebe
bi budur. Onların mahsup edilecek kısmı mahsup edi
lecek ve müddeti kanuniyesini ikmâlden sonra müte
bakisi için de yirmi senede kabili tediye olmak üzere 
nazarı itibare alınacaktır. İnşallah o hazine bonosu 
devri gelsin, peyderpey biz bu maziyi temizleriz. Fa
kat hepsini bir anda yapalım derseniz hiç birisini 
yapmağa imkân olmaz. Binaenaleyh çok istirham 
ederim. Bu teklif tamamiyle hazinenin aleyhinedir. 
Şu istikrazı dahilide yalnız halkı düşünmedim, elim
deki kâğıt 48 kuruş ederken, 70 kuruşa çıkarmayı 
düşünmedim. Asıl borçlu olan Hazineye, bir fayda 
temin etmek hem de sahibine bir menfaati mahsusa 
temin eylemek üzere bir muamele düşünülmüştür ki, 
bu muamele her iki taraf m menfaatine tevafuk et
mektedir. Tekâlifi harbiye için yapılacak muamele 
tamamen hazinenin aleyhine ve yalnız sahipleri le
hinedir. Ve nihayet bu tekâlifi harbiye matbataları 
şalisi düyun olduğu halde toplama suretiyle biliyor
sunuz ki bir çok kırıcılığa da sebep olmaktadır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — İstikrazı Dahili
nin envali milliye ve metruke bedellerine başbaş ve
rilmesinin bir çok fevaidi mucip okluğunu Maliye 

— 193 — 



1 : 42 16 . 1 . 1926 C : 1 

Vekili Bey beyan ettiler. Bendeniz bu muamelenin o 
kadar faydayı mucip olduğuna kani değilim. Bir defa 
sahibi için böyledir. Kendileri de burada beyan et
tiler. ki İstikrazı Dahilinin kısmı azamî fukarayı aha
linin elindedir. Şimdi 50, 75, 100 liralıklarla ne ev 
alınır, ne dükkân alınır, ne de böyle kıymeti olan bir 
şey alınır. Ya bununla ne yapılacaktır? Öteki beriki 
ucuz para ile toplayacaklardır. İstikrazı Dahiliden 
istifade edeceği miktar (İstikrazı Dahilî ile başabaş 
emvali milliye ve metruke veriliyor) ilânından sonra 
tereffü eden miktardır ki o miktarı da Hasan Bey 
ilân edildi dediler. O ilânı maatteessüf ahali anlama
dığından bugün bunun için çok şey oluyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Borsayı takip ediyoruz, merak etmeyin ne yapılması 
lazımsa yapıyoruz. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bendeniz de bor
sayı takip ettim. Şahsî olarak söylüyorum. Yirmibin, 
yirmi beşbin lira para kazananlar oldu. Zaten zekâvet 
sarfdilliğe galebe ediyor. Binaenaleyh bunun hakkın
da yapılan spekülâsyondan ne Maliye Vekilini ve ne 
de kimseyi muaheze etmiyorum. Hükümetin bu hu
susta istifadeli satılan malın bir parça kıymetinin art
ması ve en iyi istifade kendilerinin söylediği gibi, ben 
de bundan müttefikim ki; o metruk olan bir hane bir 
bina ki kâr getirmiyor. Ona mukabil istikrazı dahili
ye faiz veriliyor. Bu faizden kurtulmak faydası ka
nunun lehinde bir sebebi rüçhandır. Onu arz ediyo
rum. Lâkin ahalinin istifadesi gayet mahduttur. Bazı 
eşhas istifade edecektir. Bundan fukaranın istifadesi 
çok mahduttur. Bilhassa bendeniz kanunun f «karan 
atiyesine dokunacağım efendim. Maddede işbu ka
nunun mevkii meriyete vazı tarihine kadar satılan em
vali milliye deniyor. Yani şimdiye kadar satılmış olan 
ve İstikrazı Dahilinin başabaş mahsup olunacağını bil
meyerek emvali milliyeden her hangi bir bina veya 
her hangi bir şey satın alan bir adam bugün İstikrazı 
Dahilinin yükselmesinden ve İstikrazı Dahilinin başa
baş faizinden istifade edecektir. Yani satın aldığı za
man (50) kuruş olan İstikrazı Dahilî tahvillerini bu
gün yüz kuruş olarak alacaktır. Yalnız onun faizin
den istifade edecektir. Faizini de hesap ettim. Asıl fai
zi nizamî ile hesap edilse bile bir senelik faizi 31 bu
çuk edecek iken, yüzde elli istifade ediyor, yani bu 
kanunun neşrinden evvel satın almış olanlar İstikra
zı Dahilî tediyesiyle mühim bir istifade ediyorlar. 
Bunda da hazinenin istifadesi mahduttur. Fakat bu
nun en son fıkrasında gerek nakden ve gerek İstik
razı Dahilî peşinen tediye edildiği surette yüzde altı 

iskontoyu hiç anlamadım. Yanlışlık olsa gerek. Eğer 
senevi yüzde altı iskonto ise bir dereceye kadar anla
rım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Her sene % 6 demektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Şimdi efendim! 
Emvali milliye ve metrukenin satışında iki nevi müş
teri mevcuttur. Müşterinin birisi; sekiz senede tediye 
edeceğim ve sekiz senede Ali'nin külahını Veli'nin 
başına geçiririm, diyor. Yani mümkün mertebe ora
ya talip oluyor, alıyor. Yani sekiz senede nasıl olsa 
bir çaresini, bulur tediye ederim, diyor. Lâkin asıl 
memleketin parasını hakikaten dirhem dirhem ve ti
caretle kazananlar emvali milliyeden veresiye ve se
kiz sene taksitle mal almaktan korkuyorlar ve bir 
çok kimseler bendenize ve rüfekaya müracaat etmiş
lerdir ki sekiz sene sonra piyasada paramızın kıyme
ti muayyen olmadığı için belki sekiz sene sonra -inşal
lah öyle olur- dört kâğıdımızın mukabili bir altun li
ra olur. O vakit mukassiten tediye etmek üzere ala
cağım maldan mutazarrır oluyorum. Onun için bir 
madde koyunuz ki ben peşinen tediye edebileyim. Bu 
madde ile bunu temin ediyorum. Lâkin bendenizce bu
günkü paranın kıymeti % 8 - 9 faizdir. Onun için % 
6 gerek senevî olsa bile doğru değildir. Mademki bir 
mal sekiz senede mukassiten tediye olunmak üzere 
verilir. Ve sekiz senenin birinci taksiti ilk senede ve
riliyor. Demek ki mütebaki para yedi senelik faizi
nin vasatisi yani 7/8 mislinin 3,5 senelik faizi de
mektir. Devletin her türlü muamelâtı mahkemelerde 
merî olan % 9 faizle hesap edilmeli ve o miktarı ten
zil etmeli ki ondan sonra o peşin parayı kazanmalı 
ve ahali de peşin para vermeye hahişker olmalı. Yok
sa % 6 faizi onu da senevî olmamak üzere yaparsanız 
peşin para ile kimse mal almaz. Yine taksite, raptolu-
nur ve ileride aynı kanuna tabi olarak muamele gö
receğimiz de meçhul olur. lyisimi peşin para ile sata
bilmek için ahaliye teshilât gösterelim. Paranın kıy
metini ve paranın getirdiği nemayı nazarı dikkate ala
rak o veçhile muamelei mahsubiyesini yapahm, buna 
dair bir takrir takdim ediyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
düyunu dahiliyenin şu veya bu sebeple tediyesini te
min edecek mahsuplara bendeniz tamamen tarafta
rım. Emlâk, arazi ve emval satışı, her hangi bir 
mukavelei maliye ile bunları biran evvel bertaraf et
mek elbette devletin itibarı maclisi noktai nazarın
dan halkın maliyeye vaki olan emniyet ve itimadını 
temin noktai nazarından esas itibariyle gayet fayda-
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lı şeylerdir. Binaenaleyh bu hususta İstikrazı Dahili 
hakkında Maliye Vekâletinin ittihaz etmiş olduğu 
kararı ve bu karar neticesi olarak Meclisi Âliye arz 
edilen bu teklifi de şayanı memnuniyet görürüm ve 
şunu da arz edeyim ki Maliye Vekâleti Meclisi Âli
ye sevketmeden evvel böyle bir teklifte bulunacağını 
tasavvur ettiği gün telgrafla borsayı haberdar etmiş 
ve gazetelerle memleketin her tarafına ilân etmiş bu 
vesile ile İstikrazı Dahilî üzerinde muayyen insanla
rın istifade temin edebileceği bir girizgâh acaba kal
mış mıdır, tarzındaki bütün şüphe ve tereddütleri ta
mamen bertaraf etmiştir. Binaenaleyh bu noktai na
zardan hiç bir şey hatıra gelmez. Ve en dürüst hare
keti yapmıştır. 

Maddenin bazı noksanları vardır. Bendeniz bun
ları arz edeceğim: Efendim İstikrazı Dahilî tahvil
leri borsaya mal edilmiş bir tahvildir, artık bunun 
sahibi evveli yoktur ki alındı idi, satıldı idi diye 
mevzubahis olsun. Bu nama muharrer değil hamiline 
aittir. Bunun sahibi, kim ibraz ederse odur. 1341 se
nesinden mukaddem vaki olan emlâk satışlanyle mah
subunu 3 hcü madde terviç ediyor, söz söyleyen rüfe-
kadan bazıları buraya temas ettiler ve bu peşin satıl
dığı için İstikrazı Dahilî ile satılıyor, dediler. Bende
niz zannediyorum ki zühul ediyorlar. 

1341 Muvazene Kanunu mucibince satılmış ve 
satılacak emlâkin bedelleri mezat kaimelerinde peşin 
dahi olsa o kanunla Meclis, tahsilini temin etmiş
tir. Binaenaleyh peşinen tahsili imkânı kanunisi kal
mamıştır. Satılmış olanlar dahi taksite raptedilmiştir. 
Binaenaleyh Maliye burada bedelini peşin tahsil ede
ceği bir borca mahsup etmiyor. Çünkü emlâk satış
larında bedeli mukassit olan borçlan mahsup etmiş 
oluyor. Muvazene! Umumiye Kanunundaki maddeyi 
derhatır edersek bu günkü orada tamamen görürüz. 
Düyunu dahiliyeden belli başlısı olan İstikrazı Dahilî 
bu madde ile -çok temenni ederim ki- bir iki sene 
zarfında bertaraf olsun. Bir de deyin ilmühaberleri 
kalıyor. Deyin ilmühaberlerinin menşei nedir? Aşar 
misilleri, mubayaai cebriye -bu tabiri bir kanuna müs
teniden arz ediyorum. Mubayaai Cebriye Kanunu var
dır-. Memurin maaşatının bakiyesi -ki o zaman tah
sisatı fevkalade yoktu. Yalnız maaşı asliler vardı-. 

«İstikrazı Dahilî tahvilleri Ue hazine deyin ilmü
haberleri birinci maddede muharrer şerait dairesinde 
emvali milliye ve metruke satış ve icar bedellerine 
mukabil kıymeti muharrere üzerinden kabul olunur.» 
Dedikten sonra «ancak deyin ilmühaberlerinin fık-
aratı atiye mucibince kabulü, ashabı matlubun bizzat 

kendi borçlanna veyahut bariz olacak derecedeki ken
di yakın akrabalarının borçlarına aittir» diye ayrıca 
bir fıkra konmalıdır. Eğer bunlardan alınmış, satıl
mış olanlar varsa spekülâsyonu burada terviç etme
yelim. Hiç bir iskonto muamelei mahsubiyesi yapılma
sın. Fakat her hangi bir adam aşar mislinden, muba
yaai cebriye veya maaşat bakiyesinden elinde bir de
yin ilmühaberi varsa bizzat kendisinin veyahut pede
rinden, yeni murisinden müntakü bir şey ise bizzat 
alacağı emvale, emlâke bunun mahsubunu terviç ede
lim. Diğeri gibi umumî mübayaata, kiralığa meydan 
vermiş olmayalım. Bu itibarla zannediyorum kj bu 
madde üzerine büyük bir siklet tahmil etmiyoruz. 
Çünkü üç milyonluk deyin ilmühaberlerinin bizzat 
kendi borcuna mahsup edilecek kısmı ya yüzbin, ya
hut iki yüz bin liralıktır. Fakat mahiyeti mesele şu
dur: Elinde senedi olduğu halde bundan sonraki mu-
bayaatı borcuna mahsup edemeyip senedini satmak 
ıstırarında kalacağı meselesidir. Buraya bu kaydı ko
yarsak buna mahal verilmiş olmaz. Çünkü o vakit 
birinci madde mucibince umumî mahsuba girebilmek 
için elindeki vesaiti nakliye, mubayaai cebriye sene
dini başkasına satmak zaruretinde kalacaktır. Buna 
meydan verilmemek için buraya deyin ilmühaberleri
ni ilâve edelim. Bu hususa dair bir de takrir takdim 
ediyorum. 

Sonra borçlar nakden tediye edildiği takdirde % 
6 iskontoyu, bendeniz, hesap neticesi vazedilmiş bir 
miktar olarak görmedim. Çünkü İstikrazı Dahilinin 
daha üç sene faizi % 10 dur. Yani % 5 faiz, % 5 de 
tedahülü var. 

Tekâlifi harbiye bakiyesi, bunun da rakamlarını 
maruzatta bulunurken Heyeti Celilenize arz etmiştim, 
işte deyin ilmühaberlerinin ihtiva ettiği borcun men
şei budur. Aşar misilleri zaten tediye edilmiş, pek az 
bir miktar kalmıştır. Maaş bakiyesi de zaten masup 
Ue kısmen bertaraf edilmiştir. Mubayaai cebriye usul
leriyle alınan emvalin de muayyen yeri yoktur. Bunu 
Maliye Vekili Beyefendiye cevap olarak arz ediyo
rum ki mubayaai cebriye alındığı zaman asılları ka
lan miktar üzerine zammedildi. Malumuâliniz Mua
melei Cebriye Kanunu yalnız orduların bulunduğu 
sahalarda tatbik edildi. Muayyen bir zaman için kifa
yet edecek erzak sahibine bırakıldıktan sonra bakiye
si muamelei cebriye usulüne tabi tutuldu. Bunun'Zam
medilecek bir miktarı yoktur ki zammetmiş olsunlar. 
Tekâlifi harbiye de 1330 senesinde tatbik edilmiştir 
ve o zaman henüz paralar arasında bir farkı kıymet 
olmadığı için verilen mazbataların münderecatı, ya-
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ni malın kuruşlandırıldığı zaman (bez) in arşını 60 pa
ra, fanilanın iki kuruştu, diğer emvale de keza buna 
mümasil fiyatlar konmuştu. 

1332 den sonra tekâlifi harbiye tatbik edilmedi. 
Evrakı nakdiye çıkarıldığı zaman mübayaai cebriye 
sistemine gidildi. Binaenaleyh bunların kıymetleri, 
esasen paranın altun olduğu zaman bu mazbatalar ku
ruşlandırıldığı için gayet düşkündür. Büyük piyasa 
yeri olan şehirlerdeki toptan ticarethanelerden alınan 
emvali diğer emval üzerine zammedebilmek imkânı 
belki vardır. Fakat bunîann mühüm bir kısmı zaten 
Mahsubu Umumî Kanununun 2 nci maddesi daireî 
şümulüne girerek bunlar haddizatında deyin ilmühabe
rine kesbi istihkak etmiş değildir. Arz ettiğim miktar 
da gösteriyor ki deyin ilmühaberine kesbi isihkak et
miş olanlar doğrudan doğruya aşar misilleri, vesaiti 
nakliye ve maaşat bakiyelerinden ibaret kalıyor. Üçün
cü maddede ufak bir tadilât yapılırsa zannederim ki 
daha münasip ve muvafık olur. 

Halbuki % 6 iskonto konuyor. Faizi % 10 olan 
bir tahvilin 2, 3 sene sonra tediye edilecek bir taksi
tini bugünden % 6 iskonto ile tahsil etmek, bugünkü 
günde hiç bir borçlunun gideceği bir yol değildir. 
Çünkü açıktan açığa % 4 ziyan eder. Binaenaleyh bek
leyecek ve İstikrazı Dahilinin müterakim faizleri te
diye edildiği zaman -İd bu muamele dördüncü senede 
başlar. O vakit yüzde beşe iner. tskonto % 6 dır ki o 
vakit toptan tediye mümkün olabilir. Şimdiki halde 
faiz % 10, % 6 kaldığı halde toptan tediye % 4 mik
tarında zarar tevlit eder. Binaenaleyh hiç bir mey-
dun buna yanaşmaz. Eğer toptan tediyede fayda mü
lâhaza ediyorsa -ki encümenin fayda mülâhaza etti
ğini görüyorum, mazbatayı o şekilde yazmıştır- o hal
de iskontoyu İstikraz Dahilinin faiz nisbetine götür
melidir ki bu ameliye husul bulsun. Götürmezse med
yunlar bu zarara tabiîdirki katlanmaz. Yani bu madde 
bu kanunda zait bir halde kalır. Halbuki senelerce 
teraküm etmekten ise iskontoyu faiz derecesine çı
karmakla borçlarını birden kapatmak elbette daha 
faydası olan bir muamelei maliyedir. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere takriri var
dır. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Müsaade buyurursanız 
Maliye Vekili Beyefendiden bir sual soracağım. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere takririni re
ye arz edeyim. Kabul edilmezse sualinizi sorarsınız. 

BEKİR BEY (Konya) — Kifayeti müzakere aley
hinde söz istiyorum. 

REİS — Buyurunuz efendim! 

BEKİR BEY (Konya) — Efendim, üçüncü mad
de, sırf İstikrazı Dahilinin mahsup edilmesi ve diğer 
borçların mahsup edilmemesi hakkındadır. Fakat İs
tikrazı Dahilinin milletten ne yolda toplandığı cüm
lenizin malumudur. Bir de tekâlifi harbiye meselesi 
vardır. Maliye Vekili Beyefendi buyurdular ki % 10 
alındı. Halbuki öyle değildir. 

Bu da cümlenizce malumdur. Milletimiz muti bir 
millettir. İstanbul'dan bir emir verildi, tüccarların yol
da bulunan bütün buğdayları zaptedildi. İstanbul'a 
tüccar tarafından sevkedilmiş olan tiftiklerin hepsi 
keza tutuldu. 9 ilâ 10 bin balya tiftik alındı. Sonra 
Anadolu'da ne kadar yapağı varsa alındı. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bunların hepsi lâf. 

BEKİR BEY (Konya) - Devamla - Heyeti Âliye-
niz hâkimdir. Bunu bilmeyeniniz yoktur. Arap lâzım
dır denildi. Kmâiien alındı, buğday lâzımdır denil
di, kamilen zaptedildi. 

Efendiler, bunlar kaça alındı biliyor musunuz? 
Arpayı yirmi paraya, buğdayı otuz paraya, dokuz 
bin balya tiftik beher okkası dokuz kuruştan alındı. 
Bunlara mukabil senet ya verildi, ya verilmedi. Son
ra aşar bir misli idare etmiyor denildi iki misli alın
dı, millet askeri doyuramıyor bir daha alacak denildi. 
Üç misli ahndı ve bunlara 15 - 20 paradan fiyat ke
sildi. Kalan borçlar ancak bunlardır. İstanbul'da İz
mir'de zenginler mahsup ettiler. Unun kıyyesi yirmi 
para idi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
160 kuruşa idi. 

BEKİR BEY (Devamla) — Unun kıyyesi yirmi 
para idi. Fakat yirmi kuruş olduğu zaman yirmi ve
receksin. Hasan Bey buyurduk!: 2 - 3 milyon tekâlif
ten ancak şu kadar alacak kalmıştır. Eğer şimdi fiya
tı kesecek olursak iki yüz milyon tutar. Fakat iki yüz 
milyonu vermeyelim. Köylünün hakkım verelim, her 
halde bunu maddeye koyalım. Çok istirham ediyorum. 
Hüküm, Heyeti Âliyenindir. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkında 
Recep Zühtü Beyin bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vazını teklif ey

lerim. 
Sinop 

Recep Zühtü 
REİS — Kifayeti müzakereyi kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 
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Riyaseti Celileye 
Maddenin tayyını teklif ederim. 

Antalya 
Rasih 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin fdcrai ulâsının berveçhiati ta

dilini arz ve teklif eylerim. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 
Madde 3. — İstikrazı Dahilî tahvilleriyle hazine 

deyin ilmühaberleri birinci maddede muharrer matlu-
batı hazineye ve fıkaratı atiyede münderiç şerait dai
resinde emvali milliye ve metruke satış ve icar bedel
lerine mukabil kıymeti muharrerleri üzerinden kabul 
olunur. 

Ancak deyin ilmühaberlerinin fıkaratı atiye mu
cibince kabulü ashabı matlubun bizzat kendi borçla
rına veya varis olacak derecedeki yakın akrabalarının 
borçlarına aittir, tlh... 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin üçüncü satırında berveçhiati ta

dilâtın icrasını teklif ederim : 
«Fıkaratı âtiyede münderiç şerait dairesinde eş

hası mütegayyibeye ait emlâkin haricindeki emvali 
milliye ve metruke satış ve icar bedellerinin mukabil 
kıymeti muharrerleri üzerinden kabul olunur. 

Aydın 
Mithat 

Riyaseti Celileye 
Maddenin son fıkrasındaki senevi ıskontosunun 

% 6 yerine % 9', iblâğını teklif ederim. 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 
Riyaseti Celileye 

B) — Fıkrasının berveçhiati tadilini teklif eyleriz. 
B) — tşbu kanunun mevkii meriyete vazı tarihine 

kadar satılan emvali milliye ve metruke satış bedelle
rinin bakiyesi tekasîtine mukabil. 

Yozgat 
Ahmet Hanıdi 

Riyaseti Celileye 
3 neti maddenin (C) fıkrasında (tşbu kanunun 

mevkii meriyete vazma kadar satılan emvali milliye 
ve metrukenin bakiyei tekasiti defaten ve nakden te
diye olunduğu surette kezalik % 6 iskonto yapılır) de
niyor. Emvali milliye ve metrukenin taksitle sarılma
sı muamelesi bir sene evvel başlamıştır. Şimdiye ka
dar bu suretle emlâk alanlar birinci taksiti bittabi 

vermişlerdir. Kalan diğer taksitlerden hepsini defaten 
veremeyipte meselâ bakiye yedi taksitten dört veya 
beşini verirse iskonto yapılmayacak mı, bu müsaade 
yalnız defaten tediyeye mi aittir? Acaba birinci tak
sitten başka ne kadar tediyat yapılırsa 6 miktar için 
iskonto yapılması faydalı olmaz mı? Faraza bu ka
bil emvalin iştirasından dolayı hazineye borçlu olan
lar bir sene zarfında fasıla ile bir kaç taksiti vermek 
istiyenlerin zuhur edebileceği muhtemeldir. Şu hal
de maddenin (şimdiye kadar satılmış ve bundan sonra 
satılacak emvali milliye ve metruke bedelâtının birin
ci taksitinden maadasından ne miktar tediyat vuku-
bulursa o kadarı için % 6 iskonto yapılır. Şu kadar 
ki iskonto yapılması müddeti, kanunun neşri tarihin
den itibaren iki senedir) şeklinde tadilini teklif ede
rim. 

Van 
Hakkı 

Riyaseti Celileye 
İstikrazı Dahilinde başabaş kabulü memleketle hiç 

bir alâkası olmayan bilâkis her fırsatta memleket 
aleyhine bir çok hıyanetler yapan bazı muhtekirleri 
zengin edecektir. Türk köylüsünün elinde kalan kısım 
hiç kabilindendir. Binaenaleyh maddenin (H) fıkra
sındaki (istikrazı Dahilî Tahvilâtı) ibaresinin tayyını 
teklif eylerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhiati tadilini teklif eyle

rim: 
«Hazine tekâlifi harbiyeden mütevellit düyunu İs

tikrazı Dahilî Tahvilleri birinci maddede muharrer 
matlubatı hazine.» 

Konya 
Hacı Bekir 

REİS — Efendim! Antalya Mebusu Rasih Efen
dinin, maddenin tayyı hakkındaki takririni reyinize 
vaz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. Efendim, 
tadilnameleri sıra ile reyinize vazedeceğim. Hasan Feh
mi Beyin tadilnamesi İstikrazı Dahilî Tahvilinden son
ra hazine deyin ilmühaberlerinin de bu fıkraya ilâve
sine dairdir. Aynı zamanda Hazine ilmühaberleri kim
ler tarafından ibraz edilirse mahsup yapılmasına dair 
de takririn son fıkrası vardır. 

(İstikrazı Dahilî Tahvillerinden) sonra (Hazine 
deyin ilmühaberlerinin) kelimesini ilâve ediyor. Tak
ririni tekrar okuyorum. (Okudu.) 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bendeniz maddenin aynen kabulünü istir
ham ediyorum. Teşmili ile ne çığıra gideceğimizi bi
lemem. Düyunu sabıkanın ne kadar olduğu malum 
değildir. Deyin ilmühaberlerinin envai ad id esi vardır. 
Miktarı neye baltğ olur bilemem, karanlığa bir şey 
kabul edemem. 

REİS — Müzakere açmıyoruz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim! 
Müsaade ediniz takririmi izah edeyim. Efendim, ben
denizin arz ettiğim tadilname şudur: Ashabı matlu
bun bizzat kendi alacak ve vereceklerine mahsubunu 
teklif ettim. Bunun miktarı ne olacaktır malum değil
dir dediler. Bendeniz bundan da bir şey anlamadım. 
Malumuâliniz zaten verilen deyin ilmühaberlerinin 
miktarı malumdur ve bunu umumî müzakerede arz 
ettim. Deyin ilmühaberleri için 3 Nisan 1340 tarihli 
Mahsubu Umumî Kanunu ahkâm vazetmiştir. Zaten 
bundan sonra bunun tahakkuk etmesi imkânı yoktur. 
28 Şubattan sonra hesap kapanıyor. Bizzat kendi ala
cak vereceğine mahsup etmezsek borsaya mal olmuş, 
mütemadiyen borsada devir gören bir malı kabul ede
riz de doğrudan doğruya hem alacaklı hem borcu olan 
adamın vaziyetini kabul etmeyiz. Bendeniz bunu mu
vafık görmedim. Bunlar İstikrazı Dahilinin kıymeti 
üzerine hiç bir vakit katiyen haizi tesir olmayacak
tır. Kırk elli milyonluk, belki de 100 milyonluk em
val ve emlâk satacak olan Maliye; böyle bizat alacak 
vereceğe ait olan 2 - 3 yüzbin liralık bir muamelei 
maliyeden dolayı İstikrazı Dahilinin düşmesine ihti
mal verir mi? Böyle bir şey hiç barit değildir. Binae
naleyh bu adam ne yapsın? Elindeki senedini birinci 
madde mucibince behemahâl başkasına mı satsın? 
Bunu mahsup ettirmek için ne mecburiyeti vardır ne 
de ihtiyacı. Durmuş bekliyor. Emlâk aldığı vakit onun 
alacağını kendi borcuna mahsup etmezsek 40 elden 
geçmiş seksen devir görmüş bir kâğıdı mahsup etmek
te tamamen tezadı kâmil görürüm. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz tezadı tamamen aksinde görürüm Hasan 
Bey! 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim, düyun ilmühaberlerinin İstikrazı Dahilî Tahvil
leri ile müsavi addedilerek bunların emlâki milliye 
satışlarında başabaş kabul edilmesi noktai nazarını 
encümen de kabul etmemektedir. Bunda noktai na
zarımız şudur: Elyevm mahsup edilmemiş (3 279 000) 
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liralık deyinden bahsedilmektedir. Halbuki şimdi ka
bul buyurduğunuz, seferberlikte işgal ve tahrip edil
miş olan mebani mazbataları olmak üzere takriben 
on milyon liralık bir deyin vardır. Bunun için bir 
senelik müddet kabul buyurdunuz. Bu müddet zar
fında ne miktarının ilmühabere raptedileceği malum 
değildir. Ayrıca tasfiyei hesabatın tahakkuk ettirmiş 
olduğu (2 470 000) liralık bir deyin ilmühaberi var
dır. Yine muhaberesi neticelenmemek dolayısıyle he
nüz miktarı katî olarak tahakkuk etmemiş olan fa
kat miktarı tahminen dört milyon küsur bin lira ka
dar farzedilen diğer bir deyin hesabı vardır. Bütün 
bu hesabatı bir araya getirirsek İstikrazı Dahiliye hü
kümetçe verilmesi tasavvur ve teklif olunan kıymet, 
devletin itibarı noktai nazarından husule getirilecek 
faiz, bunun ile yarı yarıya kabul edilmiş olur. Bu 
noktai nazardan encümeniniz İstikrazı Dahilinin müs
tefit olacağı hususî muameleden, diğer deyin ilmüha
berlerinin istifadesine taraftar değildir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Müsaade 
buyurun! Encümene cevap vereceğim: Tadilname mut
lak mahsup değildir, bizzat kendi alacak, verecekle-
rinedir. Binaenaleyh 2 milyon, 20 milyon gibi hayalî 
rakamlarla bu tadilnamenin ne alâkası vardır? Çünkü 
tadilname umumî değildir. Tadilname bizzat kendi 
alacak vereceklerine mahsuptur. Eğer şimdi kabul et
tiğiniz madde mucibince bir sene zarfında tahakkuk 
edecek miktar ki -doğrudan doğruya emlâkten gel
miş bir borçtur- buna mukabil bu emlâk satışlarına 
bu mağdur sınıfı iştirak ettirmek zannederim ki İs
tikrazı Dahilî tahvilâtından evvel düşünülecek bir 
mevzudur. Fakat henüz tahakkuk etmediği için ondan 
bahsetmedim. Senei âtiyede onun kararını vereceğiz. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Arz ettiğim 
izahat arasında bu sualin cevabı vardır zannederim. 
Ne miktara varacağı bizce malum değildir. Bugün de 
bir hesap dermeyamna imkân yoktur. 

REİS — Efendim: Hasan Fehmi Beyefendinin ta-
dilnamelerini nazan mütalâaya alanlar lütfen el kal
dırsın... Almayanlar el kaldırsın... Takdiri ârâda te
reddüt ediyoruz, tekrar reye vazedeceğiz. 

Hasan Fehmi Beyefendinin tadilnamelerini naza
rı mütalâaya alanlar lütfen ayağa kalksın... Oturu
nuz. Nazarı mütalâaya almayanlar lütfen ayağa kalk
sın... Nazarı mütalâaya alınmıştır. 

Efendim, Hacıbekir Efendinin tadilnamesini reye 
vazedeceğim. (Hacı Bekir Beyin tadil takriri tekrar 
okundu.) Hacıbekir Beyefendi bu maddeye tekâlifi 
harbiye mazbatalarının da ilâvesini teklif ediyor. 
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Efendim, bu tadilnameyi nazarı itibare alanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazan itibara almayanlar el kal
dırsın... Nazarı itibara alınmamıştır. 

VEHBİ BEY (Aksaray) — Efendim, Hasan Feh
mi Beyin deyin ilmühaberleri... 

REİS — Yeni bir şey müzakere etmiyoruz. (Ay
dın Mebusu Mithat Beyin tadilnamesi tekrar okundu.) 

MİTHAT BEY (Aydın) — Efendim, eşhası mü-
tegayyibeye ait emlâki Meclisi Âli ve hükümet istilâ-
zedelere tahsis etmiştir. Burada bir karşıhkhğa mey
dan verilebilir, onun için buraya bir kaydı ihtirazı koy
mak lâzımdır diyorum ve teklif ediyorum. 

REİS — Encümenin buna bir diyeceği var mıdır? 
Mevcut bir madde ile tearuz etmekte midir? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, Aydın Me
busu muhtereminin takrirlerinde mevzubahis olan 
noktai nazar, gerek 1341 Muvazene! Umumiye Ka
nunundaki madde ile ve gerekse Kavanini saire ile 
esasen temin edilmiştir. Burada yine onları temine 
hadim bir madde koymaya biluzum addettik. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Efendim, encümenin 
bu beyanatından sonra takririmi geri alıyorum. 

REİS — Efendim, Mithat Bey takrirlerini geri 
almışlardır. (Trabzon Mebusu Muhtar Beyin teklifi 
tekrar okundu.) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim ıskonto ile faizi nizami müsavi değildir. Her 
memleketin nizamında iskonto daima dundur. Biz 
taksit ile borçlu olanlara bir suhulet gösteriyoruz, bir 
adam diyorki: Borçlu kalmak istemiyorum. Taksitimi 
tamamen vermek istiyorum, on para tenzil etmek 
mecburiyetinde değilim. Her taksiti seneviden % 6 
iskonto yaparım, bu fazla bir avantajdır. Her taksi
ti senevinin yüzde altı hesabı ile iskontosunu yapa
rım. Iskontoyu faizi nizamî derecesine çıkaracağım 
demek muamelâtı maliye ile tevafuk etmeyen bir 
zihniyettir. Beklesün sekiz senede versin. Arzu ile ge
lir de borcumdan kurtulmak istiyorum derse sana 
fazla bir avantaj olarak yüzde altı iskonto yaparım. 
Yüzde altı noksan ver diyorum bu ne olacaktır? Son
ra ben kabul etmeyeceğim, ondan ne çıkacak? 

REİS — Efendim, Muhtar Beyefendinin tadilna-
melerini nazarı mütalâaya alanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Nazarı mütalâaya almayanlar lütfen ellerini 
kaldırsın... Nazan mütalâaya alınmamıştır. (Bozok 
Mebusu Ahmet Hamdi Beyin takriri tekrar okundu. 
Efendim, tadilname (b) fıkrasına taaluk etmektedir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, biz tamamım defaten verirsen c/c 6 iskonto 

yaparız, diyoruz. Bazı taksitlerini verip bazıları nok
san kalacak şekilde mürekkep bir madde olacaktır. 
Anlayamadım. Sonra, satışlarda İstikrazı Dahilinin 
kısmen kabulü teklif ediliyor, bu katiyen caiz değil
dir. 

REİS — Efendim, Vekil Beyefendi evvelce satıl
mış olan (emlâki milliye ve metruke satış bedellerinin 
defaten verilmek şartı ile bakiyei tekasiti) fıkrasından 
(defaten) kelimesini kaldırmaktadır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Verilecek olan para ne kadar verilirse verilsin. 

Defaten verildiği halde mahsup edileceği şekli, mu-1 

kassiten verildiği halde mahsup edileceği şekline, ya
ni, her taksitin tediye esnasında mahsup edileceği şek
line koymaktadır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
«B» fıkrasını bu suretle tashih etmek istiyorsunuz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — İstikrazı Dahilî ile 
tediye edilir diyor değil mi? 

REİS — Efendim! Burada iki fıkra vardır. Birisi 
H fıkrası ki 1340 senesinden itibaren satılan emlâki 
milliye bedelâtından sureti mahsubu vardır. Bir de; 
evvelce satılmış olanların bakiyei tekasiti vardır. Ba
kiyei tekasit defaten verilmek suretiyle mahsup edi
lecektir. Bu teklif, defaten değil, her taksit esnasında 
mukassiten verilmesi hakkındadır. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Müsaade bu-
yurulursa Bozok Mebusu muhtereminin teklifi hak
kında encümenin noktai nazarını arz edeyim: < 

Birinci fıkramızda, (İşbu kanunun mevkiî meri
yete vazından itibaren satılacak emvali milliye ve met-
|pke satış bedelâtına mukabil) diyor. Bu, aşikârdır. 
Kanunun tarihi neşrinden itibaren satılacak olan emva
li milliye ve metruke satış bedellerine mukabil İstik
razı Dahilî Tahvilâtı vereceğini ve bunun başabaş ka
bul edileceğini herkes bilir. Ve alış veriş buna göre 
taayyün eder. Halbuki, bundan evvel cereyan eden alış 
verişlerde satış muamelâtında herkes İstikrazı Dahilî 
Tahvilâtının başabaş kabul edileceğini nazarı itibare 
alarak fiyat vermiş değildirki şeraiti mübayaayi, şerai
ti furuhtu tadil ederek alıcıların lehinde bu yolda bir 
fayda temin etmeye lüzum hâsıl olsun. Encümende tet
kik ettiğimiz zaman, bugüne kadar emvali milliye ve 
metruke satışına iştirak ederek mal almış olanların 
bakiyei tekasiti her ne ise, bunun dahi İstikrazı Da
hilî Tahvilâtı ile ödenmesi esasının kabulünü muva
fık gördük. Yalnız buna karşı bir şart olarak, ref i ta
lep olunan defaten verilmek şartım vazettik ki şerai-
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ti furuht da yapılmış olan tadilât bir taraftan hazine 
lehinde, bir taraftan da alıcı lehinde bir tevazün husu
le getirmiş olsun. Bu tevazünü haleldar edebilecek bir 
noktai nazar olduğu için Encümenimiz bu takririn 
kabulünü muvafık görmez. 

REİS — Efendim! Encümen takrir hakkındaki 
noktai nazarını izah ettiler. Hamdi Beyin takririni 
reye vazediyorum. Bu tadilnameyi nazarı mütalâaya 
alanlar lütfen el kaldırsın... Nazan mütalâaya alma
yanlar lütfen el kaldırsın... Nazan mütalâaya aUnma-
mıştu.'. 

(Van Mebusu Hakkı Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kal-N 

dırsın... Nazarı mütalâaya almayanlar lütfen el kal
dırsın... Aknmamıştır. 

Recep Zühtü Beyin tay takriri vardır (H) fıkra
sındaki İstikrazı Dahilî tabirinin tayymı teklif ede
rim, diyor. Halbuki (H) fıkrası İstikrazı Dahilî tah
vilâtı için mevzudur. O fıkra kalkarsa madde tama
men kalkar. Halbuki maddenin tamamen tayyı hak
kındaki teklifi reyiâlinize arz ettim. Kabul buyurma-
dımz. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — İstikrazı Dahi
linin esası (C) fıkrasının sonundaki fıki'adır. Orada 
yalnız İstikrazı Dahilî değil başka şeyler de vardır. 

REİS — Tadilnameniz tekrar okunsun. 
(Recep Zühtü Beyin takriri tekrar okundu.) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Tıabzon) -
Bu tamamen evvelki tekliftir. 

REİS — Mevzu" istikrazı dahildir. Bu kalkarsa 
heyeti mecmuası kalkar. Halbuki daha evvel vasi tay 
teklifini reye vazettim, kabul edilmedi. 

Efendim! Bu madde Hasan Fehmi Beyin mütalâa-
namesi ile beraber encümene verilmiştir. 

Dördüncü maddenin müzakeresine geçiyoruz : 
Madde 4. — Kanunu mezkûrun sekizinci madde

si berveçhizir tadil olunmuştur. 
Mahsup edilecek mebaliğ, seneleri bütçelerine kay-

dedilmeksizin mezkûr senelere ait kayıtları kapatıl
mak şarüyle 1340 - 1924 : 1928 seneleri varidat büt
çelerinde açılan faslı mahsusa irat ve Iskontolarla be
raber mezkûr senelere ait duyun bütçelerinde açıla
cak faslı mahsusa masraf kaydedilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Dördüncü 
maddeyi aynen kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 3 Nisan 1340 tarihli mahsup kanunu
nun dokuzuncu maddesinde muharrer müddeti mah
sup, 1928 senei maliyesi nihayetine kadar temdit olun
muştur. 

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

Madde 6. — 3 Nisan 1340 tarihli mahsup kanunu
nun işbu kanun ile fesih ve tadil edilmeyen ahkâmı 
bakidir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri.) Altıncı maddeyi aynen kabul edenler ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
öteki maddeler gelsin de sonra efendim* 

REİS — Efendim, diğer maddeleri, encümenden 
tashihen gelecek maddeyi müteakip müzakere edece
ğiz. Vaktimiz de gecikmiştir. Başka bir şey yoktur. 

Evvelce reye vazedilen kanunlar hakkında reyle
rini istimal buyurmadan rufeka lütfen reylerini isti
mal etsinler! İstihsali âra hitam bulmuştur. 

Seyrisefain İdaresinin 1341 senesi bütçesinde mü
nakale icrasına ve idarçi mezkûrenin. liman tahmil ve 
tahliye şirketlerine iştirakine dar kanuna, rey veren 
150 zattır. (137) kabul, (12) ret, (1) müstenkif var
dır. Binaenaleyh kanun (137) rey ile kabul olunmuş
tur. 

Ticaret Muahedesi aktedilmeyen memleketler mu-
varedatından alınacak rüsum ile icabında mukabele-
bilmisil icrasına dair 12 Kânunuevvel 1341 tarih ve 
691 numaralı müzeyyel kanuna rey veren azamn ade
di (165) tir. (165) kabul reyi verilmiştir. Binaenaleyh 
kanun (165) rey ile kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat İ4'de içtima etmek üzere cel
seyi tadil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat 17,25 

..+.. 
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Seyrisefain idaresi J341 senesi bütçesinde münakale icrasına ve idarei mezkûrenin liman tahmil ve tahliye 
şirkştjerine iştirakine dair kanunun ikinci defa tayini esami i|e reye vazj neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulvi B.
Ruşen Eşref B, 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besiim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B, 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat Bv 

Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BlGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B< 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 

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

Reye iştirak edenler : 150 
Kabul edenler : 137 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

12 
il 

(Kabul edenler) 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Neçmi B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B.-

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 

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

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim Bi 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 
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GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin. B, 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tabir B, 

! GÜMÜŞANE 
Hasan FehmS B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B, 
Hafız İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 

İZMİR 
Kâmil B, 
Mahmut Celâl B. 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B, 

1 — 

KIRKLARELİ 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B, 

Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nurİ B. 
Rağıp B, 
Recep B, 

MALATYA 
Bedir Bs 

Dr. Hilmi B. 
ReşSt B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esat B, 

MUŞ 
tlyas Sami B. 
Osman Kadri B, 
Rıza B. 
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NİĞDE 

Galip B. 
Halit B. 

ORDU 

Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 

Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B.j 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan Harriit B^ 

SARUHAN 
Abiden B. 
Ethem B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B, 

SİVAS 
Ziyaettin B. 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 

İSTANBUL 

Hüseyin Rauf B. 
Refet Paşa 

SİVEREK 

Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

TOKAD 

Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B, 
Süleyman Sırrı B. 

(Reddedenler) 

KARESİ 
Haydar Adil B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

MERSİN 
Besim B. 

(Müstenkif) 

KAR ESİ 

URFA 
Ali B< 
Refet B. 
Saffet B, 

VAN 
Hakkı B. 
Münlip B. 

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

ORDU 
Faik B, 

SİVEREK 
Mahmut B. 

TRABZON 
Rahm'i B, 

Mehmet Vehbi B. 

»»••« 
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Ticaret muahedesi aktedilmeyen memleketler muvaredatından alınacak rüsum ile icabında mukabeleîbilmisl 
icrasına dair 12 Kânunuevvel 1341 tarihli ve 691 numaralı Kanuna muzeyyel Kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHÎSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Dr. Reşit Gaiib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

165 
165 

0 
0 

(Kabul edenler) 

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

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELAZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Cazim B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

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

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

HAKKARİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Fethi B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 

Hüseyin Rauf B. 
Refat Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Münir B. 

KARESİ 
Haydar Adil B„ 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. . 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B, 
Mustafa B. 
Mustafa Fevzi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 
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MALATYA 
Bedir B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Hacı Mehmet B, 

MARDÎN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esat B,. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NJĞPE 
Ata B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
h'amdi B. 
İsı^ail B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Ethem B. , 
Kemal B. 
Reşat B. 
Yaşar B. 

. SÜRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

URFA 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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SIRA NUMARASI: 27 

TİCARET MUAHEDESİ AKTEDİLMEYEN MEMLEKETLER MUVAREDATINDAN ALINACAK RÜ
SUM İLE İCABINDA MUKABELEBİLMİSİL İCRASINA DAİR 12 KÂNUNUEVVEL 1341 TARİH 
VE (691) NUMARALI KANUNUN TADİLİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/820) NUMARA
LI KANUN LÂYİHASI VE KAVANİNİ MALİYE TİCARET VE MUZAVENEİ MALİYE ENCÜMEN

LERİ MAZBATALARI 

3 Kânunusani 1926 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet : 6/102 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Ticaret muahedesi akdedilmeyen memleketler mu-
vaı edatından alınacak rüsum ile icabında mukabele-
bilmisil icrasına dair 12 Kânunuevvel 1341 tarih ve 
691 numaralı kanunun tadili hakkında Ticaret Vekâ
letince tanzim edüen ve İcra Vekilleri Heyetinin 13 
Kânunusani 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Mec
lisi Âlîye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı 
mucibe mazbtasaımn musaddak sureti takdim olun
muştur. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Memaliki ecnebiye ile doğrudan doğruya muame

lâtı ticariyede bulunan erbabı ticaretin memlekete it
hal edecekleri emtianın iştira şartlarında ve maliyet 
fiyatlarında gümrük rüsumunun haiz olduğu tesir ik-
tisaderi pek ziyade şayanı ehemmiyettir. Şu itibarla 
bir kısım erbabı ticaretin bu kerre mevkii meriyete 
vazolunan Gümrük Rüsumunun Tezyidi hakkındaki 
Kanunun neşrinden mukeddem memaliki ecnebiye 
ile icra ettikleri muamelâtı ticariyelerinde eski kanun 
münderecatını nazarı itibare almış olacakları ve ma-
rülarz kanunun üçüncü maddesi mucibince hükmü 
kanun tarihi neşrinden muteber olacağı cihetle bu 
suretle evvelce mubayaa edilmiş olan veya yolda bu
lunan eşyayı ticariyelerinin vürudu ile fazla resim 
tediyesine mecbur oldukları takdirde muamelâtı ti-
cariyeleri üzerine tesiratı mühimme icra ederek ma
liyet fiyatlarının tezayüdünü mucip olacağı ve bin-
nctice mukaddema daha dün bir fiyatla satış yapa
rak bağlanmış ve hesabatı ona göre tespit ve tanzim 
etmiş oldukları muamelenin teşevvüşünü ve pek külli 
zarar ve ziyana duçar olmalarını intaç edecektir. 
Bundan maada, bu resmin anî olarak tezayüdü satış 
yapan memaliki ecnebiyedeki tüccarların muamele
leri üzerinde hiç bir tesiri hak değildir. Bunlar icra 
ettikleri satışları ancak kendi memleketlerindeki şe

raiti ticariye ve iktisadiyeye tevfikan tanzim edecek
lerinden herhangi bir Türk taciri hesabına yaptıkları 
satıştan bu rüsumun tezayüdü dolayısiyle katiyen mü
teessir olmazlar. 

Binaenaleyh tedricen inkişafa başlayan ticaretimi
ze ve tüccarlarımızın muamelâtına tesiri azimi bedihi 
bulunan bu kabil kanunların tatbikinden akdem ken
dilerinin haberdar olmalarını temin ve ol suretle te-
dabiri lâzımeyi ve hesaplarını tespit edebilmeleri için 
lâeka! bir iki ay sonra tatbik edilmesi zarurî görül
mektedir. Bu maksadı temin için mezkûr kanunun 
dahi 1 Şubat 1926 tarihinden itibaren muteber olması 
hakkında tanzim olunan lâyiha i kanuniyenin iktisabı 
kanuniyet eylemesi hususunun teminini rica ederim. 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Ticaret muahedesi akdedilmeyen memleketler nıu-

varedatından alınacak rüsum ile icabında mukabele-
bilmisil icrasına dair 12 Kânunuevvel 1341 tarih ve 
691 numaralı kanunun tadili lüzumuna dair Ticaret 
Vekâletinin tezkeresi Başvekâletin 13 Kânunusani 
1926 tarih ve 6/102 numaralı tezkeresiyle mevdu lâ-
yihai kanuniye tetkik ve müzakere olundu. 

Mezkûr lâyihanın yalnız serlevhası tebdil edile
rek mevaddı sairesi aynen kabul edümiş ve bermu-
cibi havale Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine tevdi kılınmak üzere Riyaseti Celileye takdime 
karar verilmiştir. 

14 Kânunusani 1926 
Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muhariri 

Bayezıt Yozgat 
Şefik Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Ankara Ordu 
İhsan Hamdi 
Aza Aza 

Karesi Kırklareli 
Mehmet Cavit Şevket 

Aza Aza 
Kütahya Konya 

M. Ragıp Mustafa 
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14 . 1 . 1926 

Karar : 16 
Ticaret Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ticaret muahedesi akdedilmeyen memleketler 

muvaredatından alınacak rüsum ile icabında muka-
belebilmisil icrasına dair 12 Kânunuevvel 1341 tarih 
ve 691 numaralı kanunun tadili lâyihası encümeni-
mizce kabul olundu. Hükümet esbabı mucibesi kâfi 
delâili havi ve müstaceliyeti bedihi bulunduğundan 
Kavanini Maliye Encümeninin tadili veçhile kabulü 
encümenimizce de muvafık görülmekle Riyaseti Ce
lileye takdim olunur. 

Ticaret Encümeni Reisi 
Mustafa Hilmi 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Bolu 

Konya 
Bekir 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Mehmet Vasfı 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet : 107 

Esas : 1/820 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ticaret muahedesi akdedilmeyen memleketler mu

varedatından alınacak rüsum ile icabında mukabele-
bilmisil icrasına dair 12 Kânunuevvel 1341 tarihli 
kanuna bazı mevad tezyili hakkında. Başvekâletten 
varit olup, 14 Kânunusani 1926, tarihli Heyeti Umu
miye içtimaında Ticaret, Kavanini Maliye ve Muva
zenei Maliye Encümenlerine havale buyrulan tezkere 
ve merbutu kanun lâyihası Ticaret ve Kavanini Ma
liye Encümenleri mazbatalan ile birlikte' Encümeni
mize tevdi kılınmakla Maliye ve Ticaret Vekilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde izah edildiği veç
hile mevzubahis kanunun tarihi neşrinden muteber ol
ması keyfiyetinin işbu kanunun tatbik edileceği mem
leketlerden emvali ticariye sipariş etmiş ve bu sipa-
rişata müsteniden satış yapmış olan tüccarımızı müş
külâta ilka edeceği anlaşılmış ve kanun ile istihdaf 
edilen maksadın memleektimizle Ticaret muahedesi 
akdetmiş olan memleketlerin müstefit oldukları tari-
fei ticaret muahedesi akdini istemeyecek memleketler 
hakkında ayniyle tatbik etmemek olup, bu yüzden 

Türk tüccarının zarardide olmasına meydan verilme
si bittabi gayri kabili tecviz bulunmuş olduğundan 
Ticaret ve Kavanini Maliye Encümenleri ile hem
fikir olarak encümenimiz de lâyihanın kabulünü mu
vafık görmüş ve maddelerde icra ettiği cüzî tadilât 
ile lâyihanın müstacelen müzakere Duyurulması rica-
siyle Heyeti Celileye takdimine karar vermiştir. 

Reis Mazbata Muharriri 
Çankırı Çatalca 

Mustafa Abdttlhalik Şakir 
Kâtip Aza 
Konya tsparta 

Fuat Mükerrem 
Aza Aza 

Diyarbekir Sanıhan 
Şeref Reşat 
Aza Aza 

Gaziantep Konya 
Ahmet Remzi Kâzım Hüsnü 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Hükümetin Teklifi 
Ticaret muahedesi aktedilmeyen memleketler muva
redatından alınacak rüsum ile icabında mukabelei 
bilmisil icrasına dair kanunun tadili hakkında kanun 

lâyihası. 
Madde 1. — Ticaret muahedesi aktedilmeyen 

memleketler muvaredatından alınacak rüsum ile ica
bında mukabelebilmisil icrasına dair 12 Kânunuev
vel 1341 tarih ve 691 numaralı Kanunun tatbiki için 
tarihi neşrinden itibaren iki ay mühlet verilir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

13 Kânunusani 1926 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahumt Esat 
Müdafaa! Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekil; 

M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mustafa Necati 

Nafıa Vekâleti Vekili Ziraat Vekili 
Ali Cenanı Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 

Ali Cenanı Hasta 



Muvazenei Maliye Encümeninin tadili 

Ticaret muahedesi akdedilmeyen memleketler mu
varedatından alınacak rüsum ile icabında mukabele-
biHmisiI icrasına dair 12 Kânunuevvel 1341 tarih ve 
691 numara'ı Kanuna müzeyyel Kanun. 

Birinci madde — Ticaret muahedesi akdedilme
yen memleketler muvaredatından alınacak rüsum ile 

icabında mukabele bitmişi! icrasına dair 12 Kâanunu-
evvel 1341 tarihli Kanunun tatbiki için neşri tarihin
den itibaren iki ay mühlet verilmiştir. 

İkinci madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Sıra Numarası : 23 

25 EYLÜL 1339 TARİH VE 347 NUMARALI KANUNUN BİRİNCİ MADDESİNtN TEFSİRİ HAKKIN
DA (3/504) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ

BATASI 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Başvekâlet 24 Teşrinisani 1341 
Kalemi Muhsus Müdüriyeti 

Aedt : 6/5527 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiiesine 
Mücadeîei MiIKyeye İştirak Etmeyen ve Hududu 

Millî Haricinde Kalan Erkân, Ümera ve Zabıtan ve 
Memurin ve Mensubini Askeriye Hakkında Tatbik 
Okunacak Muameleye Mütedair 25 Eylül 1339 tarih 
ve 347 Numaralı Kanunun, tatbikatında tereddüt 
edilen birinci maddesinin tefsiri hakkında Müda
faai Milliye Vekâleti Celilesinden merbut 4 Teşrini
sani 1341 tarih Umuru Muhakemat Müdüriyeti 3349 
numaralı tezkerenin musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının müstacelen ifasına ve neticesinin 
işarına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Kuvayı inzibatiyeye dahil olmak kasıt ve gayesi 

ile tahriren müracaatta bulunup kuvayı mâruzaca 
halen meçhul olan esbaba binaen kabul edilmemiş 
bulunan bazı zabitan hakkında Heyeti Mahsusaca 
icra kılınan tetkikat neticesinde keyfiyet teşebbüs 
derecesinde kaldığından bahisle cezalandırılmaları 
müştekimi ahvalleri sabit olmadığına müttefikan 
karar verilegetmektedir. Gerçi 25 Eylül 1339 tarihli 
Kanunun birinci maddesi metnindeki sarahate göre 
nispeti askeriyenin kati (Herhangi bir suretle hare
kâtı milliye aleyhindeki teşkilâta dahil olmak) veya 
(Münferiden çalışmak) keyfiyetinin tahkiki ile kabil 
olduğuna nazaran heyeti mahsusanın bu baptaki mu-
karreratı şekli kanuna muvafık görünmekte ise de 
25 Eylül 1339 tarihli Kanunun birinci maddesinin ru
huna tevafuk edecek veçhile memleket aleyhindeki 
teşkilâta tahriren duhul talebinde bulundukları hal
de Kuvayı İnzibatiye tarafından kabul edilmedik

leri için teşebbüsü tam hasıl olmasına rağmen ihti
yarları hilâfında ikâı zarar edemeyenlerin birinci 
maddedeki (Münferiden çalışmak) fıkrasının dairei 
şümulüne dahil bulunup bulunmadığında tereddüt 
hasıl olduğundan keyfiyetin Büyük Millet Meclisin
ce müstacelen tetkik ve tefsirine müsaadei samilerini 
arz ve istirham eylerim efendim. 

Recep 
Müdafaai Milliye Vekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Karar 
11.1.1926 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
Başvekâletin tezkeresi ile Müdafaai Milliye Ve

kâleti şunun tefsirini istiyor. 

Mücadeîei milliye esnasında bazı zabıtan Kuva
yı İnzibatiyeye girmek için tahriren müracaat etmiş. 
Fakat meçhul sebeplerden dolayı kabul edilmemiş. 
Bursa'daki Heyeti Mahsusa bu zabıtanın vatan aley
hindeki kararlan teşebbüs halinde kalmış diyerek ce
zalandırılmalarım müştekim ahvalleri sabit olmadı
ğı müttefikan karar vermekte imiş. 

Şimdi vekâlet, bu gibi zabıtanın harekâtı 25 
Eylül 1339 tarihli Kanunun beşinci maddesindeki 
(1) (münferiden çalışmak) fıkrasının dairei şümulün
de olup olmamasında tereddüt ediyor ve mezkûr fık-

(1) Madde 1. — İstanbul ve vilâyatı müstahlasa 
ile Türkiye haricinde kalarak Millî Mücadeleye işti
rak etmeyen berrî, bahrî ve havaî ve jandarma sınıf
larından muvazzaf, mütekait ve ihtiyat bilûmum er
kân, ümera ve zabitan ve memurin ve mensubini 
askeriyeden herhangi bir suretle Harekâtı Milliye 
aleyhindeki teşkilâta dahil oldukları veya münferi
den çalıştıkları bir heyeti mahsusa tarafından yeni
den tetkik ve tahkik neticesinde sabit olanların bir 
daha hidematı devlette istihdam edilmemek üzere 
nisbeti askeriyeleri katolunur. 
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ranın tefsirini talep ediyor. Bazı zabıtan vatan 
aleyhinde teşekkül eden Kuvayı İnzibatiye teşkilâtı
na girmek için tahriren müracaatta bulunmuş, fakat 
kendi ellerinde olmayan sebepler tahtında bu arzu
lan reddedilmiş.: 

Encümen bu hareketi teşebbüs hafinde değil, ic
ra edilmiş bir cürüm olarak kabul etmiştir. Yani 
vatan aleyhindeki teşkilâta girmek için tahriren mü
racaatı cürüm telâkki etmiş ve bu gibi eşhasın mün
feriden vatan aleyhinde çalışmak istediklerini anla
mıştır. Bu mülâhazat üzerinde Kuvayı Inzibatiyeye 
girmek için tahriren müracaat eden zabitanın hare
kâtı 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun birinci madde
sindeki vatan aleyhinde münferiden çalışmak fık-

rasınm dairei şümulünde 
mistir,; 

MUdafaai MilMye Encümeni 
Reisi Namına 

Rize 
T, Ekrem 

Kâtip 
Kocaeli 

Kararda isabet yoktur 
muhalifini. 

İbrahim 
Aza 

Ertuğrul 
Rasim 

bulunduğuna karar ver-

Mazbata Muharriri 
Rize 

T. Ekrem 

Aza 
Muhalifim 

Mahmut Nedim 

Aza 
Ordu 
Recai 
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Sıra Numarası : 24 

3 NİSAN 1340 TARİHLİ MAHSUBU UMUMÎ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN TADİLİ VE 
TEMDİDİ AHKÂMI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/790) NUMARALI KANUN LÂYİ

HASI VE KAVANİNİ'MALİYE VE MLIVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
6/6063 

21 Kânunuevvel 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî Kanunu

nun bazı maddelerinin tadil ve temdidi ahkâmı hak
kında Maliye Vekâletince tanzim olunan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 9 Kânunuevvel 1341 tarihli içtima
imin tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen ka
nun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musad-
dak sureti leffen takdim olunmuştur. Muktezasımn 
ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulması-
nı rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî Kanunu

nun ihtiva eylediği müddetin 1341 senei maliyesi ni
hayetinde hitam bulması ahkâmı kanuniyeden ise de 
hükümeti sakite zamanında Harbi Umuminin tevlit 
eylediği düyunu hazine pek mütenevvi olmakla be
raber Harekâtı Milliye esnasında bazı mahallerin ku-
yudu muhterik ve bazı mahallerin kuyudu da ilcayı 
harp ile perişan bir vaziyete girmesi hasabiyle alâka-
daran tarafından matlubatı mutazammın ibraz olu
nan vesaitin kuyut ile tatbiki kesbi müşkülât etmiş 
ve bunlardan mühim bir kısmı memurini maliyece 
muhabere ve hazineden istizana muhtaç bir halde 
görülmüştür. Bundan başka İstanbul'un Hükümeti 
Müliyeye iltihakı münasebetiyle lağvedilen devairin 
düyun ve matlübataııın tayin ve tespiti başka bir saf-
haî müşkülât ika etmiş ve mülga orduların Harbi 
Umumide vazıyed veya suveri saire ile efradı aha
liden vaki mehuzatlartmn Tetkiki Hesabat Komis
yonlarınca enva ve mekadirinin tayin ve tespiti bir 
çok tetkikat ve alâkadar makamat ile muhaberatı in
taç etmesi yüzünden miadı kanunî zarfında ne alâ-
kadaranın matlubatı için düyun ilmühaberi ita; ne de 
verileri ilmühaberlerin matlubatı hazine ile takas ve 
mahsubuna imkân görülemiyerek ehemmiyetli bir 
miktarda muamelenin tedahülde kaldığı bilmuhabere 

anlaşılmış ve bu sebebi ıstırarî ile salifülarz Mahsu
bu Umumî Kanununun tasfiyei hesabat zımnında da
ha iki sene temdidi hazinece zarurî görülerek merbut 
lâyihai kanuniye tanzim ve takdim olunmuştur. 

Mahsubu Umumî Kanununun 1 ve 9 ncu mad
delerini tadilen ve zeylen yapılan işbu lâyihai kanu-
niyenin birinci maddesi kanunu mezkûrun 9 ncu mad
desindeki müddeti muayyenenin temdidini mutazam
mın okluğu cihetle müstağnii izah görülmüştür. Ay
nı kanunun birinci maddesinin şekli muaddelini ifa
de eden ikinci madde bilhassa atideki tadilâtı esasi-
yeyi ihtiva eylemektedir ki onlar da şudur : 

A — Hükümeti sakıta zamanındaki bütçeden ve 
her türlü emanattan mütevellit kâffei düyun, 

B — 1340 senei maliyesi gayesine kadar Hazine
nin devairi resmiyeden maada eşhas ve şirketler zim
metinde sabit ve mütehakkik bilcümle matlubatına, 

C — Hazineye ait bedelâtı icareye, 

D — Hükümeti sakıta veya Hükümeti Milliye 
bütçelerine ait avans ve eşhas zimemlerinden 1340 se
nesi nihayetine kadarki matlubata. 

H — 1340 senesi gayesine kadar tarh ve tahak
kuk ettirilip halen ve atiyen kesbi katiyet edecek ver
gilere, 

V) İstikrazı Dahilî Tahvillerinin fii ihraçlarının 
her nevi matlubat ve bilhassa 1342 senesinden satı
lacak emvali milliye ve metruke satış bedellerine, 

R) Tekâlifi milliye ve vesaiti nakliyeden vaci-
büttediye düyunun şahsı ahere ciro edilmeyerek 
münhasıran ashabının veya ekaribinin (V) fıkrasın
daki matlubatın kâffesine mahsubundan ibaretitr. 

Gerçi 3 Nisan 1340 tarihli Mensubu Umumî Ka
nununda eşhasa ait emanatı adiyenin nakden ifası 
muharrer ise de, bütçe hizmetinden mütevellit istih
kak ile Hükümeti sakıta zamanındaki emanatı adiye 
düyunu arasında şayanı tercih bir fark olmadığı ci
hetle işbu lâyihai cedidede bu kabil muamelâtı nak-
diyeden mütevellit düyunun dahi şümullü matlubatı 
hazine ile takas ve mahsubu muvafık görülmüştür. 
Emvali metruke ve milliyeden hazineye ait bedeli 
icarlar Meclisi Âlinin tefsiri ahiri icabınca esasen 
mahsuba tabi olduğu halde bu müddetten son raki-
lerin mahsuba tabi olmaması birçok iltibas ve mu-
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haberatı istilzam ettiğinden ve her ne şekilde olursa 
olsun hesapların tasfiye ve intacı hazine için daima 
faydalı olduğundan 1340 senesi gayesine kadarki 
alelumum avans ve eşhas zimemlerinin işbu mahsup 
lâyihası ile temizlenmesi muvafık görülerek madde 
ona göre yazılmıştır. 

İstiklâli millimizin istihsali maksadiyle girişilen 
harbi ahirde hazinenin halka borçlandığı tekâllifi 
milliye ve vesaiti nakliye ile yine Harmi Umumî il-
cası ile hazinenin ihraç eylediği İstikrazı Dahilî Tah
villerine bir kıymeti mahsusa vermek itiban ma-
lii devletin tezayüd«n« ve atide görülecek bu kabil 
ihtiyacatın hükümetçe daha suhuletle teminine me
dar olacağı cihetle bu iki kısım düyunu hazinenin 
1342 senesinden itibaren satılacak emvali milliye ve 
metruke bedellerine başabaş olarak mahsubu bilvü-
cuh faydalı görülmüş ve ikinci maddenin fıkraî ahi-
resi bu sebeple yazılmıştır. Harbi Umumiden İstik
lâl Harbinin hitamına kadar ciheti askeriyece vazıyed 
edilen mebani ve merakibi bahriyenin icar ve hasar 
bedellerinden mütevellit düyun, muhtelif içtihatlar 
ilcasiyle şimdiye kadar mahsup edilememiştir. 12 
Mart 1332 tarihli kanunun 12 nci maddesinin hükü
meti tazminden vareste kıldığı hal, sahai harp dahi
lindeki memleketlerde gerek Türk orduları, gerek düş
man ordulan tarafından her ne suretle olursa olsun 
duçan hasar olan mebaniye maksür olmak lâzım 
gelip sahai harp dahilinde bulunmayan mahallerde 
velevki seferberlik ilcasiyle olsun ciheti askeriyece 
işgal edilmiş olan mebani veya merakibi bahriyenin 
işgal müddetine ait bedeli icarlarının tanınmaması 
ashabı hakkında gadri tevlit edeceği şüphesiz olup, 
hükümetler daima halkın refah ve saadetine ve sarih 
haklarınnı sıyanet ve edasına hadim birer vasıtai 
icraiyeden olmaları itibariyle düyunu mezkûrenin 
dahi mahsuben olsun tesviyesi lâzımei madeletten 
görülmüş ve üçüncü maddei müzeyyelenin bu sebep
le yazılmış olduğu arz olunur efendim . 

Kânunuevvel 1341 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
23 

30 . 12 . 1341 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Mahsubu Umumî Kanununun birinci ve doku

zuncu maddelerinin tadili hakkında Maliye Vekâ
letince tanzim ve Başvekâletin 21 Kânunuevvel 1341 
tarih ve (6/6063) numaralı tezkeresiyle makamı Riya

setten encümenimize havale buyurulan lâyihai kanu
niye tetkik ve müzakere olundu. 

Gerçi mezkûr kanunun meriyetinin 1340 senesi 
nihayetine kadar lüzumu temdidi Meclisi Âliden tef-
siren kabul edilmiş ise de muamelâtın devamı cere
yan ve ademi intacı dolayısiyle henüz mahsubu icra 
edilmemiş elde pek çok mezabıt bulunduğundan bu 
kasdın temini gayesine matuf olarak tedvin edilmiş 
olan birinci madde aynen kabul edilmiştir ve ekser 
mahaller malsandıklarında emanatta mukayyet akçe
ler sandık mevcudunun ademi kifayesi dolayısiyle 
ashabına nakden tesviye edilememekte olduğu görül
düğünden bu kabil emanat akçe ashabının matlupları
nın müzayedeten alacakları emlâk bedeline mahsup 
suretiyle istiyfalarını teminen maddeye bedelleri keli
mesinden sonra (Bilûmum emanatta bulunan akçe
ler) ibaresinin ilâvesi tensip edilmiştir. Seferberliğin 
devamı müddetince işgal edilmiş olan mebani hak
kında kanunu mahsus ahkâmı tamamiyle tatbik edile
mediği gibi bazan ahkâmı kanuniyeyi tatbike vakit 
ve zaman bulamaksızın işgal edilmiş mebani de mev
cut olduğundan, keyfiyeti işgalin kanunun tarifat 
dairesinde vukuunu ispat edemeyen ve fakat her ne 
suretle olursa olsun mülkünün ciheti askerice işgal 
edilerek bol icar ita edilmediğini vesaikle ispat eden 
ashabı emlâkin hukukunu siyaneten üçüncü madde
den (Kavanini mahsusa ahkâmına tevfikan) ibaresi 
tayyedilerek fıkaratı mevadı saire aynen kabul ve 
Muvazenei Mâliye Encümenine tebliğ buyurulmak 
üzere Riyaseti Celileye takdimine karar verilmiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Beyazıt 
Şefik 

Kâtip 
Ankara 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
106 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

12 . 1 . 1926 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî Kanunu
nun bazı maddelerinin tadili ve temdidi ahkâmı hak
kında olup, Başvekâletin 21 Kânunuevvel 1341 ta-
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rihli 6/6063 numaralı tezkeresiyle varit olup, Heyeti 
Umumiyenin 29 Kânunuevvel 1341 tarihli içtimaın-
da Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümenlerine ha
vale buyurulan esbabı mucibeyi havi kanun lâyiha
sı Kavanini Maliye Encümeni mazbatasıyle birlikte 
encümenimize tevdi kılınmakla Maliye Vekili Ha
san Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Bazı esbabı mücbire dolayısiyle ehemmiyetli mik
tarda tedahülde kalan muamelâtın ikmali için 1341 
senei maliyesi nihayetinde hükmü münkazi olacak 
olan 3 Nisan 1340 tarihli mahsup Kanununun iki 
sene daha temdidiyle hududu mahsubatın gerek ha
zinenin gerek alâkadarların menfaatlerine muvafık 
olarak tevsii ve İstikrazı Dahilî Tahvillerinin mat-
lubatı hazine ve emvali milliye ve metruke satış be
dellerine mukabil kıymeti muharrereleri üzerinden 
kabulü gibi iki noktayı istihdaf eyleyen işbu lâyihai ka-
nuniyenin Heyeti Umumiyesinin esas itibariyle ka
bulünü encümenimiz muvafık görmüştür. 

Maddelerde icrası tensip edilen tadilât berveçhi-
zir arz olunur.: 

Lâyihai kanuniyenin birinci maddesi ibareye ait 
bazı tashihatla beşinci madde olarak kabul edilmiş
tir. 

Mahsup Kanununun birinci maddesinin tadiline 
dair olan ikinci maddenin teklif edilen tarzda kabu
lü halinde müteaddit tefsirlere ihtiyaç göstermiş olan 
3 Nisan 1340 tarihli kanundaki birinci maddei asliye 
kısmen tadil kısmen muhafaza edilmiş olacağı ci
hetle tatbikatta bu yüzden atıyen de bazı müşkülâta 
maruz kalınmak ihtimali varit görülmüş ve buna ma
ni olmak üzere ikinci maddenin ilk fıkrasında mün-
deriç ahkâm birinci maddei asliye ve bu maddeye ait 
olarak şimdiye kadar Meclisi Alice kabul buyurulan 
tefsirler ahkâmı ile mezç ve matlubatı hazine meya-
nında bulunan avansların 1336 senei maliyesinden iti
baren Hükümeti Miljiyece verilmiş olan avanslara 
ademi teşmili azadan Konya Mebusu Kâzım Hüsnü 
Beyin reyi muhalifine karşı ekseriyetle tasvip edile
rek birinci madde o suretle tadilen kabul olunmuştur. 

Hükümetin teklifinde birinci maddenin ikinci 
fıkrasını teşkil eden ve İstikrazı Dahilî Tahvilleriy
le tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye mazbatalarının 
emvali milliye ve metruke satışlarında sureti kabulü
ne dair olan noktai nazara gelince: Birinci madde
deki mahsup muamelesinden fazla bir hükmü ifa
de etmekte olması sebebiyle bu fıkranın ayrı bir mad

de mevzuu addedilmesi de encümenimizce muvafık 
görülmüş ve tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye maz
bataları ve emanet akçeleri esasen nakden vacibüt-
tediye olup bunların ashabı arzusuna tabi olmak üze
re her zaman birinci maddede mezkûr matlubatı ha
zineye mahsubu, gerek emvali milliye ve metruke 
satış bedelleri mukabilinde kabulü tabiî olduğundan, 
nakit ile vacibüttediye olmak gibi hususî bir imtiya
zı haiz bulunan matlubatı mezkûrenin bu kanunda 
zikri gayrı muvafık telâkki ve İstikrazı Dahilî Tah
villerinin gerek birinci maddede mezkûr matlubatı 
Hazine ile mahsubu emrinde, gerek emvali milliye 
ve metruke satış bedellerine mukabil fiati muharre
releri üzerinden kabulü hususunun hazinenin emva
li milliye ve metruke satışlarında rağbeti artırmak ve 
biran evvel satış muamelâtını neticelendirmek ve 
Düyunu Umumiye bütçesinden her sene tediye olu
nan 2, 157, 312 lira raddesindeki İstikrazı Dahilî 
Tahvilât faizlerinden kurtulmak gibi menafi temin 
etmekle beraber İstikrazı Dahili Tahvilleri kıymeti 
tedavüliyesinin yükselmesi suretiyle itibarı malimize 
de hadim olacağı mülahaza edilmiş ve maruz müla
hazaya tebaan İstikrazı Dahilî Tahvillerinin işbu ka
nun tarihi neşrinden sonra satılacak emvali milliye 
ve metruke bedellerine mukabil kabule hasrolunmı-
yarak bazı kuyut ve şerait dahilinde bu hükmün ka
nunun neşrinden evvel satılan emvali milliye ve met
ruke satış bedellerine ve 1340 senesinden sonraki 
emvali milliye ve metruke bedelâtı karesine de teş
mili tensip olunduğu gibi, emvali milliye ve metru
ke satış bedellerinin nakden veya İstikrazı Dahilî 
Tahvili ile defaten tediyesi halinde % 6 nisbetinde 
bir iskonto yapılması esası ilâve ve bu dairede tan
zim kılınan madde üçüncü madde olarak kabul olun
muştur. 

Lâyihanın üçüncü maddesi, Kavanini Maliye En
cümeni mazbatasında izah olunduğu veçhile Encü
meni mezkûrun tadili mucibince ikinci ve dördün
cü madde hükmü ise sekizinci maddei asliye hük
müyle mezç ve iskonto ilâve edilerek dördüncü mad
de olmak üzere kabul olunmuştur. 6, 7 ve 8 nci 
maddeler lâyihanın 5 ve 6 ncı maddelerine mütena-
zıran cüzî tadilâtla kabul olunmuştur. 

İzahatı maruzaya göre tanzim kılınan lâyihai ka
nuniye Heyeti Celileye takdim kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
Çankın Çatalca 

Mustafa Abdülhalik Şakır 
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Aza 

İsparta 
MUkerrem 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Aza 
İstanbul 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Sivas 

Rasim 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip Bey 

Hini imzada bulumnadı 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Aza 
Niğde 

Galip Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Hükümetin Teklifi 
Mahsubu Umimî Kanununun temdidi ahkâmına 

ve teferruatına dair 3 Nisan 1340 tarihli ve 459 nu
maralı Mahsubu Umumî Kanununun 1 ve 9 ncu 
maddeleri berveçhiatı tadil olunmuştur: 

Madde 1. — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umu
mî Kanununun 9 ncu maddesinde muharrer müd
deti mahsup 1344 seneî maliye iptidasına kadar tem
dit olunmuştur: 

Madde 2. — Temdit olunan müddet içinde ka
nunu mezkûrun birinci maddesi mucibince Tttrk-
kiye dahilinde bulunan mahallerde hükümeti sakıte-
ye ait olmak üzere Hazinenin bütçe ve muamelâtı 
nakdiyeden mütevellit olarak tahakkuk edecek her 
nevi düyunu, 1340 senesi gayesine kadar Hazinenin 
eşhas ve şirketler zimmetinde sabit ve mütehakkik 
bilcümle rüsum ve teklif ile ücurattan ve bedeli icar 
ve avans ve eşhas zimemlerinden mütevellit kâffeî 
matlubatına ve kezalik aynı müddete ait olarak 
tarh ve tahakkuk ettirilip halen ve atiyen kesbi kati
yet etmiş ve edecek olan harp kazançları ve müsak
kafat ve arazi ve temettü vergilerine takas ve mah
sup olunur. 

Fiî ihraçları ile İstikrazı Dahilî Tahvilleri ve 
Hükümeti Milliye bütçeleri dahilinde tekâlifi milliye 
ve vesaiti nakliye mazbatalarının vacibüttediye be

delleri ve bilûmum emanatta bulunan akçalar mad
de! salifede muharrer matlubatı hazineden maada 
1342 senesinden itibaren satılacak emvali milliye ve 
metruke satış bedellerine dahi tamamen mahsup edi
lir. Şu kadarki tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye 
mazbatalannm muhteviyatı yalnız sahipleriyle hakkı 
intikale malik ekaribin borçlarına takas ve mahsup 
olunup mazabıtı mezkûre şahsı ahere ciro edilemez. 

Madde 3. — Umumî seferberliğin ilânından 1 
Teşrinisani 1340 tarihine kadar Kavanini mahsusa 
ahkâmına tevfikan ciheti askeriyece vazıyed olunan 
mebani ile merakibi bahriyenin icar ve bedeli hasar
ları olarak tahakkuk eden düyun, ikinci maddede 
muharrer kâffei matlubatı hazine ile mahsup olu
nur. Sahaî harp dahilindeki mebaninin haşaratı taz
min edilmez. 

Madde 4. — Mevaddı salifede gösterilen mahsu-
batın kâffesi Düyunu Umumiye bütçesinde açılacak 
faslı mahsusa masraf kaydolunur. 

Madde 5. — Tarihi neşrinden itibaren meriyülic-
ra olan işbu kanun ile Mahsubu Umumî Kanununun 
fesih ve tadil edilmeyen ahkâmı kemakân bakidir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 9 Kânunusani 1341 

Başvekil 
İsmet 

lafaai Milliye Vekili 
Recep Bey 

imzada bulunmadı 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Nafıa Vekili 
Hasta 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
Hasta 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
3 Nisan 1340 Tarihli Mahsup Kanunununa Müzey-

yel Kanun 

Birinci Madde — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsup 
Kanununun birinci maddesi berveçhizir tadil edil
miştir: 
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Türkiye lıufdtrdu damlralffe bımmâfı mahallerde 
hazfhenih 1324 Serifcsî temmuzu ifm^asrnıtan 1339 
senei maliyesi nftaftmia kadar Bütçe ve muamelâtı 
nakdiycden mttteverht olarak tahakkuk edecek her 
nevî «rayının İ34Ö senei maliyesi gayesine kadar har-
zirrcnin eshns Ve sirkeler «ilTrıretrndt safeii Ve mü%-
hakkîk ötân beVçftfati cmetleVden mütevellit marhı-
bah ile mahsup olunur: 

A — Bilcümle rüsum ve tekâlifi 
B — Emvali milliye ile mübadeleye gayrı tabi eş

hasa ait emvali metruke bedeli ieareleri; 

C — Mektep ücuratı; 

D — Avans ve eşhas zimemteri; 

H — 1336 senei maliyesinden itibaren tarih ve 
tahakkuk ettirilip halen ve atiyen kesbi katiyet et
miş ve edecek olan harp kazançları ve müsakkafat 
ve arazi ve temettü vergileri 1336 senei maliyesin
den itibaren Hükümeti Milliye bütçe ve muamelâ
tı nakdfyesinden ımftevefm1 olarak tahakkuk «den 
düyun fle tarffii mezRûrSan itibaren HükumeH Mfl-
liyetfe verilmiş 'düaı avanslar Ve ateramum emvali mil
liye ve metruke satış muamelâtından mütevellit mat-
lubat mahsuba tabi değildir. 

İkinci Madde — Umumî seferberliğin ilânından 
1 teşrinisani 1340 tarihine kadar ciheti askeriyece 
vazıyed olunan mebani ile merakibi bahriyenin icar 
ve bedeli hasarları olarak tahakkuk eden düyun bi
rinci maddede muharrer matlubat ile mahsup olunur. 
Ancak sahaî harp dahilindeki rrtebaıti ve merakibi 
bahriyenin haşaratı tazmin olunmaz. 

Üçüncü Madde — İstikrazı Dahilî Tahvilleri bi
rinci maddede muharrer matlubatı hazineye ve fık-
ratı atiyede nıünderiç şerait dairesinde emvali milli
ye ve metruke satış ve icar bedellerine mukabil kıy
meti muharrereleri üzerinden kabul olunur. 

A —- İşbu kanunun mevkii meriyete varından iti
baren satılacak emvali milliye ve metruke satış be-
delâtına mukabil; 

B — İşbu kanunun mevkii meriyete vazı tarihi
ne kadar sarrtah «mvali milliye ve metruke satış be
dellerinin derken verilmek şartryie bakiyei tekasi-
tine mukabil; 

C — 1340 senei maliyesinden itibaren emvali mil
liye ve metruke bedelâtı icaresine mukabil; 

İşbu kanunun mevkii meriyete yazından itiba
ren satılacak emvali milliye ve metruke satış bedeli 
defaten gerek İstikrazı Dahilî tahvilâtı gerek nakit 
ile tediye olunduğu suretle % 6 Iskonto yapılacağı 
gibi işbu kanunun mevkii meriyete vazına kadar sa
tılan emvali milliye v emetrukenin bakiyei tekasiti 
defaten ve nakden tediye olunduğu surette kezalik 
% 6 ıskonto yapılır. 

Dördüncü Madde — Kanunu mezkurun sekizin
ci maddesi berveçhizir tadil olunmuşlar. 

Mahsup edilecek mebaliğ seneleri bütçelerine 
kâydedîlmeksizin mezkûr senelere ait kayıtları kapa
tılmak şartiyle 1340 - 1924 - 1928 seneleri varidat 
bütçelerinde açılan fash mahsusa irat ve iskontolor-
la beraber mezkûr senelere âft düyun bütçelermde 
açılacak fash mahsusa masraf kaydedilir. 

Beşinci Madde — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsup 
Kanununun 9 ricu maddesinde muharrer müddeti 
mahsup 1928 seneî maliyesi nihayetine kadar tem
dit olunmuştur. 

Altıncı Madde — 3 Nisan 1340 târihti Mahsup 
Kanununun işbu kanun ile fesih ve tadil edfîmîyen 
ahkâmı bakidir. 

Yedinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
müteberffîr. 

Sekizinci Madde — İşbu kanunun âhkâmmı ic
raya Adlîye ve Malîye Vekilleri memurdur. 
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