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REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 
45 nci İçtima 

25 Kânunisani 1926 
Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde açılarak zap
tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Ev
rakı varide ait oldukları mahallere havale edildi. 

Mücadelei Milliyede bilfiil ateş altında ifayı va
zife eyledikleri anlaşılan Aydm Mebusu Doktor Maz-
har, sabık Adana Mebusu Doktor Eşref ve sabık 
Karesi Mebusu Abdülgafur Beylerin hâmil oldukla
rı İstiklâl Madalyası şeritlerinin yeşil - kırmızıya teb
dili hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkere
siyle azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetlerine 
dair Divanı Riyaset kararlan okunarak kabul edildi. 

Sayfa 
ve Kavanini Maliye, Muvazenei Maliye encü
menleri mazbataları. 280:281,285:286 
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1341 senesi bütçesinde beşinci ve dördüncü fa-
sıllar arasında münakale icrasına dair (1/808) 
numaralı Kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 2815282,289:290 

4. — İstiklâl Muharebatı malullerine mükâ
fatı nakdiye itasına mütedair 397 numaralı Ka
nunun birinci maddesine tevfikan tanzim olu
nan sekizinci defterin gönderildiği hakkında 
(3/526) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Mu
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Badehu ruznamei müzakerata geçilerek müstace
liyet kararı ile Türk Tayyare Cemiyetinin posta mü-
resselâtı ücuratından muaf tutulan müessesat meya-
nına ithaline dair kanun lâyihasının maddeleri aynen 
kabul ve Heyeti Umumiyesi tayini esami ile reye 
konuldu. Bilâhara şeker ve petrol inhisarlarına dair 
kanun lâyihaları müzakere edilerek bazı mevadı ay
nen, bazıları tadilen kabul ve heyeti umumiyeleri ta
yini esami ile reye konuldu. Mahsubu Umumî Kanu
nunun bazı maddelerinin tadil ve temdidi ahkâmına 
dair lâyihai kanuniye ile Rize Mebusu Ekrem Be
yin bazı kolordu mıntıkalarında ifayı vazife edecek 
erkân, ümera ve zahitan ve mensubini askeriye hak
kında teklifi kanunisi müzakere edilerek maddeleri 
aynen kabul 'edildi. Bu kanunlardan birincisi tayini 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14.15 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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esami ile reye vaz olundu fe ikincisinin heyeti umu-

miyesi ekseriyetle kabul edildi. Evvelce tayini esami 

ile reye vaz edilen kanunların ekseriyetle kabul edil

miş olduğu, yalnız Mahsubu Umumî Kanununda ise 

nisap hasıl olmadığı bittebliğ Çarşamba günü içtima 
etmek üzere celse tatil edildi. 

REİS — Efendim; zaptı sabık hulâsası hakkında 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası 
aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
/. — «Mandra ve ağıl kanunu» layihası (1/706) 

numaralı ve Ziraat Encümeni mazbatası ile reddine 
dair Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları. 

REÎS — Okunacaktır. 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Mandra ve ağıl inşası mecburiyetine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinin 18 . 4 . 1341 tarih ve 
(6/1944) numaralı tezkeresiyle vürûd eden (1/706) 
numaralı lâyihai kanuniye ve Ziraat Encümeni maz
bata ve maddeleri encümenimize havale edilmekle 
tetkik ve tezekkür edildi. 

Mütevali harpler ve hâdiseler neticesi vaziyeti 
maliyesi rahnedar olarak kendi meskenlerini inşa 
hususunda bile duçarı müşkülât olan ve lâyihai ka-
nuniyenin matufu ileyhi bulunan köylüye bir de bu 
gibi inşaat mecburiyet külfetinin tahmili muvafık gö
rülememiştir. 

Saniyen; hayvanatın barmdırılmalarına ve muha-
fazai smhatlcrine ve neşvünemalarına ve binnetice 
halkın menafii iktisafdiyesine hadim tesisat ve inşaat 
yapıldığı vakit ormanlardan icabeden kerestenin 
mcccancn itası orman nizamnamesi ahkâmından bu
lunduğundan ayrıca maddei kanuniye tedvinine lü
zum yoktur. Binaenaleyh memleketin iktisadiyatına, 
ziraata büyük faydalar temin etmesi memul ve fakat 
tatbiki pek müşkül ve belki de fartı gayretle birçok 
hayvan ve ağnam esbabına zarar bas edebilecek olan 
bu tedabirin bir kanunla tevsikinden ise Hükümetin 
vasaiti mahsusiyesiyle telkinat, teşvikat ve tergibatta 
ve onlara bu inşaatın lüzum ve fevaâdini müspet te
sisat ile irae ederek halkın rağbetinin celbi daha mu
vafık olacağı düşünülmüş ve bu suretle lâyihai kanu-
niyenin kabul edilmemesi encümenimizce takarrür 
etmiş olduğundan keyfiyet heyeti unıumiyenin tasvi
bine arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Rahatsızlığı dblayısıyle İzmir 

mezundur. Ahmet Münir 
Kâtip Aza 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Tekirdağ 

Faik 
Aza 

Aza 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Aza 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Mandra ve ağıl inşası mecburiyeti hakkında İcra 

Vekilleri Heyeti Riyasetinin 18 . 4 . 1341 tarih ve 
19/44 numaralı tezkeresiyle vürüt eden (1/706) nu
maralı lâyihai kanuniye, Ziraat ve Dahiliye Encüme
ni mazbataları tetkik ve icabı tezekkür edildi. Encü
menimiz mütemadi hâdisat dolayısıyle malî vaziyeti 
düzgün olmayan ve kendi evini yaptırmakta çok güç
lük çeken köylüyü bu gibi inşaat ve tesisata mecbur 
etmek bugün için doğru olamayıp bu gibi mesailin 
ileride malî, iktisadî vaziyetin inkişafı ile Hükümetin 
halka numuneler göstererek fevaid muhassesatını an
latması ile temin edilecek işlerden olduğuna kanidir. 
Binaenaleyh, Dahiliye Encümeninin; lâyihanın reddi 
hakkındaki esbabı mucibesi muvafık görülmekle mez
kûr lâyihanın reddi Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Sinop 
Mustafa Fevzi Yusuf Kemal 

Kâtip Aza 
Saruhan Karesi 

Kemal Osman Niyazi 
Aza Aza 

Çorum Yozgat 
Münir Ahmet Hamdi 

Aza Aza 
Kastamonu Kastamonu 
Ali Nazmi Kemal 

REİS — Mazbatalar hakkında bir mütalâa var 
mı efendim? 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Ruznameye alınsın 
efendim. 

REİS — Efendim, ruznameye alınması teklif edi
liyor. Ruznameye alıyoruz. 
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2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Balkan ve 
Harbi Umumî muharebatma iştirak ile hayat ve me
nıatı meçhul olanlar hakkındaki (21494) numaralı 
teklifi kanunisi ve tayini muameleye mahal olmadı
ğına dair Adliye Encümeni mazbatası. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Balkan ve Harbi Umumi muharebatma iştirak ile 
hayat ve menıatı meçhul olanlar hakkında Denizli 
Mebusu Yusuf Beyin (2/494) numaralı teklifi kanuni
si Encümenimize havale edilmekle tetkik ve tezek
kür edildi. 

Mesele hadisatı zaile dolayısıyle uzun senelerden 
beri kaybolanların aileleri hakkında bir karar ittiha
zına dair olup teklifin ihtiva ettiği hususattan bir kıs
mı elyevm meri kavanin ile halledilmekte olduğu gi
bi diğer kısmı da yakında Encümenimszce müzake
resi intaç ve arz edilecek olan Kanunu Medenî ile 
hal ve fas! edilmiş olacağından tayini muameleye ma
hal olmadığı teemmül edilmekle heyeti umumiyenin 
tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Kâtip 
Saruhan Saruhan 

Mustafa Fevzi Kemal 

Aza Aza 
Karesi Çorum 

Osman Niyazi Münir 

Aza Aza 
Yozgat Kastamonu 

Ahmet Hamdı Ali Nazmi 

Aza 
Necmettin 

REİS — Adliye Encümeni mazbatası hakkında 
mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri.) Kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Mazbata kabul edilmiştir. 

3. — Sabık Kırşehir Mebusu Sadık ve sabık Trab
zon Mebusu Şükrü Beylerin Memurin muhakemat ka
nununun tadili hakkında (2/104) ve (2/105) numara
lı teklifi kanunileri ve reddine dair Dahiliye encüme
ni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Memurin muhakemat kanunun tadili hakkında 
Kırşehir Mebusu sabıkı Sadık ve Trabzon Mebusu 

sabıkı Şükrü Beylerin 17 Nisan 1337 tarihli teklifi 
kanunisi Encümenimize havale edilmekle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Teklifi vaki memurin muhakematımn elyevm me
ri olan Memurin muhakemat kanunu mucibince usu
lü mahsusa tabi olmayarak doğrudan doğruya maha-
kimce icrası esasına müstenit bulunduğuna ve geçen 
senei içthnaiyenin nihayetlerinde bu bapta vuku bu
lan teklifi Heyeti umumiyece kabul Duyurulduğuna 
binaen reddine karar verilmekle Heyeti Celilenin na
zarı tasvibine arz olunur. 

Mazbata Muharriri 
tzmir 

Ahmet Münür 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Namına 

Ardahan 
Tahsin 

Kâtip 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Rize 
Esat 

Aza 
Tekirdağ 

Cemil Bey 
Hini imzada bulunmadı 

REİS — Dahiliye Encümeni mazbatasını kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Mazbata kabul edilmiştir. 

4. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, VHayat bele
diye kanununa bazı mevad tezyiline dair (2/528) nu
maralı teklifi kanunisi ve Dahiliye encümeni mazba
tası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

5. — Amerika'dan celp ettirdikleri fıstıklardan it
halât rüsumunun on iki misli zamnnyle istiyfası muk-
tazi iken sehven beş misil ücret ahz olunduğu halde 
iki sene sonra mütebaki rüsumun tahsiline teşebbüs 
edildiğine dair İzmir tüccarlarından Sabri Bey ve rü-
fekasının istidası ve İstida encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
6. — Gaziantep Mebusu Ali Cenanı Bey ve rüfe-

kasının; İdarei umumiyei vilâyat kanununun 103 ncü 
maddesinin tadiline dair (2/347) numaralı teklifi ka
nunisi ve Dahiliye encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

274 
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Tezkereler 
/ . — En mühlik ve karanlık zamanlarda bilâfasıla 

ve bilfiil Meclisi Âli Heyeti tahririye sinde bulunmuş 
olan memurinin beyaz şeritli İstiklâl Madalyası ile 
taltifleri hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi. 

REİS — Okunacaktır : 

Heyeti Umumiyeye 
İstiklâl Mücadelesinde Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin ibraz ettiği mesai meyanında Meclis Heyeti tah-
ririyesinin ifa eylediği hidematı mebrureye bir nişanei 
takdir olmak üzere en mühlik ve karanlık zamanlarda 
bilâfasıla ve bilfiil Meclisi Âliye Heyeti tahririyesinde 
bulunmuş olan memurinin istiklâl Madalyası ile ta! 
tifleri birinci intihap devresi esnasında Konya Me 
busu Kâzım Hüsnü ve otuz altı refiki tarafından ve 
rilen bir takrirle teklif edilmiş idi. Keyfiyet Divan 
Riyasetin 21 . 1 . 1926 tarihinde münakit dördüncü 
içtimaında bittezekkür Sakarya Muharebesinden evvel 
tavzif edilmiş ve mezkûr muharebe esnasında Anka
ra'dan aynlmayarak ifayi hizmet eylemiş olanların 
beyaz şeritli İstiklâl Madalyası ile taltifleri münasip 
olacağı teemmül edilmiş olmakla keyfiyet Heyeti 
Unramiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi 

Kâzım 

RASİH BEY (Antalya) — Reis Bey; müsaade 
buyurulur mu? 

REİS — Buyurun efendim. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, bu arkadaş
lar hakikaten çok fedakârane çalışmışlardır. Bende
niz Heyeti Celileden, Divanı Riyaset tezkeresi üze
rine bir zamime rica edeceğim. O da, Sakarya Har
bine kadar Mecliste bulunup da, Sakarya Harbinde 
hizmeti askeriyeye davet edilmiş arkadaşlar vardır. 
Bunlar «Bilâfasıla» kaydından dolayı madalya al
maktan mahrum edilmişlerdir. 

Halbuki, bunlar Meclisten hizmeti askeriyelerini 
ifa etmek üzere ayrılmışlardır. Onlara da Divanı Ri
yaset kararının teşmilini rica ediyorum. Bu hususta 
bir de takrir veriyorum. (Doğru sesleri). 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bendeniz de, diğer 
müstahak olan bazı memurin ve kâtiplerin ilâvesini 
rica edeceğim. Bunlar da, Sakarya Harbine kadar 
Ankara'da ifayi vazife etmekle beraber o zamanki 
Divanı Riyaset kararı ile Kayseriye gönderilenlerdir. 
Bunlar hariç tutulmuşlardır, tezkereden bu anlaşılı

yor, halbuki Kayseriye gidenler de vazifelerini ifa 
için ve Divanı Riyaset kararı ile gitmişlerdir ve son
ra o karanlık günlere kadar da Mecliste çalışmışlar
dır, bunların diğer arkadaşları arasından ayrılmaması 
muvafıkı adalettir, bendeniz bunların da ilâvesini ri
ca ediyorum. Çünkü evvelce söylediğim gibi bu efen
dilerden bazıları burada kalmış ve bazıları Divanı 
Riyaset kararı ile Kayseriye gitmiştir. Binaenaleyh 
bunların hiç bir farkı yoktur. Bunların ayrılmaması
nı Meclisi Âliden rica ederim. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim; Mec
lis memurini İstiklâl Madalyası ile taltife müstahak
tır; bizatihi. Çünkü Meclis Azası İstiklâl Madalyası 
ile taltif edildiği halde aynı sakaf altında bulunan 
ve Meclisin vazifesini ifa eden memurinin de İstik
lâl Madalyası üe taltifi lüzumu inkâr edilemez. Ale
lıtlak İstiklâl Madalyasının şu had ve bu had ile tadlıi-
di pek faideli olmryacaktır. Mecliste hizmet edenle
rin İstiklâl Madalyası ile taltifine bendeniz tarafta
rım. Sakarya Harbine gidip de avdet edenlerin itha
li teklif ediliyor, diğerlerinin de taltifi hakkında Di
vanı Riyasetten bir karar istihsal ederiz ve mesele 
halledilir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlar; İstiklâl Madalyası Kanunu yapılalı epey za
man geçti. Bu madalya çok kıymetlidir. Çünkü bü
yük ve tarihi bir hatırayı andırır. Sakarya Muhare
besinde bu madalya fırka ve kolordu kumandanları
na büyük fedakârlıklar mukabilinde verildi ve hatta 
birçok cephelerde arkadaşlarınız zabıtandan bir çok 
fedakârlıklar yapanlar bulunduğu halde bu madal
yayı alamamışlardır, fakat bendeniz iki senedir bu
radayım. Mütemadiyen bunu yeşile tebdil ediniz, fi
lan arkadaş böyle yaptı, kırmızıya tebdil ediniz, di
ye teklif geliyordu. Birinci Büyük Millet Meclisini 
teşkil eden azayi kiram memleketin en buhranlı za
manlarında vazifelerini ifa etmişlerdir. Ve buna is
tihkakları vardır, buna bir şey denemez, fakat mese
lâ: Cephede bir fırka kumandanı gayet mühim bir 
hizmet etmiştir. Onun yanında alay kumandanı da 
vardır, onunla beraber yaveri de bulunmuştur, tabi
bi de, ser ta bibide vesairesi de vardır. Şimdi cephede 
ateş altında bulundu diye bunlara İstiklâl Madalya
sı verilmemiştir. Burada bulunan arkadaşlarımız 
Meclis memurini hizmet etmiş olabilirler. Fakat bu 
madalyanın kıymetini muhafaza edebilmek için bi-
hakkin nail olanlara vermeli ki bunların kıymeti an
laşılsın. Yoksa bu kadar ibzal edilecek olursa bu 
doğru değildir. Bilhassa arkadaşlar bu cihete çok na-
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zarı dikkatinizi celp ederim: Harbi Umumi de Al
man ordularının erkânı harbiye riyasetini ifa eden 
«Lodendorf»'un bir eseri vardır. O, eserinde diyor 
ki, zabıtana verilen madalya ve taltifatı bizzat ben 
takip ediyordum, bilhassa Alman karargâhı umumi
sinde biz zabite emniyet etmiyor, bizzat filan zabi
te, fiîan nefere harp madalyası veya herhangi bir 
madalya verilecek bunu ben tetkik ediyordum, bu 
lâyik mıdır, değil midir diye? Bunun çok ehemmiyeti 
vardır, eğer ibzal edilirse kıymeti kalmaz şeyin kıy
meti nedretindedir. Ben bunu taktığım zaman bihak-
kin iftihar etmeliyim. Bu madalyayı herkes alırsa, hiç 
bir kıymeti kalmaz. Onun için bendeniz bu teklifin 
reddini teklif ederim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, İs-
tiklâl Madalyasının kıymeti tarihiyesini Heyeti Ce-
lilcnize arz etmeğe lüzum yoktur. Ensali atiye bu
günkü neslin vatan mücadclesindeki mevki ve kıy
metini ancak bununla istiklâl edecektir. Mademki, 
burada Mecliste çalışan Heyeti tahririyeye madalya 
veriliyor, aynı zamanda Sakarya Muharebesi zama
nında Vekâletlerde çalışan memurin de vardır, on
lara da vermek lâzım gelir. Sonra bin türlü mcşak 
ve mezalim altında kendi omuzlarıyla meydanı har
be cephane taşıyan Türk kadınları vardır, onlara ni
çin vermiyorsunuz? Binaenaleyh mazbata doğru de
ğildir. Bendeniz ret taraftarıyım. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Arkadaş
lar, bendeniz birinci derecede Musa Kâzım Beye ce
vap vereceğim. Dediler ki; Meclis azasına İstiklâl 
madalyası verildikten sonra kâtiplere verilmekten 
tabiî bir şey olamaz. Zannedersem Meclis azasının 
deruhte ettiği mesuliyetle burada istihdam edilen kâ
tipler arasında çok fark olsa gerektir. 

İkincisi: Eğer Meclis sakafı altında oturanların 
hepsi İstiklâl Madalyası ile taltifi iktiza ediyorsa, 
burada polisler vardır, hademeler vardır, muhafaza 
efradı, zabıtanı vardır, bunların isimleri nerededir? 
Mazbata bu noktai nazarından da noksandır. Üçün
cüsü, birçok ordu, kolordu kumandanlarının ve bü
yük mevki sahibi zevatın taltifi arzu edildiği zaman 
gelen evrak doğrudan doğruya Encümene havale 
edilir, buna ne kadar ehemmiyet verilmiştir ki, ka
nuna ve merasime riayet edilmiyerek doğrudan doğ
ruya Meclisi Âliye arz ediliyor ve en mühim vakti
nizi izaaya sebebiyet veriyor. Binaenaleyh bu tez
kerenin reddi en muvafık ve en doğru bir harekettir. 

REİS — Efendim; bir noktanın tashihini rica 
edeceğim: Takdirname ile taltif kanunu ayrıdır, ma

dalya ile taltif kanunu ayrıdır. Madalya ile taltif 
kanununda inha ve liyakat şeraitinin tetkiki riyase
te verilmiştir. Riyaset bermucibi kanun ifayı vazife 
etmiştir, Beyefendinin izahları varit değildir. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Müzakere 
için söylüyorum, varittir. 

İL YAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim, arkadaş
ların mütalâalarına ilâve edilecek bir şey yoktur. İb
zal edildiği yolundaki esaslı fikre iştirak ederim. 
Madalyayı ihraz etmiş fedakâr arkadaşlarımızın mu
hitinde çahşan memurin aranıyorsa, sabahlara kadar 
çalışan telgrafçılar yanıbaşımızdadır. Buradaki me-
zahimi, işkenceyi, derde iştiraki, ibraz edilen azami 
fedakârlığı mikyas tutarak madalya verilmesi lâzım 
gelirse bunun takdiri riyasete aittir. Dediler. Bu tak
diri fevkinde olarak Meclisçe bunların bile ihmal 
cdilmiyecek olduğunu ilâve etmek hergün Meclisin 
hakkıdır. 

BESİM AT ALAY BEY (Aksaray) — Şimendİ-
fercileri de unutmamalı. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Reye 
sesleri,1 ret sesleri.). Ret hakkında tahriri teklif yok
tur. Fakat inha edilen heyeti tahririyeden Sakarya 
Harbi esnasında Mecliste bulunamıyanlara da teş
mili hakkında teklif vardır. Rağıp Bey, Kayseri'ye 
giden heyeti tahririyeye de teşmilini Rasih Bey, hiz
metini askeriyelerini ifa etmek üzere ayrılıp da son
radan yine Meclise gelen memurin ve müstahdimine 
de teşmilini. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tezkere
nin aslı reye konur, kabul edilirse diğerleri ilâve edi
lir. 

REİS — Müsaade buyurun efendim; Kanunu 
mahsus riyasete inha hakkını, liyakatin takdirini ver
miştir. Tastiki Meclise bırakılmıştır. Binaenaleyh 
Meclis salâhiyetini istimal eder. Usulü müzakereye 
muhalif değildir. 

Efendim, arz ettim; iki tadilname, hizmeti as
keriye için ayrılan ve sonra Divanı Riyaset kararı 
ile Kayseri'ye gönderilen memurlara teşmilini tek
lif etmektedir. 

Efendim, bir takrir daha verildi, bundan da bu 
inhanın reddi talep olunmaktadır. 

Efendim; ret teklifini reyiâlilerine arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmi-
yenler e! kaldırsın.. Tezkerenin reddi kabul edilmiş
tir. 

— 276 — 



İ : 46 27 . 1 . 1926 C : 1 

İ. — Memurin Muhakemat encümeni azasından 
mezun bulunan üç zat yerine diğerlerinin intihabı 
hakkında Memurin Muhakemat Encümeni Riyaseti 
tezkeresi. 

REİS — Efendim; bunun için şubelerden ikişer 
namzet intihap etmelerini rica ederim. 

HAKKI BEY (Van) —Evvelki intihaplarda re
yi işari ile akalliyette kalanlar reye konur ve o su
retle intihap olunurdu. Şimdi ise şubelerde namzet 
gösterilip intihap edilinceye kadar vakit geçer. Bir 
çok evrak vardır. Lütfen şimdi reyi işarı ile intihabı
na müsaade buyurun. Akalliyette kalan azayı kiram
dan kimler varsa onların intihabını teklif ediyorum. 

REİS — Namzetlerden tek bir kişi kalmıştır. 
Onun için yeniden intihap yapılmak mecburiyeti var-

1. Hayvanatı ehliye rüsumu hakkında (1/737) 
numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye, Mu-
vazenei Maliye ve Ziraat encümenleri mazbataları 
d) 

REİS — Lâyiha hakkında hükümetin müstace
liyet teklifi vardır. Sayım Kanununun altıncı mad
desini muaddil kanununun müstaceliyetle müzakere
sini reyiâlilerine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Müsta
celiyeti kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
bir mütalâa var mı? 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, bendeniz bu 
kanunun heyeti umumiyesi hakkında itiraz derpiş et
miyorum ve bunu dermeyan etmiyeceğim. Ancak 
bu kanunun mahsulâtı araziye vergisi ile pek büyük 
alâkası vardır. Malumuâliniz mahsulâtı arziye kanu
nu ancak yirmi vilâyete şamil bir kanun halinde kal
mıştır. Bu, ne istihlâk vergisi ne istihsal vergisi ve 
ne de himaye vergisi halindedir. Eğer mahsulâtı ar
ziye vergisi istihlâki umumi vergisine herhangi bir 
nisbette bir zam icrası ile tamamen kaldırılmıyacak-
sa bu kanunun reddini teklif edeceğim. Eğer ufak bir 
zam ile mahsulâtı arziye vergisinin şimendifer ve 
sahil boyunda bulunan halka teşmilimden sarfınazar 
buyurulacaksa bu kanun muafıktır. Onun için ben
deniz evvelemirde mahsulâtı arziye ve istihlaki umu
mi kanununun müzakeresini ve onun hallini teklif 
ve rica ediyorum. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

dır. Namzet intihabının şubelerde teşriini rica ede
rim. 

Takrirler 
7. — Kocaeli Mebusu Mustafa Bey ve rüfekası-

nin; Kârgir Sakarya köprüsünün tecdiden tamiri ri
casına dair takriri 

REİS — Başvekâlete tevdi edilecektir. 

Rey İstihsali 
/. — 3 Nisan 1340 tarih ve 459 numaralı mah

sup kanuna müzeyyel kanunun tayini esami ile ikin
ci defa reye vazı 

REİS — Bu kanun ikinci defa reye vaz edilecek
tir. Kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler kırmızı 
rey varakası ita edeceklerdir. 

Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Şükrü Beyefendinin bir meselei mütekaddi-
ınc olarak mevzuubahs eylediği hususat halledilmiş
tir. Ticaret Encümeninizin istihlâki umumi hakkın
daki mazbatası belki bugün, belki yarın Heyeti Ce-
lilenize takdim olunacaktır. İstihlâki umumi kanunu
nun o zaman müzakeresine başlanacaktır. Hakika
ten orada istihlâkatı umumiye üzerinde tespit edilen 
bir şekil ile mahsulâtı arziye vergisi memleketimiz
de tamamen kaldırılmış oluyor ve bu suretle bir se
ne zarfında asri âşâr vergisinin asarı dahi memleket
te kalmaksızın ortada kalkıyor. Erbabı ziraata tevec
cüh eden mükerrer vergi mevzuubahs değildir. Arz 
ettiğim verginin mecmu tetkik ve mülâhaza buyuru-
lursa zannediyorum ki, memleketin en feyizli ve en 
esaslı sınıfını teşkil eden erbabı ziraat hakkında mec
lisin şimdiye kadar gösterdiği asarı himaye ve teş
vik bununla da haddi azamisine vasıl olmuş olacak
tır. Noktai nazarlarına verilecek cevap hazırdır. Fa
kat lâyiha burada mevcut olmadığı için onun takdi-
men müzakeresine bugün imkân yoktur. Yarın mü
zakere edecekler ve teklifi vereceklerdir. 

REİS — Başka mütalâa var mı? 
HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim; bu ka

nun tevzi edilmedi, biz onu okumadık (tevzi edilmiş
tir sesleri). 

REİS — Daha evvel yani geçen Çarşamba tevzi 
edilmiştir. Almıyanlara tekrar tevzi ediyoruz. 

ALİ ŞUURİ BEY (Kas asi) — Görüyorsunuz 
ki Reisi Bey, bu lâyihayı arkadaşların hepsi alma
mıştır. Yarın talik edilsin. 

3 — MÜZAKKERE EDİLEN MEVAD 
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REİS — Efendim, rica ederim, geçen Çarşamba 
tevzi edilmiştir. Almıyanlara tekrar tevzi ediliyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Almıyan
lara değil, alıp da zayi edenlere. 

ALt ŞUURİ BEY (Karesi) — Yarma tehir edil
sin. 

REİS — Efendim, Kâtibi umumi Bey Çarşamba 
günü tevzi edildi diyor. Fakat masalarda kalıyor 
(aldık sesleri), (almadık sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey; 
tevzi edildi. İşte elimizdedir. Muhafaza edilmiyor, 
kayboluyor. Tevzi edilmedi, deniliyor. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyeıı yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

12 Şubat 1340 tarihli ve 410 numaralı Sayım 
Kanununun altıncı maddesini muaddil kanun 
Madde 1. — Zirde muharrer hayvanattan hizala

rında gösterilen rüsum alınır: 
Kuruş 

1. Her koyundan 30 
2. Her kıl keçiden 30 
3. Her tiftik keçiden 25 
4. Her deveden 150 
5. Her mandadan 120 
6. Her inek ve öküzden 80 
7. Her at, aygır, idiç, kısrak ve katırdan 100 
8. Her eşekten 30 
9. Her canavardan 200 

Vasıtai nakliye olarak kulanıhp Kazanç Vergisi
ne tabi olan hayvanat işbu resimden müstesna oldu
ğu gibi koyun, keçi ve canavarın bir yaşından ve di
ğer hayvanatın üç yaşından aşağı olanları dahi resim
den müstesnadırlar. Ancak kasaplık olarak sevk edilen 
bu gibi hayvanatan hini şevklerinde pazar, panayir 
veya mezbahalarda resimleri alınır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Müsaade buyrulur mu? 
Usulü müzaker hakkında bir şey soracağım. Müza
kere edilen mevadı kanuniye, kavanini maliye encü
meninin teklifimi, yoksa Ziraat Encümeninin teklifi 
mi? (Ziraat Encümeninin sesleri.) 

REİS — Son tadil Ziraat Encümeninindir. O mü
zakere edilecek.. Birinci madde hakkında mütalâa var 
mı? 

TAHİR BEY (Giresun) — Efendim; bu yeni tevzi 
olunduğu için biz iyice mütalâa edemedik. Yalnız bu
rada şöyle bir şart vardır. Her inek ve öküzden sek

sen kuruş deniyor. Bunun için söylüyeceğim. Malû
mu âliniz koyunlar bir yaşını ikmal ettikten sonra 
hasılat verir, kuzu verir, süt verir. Bundan vergi alı
nır. Halbuki inekler malûmu âlin izci îr ki üç dört ya
şma gelmeden dana, yapamazlar, hasılat da vermez
ler. Bunlar hakkında yaş tahdit edilmemiştir (aşağı
da vardır sesleri). Benim kusurum yok. Tevzi olun
mamış, hiç bir masada yoktur. Şimdi okurum. Afe-
dersiniz varmış (handeler). Üç yaşma kadar müstes
na imiş. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Ha
yır sesleri). Birinci madeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın.. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın.. 
Birinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun mucibince cibayet edi
lecek varidatın usulü tarh ve tahakkuku ve tahsil 
ve saircsi Sayım Kanunu ahkâmına tabidir. 

REİS — İkinci madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanuna göre tahsil olunacak 
resmin yüzde yedi buçuğu idarei hususiyelere ait olup 
her vilâyette derhal idarelerine verilir. (İdarei hususi-
yelcrden ayrıca masraf alınmayacaktır.) 

REİS — Üçüncü madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabuî edenler lütfen elerini kaldırsın.. Kabul etmi
yenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun onuncu maddesi mülgadır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Mezkûr 
onuncu madde bir defaya mahsus bir maddedir. Ora
daki resim 1341 senesine ait ve bir sene mahsustur. 
Binaenaleyh bu maddenin burada vücuduna lüzum 
yoktur. 

REİS — Efendim; bu bir maddei muvakkatadır. 
Binaenaleyh zaten mülgadır. Böyle maddeye lüzum 
yoktur, mütalâasında bulundular, encümen ne buyu
ruyor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, biz onu maddei muvakkate olarak telâkki 
etmedik. Onun için Muvazenei Umumiye Kanununun 
mevadı muhtelifesinden ahkâmı daimeyi haiz olan 
mevad ahkâmı kemakân meridir, diyeceğiz. Yeni mu
vazene Kanununa öyle bir madde koyunca ahkâmı 
daimeden birisi de bu olacaktır. Çünkü 10 ncu mad
de tahattur buyrulur ki, bütçenin esnayi müzakeresin
de sayım resmine beş kuruş zammı teklif eden bir 
maddedir, yeni kanun mevkii meriyete geçince ayrı-
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ca maddenin ahkâmı baki kalmasın diye sarahaten 
onu ilga etmişizdir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Be
yefendi, zannedersem maddenin muhteviyatında 1341 
senesine münhasır olmak üzere kaydı vardır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Münhasır olmak üzere kaydı yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Vardır, 
getiriniz kanunu. 

REÎS-— Efendim; tahriri teklif yoktur. Dör
düncü maddeyi reye arz ediyorum, kabul edenler el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Madde ka
bul 'edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanun 1926 senesi Martının bi
rinci gününden muteberdir. 

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

Madde 6. — İşbu kanunun ahkâmının icrasına Da
hiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Mütalâa var mı? Aynen reyi âlilerine arz 
ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın.. Kabul et
miyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile reye 
koyuyorum. Kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı 
rey vereceklerdir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Birinci maddede bir 
ibham vardır. Zabta geçmesi lâzım geliyor. Birinci 
maddede «ancak kasaplık olarak sevk edilen bu gibi 
hayvanattan hini şevklerinde pazar, panayır ve mez
bahalarda resimler' alınır» deniyor. Bu fıkra bu kü
çük hayvanat hakkında mıdır? Yoksa Kazanç Vergi
sine tabi olan hayvanat hakkında mıdır? Tavzih 
edilsin. 

REİS — Efendim, sebkı rapta ait bir muamele
dir. Encümen ne diyor? 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ ALİ RIZA BEY (Mardin) — Efendim, bu 
maddeden. Kendisinden resim alınacak olan, yani bir 
yaşından aşağı koyun ve keçi, canavar ve üç yaşından 
aşağı olan diğer hayvanattan, maddede zikredildiğine 
göre, resim alınmayacaktır. Şu şartla ki, şayet bu yaş
ta hayvanat pazara, panayır mahallerine veya mez
bahaya gittikleri takdirde şu zikredilen miktar resim 
alınacaktır, demektir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Evet, yani evvelce 
resimden müstesna olanlar bu mezbaha ve panayıra 
gittikleri ve satıldıkları yerde alınacaktır, demektir 
(Evet sesleri) 

REİS — Efendim; ruznamemizdeki varidat ka
nunlarından Kazanç Vergisi hakkındaki Kanunun mü
zakeresine başlıyoruz. Bu lâyiha hakkında da müsta
celiyet teklifi vardır. Bu lâyihanın müstacelen müza
keresini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Etmi
yenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Bu lâyiha 
tab ve tevzi olunmuştur. (Hayır sesleri), (tevzi edildi 
sesleri). Efendim arkadaşlar tevzi edildiğini söylüyor
lar, demek kısmen zayi olmuş. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Mektep talebesi gibi 
her gün buraya devam ediyorum. Kazanç Kanununu 
almadım. Belki bazı arkadaşlar kalemden aldılar. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Hayır kalem
den almadüi. Masamızın üzerinde idi. Bir hafta evvel 
hep okuduk. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Biz tevzi edilmiş biliyoruz. Fakat tevzi edilmemiş ise 
yarına tehirinde bir beis yoktur. 

REİS — Efendim, tevzi edilmiş, rüfeka kısmen al
mışlar, kısmen almamışlardır. 

Efendim onbeş dakika celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 15,00 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat i 15,20 

REtS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. Kazanç Ver
gisi kanun lâyihasının matbu nüshalarını bazı rüfe-
ka almadığından tensip ederseniz, onun müzakeresini 
Cumartesiye talik edelim (Muvafık sesleri). Cumartesi
ye talik edilmiştir efendim. Ruznamenin altıncı mad-
sinin müzakeresine geçiyoruz. Evvelce tab ve tevzi 
edilmiştir. 

2. — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumi Ka
nununun dördüncü maddesine bir fıkra tezyili hakkın
da (1/727) numaralı Kanun Lâyihası ve Kavanini Ma
liye ve Muvazenei Maliye encümenleri Mazbatası (1) 

REİS — Efendim; kanun lâyihasının heyeti umu-
miyesi hakkıda mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Mad
delere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın.. Kabul 
etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

3 Nisan 1340 tarih ve 459 numaralı Mahsup Kanu
nunun dördüncü maddesine bir fıkra tezyiline ve mez
kûr kanununun altıncı maddesinin tadiline dair Kanun 

Madde 1. — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umu
mi Kanununun dördüncü madesine fıkrai atiye tezyil 
olunmuştur : 

Ancak ikinci madde ahkâmı mahfuz kalmak şar-
tiyle tebaai ecnebiye hudud millî dahilindeki temek-
kûn kaydından müstesnadır. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var mı 
efendim? Birinci maddeyi aynen kabul edenler el kal
dırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — İşbu kanundan müstefit olacak te
baai ecnebiye için 3 Nisan 1340 tarihli mahsubu Umu
mî Kanununun dokuzuncu maddesinde muharrer 
müddeti müracaat altı ay temdit olunmuştur. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Sual soracağım. 
REİS — Maliye Vekilinden mi? 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Evet; 
REİS — Buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Temdit olunan altı ay 

müddet, işbu kanunun neşri tarihinden mi muteberdir, 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

yoksa evvelki mahsubu umumî kanunundaki müdde
tin mi altı ay temdidir, ikisinden hangisidir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; evvelâ ikinci maddedeki «dokuzuncu» raka
mı «altıncı» olacaktır. Burada matbaa sehvi vardır. 
Saniyen Altıncı maddede muharer olan müddet Şu
bat nihayetine kadardır. Şubat nihayetinden itibaren 
altı ay temdit edilmiş oluyor ve bu zarurîdir. Çünkü: 
Evvelce bu temekkfın kaydı üzerine ecanibin mahsu
ba tabi olmadığı esası üzerinde yürüdük ve hakkı 
müracaat vermemiştik. Şimdi hakkı müracaatı veri
yoruz. Bununla beraber altı ay gibi kısa bir müracaat 
müddeti de bırakıyoruz ki, ne var ne yok bunu an-
lıyalım. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Ha
yır sesleri). 

Efendim; bu maddedeki «dokuzuncu» kelimesi 
sehvi mürettiptir. «altıncı» şeklinde tashih edilecektir. 
Başkaca da bir mütalâa yoktur. İkinci maddeyi ay
nen kabul edenler ellerini kaldırsın.. Kabul etmeyen
ler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Neşri tarihinden muteber olan işbu 
kanunun ahkâmını icraya Maliye Vekili memurdur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
bu maddede «neşri tarihinden muteber olan işbu ka
nunun..» deniyor. Bizim öteden beri kabul ettiğimiz 
esas «işbu kanun neşri tarihinden muteberdir» şek
lindedir. Bu şekilde yazılırsa kanun doğmadan evvel 
muteberdir gibi bir mana çıkar. Binaenaleyh; «işbu 
kanun neşri tarihinden muteberdir» demek lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; bu vesile ile bir meseleyi mevzuubahs et
mek muvafık olur. Esasen bütün kanunlarımızda «işbu 
kanun tarihi neşrinden muteberdir» ve «işbu kanu
nun ahkâmını icraya .... vekil memurdur» maddeleri 
vardır ve bu bizim taammülü teşriimize mahsustur. 
Bunların hiç bir manası yoktur. Kanun, tabiî yapıl
dığı tarihten muteber olur. Aksine ahkâm olmadık
ça... Bunu kim icra edecektir? Kanunun metninde 
zaten kimin icra edeceği münderiçtir. Bizde şimdiye 
kadar böyle bir teamül olmuş. Şimdi de üç beş kanun
da bu iki maddenin ahkâmı tevhid edilerek bir madde 
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halinde çıkmış. Böyle iki maddeyi tevhid edip bir mad
de halinde çıkarmak bilhassa harici muaredat ve mu
kavelelerde başladı. Bendenizce nasıl olursa olur. Aslı
na hiç bir halel biie arız olmaz. Nasıl tensip eder
seniz öyle olsun. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Nasıl olmaz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Olmaz efendim; kanun ahkâmı umumiyeye tevfikan 
neşri tarihinden muteber olmak Üzere yazılmış ise 
bu zaten ahkâmı umumiyedir. Eğer bu kayıt, kanun 
makabline şamil olmasın diye konuyorsa o vakit de 
ayrıca bir fıkrai hükmiye koymaya lüzum yoktur. 
Çünkü: Bir kanunda böyle bir kayıt olmazsa dahi ah
kâmı umumiye muktezasmca makabline şamil olmaz. 
Tarihi neşrinden muteber olması zarurî bir netice
dir. Şu halde demek istiyorum ki, bu müstakil bir 
madde değildir. Sonra meselâ «icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur» deniyor. Tabiî taallûk ettiği 
vekâlet, kanunun tatbikine memurdur. Rica ederim 
bu madde halinde yazılmazsa o kanunun tatbiki ile 
mükellef olan daire memur değil midir? Demek isti
yorum ki, bunlar öyle hükümlerdir ki, kendi kendine 
hasıldır. 

KEMAL BEY (Adana) — Bir kayıt yoksa neşri 
tarihinden mi meridir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Evet; 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Efendim; Ha
san Beyefendi «kanun neşri tarihinden muteberdir» 
cümlesinin kanuna derç edilmesine lüzum yoktur de
diler. Halbuki; böyle bir kaydın ilâvesine lüzum var
dır. Çünkü: «İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir» diye bir kayıt ilâve edilmezse neşri kavanine ait 
kanunu mahsus mucibince tarihi neşrinden iki ay son
ra yani 61 gün sonra meri olması lâzım gelir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Esasen o da bizim icadımızdır. Mamafih ayrı ayrı ol
sa da ehemmiyeti yoktur. İki maddenin bir maddede 
ceminde de mahzur yoktur. 

REİS — Efendim; Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin bu hususta bir tadilnameleri vardır. Üçüncü 
maddenin iki maddeye tefriki hakkındadır. 

Birisi «işbu kamın tarih neşrinden muteberdir», 
diğeri de «İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili me
murdur» şeklinde tadilini teklif ediyorlar. Binaenaleyh 
üçüncü maddeyi «işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir» şeklinde reye koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
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Şimdi de dördüncü madde olarak «işbu kanunun ic
rasına Maliye Vekili memurdur» şeklini reye arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Esasen ben de musir değildim. 

REİS — Şu halde kanun dört maddeyi ihtiva edi
yor. Şimdi kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sınlar.. Kabul edilmiştir. 

REİS — Ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz: 

J. — Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyeti 1341 
senesi bütçesinde beşinci ve dördüncü fasıllar arasında 
münakale icrasına dair (1/808) numara!/ kanun lâyi
hası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen elerini kaldırsınlar. 
Aksini rey koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsınlar.. Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir: 

Hudut ve Sevahiii Sıhhiye Müdüriyeti 1341 senesi 
bütçesinde münakale icrasına dair kanun 

Madde 1. — J341 senesi Hudut ve Sevahil Sıhhi
ye Müdüriyeti masarif bütçesinin beşinci faslının dör
düncü maddesinden beş bin lira tenzil olunarak dör
düncü faslının beşinci maddesine nakil olunmuştur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri). O halde maddeyi aynen reyi âli
lerine vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın.. Aksini reye arz ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen ellerini kaldırsın.. Birinci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri), O halde maddeyi -aynen reye 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar.. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsınlar.. İkinci 
madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekili memurdur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri) maddeyi aynen reyi âlilerine arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. 

(1) Zaptın sonuna merbutur.-
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Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Üçüncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umunıiyesini tayini esa
mi ile reye arz ediyorum (tayini esami istemez ses
leri). 

REİS — Şakir Beyefendi Kanunun heyeti umu-
miyesi için tayini esami İster değil mi efendim? 

ŞAKİR BEY (Çatalca) — Muvafıktır efendim. 
İster. 

ŞAHİN BEY (Gaziantep) — Tayini esami iste
mez Reis Bey! 

REİS — Efendim; faslında kalsaydı, tahsisat ip
tal ediliyordu. Fakat diğer fasla nakledildiği için haz-
fıııe cevaz vediliyor, demektir. Onun için tayini esami 
ister. Aynı zamanda bütçeye de mütealliktir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Tayini esami 
lâzım efendim. 

REİS — Efendim; kanunun heyeti umumiyetini 
tayini esami ile reye arz ediyorum. Kabul buyuranlar 
beyaz, kabul etmiyenler kırmızı rey varakası verecek
lerdir. 

Efendim; Sayım Kanununu muaddel kanun hak
kında reylerini istimal etmiyen rüfeka varsıl lütfen 
reylerini istimal buyursunlar! 

Efendim; ruznamenin diğer maddesinin müzake
resine geçiyoruz. 

4. — İstiklâl Muharebalı malûllerine mükâfatı nak
diye itasına mütedair 397 numaralı Kanunun birinci 
maddesine tevfikan tanzim olunan sekizinci defterin 
gönderildiği hakkında (3/526) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası (]) 

REİS — Efendim; kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında mütalâa yar mı? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul buyuranlar ellerini kaldırsınlar.. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsın.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Muhassesatı zatiye müdüriyeti 1341 senesi bütçesine 
tahsisatı munzamına ilâvesine dair kanun 

Madde 1. — Merbut cetvellerde isim, künye ve 
derecei maluliyetleri muharrer zabıtan ve efrada 
9 Kânunusani 1340 tarihli ve 397 numaralı Kanuna 
tevfikan mükâfatı nakdiye verilmek üzere 1341 senesi 
muhassesatı zatiye bütçesinin (A/58) nci faslına 
(20 500) lira tahsisatı munzamına olarak iiâve edil
miştir. (2) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
(2) Cetveller merbut olan lâyihada mevcuttur. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri). Birinci maddeyi reyi âlile
rine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Aksini reye arz ediyorum. Kabul etmiyen
ler ellerini kaldırsınlar... Birinci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Madde" hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri). İkinci maddeyi aynen reye arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Aksini reye arz ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... İkinci madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde — işbu kanunun ahkâmım icraya Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri). Maddeyi aynen reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler ellerini 
kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim; kanunun heyeti umumiyesini 
tayini esami ile reye arz ediyorum. Kabul edenler 
beyaz, kabul etmiyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

TUN ALÎ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Bey! 
Doktorlarımızdan ve bütün encümenlerimizden çok 
rica ederim. Lâyihalarına benim anlamıyacağım, ve 
kalamin kabul edemiyeceği tabiratı koymasınlar. Bu 
gibi şeyleri yazarken baş taraflarına da Türkçe ter
cümesini koysunlar. Bir sürü tabiratia dolu olan bu 
lâyihadan ben bir şey anlamadım. (Bravo sesleri). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu defa doğru 
söyledin Fitimi Bey! Tahsisatı munzamına iiâve edil
miştir tabirini ben de anlamadım. 

REİS — Efendim; hudut ve scvahil bütçesinde 
münakale icrasına dair olan kanuna reylerini istimal 
etmiyen rüfeka varsa lütfen reylerini istimal buyur
sunlar! 

Efendim; ruznamcmizin diğer maddesine geçiyo
ruz. 

5. — Meskukât darbı hakkındaki 12 Şubat 1340 
tarihli kanunun tefsiri hakkında (3/454) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Kav anini Maliye ve Muvaze
nei Maliye encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Müzakeresine başlıyoruz. Tefsir fıkrası 
okunacak. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 
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Meskukât darbı hakkındaki 12 Şubat 1340 tarih- J 
li kanunun ikinci maddesinde mezkûr, 5, 20, 25 ku- I 
ruşluk evrakı nakdiye veya meskukâtı madeniyeleriy- . 
Ie mübadele edilerek mevkii tedavülden kaldırılması 
lâzımdır. 

REİS — Heyeti Umumiycsi hakkında mütalâa 
var mı elendim? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey; I 
müsaade buyrulursa encümen namına izahat vereyim j 
efendim? 

REİS — Buyurunuz efendim! 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
12 Şubat 1340 tarihli meskukât darbı hakkında bir I 
kanun vardır. Bu kanunun birinci maddesi aşağıda 
yazılıdır «ufaklık ihtiyacını temin için çıkarılmış olan 
beş, on paralık pul ve ilmühaber ile kırk ve yüz pa
ralık evrakı nakdiye veya ufaklık, meskukâtı made- J 
niye ile mübadele edilmek üzere tedavülden kaldırı
lacaktır» deniliyor. Bir defa beş paralık, on paralık 
pullarla 40 ve 100 paralık evrakı nakdiye, büyük ev
rakı nakdiye ile veya ufaklık meskukâtı madeniye ile 
kaldırılacaktır ki o vakit bu meskukâtı madeniye ya
ni nikel meskukâtın devamı tedavülü için elimizde 
bir kanun vardır ve kabul edilmiştir. Onun ikinci 
maddesinde de «beş, yirmi ve yirmi beş kuruşluk 
kâğıt paralar üçüncü madde mucibince çıkarılacak 
ufaklık meskukâtı madeniye veya daha büyük evra
kı nakdiye ile mübadele edilecektir» deniliyor. Şimdi-
birinci maddede tedavülden kaldırılacaktır, 2 nci mad
dede mübadele edilecektir deniliyor. Şimdi acaba mü
badele edilecek de mevkii tedavülden mi kaldırıla
caktır? Diye Hükümet bir tefsir istiyor. Halbuki ikin
ci madde, ileri de bronzdan mamul meskukât ile mü
badele edilecektir, diyor. O vakit henüz ortada bronz
dan mamul para olmadığı için Hükümet bunu istik- I 
bale bırakmıştı. Tabiî o para bugün çıkmıştır, mey
danı tedavüldedir. Onun için bugün beş kuruşluk, 
yirmi kuruşluk ve yirmi beş kuruşluk evrakı nakdi-
yenin de ortadan kaldırılacağı tabiîdir. Binaenaleyh 
bu noktai nazara göre Encümen tefsir etmiş ve maz
batasını huzuru âlinize arz etmiştir. 

REİS - - Efendim; bu fıkrai tefsiriye hakkında 
mütalâa var mı? Kavaııini Maliye encümeninin fık
rai tefsiriyesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenleı lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. | 

Efendim; Kastamonu Vilâyetine tabi Cide kaza
sında «kâh nöbet» usulü ile beyneşşürekâ tasarruf ve I 
ziraat edilen arazinin füruhtu ile şuyuun izalesine J 

dair Başvekâletten gelen kanun lâyihası ve Tapu en
cümeni mazbatası vardır. Tab ve bugün tevzi edil
miştir. Müsaade ederseniz cumartesi gününe talik 
edelim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Cumarte
si gününe talik edilse iyi olur. Çünkü bazı noktalar 
vardır ki gayet mühimdir ve Cideye katiyyen taallûku 
olmıyan kısmı vardsr. Bu hal Şileye kadar devam 
eder. Bu cihetten muhtacı tetkiktir. Cumartesi günü
ne talik edelim «müzakere edelim sesleri». 

REİS — Zongudak Mebusu Hilmi Bey (kâh nö
bet) usulünün diğer kazalarda da cari olduğunu ve 
bunun için tetkike lüzum olduğunu söylüyorlar. Mü
zakeresini cumartesi gününe talik ediyoruz. Ruzna-
menin dördüncü maddesindeki inşaat, ihalât şeraiti 
mukavelâtının Hükümetçe müttehaz numunelere tev
fikan bir an evvel ihzarı ile tatbik ve istimalinin te
mini hakkında divanı muhasebat encümeni mazbata
sı vardır. Matbuu bugün tevzi edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bu maddenin müzakeresinde inşaatla en zi
yade alâkadar olan Müdafaai Milliye ve Nafıa Ve
killerinin de bulunması lüzumlu olduğu kanaatinde
yim. 

REİS — O halde bunun da müzakeresini celsei 
atiyeye talik ediyoruz. Ruznamemizde başka mevad 
kalmamıştır. Tayini esami ile reyi âlilerine vaz edi
len kanun lâyihalarına reylerini istimal etmiyen aza-
yi kiram lütfen reylerini istimal buyursunlar! 

(istihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur). 
Neticeyi ârâyi arz ediyorum : 

3 Nisan 1340 tarihli mahsubu umumî kanununa 
müzeyyel kanun lâyihasına iştirak eden azanın adedi 
150 muamele tamam 143 kabul, 5 red, 2 müstenkif 
vardır. Bir de sonra rey verilmiştir. Kanun 143 rey 
ile kabul edilmiştir. 

Muhassesatı zatrye müdiriyeti 1341 senesi bütçe
sine tahsisatı munzamına ilâvesine dair olan kanun 
lâyihasında reye iştirak eden azanın adedi 119 dur. 
Muamele tamam değildir. 119 kabul vardır. İkinci 
defa reye vaz edilecektir. 

Hudut ve sevalıil sıhhiye müdiriyeti 1341 senesi 
bütçesinde münakale icrasına dair olan kanun lâyi
hasına reye iştirak eden azanın adedi 133 tür. 132 ka
bul, bir ret vardır. Muamele tamam değildir. Bu ka
nun lâyihası da ikinci defa reye vaz edilecektir. 

12 Şubat 1340 tarihli ve 410 numaralı Sayım Ka
nununun altıncı maddesini muaddü kanun lâyihasına 
rey veren azanın adedi 121 dir. 110 kabul, 10 red, 

» 
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1 de müstenkif vardır. Muamele tamam değildir. Bi
naenaleyh bu kanun da ikinci defa reye vaz edile
cektir. 

Cumartesi bermutat içtima edilmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16,15 

«•^ 
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3 Nisan 1340 tarih ve 459 numaralı mahsup kanununa müzeyyel kanunun ikinci defa reye vazı neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

• 

ADANA 
Kemal B. 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Talât B.

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. . 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler ; 

150 

143 

5 

2 

(Kabul edenler) 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B? 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

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

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B< 
Ras'im B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B< 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B, 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tah'ir B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

: İbrahim B. 
İÇEL 

Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoroğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B, 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 

Şevket B. 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza B. 
KOCAELİ 

İbrahim B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B.; 
Fuat B. 
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Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B, 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 

Rasih B. 

Şükrü B, 

Ali Rıza B. 
MENTEŞE 

E;,at B. 

MUŞ 
İl yas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

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

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep ZühtüB. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

(Reddedenler) 

LYA 

A 
İ hsan 

İsmail 

ERGANİ j 
B. 
İSTANBUL 
Can bul at B. 

TOKAD 
Emin B. 

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

URFA 
Ah B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

ORDU 
Faik B, 

(Müstenkifler) 

KASTAMONU 
Halit B. 

MERSİN 
Besim B. 
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Muhassasatı zâtiye müdüriyeti 1341 senesi 'bütüne tahsisatı munzamma ilâvesine dair kartonun neticei 
- " - «ârâsi ' "'-* 

•,- '(Nisabı ekseriyet yoktur.) 

ADANA 
Kemal B. 
AFYON KARAHISAR 
Musa Kâzım B£ 

Sadık B̂  
AMASYA 

Nafiz Bv 

ANKARA 
AM B, 
İhsan Bi 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâkd B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B, 

BÖZOK 
Ahmet Hamdı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhatök B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Müstenkifler . : 

119 ' ;M 
119 

a 
ö 

(Kabul edenler) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM s 

İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B, 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

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

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmüt B, 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

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

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
'Şahin S. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Hafız İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B< 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Refet Paşa 
Tevfik KârnU B. 

İZMİR 
Kâmü B< 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuurî B. 

• • " 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım BJ 

KÜTAHYA 
Cevdet B< 
Rıza B. 

» J* A T A *'**%.? A 

MALATYA 
Hacı Bekir B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 

MERSİN 
Besim B< 

NİĞDE 
Ata B. 
Halit B. 

—*•- %&(- •••mrnr 
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ORU'U 
Faik B. 
Hafil Sıtkı B* 
Hamdi B. 
İsmail B, 

RİZE 
Ekrem B. 
Esat B. 
Hasan Cavİt B. 

SARUHAN 
Yaşar B. 

SÜRT! 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü.Z. 

SİVEREK 
Halil Fahri B, 
Mahmut B< 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TOKAD 
Bekir Sami Bt 

Emin B. 
TRABZON 

Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 

Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA* 
Ali B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

• • • • « 
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Hudut ve sevahil Sıhhiye Müdüriyeti 1341 senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanunun reye varı 
neticesi 

- (Nisabı ekseriyet yoktur.) 

ADANA 
Kemal Bv 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulvi B. 
Musa Kazam B, 
Sadık B ; 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Nafiz Bi 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B, 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, 
Şükrü B. 

BOLU y 
Cevat Abbas B. 
Dr, Emin Cemal B£ 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddeden 
Müstenkifler : 

133i 
132 

ü 
0 

(Kabul edenler) 

CANlK 
CaVit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DiYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa1 

Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELAZİZ 
Hüseyin B. 
MuMttin B. 
Mustafa B.: 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B, 

ERTUGRUL 
Halil B. 
Raam B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

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

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKARİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr, Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 

.„'.- ; • ' . " - - . 

Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KASTAMONU 
Ali Nzmi B. 
Halit B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr, Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp S a M B. 
Fuat B, 
Mustafa B, 
Mustafa Feyzi B, 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Mahmut Necüm B 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
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Necip B.; 
,v-.: >.>-MBNŞ?B8E. .-.-:• 

Esat B> 
MERSİN 

Besim B^ 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞEffi 
Ata B. 
Halit B. 

' % 

Î-..J -46 37 Yİ . 

J0RDU I 
Faki B. ;•! 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B, 
Yaşar'S.-. 

SİİRT 
Halil mm s. 

19» C : 2 

SİN&P ( 
îRecep Zühtü B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAK 
İsmail B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar fi. 

(Reddeden) 

ü&sat ıS . 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. '•*•> 
Ragıp B. 
^ımih #îllmi B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

*><•<* 
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12 Şubat 1340 tarih ve 410 numaralı Sayım kanununun altmcı maddesini muaddil kanunun neticei j 

J.7'• * (Nisabi ekseriyet yoktur, 

/: ;•"""•' Reye iştirak edenler : 121 

., ; : , ; ; Kabul edenler : 1 İd 

•'•*•#' Reddedenler : 1Q( 
4 ^ " " ' Müstenkifler ' ' "' : 1! 

(Kabul edenler) 

ADANA 
Kemal B. 5 ..,..; 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulyi B< ^ 
Musa Kâzım Bt 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B< 

ARDAHAN 
Tahsin B, 
Talât B« 

ARTVİN 
Hilmi B< 

AYDIN 
Dr. Mazhar Bt 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B, 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet Bi 

CANİK 
Süleyman Necmi Bi 
Talât Avnfi B, 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DÎYARBEKÎR 
Cavit B. 
Feyzi B< 
Şeref B̂  

EDİRNE 
Faik B, 
Hüseyin Rıfkı B, 

ELAZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B, 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
RaSım B. 

ERZURUM 
Câzim B, 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B, 

GENg 
Muhittin Bi 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tahir B< 

GÜMÜŞÂNE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 

İ Ç E L 
Dr, Tevfik B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr; Hakkı Şinasi Paşa 
Dr, Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 

IZMlR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B, 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
AK Rıza B, 

KAYSERİ 
Sabit B< 

KIRKLARELİ 
Şevket B, 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B, 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naüm Hazım B, 

KÜTAHYA 
Faik B, 
Recep B< 
Rıza B, 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B< 

MARDİN 
Akçoraoğlu Yusuf B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza BA 

NİĞDE 
Ata B. 
Halit B< 

ORDU 
Halil Sıtkı Bj 
İsmail B, 

RİZE 
Ekrem B, 
Hasan Cavit B. 
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&VRUHAN 
Abidin B. 
Ethem B. 
Yaşar B. 

StîRT 
Halil Hulki B. 

İ : 44 $a:, 1 

Mmp 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer ŞevM B. 
Rahmi B; 

1$*6 C : 2 

TOKAİD 
Emin B« 

TRABZON 
Abdullah U 
Hasan B. 

URFA 
Refet B, 

.,••:. «SİN-./::-.-..-
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B, 
Ragıp B< 
Tunalı Hilmi B. 

r) 

EROANİ 
İhsan B. 

ERZURUM 
Raif B, 

Ziyaettin B. 
GÜMÜŞANE 

Zeki B. 
İSTANBUL 

İsmail Canbıüat B. 

Refet Pa$a 
3GASTAMONU ....•: 

Halit B. 
ORDU 

Faik B, 

(Müstenkif) 

EfcTÜÖRUL 
Haül B< 

TOfcAD 
\ Bekir B. 

!mAÖ20N 
i Rahmi B. 

— 3 » 
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HAYVANATI EHLİYE RÜSUMU HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/737) NUMARALI 
KANUN LÂYİHASI VE KAVANİNİ MALİYE, MUVAZENEİ MALİYE VE ZİRAAT ENCÜMEN

LERİ MAZBATALARI 

19 Teşrinievvel 1341 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

6 

5305 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cclilesine 

Hayvanatı ehliye rüsumu hakkında Maliye Ve
kâleti Celilesince tanzim olunan İcra Vekilleri Heye
tinin 4 Teşrinisani 1341 tarihli içtimaında tezekkür 
ve tadilen Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun lâ
yihası leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının müstaceliyet kararı ile ifasına mü
saade buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 
Sayım vergisinin iptina eylediği esasatı kadime 

yalnız koyun, keçi ve deve gibi kırkılmak suretiyle 
tüylerinden de istifade olunan hayvanatı mükellef kıl
mış ve bu tarz mükellefiyet ağnam rüsumu namiyle 
son zamanlara kadar devam ettiği gibi 12 Şubat 1340 
tarihli Sayım Kanunu da verginin yalnız usulü cina
yetini tebdil edip matrahında bir tadilât vücuda ge
tirmemiştir. 

Halbuki sayım vergisi sermayesi üzerine müesses 
bir vergidir ve mevzuu haricinde kalan beygir, öküz, 
inek ve manda gibi hayvanat zamanımızda ashabına 
temin ettikleri menfaat itibariyle tesisi mükellefiyet 
hususunda bilhassa nazan dikkati celbe şayan bir 
ehemmiyet iktisap etmiştir. Bu münasebetle mezkûr 
kanunun 12 nci maddesi mevzuuna salifüzzikir hay
vanatın dahi ithalini ve her birerlerinin derecei ehem
miyetine göre muhtelif miktarda mükellefiyetini te
min için tanzim kılınan hayvanatı ehliye rüsumu na
miyle kanun lâyihası rapten takdim kılınmıştır. 
Kavanini Maliye Encümeni 19 . 11 . 1341 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

12 Şubat 1340 tarihli ve 410 numaralı Sayım Ka
nununun altıncı maddesini muaddil olarak (hayva
natı ehliye rüsumu hakkında kanun lâyihası) unvanı 
ile Heyeti Vekilenin 9 Teşrinievvel 1341 tarih ve 
6/530*5 numaralı tezkeresiyle Riyaseti Celileye tak
dim ve encümenimize tevdi buyrulan lâyiha bittetkik 

icabeden noktaları tadil ve birinci madde üç madde 
olarak tedvin ve mevadı sairesi aynen kabul edilerek 
Muvazenei Maliye Encümenine tevdi buyrulmak 
üzere Riyaseti Celileye takdimine karar verildi. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Beyazıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Ankara Karesi 
İhsan Mehmet Cavit 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Hayvanatı ehliye rüsumu hakkında Hükümetçe 
tanzim olunup, Kavanini Maliye Encümenince tet
kik edilmiş olan lâyihai kanuniye Heyeti Umumiye-
den encümenimize de havale buyrulmuş olmakla Ma
liye Vekili Hasan Beyin huzuru ile tetkik ve müzake
re olundu. 12 Şubat 1340 tarihli ve 410 numaralı Sa
yım Kanunu ile 1341 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun onuncu maddesi mucibince cibayet edil
mekte olan varidatın nisbetini tezyit ve matrahını 
tevzi ve tenvi maksadiyle tanzim olunan işbu kanun 
ile bir milyon raddcsindeki varidat temin edileceği 
tahmin kılınmaktadır. Filhakika şimdiye kadar an
cak koyun, kıl keçi, tiftik keçisi, deve ve canavar gi
bi hayvanat resme tabi olduğu halde at, öküz, inek, 
manda vesaireden resim alınmıyordu. Halbuki hay
vanatı mezkûrenin dahi servet ve istihsali servet nok-
tai nazarından resme tabi hayvanattan farkı olmadı
ğından bunlardan dahi resim ahzı münasip görülmüş
tür. Kavanini Maliye Encümeninin tadiline nazaran 
encümenimiz kıl keçi vergisini kırk kuruşa iblağ eyle
miştir ki, istihdaf edilen gaye mazarratı malumesi se
bebiyle bu nevi keçilerin memlekette mevcudiyetleri
nin tedabiri maliye tarikiyle olsun tenkisi cihetine gi
dilmesini temindir. 

Sığır meyanında inek ile öküzün bulunması 
tabiî olmakla tasrihen her iki kelimenin ayrı ayrı 
konması muvafık görülmüş ve yedinci fıkraya bilâ-
harâ tefsire mahal kalmamak için (aygır, idiş, katır) 
isimleri de ilâve edilmiştir. Koyun, keçi ve canaya-
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nn bir yaşından ve diğer hayvanatın iki yaşından 
aşağı olanlarının resimden müstesna olacağı Hükü
metçe teklif ve Kavanini Maliye Encümenince kabul 
edilmiş ise de encümenimizce üç yaşından aşağı er
kek sığırların ziraata elverişli olmamalarına ve at 
ile kısraktan ve deveden daha aşağı yaşta istifade 
edilmemesine mebni bunlardan kasaphk olacaklar 
müstesna olmak üzere üç yaşından ve koyun, keçi ve 
canavarın bir yaşından noksan olanlarının resimden 
istisnası muvafık görülmüştür. Lâyihai Kanuniye 
vergi nisbetinin tezyit ve matrahının tevzii maksa
dıyla kaleme alınmış olduğundan işbu verginin ta
hakkuk ve tahsiline müteferri muamelâtın salifülbe-
yan Sayın Kanunu ahkâmına tabi olması tabiî olup 
bu ciheti teminen Kavanini Maliye Encümeninin ikin
ci maddesi tadil edilmiştir. İşbu Kanunun 1342 se
nesi Martının birinci gününden muteber olması he-
sabatı teşevvüşten kurtaracağı mülâhazasıyle lâyi
hanın tarihi meriyetine ait maddesi bu suretle tadil 
edilmiş ve artık 1341 senesi Muvazenet Umumiye 
Kanununun onuncu maddesinin devamı meriyetine 
Mizum kalmıyarak bu maddenin lağvı maksadiyle 
dördüncü madde tanzim kılınmıştır. Lâyihai ka-
nuniyenin müstacelen müzakeresi ricasiyle Heyeti 
Celileye takdimi karargir oldu. 

trr 
Muvazene! Maliye Mazbata Muharriri 

Encümeni Reisi Namına 
Çankırı İsparta 

Mustafa Abdülhalik Mükerrem 
Aza Aza 

Diyarbekir Sivas 
Şeref Rasim 
Aza Aza 

Zonguldak Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza Aza 
Kütahya Giresun 

Mehmet Nuri Kâzım 
Aza Aza 

Maraş Niğde 
Mithat Galip 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ziraat Encümeni 19.1.1926 

Adet 
Ziraat Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Hayvanatı eli üyeden alınacak rüsum namiyle 

Sayım Kanununun maddei mahsusası ile 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanununun onuncu maddesi

ni tadilen ve tevsian Encümenimize havale Duyuru
lan lâyihai kanuniye Maliye Vekili Beyin huzuru ile 
tetkik ve müzakere kılındı. 

öşrün ilgası hasebiyle en müziç bir yükten kurta
rılmış olan erbabı ziraata bu gibi cüzi tekâlifin tah
milinde bir beis görmeyip esas itibariyle lâyihai ka-
nuniyeyi kabul eden Encümenimizce gerek Hükümet 
tarafından teklif ve gerekse diğer encümenlerce tes
pit edilen maddelerin bazılarında tadilât icrasına 
mecburiyet hasıl olmuştur. 

Şöyle ki: 
Birinci maddede muharrer kıl keçilerine ait olan 

resmin tezyidi ile istihdaf edilen gayenin, lüzumu 
halinde ayrı bir kanunla tahakkukunun daha ziya* 
de maksada hizmet edebileceği ve mamafih bir çok 
fıkarayi halkın bu yüzden geçinmekte olduklarını 
nazarı dikkate alarak hükümetin teklifi veçhile res
mî mezkûrun cibayeti ve manda, inek ve öküzle 
bir çok köylülerin yegâne vasıta! nakliyeleri olan 
eşeklerden tenzilât icrası ve Kazanç Yergisi alınan 
hayvanatın bu resimden istisnası ve vergiden muaf 
bulunan küçük yaştaki, hayvanatın ise ancak kasap
lıkta kullanılmak üzere hini şevklerinde satıldıkları 
veya kesildikleri yerlerde vergiye tabi tutulmaları 
tensip edilmiştir. 

Memleketimizde hayvanatın ve bilhassa işe ya
rayabilecek olanlarının ihtiyacatı memleketle gayri 
mütenasip bir surette azalmış okluğuna ve binaen
aleyh sair devletlerde olduğu gibi teksir ve ıslâhı hay
vanatın bizde de tergip ve teşvik edilmesi lâzım gel
diğine kaani olan Encümenimiz dişi ve erkek bilû
mum hayvanatı fersiye, bakariye ve ganamiye da
mızlıklarının encümenlerde derdesti tetkik ve mü
zakere olan ıslâhı hayvanat lâyihai kanuniyesi ile 
himayei mahsusaya her halde mazhariyetini labüt 
görmektedir. Berayi tasvip Heyeti Celileye arz edil
mek üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Reis 
Konya 

Musa Kâzım 

Kâtip 
Bulunmadı 

Aza 

Mazbata Muharriri 
Mardin 

Ali Rıza 

Aza 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

Zonguldak 
Halil 
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Hükümetin Teklifi 

Hayvanatı ehliye rüsumu hakkında kanun lâyihası 
Madde 1. — 12 Şubat 1340 tarihli ve 410 nu

maralı Sayın Kanununun altıncı maddesi yerine iş
bu maddei kanuniye ikame edilmiştir. 

Her koyun için 30 Kuruş 
Her kıl keçi için 30 » 

Her tiftik keçi için 20 » 
Her deve ve hayvanatı bakariye 
(öküz, inek, manda için) 1 50 » 
Her at ve kısrak için 100 » 
Her merkep için 50 » 

Her canavar için 200 » 
Resim alınır. 
Koyun, keçi ve canavarın bir yaşından ve diğer 

hayvanatın iki yaşından aşağı olanları resimden müs
tesnadır. Kanunun birinci maddesinde tadat olun-
mıyan hayvanatın sayım muamelesi dahi koyun ve 
keçilerle aynı zamanda icra olunur. İşbu kanuna 
göre tahsil olunacak resmin yüzde yedi buçuğu ida
rei hususiyelere ait olup her vilâyette derhal idare
lerine verilir. İdarei hususiyelerden ayrıca masraf 
ahnmıyacaktır. 

Madde 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyül icradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Ziraat Vekili 
Sabri 

Maarif Vekâleti Vekili 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Dr. Tevfik Rüştü 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 

Ah* Cenani 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Refik 

Kavanini Maliye Encümeninin Tadili 
12 Şubat 1340 tarihli ve 410 numaralı Sayım Kanu
nunun altıncı maddesini muaddil mevadı kanuniye 

Madde 1. — Hayvanatı ehliye rüsumu şunlardır: 
1. Her koyun için otuz kuruş 
2. Her kıl keçi için otuz beş kuruş 
3. Her tiftik keçi için yirmi kuruş 
4J Her deve için yüz elli kuruş 
5. Her manda için yüz yirmi beş kuruş 

6. Her sığır için yüz kuruş 
7. Her at ve kısrak ve katırdan yüz kuruş 
8. Her merkepten kırk kuruş 
9. Her canavardan iki yüz kuruş resim alınır. 
Koyun, keçi ve canavarın bir yaşından ve diğer 

hayvanatın iki yaşından aşağı olanları resimden 
müstesnadır. 

Madde 2. — İşbu kanun mucibince ilâveten res
me tabi tutulan hayvanatın sayım muamelesi kanunun 
birinci maddesi ahkâmına tabidir. 

Madde 3. — İşbu kanuna göre tahsil olunacak 
resmin yüzde yedi buçuğu idarei hususiyelere ait 
olup her vilâyette derhal idarelerine verilir. İdarei 
hususiyelerden ayrıca masraf ahnmıyacaktır. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin tadili 
12 Şubat 1340 tarihli ve 410 numaralı Sayım Kanu

nunun altıncı maddesi makamına kaim kanun 
Birinci madde — Zirde muharrer hayvanattan 

hizalarında gösterilen rüsum alınır : 
1. Her koyundan otuz kuruş 
2. Her kıl keçiden kırk kuruş 
3J Her tiftik keçiden yirmi beş kuruş 
4. Her deveden yüz elli kuruş 
5. Her mandadan yüz yirmi beş kuruş 
6. Her inek ve öküzden yüz kuruş 

7. Her at, aygır, idiş, kısrak ve katırdan yüz 
kuruş 

8. Her eşekten kırk kuruş 
9. Her canavardan iki yüz kuruş 
Koyun, keçi ve canavarın bir yaşından ve diğer 

hayvanatın kasaphğa tahsis olanları müstesna ol
mak üzere üç yaşından aşağı olanları resimden müs
tesnadır. 

İkinci madde — İşbu kanun mucibince cibayet 
edilecek varidatın usulü tarh ve tahakkuku ve tahsi
li vesairesi Sayım Kanunu ahkâmına tabidir. 

Üçüncü madde — İşbu kanuna göre tahsil olu
nacak resmin yüzde yedi buçuğu idarei hususiyelere 
ait olup her vilâyette derhal idarelerine verilir. (İdarei 
hususiyelerden ayrıca masraf ahnmıyacaktır) 

Dördüncü madde — 1341 Senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun onuncu maddesi ilga edilmiş
tir. 

Beşinci madde — İşbu kanun 1342 senesi Mar
tının birinci gününden muteberdir. 
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Altıncı madde — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdıuv 

Ziraat Encümeninin TadiM 
19 Şubat 1340 tarihli ve 410 numaran Sayım Kanu

nunun altıncı maddesini muaddil kanun 
Madde 1. — Zirde muharrer hayvanattan hizala-

rında 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

gösterilen rüsum alınır: 
Her koyundan 
Her kıl keçiden 
Her tiftik keçiden 
Her deveden 
Her mandadan 
Her inek ve öküzden 
Her at, aygır, idiş, kısrak 

30 1 
30 
25 

150 
120 
80 

ve 

Kın 
» 
» 
» 
» 
» 

katırdan 100 » 
8. Her eşekten 30 » 
9. Her canavardan 200 » 
Vasıtai nakh'ye olarak kullanılıp kazanç vergisine 

tabi olan hayvanat işbu resimden müstesna olduğu 

gibi koyun, keçi ve canavarın bir yaşından ve diğer 
hayvanatın üç yaşından aşağı olanları dahi resimden 
müstesnadırlar. Ancak kasaphk olarak sevk edilen 
bu gibi hayvanattan hini şevklerinde pazar, panayir 
veya mezbahalarda resimleri alınır. 

Madde 2. — İşbu kanun mucibince cibayet edi
lecek varidatın usulü tarh ve tahakkuku ve tahsili 
vesairesi Sayım Kanunu ahkâmına tabidir.; 

Madde 3. — İşbu kanuna göre tahsil olunacak 
resmin yüzde yedi buçuğu idarei hususiyelere ait 
olup her vilâyette derhal idarelerine verilir. (İdarei 
hususiyelerden ayrıca masraf alınmıyacaktır.) 

Madde 4. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun onuncu maddesi mülgadır. 

Madde 5. — İşbu kanun 1926 senesi martının 
birinci gününden muteberdir. 

Madde 6. — İşbu kanun ahkâmının icrasına Da
hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
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3 NİSAN 1340 TARİHLİ MAHSUBU UMUMİ KANUNUNUN DÖRDÜNCÜ MADDESİNE BİR 
FIKRA TEZYİLİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/727) NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

VE KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENEl* MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus 
Müdiriyeti 

Adet 
6 

11 . 7 . 1341 

2357 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî Kanunu

nun dördüncü maddesine tezyil olunacak fıkra hak
kında Maliye Vekâleti Celilesince tanzim ve tevdi 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 10 Haziran 1341 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe maz
batası leffen takdim kılınmıştır. İktizasının ifasına ve 
neticesinin inhasına müsaade buyurulmasını rica ey
lerim, efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Hududu Millî haricinde mütemekkin bulunan 

matlubatı ecnebiyenin şekil ve sureti tesfiyesi alâka
dar hükümatı ecnebiye süferası tarafından müteva-
liyen istifsar edilmekte bulunduğundan bahisle bu hu
sus için münasip bir sureti tesfiyenin ittihazına Ha
riciye Vekâleti Celilesinden alınan tezkerede lüzum 
gösterilmiştir. Hududu Millî dahilinde kalan mahal
lerde Hazinenin 1324 senesi Temmuzu iptidasından 
1339 senesi hitamına kadar sabit ve mütehakkik her 
nevi düyunun mahsuben tesfiyesi 3 Nisan 1340 tarih
li Mahsubu Umumî Kanununda mutlak olarak mez
kûr bulunmasına göre Hazineye karşı dayın vaziye
tinde bulunan kimselerin vatanın tefrikine saî siyasî 
zümre ve teşkilâtlara mensup bulunmamak şartiyle yer
li veya ecnebi olmasında farkı kanunî yok ise de ka
nunun dördüncü maddesinden dayin ile medyunun 
hükümeti milliye hududu dahilinde mütemekkin bu
lunmaları meşrut olmasına göre hududu mülî hari
cinde bulunan ecnebilerin işbu kanun ahkâmından 
istisna edilmesi bunların matlubatımn nakden tes
viyesi cihetine de mahmul olabileceğinden Türk te
baası hakkında carî olain bir kanunun ahkâmı umu-
miyesi fevkinde tebaai ecnebiyenin hükümeti sakıta 
zamanına ait matlubatımn nakden tesviyesi ruhu ka

nunla kabili telif görülememesini ve dayin ile med
yunun hükümeti milliye dahilinde mütemekkin bulun
maları şartından tebaai ecnebiyenin müstesna bulun
duğu mebhusuanh dördüncü maddeye bir fıkranın 
ilâvesi zarurî görülerek bu baptaki lâyiha leffen tak
dim kılınmıştır. 
Türkiye Büyük MiUet 

Meclisi 
Kavanini Maliye 

Encümeni 
Adet 
26 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Mahsubu Umumî Kanununun dördüncü maddesi
ne bir fıkra tezyili ile Türkiye'den ayrılan mahaller 
ahalisinden maada tebaai ecnebiyenin hududu millî 
dahilinde bulunmak kaydından azade kalmasının te
mini lüzumuna dair Başvekâletin 11 . 7 . 1341 tarih ve 
6/3357 numaralı tezkeresiyle Maliye Vekâletinin lâ
yihai kanuniye ve esbabı mucibesi Encünıenimizce tet
kik ve mütalâa olundu. 

Mahsubu Umumî Kanununun dördüncü maddesi 
(1) ahkâmından istifade edebilmek için Hazineye kar
şı dayin ve medyun vaziyetinde bulunanların hududu 
millî dahilinde mütemekkin olmaları şart olduğuna 
göre elyevm hududu millî haricinde bulunan ecnebi
lerin işbu kanun ahkâmından istifade edememekten 
olduklarından bunların matlubatımn nakden tesfiye
si lüzumu sabit olmakta bulunduğu cihetle Türk te
baası hakkında carî olan bir kanunun ahkâmı umumi-
yesi fevkinde tebaai ecnebiyenin alelekser hükümeti 
zaile zamanına ait matlubatımn nakden tesfiyesi ru
hu kanunla kabili telif olamayacağı cihetle dayinle 
medyunun Hükümeti Cumhuriyeti hududu dahilinde 
mütemekkin bulunmaları şartından Türkiye'de ayrı
lan mahaller ahalisinden maada ecanibin istisnası ile 
temini maksada vusul mümkün olduğundan Encüme
nimiz hükümetin noktai nazarına biliştirâk lâyihai 

(1) Bu kanun mucibince yapılacak mahsup mu
amelesinde deyn ile matlubun aynı şahsa aidiyeti aran
maz. Yalnız Hazineye karşı dayin ve medyun , vazi
yette bulunanların hududu millî dahilinde mütemek
kin olmaları şarttır. 
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mezkûreyi olveçhile tadilen kabul etmiş ve Muvazenei 
Maliye Encümenine havale buyurulmak üzere Riya
seti Celileye takdimini karar vermiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Beyazıt 
Şefik 
Kâtip 

Ankara 
İhsan 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbata 

Numarası 
114 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Ordu 
Hamdi 

Esas Numarası 
1/727 

Muvazenei Maliye encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

3 Nisan 1340 Tarihli Mahsubu umumi kanununun 
dördüncü maddesine bir fıkra tezyili hakkında Baş
vekâletten varit olup 7 Kânunusani 1926 tarihli He
yeti umumiye içtimaında Kavanin ve Muvazenei Ma
liye encümenlerine havale buyrulan esbabı mucibeyi 
havi lâyiha i kanuniye Kavanini Maliye encümeni maz
batası ile birlikte encümenimize tevdi kılınmakla Ma
liye Vekili namına Muhasebei Umumiye Müdüri 
Umumisi Bey hazır bulunduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. Gerek hükümetin esbabı mucibesinde, 
gerek Kavanini Maliye encümeni mazbatasında izah 
edildiği veçhile ecnebilere ait matlubatın nakden tes
viyesi mevzuubahis olamayacağı tabiî bulunmakla be
raber bununla dayin ecnebilerin Türkiye Cumhuriyeti 
hududu dahilinde mütemekkin bulunmaları kaydının 
teklifi imkânı olamayacağından sürüncemede kalan 
bu nevi matlubatın veçhi tesviyesi hususunda maruz 
kalınan müşkülâtı izale etmek üzere mahsubu umumî 
kanununun ikinci maddesi ahkâmı mahfuz kalmak 
şartıyle tebai ecnebiyenin hududu millî dahilinde te-
mekkûn kaydından istisnası esası encümenimizce de 
muvafık görülmüş ve bu bapta tadilen tanzim kılı
nan lâyihai kanuniyehin Heyeti Celileye takdimine 
karar verilmiştir. 23 . 1 .1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakır 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

tstanbul 
Tevfik Fikret 

Aza 
Saruhan 

Reşat Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Hükümetin Teklifi 
3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî Kanununun 

dördüncü maddesine fıkraî atiye tezyit olunmuştur: 
Madde 1. — Türkiye'den ayrılan mahaller aha

lisinden maada tebaai ecnebiye hududu millî dahilin
deki temekkûn kaydından müstesnadır. 

Madde 2. — 3 Nisan 1340 tarihinden itibaren me-
riyülicra olan işbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdu r. 

10 Haziran 1341 
Adliye Vekâleti Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Bahriye Vekâleti Vekili 
M. Cemil 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabrı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa i Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 
Ticaret 

Vekâleti Vekili 
Mehmet Sabri 

Kavanini Maliye encümeninin tadili 
1324'ün 1 Temmuzundan itibaren 1339 senesi niha

yetine kadar bilcümle matlubat ve düyun hazinenin 
sureti mahsubuna dair olan kanunun dördüncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun. 

Madde 1. — 1324 Temmuzundan itibaren 1334 se
nesi nihayetine kadar bilcümle matlubat ve düyun ha
zinenin sureti mahsubuna dair olan kanunun dördün
cü maddesine berveçhiâti fıkra ilâve edilmiştir: 



Fıkra : Ancak Türkiye'den ayrılan mahaller aha
lisinden maada tebaai ecnebiyenin hududu millî dahi
linde mütemekkin olmaları şart değildir. 

Madde 2. — tşbu kanun 3 Nisan 1340 tarihinden 
muteberdir. 

Madde 3. — tşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

Muvazenei Maliye encümeninin tadili 
3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî Kanununun 

dördüncü maddesine fıkra tezyiline dair kanun 
Birinci Madde — 3 Nisan 1340 tarihli mahsubu 

umumî kanununun dördüncü maddesine fıkraî atiye 
tezyil olunmuştur: 

Ancak ikinci madde ahkâmı mahfuz kalmak şar-
tıyle tebaai ecnebiye hududu millî dahilindeki temek-
kûn kaydından müstesnadır. 

İkinci Madde — tşbu kanundan müstefit olacak 
tebaai ecnebiye için 3 Nisan 1340 tarihli mahsubu 
umumî kanununun dokuzuncu maddesinde muharrer 
müddeti müracaat altı ay temdit olunmuştur. 

Üçüncü Madde — Neşri tarihinden muteber olan 
işbu kanunun ahkâmını icraya Maliye Vekili memur
dur. 
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HUDUT YE SEVAHİLİ SIHHİYE MÜDÜRİYETİ 1341 SENESİ BÜTÇESİNİN BEŞİNCİ YE DÖRDÜN
CÜ FASILLARI ARASINDA MÜNAKALE İCRASINA DAİR BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/808) 

NUMARALI KANUN LÂYİHASI YE MUYAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 

31 Kânunuevvel 1341 

6256 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
1341 senesi Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyeti 

bütçesinin beşinci faslının dördüncü maddesinden 
dördüncü faslın beşinci maddesine beş bin lira nakli 
hakkında, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletin
ce tan/im ve tevdi olunan ve İcra Vekilleri Heyeti
nin 30 Kânunuevvel 1341 tarihli içtimaında tezekkür 
ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyihası ile 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti takdim 
olunmuştur. 

Muktezasınm ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyrıılmasım rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 
Hudut ve SevalıUi Sıhhiye Müdüriyeti emrindeki 

vesait münakeleden, geceli gündüzlü çalışmak neti
cesi olarak muhtacı tamir bir hale gelmiş olmaları 
hasebiyle tamirlerine başlanılmış olan, Galata mo-
torbotu ile Sinop motorbotunun ikmali tamirleri 
(5000) lira sarfına mütevekkif ise de müdüriyeti mu-
maileyha 1341 senesi bütçesinin dördüncü faslının 
beşinci maddesine mevzu tahsisatın kâffesi şimdiye 
kadar vesaiti nakliyenin tamirine sarf olunmuş ve 
mütebaki tahsisatın âdemi kifayesi görülmüş ve pra-
tika işlerinde kullanılmakta olmalarına binaen mez
kûr motorbotların süratle tamirlerini tehir gayrikabil 
bulunmuş olmakla bunlara ait tamiratın ikmali hu
susunun temini için zikrolunan müdüriyetin 1341 se
nesi bütçesinin beşinci faslının dördüncü tebhir ma
kineleri maddesinden (5000) liranın dördüncü faslın 
beşinci ve vasaiti nakliye tamir ve telvin maddesine 
ınünakelesinin icrası hususuna lüzumu katî hasıl ol
muştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Karar 
117 

Esas Numarası 
1 

808 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

1341 senesi Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriye
ti bütçesinde münakale icrasına dair olup, Başvekâ
letin 31 Kânunuevvel 1341 tarihli 6/6256 numaralı 
tezkeresiyle gönderilerek Heyeti Umumiyenin 2 Kâ-
nunisani 1926 tarihli içtimaında encümenimize hava
le buyrulan kanun lâyihası tetkik ve müzakere olun
du. 

Müdüriyeti mezkûtenin 1341 bütçesinin dördüncü 
faslının beşinci «vesaiti nakliye tamir ve telvini» 
maddesine mevzu (6000) liranın şimdiye kadar esa
sen vasaiti nakliyenin tamirine sarf edilmiş olup, mü
tebaki tahsisatın süratle tamiri muktazi olan iki adet 
motorbotun ikmali tamiratı için daha (500*0) liraya 
ihtiyaç görüldüğü anlaşılmış ve teklifi vaki veçhile 
bu ihtiyacın münakalaten temini encümenimizce de 
muvafık görülmüş olmakla lâyihai kanuniye bilkabul 
Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

23 Kânunisani 1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 

Aza 
İsparta 

Mükerıem 

Aza 
Saruhan 

Reşat 

Aza 
Maraş 
Mithat 
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Âza 

Gaziantep 
Ahmet Renizi 

Aza 
Kırşehir 

Yalıya Galip 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Hükümetin Teklifi 
Kanun 

Madde 1. — 1341 senesi Hudut ve Sevahili Sıh-
lıiye Müdüriyeti bütçesinin beşinci faslının dördün
cü tebhir makineleri maddesinden beş bin lira ten
zil olunarak dördüncü faslın beşinci «Vesaiti nakliye 
tamir ve telvin» maddesine naklohınmuştur. 

Madde 2. — tşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekili memurdur. 30 Kânunu
evvel 1341. 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep Bey 

Hini imzada bulunmadı. 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Nafia Vekâleti Vekili 
Ali Cenani 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

1341 Hudut ve sevahil sıhhiye bütçesinde münakale 
icrasına dair Kanun 

Madde 1. — 1341 senesi hudut ve sevahil sıhhiye 
mttdiriyeti masarif bütçesinin beşinci faslının dör
düncü maddesinden beş bin lira tenzil olunarak dör
düncü faslının beşinci maddesine nakl olunmuştur. 

Madde 2. — tşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — tşbu kanunun ahkâmını icraya Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili memurdur. 
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İSTİKLÂL MUHAREBATI MALÛLLERİNE MÜKÂ FATI NAKDİYE İTASINA MÜTEDAİR 397 NU
MARALI KANUNUN BİRİNCİ MADDESİNE TEVFİKAN TANZİM OLUNAN SEKİZİNCİ DEFTE
RİN GÖNDERİLDİĞİ HAKKINDA (3/526) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE MUVAZE

NE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Miidiriyeti 
Adet 

6 

31 Kânunuevvel 1341 

6287 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Mart 1341 tarih ve 6/J391 numaralı tezkereye 

zeyldir : 
İstiklâl Muharebatı malûllerine mükâfatı nakdiye 

itasına mütedair 397 numaralı kanunun birinci mad
desine tevfikan evvelce gönderilmiş, olan cetvellerde 
isimleri dahil olmıyan ve vaziyetleri itibariyle mez
kûr kanun ahkâmından istifadeleri iktiza eyliyen 
malûl zabıtan ve efrad hakkında MUdafaai Milliye 
Vekâletince tanzim ve tevdi olunan sekizinci defter 
leffen takdim olunmuştur. Muktazi tahsisatın, Mu-
hassesatı Zatiye Bütçesine zam ve ilâvesine ve neti
cenin işarına müsaade buyrulmasım rica eylerim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet/110 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyasetii Celüeye 
İstiklâl Muharabatı malûllerine mükâfatı nakdi

ye itası hakkındaki 9 kânunusani 1340 tarihli ve 397 
numaralı kanun ahkâmından istifadeleri iktiza eden 
malûl zabıtan ve efrad hakkında tanzim kılınan 
sekizinci defterin gönderildiğine dair Başvekâletin 31 
kânunuevvel 1341 tarihli ve 6/6287 numaralı tezkere
si Heyeti Umumiyenin 4 kânunusani 1926 tarihli tç-
timaında encümenimize havale buyrulmuş olmakla 
tetkik ve müzakere olundu. Tetkikat neticesinde : 

Zabitandan Lira 

İkinci derece mükâfatı nakdiyeye müs
tahak 3 adet ki beherinde 600 liradan = 1 800 

Üçüncü derece mükâfatı nakdiyeye 
müstahak 15 adet ki beherine 300 liradan = 4 500 

Lira 

Küçük Zabit Efrattan 
Birinci derece mükâfatı nakdiyeye 

müstahak 3 ki beherine 400 lira 1 200 

İkinci derece mükâfatı nakdiyeye müs
tahak 27 ki beherine 20>0 lira = 5 400 

Üçüncü derece mükâfatı nakdiyeye 
müstahak 76 ki beherine 100' liradan 7 600 

20 500 

Liranın 1341 Muhassesatı Zatiye bütçesinin 
(A/58) nci faslına tahsisatı munzamına olarak ilâ
vesi icap ettiği anlaşılmış ve encümenimizce bu hu
susa dair tanzim kılınan kanun lâyihası berayi tastık 
Heyeti Celileye takdim kılınmıştır. 

23 Kânunisani 1926. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

İstanbul 
Tevfik KâmU 

Aza 
Saruhan 
Reşat 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 
Aza 

Maraş 
Mithat 

1341 Senesi Muhassesatı Zatiye Bütçesine Tahsisatı 
Munzamına İlâvesine Dair Kanun 

Birinci Madde — Merbut cetvellerde resim, kün
ye ve derecei maluliyetleri muharrer zabitan ve ef
rada 9 Kânunisani 1340 tarihli ve 397 numaralı Ka
nuna tevfikan mükâfatı nakdiye verilmek üzere 1341 
senesi Muhassesatı Zatiye bütçesinin (A/58) nci fas-



İma (20 500) lira tahsisatı munzamına olarak ilâve 
olunmuştur. 

İkinci Madde — işbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmım icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

Lira 

— 1 ve 2 numarah defterin üzerine 
9 Kânunisani 1340 tarihli ve 397 numarah 
Kanun mucibince 219 000 

— 3 numarah defterin üzerine 20 Teş
rinisani 1340 tarihli ve 522 numaralı Ka
nun mucibince 4 100 

11 — 

I Lira 

— 4 numarah defterin üzerine 10 Kâ
nunuevvel 1341 tarihli ve 528 numaralı 
Kanun mucibince 28 300 

— 5, 6, 7 numarah defterin üzerine 
22 Nisan 1341 tarihli ve 644 numarah Ka
nun mucibince 17 300 

— 8 numaralı defterin üzerine işbu ka
nun lâyihasiyle 20 500 

289 200 
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ZABITAN SEKtZİNCt MÜKÂFATI 

Numarası 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 

13 

14 
15 
16 

Kıtası 

Levazınıatı umumiye mezbaha 
memuru 
Alaşehir istasyon memuru 
Maltepe Endaht Mektebi sınıf 
1 zabiti 
Fatih şubesinde misafir 
K. 17 Telgraf muhabere me
muru 
Garp cephesi emrinde Rus mi
lis zabiti 

Alay 31 T. 1 K. 1 Zabiti 
K. 6 Y 10 Emir zabiti 

tmalâtı Harbiye K 6 Zabiti 
Fırka 7 Alay 41 thtiyat 

Erkânı Harbiyei Umumiye dai
resi iaşe zabiti 
Fırka 23 Y 68/3 K 10 Mülâ
zımı 

Alay 1/1 K 4 Zabiti 
Uşak ahzı askerî sevk ve inzi-

Rütbesi 

Yüzbaşı 
thtiyat M. Sani 

M. Evvel 
M. Sani 

M. Evvel 

Milis Zabiti 
M. Sani 

İhtiyat Zabit V. 
M. Evvel 

M. Evvel 
M. Sani 

B, Evvel 

Mülâzım 
thtiyat M. Sani 
M. Evvel 

tsrai, pederinin ismi 

17 
bat zabiti İhtiyat M. Sani 
Mütekaidinden M. Evvel 

İbrahim Efendi bini Halit 
Ömer Lütfi Efendi bini Hacı Ahmet 

Bekir Sıdkı Efendi bini Ali Rıza 
Mustafa Galip Efendi bini Haşmet 

Ahmet Şükrü Efendi bini Halil 

Hasan Efendi bini Bekir 
Hacı Süleyman Efendi bini Hakkı 

Hasan Tahsin Efendi 
Ömer Ruhi Efendi bini Aziz 

Mehmet Efendi bini Halit 
Ali Kemal Efendi 

Zeki Efendi bini Aldülkadir 

Osman Efendi bini AH 
Mahmut Şerif Efendi bini Hüseyin Şerif 
İsmail Hakkı Efendi bini Mehmet Sadık 

Hasan oğlu Mahmut Esat Efendi 
Fazıl Efendi bini Eyüp 

18 Mülga Merkez ordusu y 48/3 
K 8 K İhtiyat M. Sani Safter Efendi bini Mehmet 



NAKDİYE DEFTERİ 
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Sicil veya kayıt Perece 
numarası Tekaüt Mükâfat 

383-331 
28197 

72-333 
43-336 

5 
3 

3 
3 

3 
3 

2 
3 

Teşhisi Marazi 

Dumuru asabı basarü cerhî 
Riei eyserde mermi 

Sol riede mermi 
Sağ riede kurşun 
Cerhai nariye neticesi: Mafsalı riikbei eymen ve unku kademi eymen-
de nim iltisak halinde dumur ile müterafikulcabei ekin 

23721 

595-331 
523-331 

418-325 
17-321 

5 
5 

3 
4 

6 
6 

. 3 
3 

2 
3 

3 
3 

27-335 

Felci asabı vereki cerhai eyser 
Sol tarafı süflide harkafe ve mef asılı rükbenin iltisakı tamlan ve tarafı 
mezkûrde dumur 
Sadrında müteharrik mermi «sağ riede» 
Cerhai nariyei unk neticesi : Ebheri sâid civarında harekâtı kalbiye ile 
müterafik mermi 
Cerhai nariyei neticesi tarafı süfli eyserde zıyaı âmik ve dumur 
İnfilâk neticesi: Sağ dirsekte iltisak ve sui şekil sağ el baş parmağında 
zaaf 
Mecruhıyetten sağ elinin üç parmağı madumdur. Sâidde dumur ve 10 
santimetrelik nedbe 

9235 
19441 
80-336 

16708 
14-332 

3 
6 
5 

6 
6 

2 
3 
3 

3 
3 

15899 

Mecruhiyet neticesi sadır dahilinde mermi parçası 
Mecruhiyet neticesi: Sol göz rüiyetten mahrum 
Cerhai nariye neticesi: Sağ göz rüyetten mahrum 

Cerhai nariye neticesi: Tarafı sufliî eymendc sui indemal ve takassur 
Cerhai nariye neticesi: Azmi falızı eyserde kesir tevlit etmiş beş santi
metre takassurü fahız ve sakta birer santimetre dumuru adalı. 
Martin mermisi ile fıkraai harkafiyei eyseri tahrip ve badehu azmi adu-
di dahi tahrip ile tarafı mezkûrde meşiyet muvacca ve suubetli olmak
la: 

Mükâfat 

Birinci, ikinci, üçüncü Yekûn 
3 15 18 

Tekaüt 

Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı yekûn 
5 1 6 6 18 
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Sıra 
Nu. Memleketi 

1 Niksar karyesinden 
2 Ayaş karyesinden 
3 Gülpazar karyesinden 
4 Çakşe karyesinden 
5 Gaziantep 
6 Kıdamut karyesinden 
7 Küçük Hakkılar karyesinden 
8 Kıtık karyesinden 
9 Elmalı mahallesinden 

10 Aziziye karyesinden 
11 Çobanlar karyesinden 

12 Ortis karyesinden 

13 
14 Kucan karyesinden 

15 Eldes karyesinden 

16 Kabacık karyesinden 
17 Kabacık karyesinden 
18 Odanı karyesinden 
19 Yenipazar karyesinden 
20 Yenipazar karyesinden 
21 Nimetullah mahallesinden 
22 Gaziantep 
23 Kabasakal mahallesinden 

24 Şeyh karyesinden 

25 Çivril karyesinden 

26 Orta Burun karyesinden 
27 Lohan Karyesinden 
28 Kalecik karyesinden 

İsmi, babasının ismi 

Hasan oğlu Zeynel 
Osman oğlu Osman 
Mustafa oğlu İsmail 
İsmail oğlu Rıza 
Mehmet oğlu Mustafa 
Musa oğlu Salih 
Halil oğlu Hamit 
Mehmet oğlu AH 
Ali Mustafa 
Mehmet oğlu Bekir Çavuş 
Ali oğlu Ahmet 

Hasan oğlu İbrahim 

Ali oğlu Osman 
Abdullah oğlu Hüseyin 

Hacı Muhsin oğlu Rasim 

Karabeşir İbrahim oğlu Hasan 
Ali oğlu İsmail 
Yusuf oğlu Mehmet 
Hasan oğlu Ramazan 
Mehmet oğlu Tahir 
Mehmet oğlu Müslim 
Çarşafçı oğlu Abdülkadir 
Ali oğlu Hüseyin 

Ahmet oğlu Tevfik 

Ali oğlu Bayram 

Yusuf oğlu Mehmet 
Haraç oğlu Halil 
Halil oğlu Yeli 

EFRAD SEKİZİNCİ MÜKA 

Lakab 

Kadıoğullarından 
Kadıoğullanndan 
Alicikoğullanndan 
Nebioğullarından 
Mehyaoğullarından 
Deli Mustafaoğullarından 
Deli Mustafaoğullarından 
Abdüibakioğullarından 
Karalulavoğullarından 
Karalulavoğullarmdan 
Tekelioğullanndan 

Terzioğullarından 
Hacı Recepoğullarından 

İbişoğullarından 

Çv. Kara Beşiroğullarından 
Parlakoğullarından 
Parlakoğullarından 
Parlakoğullarından 
Davutoğullarından 
Davutoğullanndan 
Çarşafçıoğullarından 
Tahtacıoğullarından 

Tahtacıoğullanndan 

Bayatlıoğullarından 

Bayathoğullanndan 
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FÂTI NAKTİYE DEFTERÎ 

Şubesi 

Niksar 
Ayaş 
Geyve 
Kalecik 
Antep 
Samsun 
Kandıra 
Sinop 
Sivrihisar 
Sivas 
ödemiş 

Derece 
Tekaüt Mükafat 

4 
5 
3 
5 
5 
6 
3 
5 
6 
3 
6 

3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 

Teşhisi Marazı 

Oltu 

Akşehir 

Ilgın 

Haçin 

Kosova 
Mecidiye 
Urfa 
Antep 

Afyon 

İzmit 
Antep 

Kalecik 

Cerhai nariye neticesi asâb'ı mefluç ve vazifeden muattaldır. 
Huıucu res ve ziyaı madde, dimağı meşhud. 
Betr sakı eymen. 
Cerhai nariye neticesi, sakı eymen indimal mayup ve dumur kısmî. 
Cerhai nariye neticesi, sol gözün mefhudiyett. 
Dumur ve adud sâidi eymen ve asâb'da dumur. 
Betr nahiyei ulvîyisei adut. 
Kesri fahzı eymen neticesi indimal mayup ve altı santimetre takassür. 
Her iki mafsal unku kademde iltisakı tam. 
Sağ fahzın nihayeti ulvîyesinden betr. 
Cerhai nariye neticesi mafsalı rükbei eyserde iltisakı tam ve tarafı süflide 
iki fahızda dört santimetre takassür. 
Sol mafsalı mirfakın iltisakı gayrı tanımı ve mezkûr taraf mafsalul yedi ilti
sakı tamı ve dumur. 
Silisil be ve ve gaiti daimi mevcut «cerhai nariye neticesi» 
Harp neticesi mafsalı unkul kademi eymende iltisakı tam ve aynı tarafta 
sak fahzında dumur. 
Harp neticesi sağ sâidin üzerinde asabı mutavassıt tahribatı neticesi tarafı 
mezkûr madum hükmünde. 
Sol mafsal rükbenin mecruhiyet neticesi iltisakı tanımı. 
İnfilâk neticesi her iki gözü rüiyetten mahrum. 
Sağ mafsalı mirfakta mecruhiyet neticesi nim iltisak ve sui şekli yed. 
İşkence neticesi sol ayağın kangrenden tesmim mafsalı muştaî rüskûl kadem 
Sağ sak nihayeti süflisinden betır. 
Sol fahzın sülüsü ulvîsinden betır. 
Mafsalı kitfei adudu eymende suubetle hareket ve tarafı mezkûrde du
mur ve takassür. 
Tarafı suflii eymen tahribatı izamiye ile tarafı mezkûr takassür meşi ve 
harekette suubet. 
Cerhai nariye neticesi kuddamı eymen ibhamei sebbabe mutavassıt esabii 
mefkut olduğundan kadem hareketinde suubet. 
Betr tarafı ulvîi eymen. 
Sol mafsalı mirfakta iltisakı tam ve aynı tarafta dumur ve gayrı tam felci 
kûbere. 
Mecruhiyet neticesi sol fahzın vasatından betri. 
Mecruhiyet neticesi sol göz rüiyetten mahrum. 



- 1 6 — 
Sıra 
Nu. Memleketi 

29 Payamlı karyesinden 
30 Arık karyesinden 
31 Çağıl karyesinden 
32 Kuşçular karyesinden 

33 Hamidiye karyesinden 
34 Fırka 12 Y 36 T 1 Çavuş 
35 Fırka 4 Y 10 T 3 K 1 
36 Fırka 11 Y 30 K 3 
37 Y 40 T 2 K 1 
38 Gökbayrak Taburu 

39 Kıtani mahallesinden 
40 Bakakatı mahallesinden 

41 K 3 Hücum T K 
42 Nallıhan karyesinden 
43 K 11 Y 109 T 3 K 2 

44 K İ Süvari K 3 
45 Bey mahallesinden 
46 Çencel karyesinden 
47 İmam Köy mahallesinden 
48 Fırka 41 Y 6 T 1 K 3 

49 Latemal karyesinden 
50 Arık karyesinden 
51 Eskipazar mahallesinden 

52 Fırka 4 Y 40 T 2 K 5 
53 Karahisar 

54 Arık Musa karyesinden 
55 Antep 
56 Berkik karyesinden 
57 Tütükuslü aşiretinden 
58 K 11 Y 127 K 1 

59 K3 Kafkas Y 7 T 2 K5 
60 Helayin Y 7 
61 Gök Y 7 

62 Karasu Y 7 

İsmi, babasının ismi 

İsmail oğlu Mustafa 
Mehmet oğlu Ali 
Ahmet oğlu Hüseyin 
Mustafa oğlu Mustafa 

Ömer oğlu Murat 
İbrahim oğlu Ahmet 
Mehmet oğlu Mehmet 
Mustafa oğlu Hüseyin 
Selim oğlu Ahmet 
İbrahim oğlu Hüseyin 

Halit oğlu Nuri 
Halil oğlu Abdullah 

İsmail oğlu Nuri 
Mustafa oğlu İsmail 
Ali oğlu Mustafa 

Osman oğlu Hüseyin 
Mehmet Tahir oğlu Zeynel 
Mehmet oğlu Süleyman 
Mustafa oğlu Mehmet Emin 
İbrahim oğlu Durmuş 

Bekir oğlu Mustafa 
Emin oğlu Mehmet 
Sami oğlu Şevket 

Salih oğlu Hüseyin 
Abdülaziz oğlu Tahsin 

Recep oğlu Hasan 
Mustafa oğlu Ali 
Ahmet oğlu Mustafa 
Aşık Osman oğlu Mustafa 
Abdürrahman oğlu Hüseyin 

İsmail oğlu Süleyman 
Hüseyin oğlu Duran 
İsmail oğlu Seyit 

Hasan oğlu Şükrü 

Lakab 

Tuncacıoğullanndan 
Koca HaMIoğullarından 
Veysioğullarından 
Kocabaşoğullanndan 

İslâmoğullanndan 
Horosoğullarından 

Hacı Muharremoğullanndan 

Velioğullarından 
Kemekemoğullanndan 

Şişlizade 
Şişlizade 
Şişlizade 
Şişlizade 

Bıçıkoğullarından 
İnceoğullarmdan 
İzzetoğullarından 

Danişmanoğullarından 

Hacı Veysioğullarından 
Hatipoğullarmdan 

Uzunoğullanndan 
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Şubesi 

Taşköprü 
Tosya 

» 
» 

Zile 
Kayseri 
Cide 
Yabanabat 
Taşköprü 
Nişantaş 

Ankara 
Eskişehir 

Nallıhan 
Nallıhan 
Konya 

Nallıhan 
Gaziantep 
Ilgın 
Aydın 
Karacasu 

Tokat 
Tosya 
Yozgat 

Eskişehir 
Kochisar 

Arık 
Maraş 
Muğla 
Antalya 
Haymana 

Kepki 
Niğde 
Nevşehir 

Derece 
Tekaüt Mükafat 

6 
5 
6 
5 

5 
3 
3 
5 
6 
6 

6 
5 

5 
5 
5 

6 
5 
4 
5 
5 

5 
3 
€ 

S 
6 

3 
3 
5 
6 
5 

5 
3 
6 

3 
3 
3 

1 

3 
2 
2 
2 
3 
3 

1 

3 
2 

ı 
3 
3 
2 

1 

3 , 
3 ; 
3 
3 
3 

i 

3 
2 , 
3 < 

1 
1 

3 
3 ı 

1 
2 
2 ! 
3 ı 
3 ! 
3 ı 

1 

2 ı 
2 ı 
3 ! 

Ordu 

Teşhisi Marazı 

Şarapnel cerhası neticesi amudu flkaride vasi ve mtitemekkin nedbe. 
Mermi neticesi sağ mafsalı misemül yedde iltisakı tam ve dumur. 
Cerha neticesi sağ azmi kûberede indimal mayup. 
Cerha neticesi sol mafsalı misemül yedde iltisakı tam ve yedi mezkûr ma* 
dum hükmünde kalması. 
Mulıaişevki neticesi dumur esfeli gayrı tam. 
Cerhai nariye neticesi sol kol kısmı ulvîsinden beta*. 
Cerhai nariye neticesi fahzı eyser kısmı mutavassıtından betr. 
Cerhai nariye neticesi tarafı suflii eyser madum htilaıutntie olduğu. 
Cerhai nariye neticesi yedi eyser vazifesinin Onda sekizini Zayi etmiş Olduğu. 
Harpte incimat neticesi her iki ayak parmaklarının madûm hükmünde 
olduğu. 
Cerhai nariye neticesi sağ ayağında kapanmayan flstül. 
Cerhai nariye neticesi evtar adelâtının tahribatından dolayı yedi mezkûr 
madum hükmünde olduğu. 
Cerhai nariye neticesi sağ eHn madüm hükmünde olduğu. 
Cerhai nariye neticesi sağ el parmaklarının noksanı vazifeviyesi. 
CerJıai nariye neticesi sağ fahzında 6 santimetre takassür 8 santimetre 
dumur. 
Sakı eymende vasi münferiç nedbe mevcut 
Sağ adudunda mecruhiyet neticesi mafsalı kâzip. 
Mecruhiyet neticesi sarai jaksundin. 
Cerhai nariye neticesi saf fabzmdft ve mafsalı rükbede iltisakı tam. 
Cerhai nariye neticesi sol mafsal mirfakında nim iltisak ve sağ göz bil-
ameliye ihraç edilmiştir. 
Cerhai nariye neticesi sağ tarafı ulvide mafsalı kâzip. ', 
Sağ ayağının mafsalı rüskulkademde tesmim. 
Cerhai nariye neticesi sağ et vazifet hayatiyesini nısıf dereceden fa2la kay-* 
betmiştir. 
Cerhai nariye neticesi sol kolunda kesri ziya sebebiyle mafsalı kâzip. 
Cerhai nariye neticesi sol etinin 3, 4, 5 nci parmaklan veçhi ramiye mü
teveccih ve mütekemmiştir. 
Cerhai nariye neticesi sol salonda betr. 
Sağ ayağa betr ameliyesi icra edilmiştir. 
Cerhai nariye neticesi yedi eymen madum hükmünde. 
Sağ göz şarapnalle mecruhiyet neticesi rüiyetten mahrum. 
Cerhai nariye neticesi ıtiafsftfc nfisamülyedde iltisakı tam ve sol ttç par
makta keza iltisakı tam. 
Cerhai nariye neticesi sağ gözü rüiyetten mahrum. 
Cerhai nariye neticesi sol sak sülüsü ulvîsinden bitir edilmiştir. 
Sol kolda yedi santimetrelik bir nedve mevcut ve kolun nihayetinde diğer 
nedbelerle sol elde dumur. 
Cerhai nariye neticesi mafsalı kîtfei adudu iltisakı tatn ve dumura duçar 
olduğu sol kol madum. 
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Sıra 
Nu. Memleketi İsmi, babasının ismi Lakab 

63 Gemerek Y 7 
64 Köyceğiz Y 7 

65 Orta mahallesinden 
66 Ketek karyesinden 

67 Ketek karyesinden 
68 Gerze karyesinden 
69 K 57 Y 37 T 3 
70 Jandarma Süvari Neferi 
71 K 4 Fırka 11 Y 126 T 1 K 4 AH oğlu Mehmet 

Hasan oğlu Dursun 
Mehmet oğlu Hüseyin 

Hasan oğlu Ahmet Hulusi 
İsmail oğlu Murat 

Derviş Mehmet oğlu Mehmet 
Mahmut oğlu Ahmet 
Ahmet oğlu Hüseyin 
Mehmet oğlu Halil 

72 Fırka 61 Y 174 T 3 K 9 

73 
74 Fırka 15 K 8 T 6 

75 Sevkiyat efradından 
76 K 56 Y 173 T 3 K 11 

77 K 12 sevkıyatından 

78 Söke 

79 Söke 

Mehmet oğlu Mustafa 

Süleyman oğlu Halil 
Halil oğlu Hüseyin 

Bektaş oğlu Mehmet 
Ali oğlu Hakkı 

Mustafa oğlu Mehmet 

Veli oğlu Mustafa 

Ömer oğlu Salih 

Balabanoğullanndan 
Yörükoğullanndan 

Hasan Dedeoğullarından 

Kalyoncuoğullarından 
Mahmutoğullarından 
Çobanoğullarından 
Çiftçioğullarından 
Tüfekçioğullarından 

Uyukoğullarmdan 

Şabanoğullarından 

Börekçioğullanndan 

Kolcuoğullarından 

Hunca HaliloğuDarından 

80 Karaisalı 

81 Dilcnik 

82 Koçhisar 

83 Tavas 

84 Taşköprülü 

85 Karacasu karyesinden 

86 Saray mahallesinden 

87 Kırşehiri 

88 Samanpazar karyesinden 
89 K 56 Y 173 T 3 
90 Y 38 T 1 Neferi 
91 Antep 

Hacı Ali oğlu İzzet 
Tevfik oğlu Abdullah 

Hacı Yusuf oğlu Sadık 

İbrahim oğlu Veli 

Ahmet oğlu Şükrü 

Mustafa Çavuş oğlu Mehmet 
Hamit oğlu Süleyman 

Ali oğlu İbrahim 

Osman oğlu İsmail 
Ali oğlu Hakkı 
Recep oğlu Ahmet Hayrı 
Haydar oğlu Hanefi 

Küçükoğullarından 
Musli Ağaoğullarından 

Bakioğullarından 

Karabıyıkoğullarından 

ömeroğullanndan 

Kaleoğullarından 

Hoşdanoğullanndan 
Şerif oğullarından 
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Şubesi 
Derece 

Tekaüt Mükafat Teşhisi Marazi 

Köyceğiz 

Kasaba 
Muğla 

Taşköprü 
Tavşanlı 
Maraş 
İsparta 

İsparta 

Kırşehir 

Ünye 
Gaziantep 

Bursa 

Söke 

Söke 

Dilenik 

Nevşehir 

Denizli 

Taşköprü 

Aydın 
Denizli 

6 
6 

2 
6 

6 

6 

6 

6 -
5 

5 

5 

6 

5 
5 

3 
3 

1 
3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 
3 

Cerhai nariye neticesi mafsalı kitfei adudu iltisakı tamı ve dumur. 
Cerhai nariye neticesi sağ mafsalı mirfak kesir neticesi indimali mayup ve 
iltisak. 
Cerhai nariye neticesi sol göz riiiyetten mahrum. 
Tifüz neticesi sol mirfakta husule gelen kangren neticesi sakın sülüsü ul
vîsi hizasından betredihniştir. 
Cerhai nariye neticesi sol gözü riiiyetten mahrum. 
Mafsal misemülyed ve saidde dumur. 
Mafsalı rükbei eyserde nim iltisak. 
Cerhai nariye neticesi tarafı ulvî eyserin nısıf derecede noksani vazifevisi. 
Cerhai nariye neticesi izamı sâid' kesre duçar olmuş ve mafsalı mirfakta 
halg' husule gelmiştir. 
Cerhai nariye neticesi yeddi eyser mafsalı misamülyedinde iltisakı tam 
mevcut. 
Cerhai nariye neticesi sağ gözü riiiyetten mahrum. 
Cerhai nariye neticesi sağ azmi kûberi nihayetinde kesir misamülyedde 
iltisakı tam. 
Cerhai nariye neticesi her iki taraf sakta betr ameliyesi yapılmıştır. 
Cerhai nariye neticesi mafsalı rükbei yummada iltisakı tam fanızda 6 sak
ta 3 santimetre dumur. 
Cerhai nariye neticesi sakı eyser azmi şaziyyesi kesre duçar edilmiş tarafı 
mezkûr harekâtında noksaniyet fahızda 2 sakta 3 santimetre dumur. 
Cerhai nariye neticesi ahmasül kademe duhul eden mermi mafsalı unkul-
kademi tahrip ederek dumamevi bir şekilde suişekil. 
Cerhai nariye neticesi fahzı eymen sülüsü ulvîsi kuddamı vahşisinden ve 
azmi fahzı kesri tama duçar ederek huruç eden mermi 7 santimetre dumur ve 
4 santimetre takassür. 

Cerhai nariye neticesi sol mafsalı mirfakta iltisak ve sol gözü riiiyetten 
mahrum. 
Cerhai nariye neticesi 2, 3, 4 ncü muştalar harap olmuştur. Sol elde indi
mali mayup muhtelit iltisak. 
Cerhai nariye neticesi mafsalı mirfakın nim iltisakmdan dolayı adudu ey
serin tarafı mukabiline nazaran 5 santimetre dumur, 6 santimetre takassür. 
Cerhai nariye neticesi 5 santimetre takassür sakı eymende iki fahzı ey* 
mende 5 santimetre dumur. 
Cerhai nariye neticesi yeddi eyserde felç ve dumur. 
Mafsalı mirfakı eymende iltihabı mafsal neticesi iltisakı tam mevcut tarafı 
ulvîi eymen madum hükmünde olduğu. 
Cerhai nariye neticesi adudu eyser kesre duçar olmuş ve adudu kûberin 
afetzede olmasından yed felci kûberi saidi eyserde 3 santimetre dumur. 
Fekki ulvîde aldığı cerhai nariye neticesi kubbetül hanekde ziyaı madde. 
Sağ göz ve fekki ulvînin tahribi. 
Cerhai nariye fahzı eymen neticesi mafsalı rükbede iltisakı tam. 
Mermi neticesi kesir sakı eyser ve kademi zirrevî. 



Sıra 
Nu. Memleketi 

92 Y 135 T 3 Neferi 
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İsmi, babasının ismi 

Hüseyin oğlu İbrahim 

Lakab 

Kirmanhoğullanndan 

93 Koler karyesinden 

94 Y 8 T 3 K 9 

95 Mülga Fırka 2 Karargâhından 

96 Tosya 

97 Fırka 2 Y 2 Keskin 

98 Uluborlu 
99 Derekışla karyesinden 

100 Kalecik 

101 Burhaniye Müdafaa i Hukuk 
Milis Neferi 

102 Dinar Camii Kebir Mah. 
103 Yenihan Demirözü 
104 Piyade Y 53 efradından 

Hüseyin oğlu Ömer 

Ömer oğlu İbrahim 
Osman oğlu Mehmet 

Yakup oğlu Ali 

Osman oğlu Mehmet 

Hacı Ali oğlu Hacı İbrahim 
Ömer oğlu Gazi 
Halil oğlu Said Ali 

Murat oğlu Osman 

Hüseyin oğlu Mehmet 
Ahmet oğlu Halit 
Osman oğlu İsmail 

Hacıoğullarından 

Yeşil Kadıoğullanndan 
Muhariroğullanndan 

BoşnakoğuHarından 

KılıçoğuIIarından 

Kureyşoğullanndan 
İbrahimoğullanndan 

105 Sinop Karaabat karyesinden Salih oğlu Salih Köse Mehmetoğullanndan 

106 Elmalı kazasından Ömer oğlu İbrahim Hacı İbrahimoğullanndan 
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TekaUt Mükafat Teşhisi Maı«i 

Niğde 

Ayancık 

Olta 
Keskin 

Tosya 

Keskin 

Uluborlu 
Keskm 
Kalecik 

4 
4 

5 

4 

5 
6 
6 

1 
2 

3 

2 

3 
3 
3 

Betn adudu eymen (Merkum birinci mükâfatı nakdiye defterinde sehven 
üçüncü derecede mükâfata müstahak gösterilmiş ise de istihkakı hakikisi 
ikinci derece oldu.) 
Kesri harabiyet ve suiindimal sülüsü süflii fahzı eymen neticesi taraf ı mez-
kûrde 7 santimetre takassur ve 5 santimetre dumur. 
Cerhai nariye neticesi sol tarafı ulvinin madum hükmünde kalması. 
14 . 10 . 1336*da Ermeni cephesinde mecruh ziyaı azim felci nısfı tulanî 
eyseri tam. 
Azmi kafada fındık cesametinde ziyaı azm bıttıkanj dimağ, bast halinde 
ilfisakı tam rükbei eyser. 
Saidi eyserin sülüsü ulvîsi ciheti kuddamisinden duhul eden merzi azmi 
zendi kesrederek huruç etmiş azım mültasık bir nedbe terketmiştir. 
Esabii harekâtı kabızaları mahdut. 
Cerhai nariye neticesi mafsalı rükbede ilüsakı tam. 
Cerhai nariye yeddi eyser neticesi kabiliyeti taluibiyet evtar kahıza muat-
taliyet esabi ve dumur taraf. 

Burhaniye 

Dinar 
Venihan 

Sinop 

Antalya 

5 
6 
5 

6 

3 

3 
3 
3 

2 

2 

Cerhai nariye fahzı eymen ve kesri azm neticesi yedi santimetre takassur 
ve 3 santimetre dumur taraf. 
Sağ göz rüiyetten mahrum. 
Sağ ayağı vasatından minör. 
Cerhai nariye neticesi sağ mafsah mjsamülyedde iltisak ve sağ eli madum 
hükmünde. 
Cerhai nariye neticesi sağ azmi kasaba ve şazziye de iadimaU mayup ve 
kısalık, dumur hareketi istinadsa yapamamakta. 
Sağ gözü cerhai nariye neticesi riiiyetten mahrum, 
Cerhai nariye neticesi tarafı süfÜi eyseri musavvef ve kademi zirveyi vazi
yetinde değneğe ktikaen yürüyor. 
tnctmat neticesi kangren hasebiyle her iki ruskulkadem izamı müştaileri 
çıkarılmak suretiyle tahaccüm ameliyesi icra edilmiştir. 

M Ü K Â F A T T e k a ü t 

Birinci, ikinci, üçüncü Yekûn Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı Yekûn 

3 27 76 106 1 1 17 8 46 33 106 
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MESKUKAT DARBI HAKKINDAKİ 12 ŞUBAT 1340 TARİHLİ KANUNUN TEFSİRİ HAKKINDA 
3/454 NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENEİ MALİYE 

ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti Beşvekâlet 
Kalemi Mahsus MUdiriyeti 14 Eylül 1341 

6 

4417 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maliye Vekâleti Celilesinde mevrut 2 Eylül 1341 

tarih ve Düyunu Umumiye ve muamelâtı nakdiye 
3203 numaralı tezkerede, 5, 10 paralık pullarla bir, 
iki buçuk kuruşluk evrakı nakdiyenin büyük kıy
metteki evrakı nakdiye veyahut madenî meskukat 
ile mübadele edilmek üzere tedavülden kaldırılacağı, 
meskukat darbı hakkındaki 12 Şubat 1340 tarihli ka
nunun birinci maddesinde musarrah bulunmasına 
mebni evrakı mezkûrenin eyadii tedavülden refi za
rurî olduğu beyan ve mevzuubahs kanunun ikinci 
maddesinde beş, yirmi, yirmi beş kuruşluk kâğıt pa
ralatın da üçüncü madde mucibince çıkarılacak ufak
lık meskukâtı madeniye veya daha büyük kıymet
teki evrakı nakdiye ile istibdal olunacağı muharrer 
bulunduğundan şu suretle birinci madde delaletiyle 
ikinci maddede mevzuubahs evrakı nakdiyenin dahi 
tedavülden refi icap eylemekte olduğu dermeyan edil
miş ve maddei mezkûrenin sarahati kâfiyeyi cami 
bulunmaması hasebiyle Meclisi Âlice tefsiri teklif 
olunmuştur. İşarı vakıa nazaran muktezasınm ifa ve 
neticenin imhasına müsaade buyurulmasını rica ey
lerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet 
32 14 . 1 . 1926 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Maliye Vekâleti Celilesinden mevrut 2 Eylül 

1341 tarih ve Düyunu Umumiye muamelatı nakdiye 
ve 3203 numaralı tezkerede beş, on paralık pullarla 
bir ve iki buçuk kuruşluk evrakı nakdiyenin büyük 
kıymetteki evrakı nakdiye veyahut madenî mesku
kât ile mübadele edilmek üzere tedavülden kaldırı
lacağı meskukât darbı hakkındaki 12 Şubat 1340 
tarihli kanunun birinci maddesinde musarrah bu
lunmasına mebni evrakı mezkûrenin iyadii tedavül
den refi zarurî olduğu beyan ve mevzuubahs kanu

nun ikinci maddesinde beş, yirmi ve yirmibeş kuruş
luk kâğıt paraların da üçüncü madde mucibince çı
karılacak ufaklık meskukâtı madeniye veya daha bü
yük kıymetteki evrakı nakdiye ile istibdal olunaca
ğı muharrer bulunduğundan şu suretle birinci mad
de delaletiyle ikinci madde mevzuubahs evrakı nak
diyenin dahi tedavülden refi icap eylemekte olduğu 
dermeyan edilmiş ve maddei mezkûrenin sarahati 
kâfiyeyi cami bulunmaması hasebiyle Meclisi Âlice 
tefsiri lüzumuna dair Başvekâletin Riyaseti Celileden 
muhavvel 14 Eylül 1341 tarih ve 6/4417 numaralı 
tezkeresi mütalâa ve icabı müzakere olundu. Mesku
kât darbı hakkındaki 12 Şubat 1340 tarihli kanunun 
birinci maddesi beş ve on paralık pul ve ilmühaberle 
kırk ve yüz paralık evrakı nakdiyenin mezkûr kanu
nun hini tanziminde mütedavil büyük kıtadaki 
evrakı nakdiye ve 27 Teşrinisani 1336 tarih
li kanunla devamı tedavülü kabul ve mez
kûr 12 Şubat 1340 tarihli kanunun dördüncü 
maddesi ahkâmı ile de teyit edilen meskukâtı made
niye veya mağşuşe ile bilistibdal derhal mevkii te
davülden kaldırılacağını göstermekte ve ikinci mad
de beş, yirmi, ve yirmibeş kuruşluk evrakı nakdiye
nin kanunun neşrinden sonra çıkarılacak olan bronz
dan mamul meskukât veya mevcut büyük kıtadaki 
evrakı nakdiye ile istibdal edileceğini tasrih etmek
te bulunduğu ve bir paranın istibdali demek bittabi 
mevkii meriyetten refi demek olup binaenaleyh beş, 
yirmi ve yirmibeş kuruşluk evrakı nakdiyenin dahi 
daha büyük evrakı nakdiye veya ahiren mevkii teda
vüle çıkarılmış olan meskukâtı madeniye ile bilistib
dal mevkii tedavülden kaldırılması lâzım geleceği 
cihetle keyfiyetin olveçhile tefsir ve Heyeti Cclileye 
arzına karar verildi. 

Reis Mazbata Muharriri 
Beyazıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 
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Mustafa Mehmet Recai 

Kâtip 
Ankara 
Fıkra 
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Meskukât darbı hakkındaki 12 Şubat 1340 ta
rihli kanunun ikinci maddesinde mezkûr beş, yirmi, 
yirmibeş kuruluştuk evrakı nakdiyenin dahi büyük 
kıtada evrakı nakdiye veya meskukâtı madeniye ile 
mübadele edilerek mevkii tedavülden kaldırılması 
lâzımdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası 
116 

Esas numarası 

3 

454 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Meskukât darbı hakkındaki 12 Şubat 1340 tarih
li kanunun birinci ve ikinci maddeleri (1) arasındaki 
meblağın refi zımnında bu bapta bir karar tefsiri itti
hazına dair Başvekâletten varit olup 2 . 11 . 1341 ta
rihli Heyeti Umumiye içtimaında Encümenimize de 
havale buyrulan tezkere Kavanini Maliye Eı.süme-
ni mazbatasiyle birlikte Maliye Vekili Beyin huzuru 
ile tetkik ve müzakere olundu. 

Filhakika salifuzzikr 12 Şubat 1340 tarihli ve 
411 numaralı kanunun birinci maddesinde ufaklık 
meskukâtı madeniye veya büyük kıymetteki evrakı 
nakdiye ile istibdal edilecek olan beş, on paralık 
pullar ile, bir, iki buçuk kuruşluk evrakı nakdiyenin 
tedavülden ref edileceği muharrer olduğu halde ikin
ci madde mucibince yine meskukâtı madeniye veya 
büyük kıymetteki evrakı nakdiye ile istibdal edilecek 
olan beş, yirmi ve yirmibeş kuruşluk kâğıt paraların 
tedavülden ref edileceğine dair maddei mezkûrede 
bir sarahat bulunmadığı görülmüş ve kanunu mez
kûrun birinci maddesi delaletiyle ikinci maddesinde 
mevzuubahs evrakı nakdiyenin dahi tedavülden re
fi icap eylediği tefsiri haddizatında muvafık görül-

• (1) Meskukât darbı hakkındaki 12 Şubat 
tarihli kanununun birinci ve ikinci maddeleri 

1340 

muş ve Kavanini Maliye Encümenince tanzim edi
len fıkrai tefsiriye Encümenimizce dahi kabul edil
diğinden Heyeti Celileye arzına karar verilmiştir. 23 
Kânunusani 1926 

Birinci Madde — Ufaklık ihtiyacını temin için 
için çıkarılmış olan beş, on paralık pul ve ilmüha
berle kırk ve yüz paralık evrakı nakdiye veya ufak
lık meskukâtı madeniye ile mübadele edilmek üzere 
tedavülden kaldırılacaktır. 

İkinci Madde — Beş, yirmi ve yirmibeş kuruşluk 
kâğıt paralar üçüncü madde mucibince çıkarılacak 
ufaklık meskukâtı madeniye veya daha büyük evra
kı nakdiye ile mübadele edilecektir. 
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