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BİRİNCt CELSE 

Açılma Saati : 14,25 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ali Bey (Rize), Necip Afi Bey (Denizli) 

REİS — Celse açılmıştır. 

ABDULLAH 'B'BY (Trabzon) — Ruzname hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun efendim-

'AİBDULUAH BEY (Trabzon) — Efendim, ke
mali dikkatle (tatbik etmekte olduğumuz Dahili Ni
zamnamemizin 36 ncı maddesinden bahsetmek is
terim. Madde diyorki: Encümenlere muhavvel tek
lif ve lâyihalar havalesi gününden itibaren birbu-
çuk ay zarfında Heyeti Umumiyeye takdim edilmek 
lâzımgelir. Şayet yetişjtirilemezse esbabı mucibesi, He
yeti Umumiyeye arz edilmek lâzımdır. Aksi takdir
de hükümet veya teklif sahibi encümenden alınarak 
Heyeti Umumiyede müzakeresini isteyebilir. Hatırım
da kaldığına göre madde böyledir. Şu halde, Heye
ti Celileniz faaliyete başladığı tarihten itibaren tam 
üç ay geçmiştir. Bu müddet zarfında encümenlere 
mühaıvvel lâyiha ve tekliflerden acaba intaç edilme
miş olanlar var mıdır, yok mudur? Bendeniz, bir 
tanesini hatırlıyorum. O da: Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 95 nci maddesinde hükümet; nihayet teşrini
sani iptidasına kadar bütçesini Meclise arz eder di
yor. Hükümet; bunu böyle yapmamıştır. Yani dör
düncü içtimamızı mübeyyin olan 5 Teşrinisani 1927 
tarihli içtimaa ait Zabıt ceridesinin evrakı varide
sini tetkik edecek olursak görürüz ki; o tarihte Mu-
vazenei Umumiye Kanunu, merbutatı olan bütçe ve 
cetvelHeriyle takdim olunmuştur. Şu halde; zannedi
yorum ki birbuçuk aydan fazla zaman geçmiştir. 
'Bütçe Encümeni Reisi Beyefendiden - Nizamname 
mucibince - teehhür esbabını soruyorum ve Mecli
se ne vakit takdim edibileceğine dair malumat ver
melerini rica ediyorum. (Çok doğru sesleri). 

"BÜTÇE ENCÜMENİ RElSt SAKİR BEY (Edir
ne) — Mebusu muhterem, encümenimizin bütçe tet-
kikatmda teehhürüne işaret buyurmak istediler. Va
kıa tbültçeler de diğer kanunlar gibidir. Encümenler
de, muayyen devreleri dahilinde tetkikatı bilirler ve 
Meclisi Âliye arz edilir. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
İşitilmiyor, efendim. Siz gençsiniz. Biraz daha yük
sek sesleyebilirsiniz. Encümen kaç defa inikad et
miştir? (Devam sesleri) 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (De
vamla) — İşitirsiniz efendim. Yalnız şunu arz etmek 
isterimki; Bütçe Kanunu lâyihası diğer kanun lâ
yihalarından muhtelif noktai nazarlardan ayrılmak 
lâzımdır. Varidatı alâkadar eden veyahut teşkilât iti
bariyle bazı yeni masarifat itibariyle bütçenin mas
raf kısımlarına tesir edebilen birçok kanunlar halle
dilmedikçe encümeninizin bütçe tetkikatını yapıp 
Meclisi Aliye getirmesi pek musip olmaz. Bahusus 
vaziyette teehlhühü icabettiren bazı ahvali fevkalâ
deyi de 'Meclisi Ali nazarı takdire alınca, encümeni
nizin bu teehhürünü daha tabiî ve mazur addedece
ğine eminim. Encümeniniz, yarından itibaren bütçe
lerin heyeti umumiyesi üzerinde tetfkikatına devam 
ediyor. Programımıza nazaran bütçe tetkikatını Şu
bat nihayetine kadar ikmal ve Şubat nihayetinde 
Mart iptidalarında da bütçeyi Heyeti Muhteremeye 
ta'kdim etmek hazırlığında bulunuyoruz. Heyeti Muh
teremeye takdim ettikten sonra artık müzakeresi için 
bizini maruzatta bulunmaklığımıza mahal yoktur. 

ABDULLAH 'BEY (Trabzon) — Reisi muhterem 
Şalklir Beyefendi, esbabı mucibeyü, Heyeti Umumiyeye 
arz etmek istemediler. Yalnız takdire bıraktılar. Ni
zamname sarihtir. Esbabı mucibeyi Heyeti Umumi
yeye arz etmek lâzımdır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Edir
ne) — Efendim, esbabını arz ettim. 

Encümeniniz ilk günlerde bütçeyi derhal tetkik 
edip Meclisi Âlîye getirmekle zannederim pek doğru 
hareket etmiş olmazdı. Eğer Mebusu muhteremin ar
zuları bu idiyse (bütçe tetkikatınm mütevekkıf bu
lunduğu bazı iptidaî muamelât vardır ki bu iptidaî 
muamelâtın ifası için zarurî bir müddetin geçmesi
ne intizar etmek lâzımdır. Hâlâ o müddet geçmek-

' tedir. 
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AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Çince lâflar. 

SAKİR BEY (Devamla) — Heyeti Umumiye di
ğer hususiyetlerim de takdir eder diye arz ettim. Fil
hakika hükümette bir tebeddül oldu, bazı vekâletler 
tevhit edildi. Bunların vukuu bulacağına Meclisi 
ÂHnİn daha Meclisin küşadı tarihinden itibaren ıttı-
Iaı lâhiik olmuştu. Bunlara intizar etmeksizin lâyiha
yı takdim etmefc doğru olabilir mi idi? Encümenini
zin şimdiye kadar vâki olan teehhürleri bu gibi es-
balba müstenittir. 

OELÂL NURİ BEY (Tekirdağ) — Abdullah Bey
efendinin buyurdukları, Nizamnameye harfi harfine 
mutabıktır. Encümenler birbuçük ayda bitirmekle 
mükelleftir., 

REİS — Ruznameye geçiyoruz. 
1. — Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun yir

minci maddesinin tefsiri hakkında 3/52 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları. (1) 

(Bütçe Encümeni mazbatası okundu.) 
REŞİT BEY (Gaziantep) — Dahiliye Encümeni 

mazbatası da okunmak lâzımdır. Dab'iiiye Encüme
ni tefsir etmiştir. Bütçe Encümeni bize taalluku ve 
şümulü yoktur diye reddetmiştir. Binaenaleyh Dahi
liye Encümeni mazbatası okunmak lâzımdır. (Doğru 
sesleri) 

(Dahiliye Encümeni mazbatası da okundu.) 
REİS — Söz isteyen var mı? 
KAZIM BEY (Aksaray) — Kantariye ve kile 

resimleri, belediyelerin en esaslı varidatını teşkil eder. 
İBogünkü kanunlarımızla belediyelerimize temin 

edilen varidat, kendilerine tahmil edilen vazaifin ifa
sına katiyyen kifayet etmemektedir. Binaenaleyh be
lediyelere şehir ve kasabalarımızın imarı için çok ağır 
ve mühim vazifeler teveccüh ediyor. Belediyeler bu 
vazaifi ancak yeni yeni ve mühim varidatla başara
bileceklerdir. Biz 'belediyelere yeni yeni menbaı va
ridat göstermek ve temin etmek mecburiyetinde iken, 
böyle bir şey yapmadan, mevcut menbaı varidatı da 
tahdit ve kasredersek doğru olmaz mütalaasındayım. 

(1) Otuz dokuzuncu inikad zaptının sonuna mer
buttur. 

Binaenaleyh, biribuçuk ayda bitirmezse Nizamna
me mucibince bunu encümen mazbata şeklinde bil
direcek, bu esbabı mucibeyi de Heyeti Celileniz mü
nakaşa edecek ve onun üzerine bir karar verecektir. 

Binaenaleyh, Şakir Beyefendinin burada serdet-
tikleri mütalaat şahsî mütalaatıdır. Encümenden bu 
bapta bir mazbata gönderilmesini talep etmek vazi-
yetindeyiz. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Hay 
hay. 

REİS — Şimdi Abdullah Bey ve rüfekasının tek
lifi veçhile gerek bütçe ve gerek diğer encümenler
de kalmış olan lâyihalar varsa hepsi hakkında bil
cümle encümenlerin mazbata ita etmesini Riyaset ri
ca eder. 

BESİM ATALAY « E Y (Aksaray) — Hakkın 
var. 

KÂZIM BEY (Aksaray) — Sonra Belediye Ver
gi Resimleri Kanunu, Meclisi Âlide tetkik ve mü
zakere edilirken mekîlât ve mevzunat mukabili ola
rak ölçülecek ve tartışılacak kelimelerinin kullanıl
dığını zannederim, son zamanlarda, kanunlarımızda
ki Arapça kelimeleri Türkçeleştirmek şeyi başlamış
tır. Fakat «Tartılacak» tabiri bir tabiri kanunî olan 
mevzunat kelimesinin mana ve mefhumunu ifade et
miyor. Tatbikatta mekîlât ve mevzunat mukabili ola
rak alınmış olan ölçülecek ve tartılacak kelimeleri 
tam mevzunat kelimesinin manasını ifate etmiyor. 
Tatbikatta bundan biraz müşkülât hâsıl oluyor. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Ne demektir? 
izah ediniz. ı 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — İzah ede
bilir misiniz? 

İKÂZIM BEY (Aksaray) — Mevzunat tartmak 
demek; tartılacak ve ölçülecek tabiratınm kullanıl
ması Dahiliye Encümenini bu yolda bir tefsire sevk 
etmiştir. Halbuki kanunun sarahatine nazaran böyle 
'bir tefsire lüzum yoktur. Bir çuval şeker, bir teneke 
gaz toptan satıldığı zaman bundan resim almayalım 
deniliyor. Efendim şekerin kaç kilodan ibaret oldu
ğunu ve gazin kaç kilodan ibaret bulunduğunu her
kes bildiği cihetle onun için tartılmıyor. Bu tüccar 
beyninde toptan satıldığı gibi ahali de gidiyor, ben 
Wr sandık şeker alacağım diyor. Sandıkla şeker ala-

3. — MÜZAKERE EDÎLEN MEVAD 
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cağı zaman, onun kaç kilo olduğunu biliyor. Eğer 
böyle bir tefsir yapılacak olursa birçok niza ve ih
tilâf hasıl olacak; halbuki kanunlar ihtilâf ve mü
nazaaları men için yapılmaktadır. Yoksa ihtilâf ve 
münazaaya meydan vermek için yapılmaz. Yarın çu
valla satılan çimentodan vermeyeceğiz diyecekler ve 
çuval içinde satılan şekerden de kantar resmi veril
memek lâzımgelecektir. Bunun için tefsiri varit gör
müyorum. Bilhassa 'bu gibi tabir muamelâtta birçok 
ihtilâf ve niza açar. Bilhassa bunun encümene iade
sini teklif ederim. 

HÜSEYİN BEY (İstanbul) — Efendim, bende
niz fıkrai tefsiriyeyi kâfi görmüyorum. Fıkrai tefsi-
riye de deniliyor ki, tartmak ve ölçmek mecburiye
ti; hususî kaplar derununda satılan ve tüccar bey
ninde tartmak Ve ölçmek müteamil olmayan eşyaya 
şamil değildir. Malumu âliniz kantariye meselesi iki 
seneden 'beri memleketimizde âdeta bir mesele hali
ni almıştır. '(Çok doğru sesleri) Gerek İstanbul'da, 
gerek Anadolu'da her yerde halkı iz'aç etmiştir. Mu
amelâtı ticarİyeyi sektedar etmiştir. Binaenaleyh ma
demki bu mesele Meclise gelmiştir. Bunu esasından 
halletmek lâzımdır. Kanunun esası şudur: Belediye 
hududu dahilinde bilumum tartılacak ve ölçülecek 
eşyanın 'belediyenin baskül kantar, kile ve terazisi 
ile tartılıp ölçülmesi lâzımdır. Buna mukabil eşya
nın satışındaki kıymetin yüzde yarımını tecavüz et
memek üzere belediye meclislerince tanzim edilecek 
tarifeye göre resim alınır. Vazıı kanun resme istih
kak usulünün fiilen tartılmak ve ölçülmek mukabilin
de olacağını tasrih etmiştir. Birinci fıkrada belediye 
kantar ve baskülle tartmak mecburiyetindedir diyor. 
Bir defa orada tartılması için mecburiyet tahassul 
ediyor. Burada alıcının ve satıcının aldanmamasım 
vazıı kanun esas ittihaz etmiştir. Binaenaleyh bugün 
herhangi belediyenin tartmak, ölçmek için teşkilâtı 
yoktur.; Değil muamelenin heyeti umumiyesini yüzde 
beşini dahi ifa edebilecek teşkilâta malik değildir. 
Bilhassa fıkrai saniye (Buna mukabil) kelimesini şey 
ediyor. Buna mukabil demek hizmeti mukabilidir. 
Yoksa hiç hizmeti lâhik olmadan iki tüccar arasında 
alım ve satım veyahut 'bir zürraın satması, bir tüc
carın alması vukuunda derhal ya bir mültezim, ya
hut şehremaneti veyahut 'belediye şu resmi ver di
yor ve yalnız bununla kalmıyor efendiler; transit 
muamelâtın da, Trabzon'da yüklenen bir fındık İs
tanbul 'borsasında muamele görüyor ve tahtaya yazı- I 

' lıyor. Mültezim veyahut belediye bakıyor. Ahmet al
mış, Mehmet'e vermiş, binaenaleyh resmi ver diyor. 
Bir defa Trabzon'dan yüklenen ve İstanbul'a hiç uğ
ramayan ve tartılmayan bir maldan resim almak doğ
ru müdür? Sonra malumu âliniz, borsada muamele 
gören hiç bir mal kantara tabi değildir. Bil mal »belki 
on defa elden ele geçebilir. Bu elden ele geçerken 
ne tartılır, ne de bir depodan diğer depoya devredi
lir; olduğu yerde kalır; yalnız bir isim değiştirir. İsim 

I değiştirmekle yüzde yarım bir ücret verecektir. Bu
nu ne için veriyor? 

I Efendiler, size bir iki tane de çirkin vaka söyle-
I ydbilirim: Kırşehirli Mustafa Hilmi Bey sekizinci 
I fıkraya Krom madeni sattı diye bu adamdan on ye

di defa kantariye resmi almışlardır. Halbuki bu adam 
I ne krom madeni satmış ve ne de bu işi yapmıştır. 
I Bundan başka bir ikincisi: Mİhaliçli Hazim Efendi 
I malını satıyor. Belediye mültezimini çağırmıyor. 
I Mültezim bunu çağırıyor ve yüz küsur lira resim is-
I tiyor. Nihayet uyuşuyorlar. Uyuştuktan sonra mülte-
I zim şehremanetine bir tezkere yazıyor, tahsil edin di -
I yor. Hem resmi alıyorlar, hem de üç gün dükkânını 
I seddediyorlar. Bu, esaslı bir tetkike muhtaçtır. Eğer 
' Heyeti Âliyenıiz münasip ve muvafık görürse ben

deniz ibunun 'bir defada ticaret Encümeninde tetki
kini talep ediyorum. (Doğru sözleri) 

ABDÜLMUTTALİP BEY (Malatya) — Efen
dim; Aksaray Mebusu Kâzım Beyin itirazı varit de
ğildir, Belediye tartmayacaksa ücret dahi alamaz. 
Çünkü bu, hizmet mukabilinde bir ücrettir. Hüseyin 
Beyefendinin itirazına gelince; bendeniz tetkik ettim. 
Fakat bidayeten encümene gelmiş, çıkmıştı. Filhaki
ka Ibu kanun doğrudan doğruya Dahiliye ve İktisat 
Encümenlerinden çıkmıştır. Nizamnamei Dahilinin 
(24) ncü maddesi mucibince bir kanun hangi encü
men tarafından ihzar olunmuş ise o encümene gider. 
Muhtelit bir encümen tetkik etmiş ise tekrar o encü
mene gitmesi lâzımdır, ©unun bir de Dahiliye ve İk
tisat Encümenleri tarafından tetkik edilmek üzere 
tevdiini teklif ediyorum. (Ticaret Encümenine ses
leri) 

'Efendim o zaman İktisat Vekâleti vardı. Bina
enaleyh (İktisat Encümeni) deniyordu. Bugün ise: 
Ticaret ve Ziraat encümenleri vardır. Fakat, (İktisat 
Vekâleti) mevcuttur. Encümenler de vekâletin müte
nazırı olmak lâzımdır. IBu iki encümen birleşsin de 
tetkik etsin. 
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Riyaseti Celileye 
Müzakere edilmekte olan fıkrai tefsiriyenin aidi

yeti cihetiyle Ticaret Encümenince de tetkiki lâzım-
geldiğinden bunun Ticaret Encümenine tevdiini 'tek
lif ederim. 

Denizli 
, Mazhar Müfit 

REİS — Ticaret Encümeni istiyorum efendim? 
(İstiyor »esleri) Pekâlâ efendim oraya gönderiyo
ruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Tefsir 
yapmasınlar, kanun yapsınlar. Tefsire yer yok. 

2. — Maliye Vekâletinin 1927 senesi bütçesine 
tahsisatı munzamma ilâvesine dair 1/84 ve Müdafaai 
Milliye Vekâletinin 1927 senesi bütçesinin 725 nci 
faslının ikinci maddesine bir fıkra tezyili hakkında 
1/89 ve Dahiliye, Maliye, Müdafaai Milliye, Nafia, 
Adliye, Ziraat ve Ticaret Vekâletlerinin 1927 senesi 
bütçelerinde münakale icrasına mütedair 1/82, 83, 
88, 90, 91, 92, 94 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe 
Encümeni mazbatası. (1) 

RBİS — Heyeti Umumiyesi 'hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen d 'kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

1927 Senei Maliyesi Bütçesine Tahsisatı Munzamma 
İtasına ve Bazı Unvan Tadilleriyle Tahsisat İade ve 

Münakalesine Dair Kanun 
Birinci M adide — 1927 senei maliyesi Maliye 

Vekâleti bütçesinin 157 nci 'Maaş/atı zatiye faslının 
(birinci Hidematı vataniye maddesine 820 lira tah
sisatı munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuş
tur. 

İkinci Madde — 1927 senei maliyesi Dahiliye Ve
kâleti bütçesinin 282 nci faslının birinci ve ikinci 
maddelerine mevzu mühassesat (Tahriri nüfus mas
rafı) unvanı altında bir fasılda tevhit olunmuştur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın.., Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

Üçüncü Makide — 1927 senei maliyesi, Maliye, 
Adliye, Nafia, Ticaret ve Müdafaai Milliye bütçele
rinin merbut (1) numaralı cetvelde irae olunan muh
telif fasıl ve maddeleri arasında cem'an 114 000 lira
nın ve (2) numaralı cetvelde irae olunan devair 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

bütçeleri arasında cem'an 171 00(0 liranın münakale
sine mezuniyet verilmiştir. 

(1) Sayılı Cetvel 
Maliye Vekâleti 

Fasıl 

132 

127 

503 

512 

501' 

502 

505 

506 

510 

574 

Tahrir masarifi mütenevviası 
REİS — 132 nci faslı reye arz 
ediyorum... Kabul edenler el 
'kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
REİS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Adliye Vekâleti 
Vilâyat mefiruşati 
REİS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Avrupa harcırahı 
REİS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Merkez tenvir ve teshini 
REİS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir, 
Vilâyet müteferrikası 
REİS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
IBedeli icar 

REİS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir, 
İhzarı kavanin masrafı 
REİS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir, 
Vilâyat müstahdemini daimesi 
oicuratı 
REİS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Zammı 
lâzımgelen 

25 000 

25 000 

5 000 

10 000 

500 

2 000 

1 500 

4 000 

7 000 

6 000 
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Fasıl 

584 

A/573 

576 

587 

631' 

622 

626 

722 

711 

711 

Viîâyat demirbaşı 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Vıilâyat Mühendis ve Fen me
murlarından Nafıa Vekâleti 
emrine geçenlerin maaşı 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir, 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir, 
Defatir ve evrakı matbua 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
(kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

Ticaret VeSkâleti 
Avrupa'da bulunan ve Türkiye' 
de tahsil ettirilmekte olan tale-
'be masarifi 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el 
Ikaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
Defatir ve evrakı matbua 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir< 

Müdafaaı Milliye Vekâleti 
İnşaat ve tamirat 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Bedeli icar 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kaibui etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
ıkaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Zammı 
lâzımgelen 

12 000 

6 000 

Fasıl 

631 

(2) Numaralı Cetvel 
Ticaret Vekâleti 

Avrupbda bulunan ve Türkiye' 
de tahsil .ettirilmekte olan ta
lebe masarifi 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Zammı 
lâzımgelen 

1 000 

6 000̂  

6 000 

6 000 

4 000 

2 000 

50 000 

25 000 

25 000 

Limanlar îdaresi 
648 Defatir ve evrakı matbua 

REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dahiliye Vekâleti 
282 Tahriri nüfus masrafı 

REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Vekâleti 
675 Masarifi muhakeme 

REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

675 Harcırah 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

677 Hayvanat ve haşaratı muzırra 
itlafı 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kaibui edilmiştir, 

677 Emrazı müsteVliyei hayvaniye 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

678 Eşcar ve nebatatı müfide 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

679 Amenejman ve teşcir 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el 
kakarsın... Kaibui edilmiştir, 

1 000 

170 000 

5 000 

21 000 

50 000 

50 000 

8 000 

20 000 
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Zammı 
Fasıl lâzımgelen 

68'4 Kongreler ve Beynelmilel çe
kirge istihbarat müessesesi his-
sei iştiraki 6 000 
REÎS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kalbini edilmiştir, 

689 Serum darülistihzarları 10 000 
REİS — Kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(Üçüncü maidde tekrar okundu) 
REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal

dırsın,^ Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edil
miştir. , ı 

Dördüncü Madde — Devlet ve Vilâyet yollarının 
tevhidine mütedair 22 Haziran 1927 tarihti 1131 nu
maralı 'kanunun birinci muvakkat maddesiyle 1927 
senei maliyesi Nafia Vekâleti ibütçesiriin muhtelif 
fasıl ve maddelerinden Ibittenzil mezkûr bütçede ye
niden açılan 573/A faslının birinci maddesine nak
lolunan tahsisattan 6 000 lirası 573 ncü Vilâyat me
murini maaşatı faslına iade dunmuştur. 

RBÎS — Dördüncü maddeyi 'kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edil
miştir. , 

'Beşinci Madde — 1927 senei maliyesi Müdafaai 
Milliye Vekâleti bütçesinde tahsil ve tedavi masrafına 
ait 725 nci faslın ikinci maddesi ünvam (Memleket 
dahil ve haricinde ücreti müessesatı sıhhiyede teda
vi edilecek malulin masarifi) suretinde tadil edilmiş
tir. 

RBÎS — Beşinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edil
miştir* 

Altıncı Madde — 19127 seneıi maliye Muvazenei 
Umumiye Kanununun onbirinci maddesine merbut 
(D) cetvelinde muharrer 282 nci faslın ikinci mad
desi yerine mezkûr fasıl ikame olunmuştur. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el ıkaîdırsın... Kabul olun
muştur. 

Yedine] Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muıtdberdiir. 

RBÎS — Yedinci maddeyi kabul edenler el (kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edil
miştir. 

Sekizinci Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Sekizinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal bu
yurunuz, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Aranın 
istihsali Nizamname mucibince müzakerenin sonuna 
muallâktır. Müzakere devam ederken rey toplan
maz, 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Şimdiye 
kadarki teamül mucibince toplanır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Teamül 
olmaz, Nizamname vardur. 

3. — Eylül 1341 - Şubat 1926 aylarına ait rapor
ların gönderildiği hakkında 3131, 32 numaralı Di-
vanımuhasebat Riyaseti tezkereleri ve Divanımuha-
sebat Encümeni mazbatası (1) 

4. — Mart - Ağustos 1927 aylarına ait raporla
rın gönderildiğine dair 3117 numaralı Divanımuha
sebat Riyaseti tezkeresi ve Divanımuhasebat Encü
meni mazbatası (2) 

REİS — Efendim; Divanımuhasebat raporları 
hakkında bir teamül vardır. Onu arz edeceğim. Ge
çen sene raporlar okunurken maddeler hakkında 
mütalâa dermeyan eden arkadaşların mütalâatı üze
rine müzakere cereyan etti. Mütalâat dermeyan edil
meyen maddeler okunmamıştır. Sonra heyetli umu-
miyesi reye arz olunmuştur. Bir itiraz varit olursa 
reye arzı tabiidir. Fafcalt mütalaa dermeyan edilme
yen maddeler bırakılmışta-. Heyeti umumiyesi itiba
riyle reye arz edilmiştir. Tasvip buyurursanız bu su
retle hareket edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim; 
buyurduğunuz doğrudur. Fakat bu iki tane kitap
tır. Evvelâ bunun müzakeresini bir hafta talik ede
lim. Ondan sonra okuyalım ve ona göre mütalaamı
zı dermeyan edelim. 

REİS — Müzakerenin tehirini arzu ediyorlar. 
Kabul edenler el kalıdırsın... Kabul etmeyenler eli 
kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

(1), (2) Zabtın sonuna merbuttur. 
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5. — Eğridir'in Barla nahiyesinden Dolaksızoğlu 
Mestan'ın memnu haklarının iadesine dair 3/59 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası (1) 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Derviş oğlu İbrahim Mahdumu Mehmet'in kat
iline muavenet etmek fiilinden dolayı İsparta Ceza 
Mahkemesinin 7 teşrinievvel 1308 tarihli ilâmı ile 
üç sene ıkürek cezasına mahkûm edilip ikmali müd
detle tahliye kılınmış olan Eğridirlin Barla Nahiye
sinin Cami mahallesinden Dolaksızoğlu Mestan'ın 
memnu halklarının iadesine dair Başvekâletin 
16.1.1928 tarih ve 6/292 numaralı tezkeresi evrakı 
müteferriasiyle Adliye Encümenine havale edilmekle 
mütalaa ve tetkik olundu. 

Merkum Mestan'ın memnu haklarının iadesi hak
kında İsparta Mahkemei Asliyesi tarafından ittihaz 
edilen karar muvafikı usul ve kanun bulunmuş ol
makla, Usulü Muhakematı Cezai Kanununun 475 nci 
maddesi mucibince kararı mezburun Meclisi Âlice tas
diki hususunun Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla ka
rar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Balıkesir 

Osman Niyazi 

Aza 
Kocaeli 
İsmail 

Aza 
Mardin 

İrfan Ferit 

Mazbata Muharriri 
•Kocaeli 

Selâhattin 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Çorum 
Münir 

Aza 
Zonguldak 

Mehmet Nazif 

Aza 
Balıkesir 

Sadık 

Aza 
Muğla 

Ali Nazmi 

REİS — Söz isteyen var mı? (Yok sesleri) Reye 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

6. — İki buçuk sene hapse mahkûm Mehmet Beh
çet Efendinin cezasının altıda birinin affı hakkında 
1/57 numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında bir mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

İki Buçuk Sene Hapse Mahkûm Mehmet Behçet'in 
Cezasının Altıda Birinin Affına Dair Kanun 

Madde 1. — Katle teşebbüsü tam cürmünde fer'an 
zimethal olmak maddesinden Diyarbekir Divanı Harp 
Örfisince sureti katiyede iki buçuk sene hapse mahkûm 
Muallim Şeyh Efendi oğlu Mehmet Behçet'in hini ikaı 
cürümde yirmi bir yaşını ikmal etmemiş olmasına 
mebni Türk Ceza Kanununun 56 nci maddesi muci
bince mah'kûmunbih cezasının altıda biri affolunmuş-
tur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen yok
tur. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın.;. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Kanun bir mü
zakereye tabidir. Heyeti umumiyesini kabul edenler... 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Müsaade buyuru
nuz efendim, şekle ait söyleyeceğim. Maddelerde 1, 2, 
3, 4 diye yazılmıştır. Bundan evvelki kanunda birinci 
madde, ikinci madde ilâ diyor. Heyeti Celileden çıka
cak kanunların muhtelif şekilde çıkması doğru değil
dir .Onun için bu kanunun maddelerinin de birinci 
madde, ikinci madde, üçüncü madde ilâ şeklinde tashi
hini rica ediyorum. 

REİS — Efendim, diğer lâyihalar hakkında encü
menlerde o şekilde tashih edilerek kabul edilebilir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Şekle aittir onun 
için söylüyorum. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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7. — Tirebolu'lu İbrahim oğlu Ahmet hakkındaki \ 
İstiklâl Mahkemesi kararının rejine dair 1/58 numa
ralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında bir müta
laa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
Tirebolu'lu Asker Ahmet'in Affı Hakkında Kanun 

Madde 1. — Efradı muvazzafa bakayasından olup 
esnayı rahda mükerreren firar eden Tirebolu'lu İbra
him oğlu 1318 tevellütlü Ahmet'in kırk değnek darbı
na ve badetterîıis bir sene hidematı şa'kkade istihdamı
na dair Ankara İstiklâl Mahkemesinden verilen mah
kûmiyet kararı bilcümle netayici hükukiyesine şamil 
olmak üzere affedilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. I 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai Mil- I 
üye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. I 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. I 
ABDULLAH DEY (Trabzon) — Reis Bey, tekli

fimi tekrar ediyorum. 
REİS — Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden- I 

ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka- I 
bul edilmiştir. I 

8. — Abdülcelil oğlu Kenan hakkında Divanıharp- I 
çe verilmiş olan hükümden tecdidi kayda ait kısmının I 
affına dair 1/59 numaralı kanun lâyihası ve Adliye I 
Encümeni mazbatası. (2) I 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen I 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Maddelere geçil- I 
mesi kabul edilmiştir. I 
Abdülcelil Oğlu Ahmet Kenan'ın Tecdidi Kaydının I 

Affına Dair Kanun I 
Madde 1. — Birinci Seyyar Jandarma Alayı Süva- I 

ri Bölüğünden Serçavuş 1313 tevellüdü Abdülcelil oğ- I 
lu Ahmet Kenan'ın firarından dolayı İzmir MeVkii I 
Müstahkem Divanıharbinden ita olunan mahkûmiyet I 
kararından tecdidikayıt kısmı affedilmiştir. I 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. I 
(2) Zaptın sonuna merbuttur. I 
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REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

9. — Yeniden beş milyon liralık madenî ufaklık 
meskukat darbı hakkında 1/60 numaralı kanun lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Kanunun ikinci müzakeresine başlıyoruz. 
Birinci madde okunacaktır. 

Yeniden Beş Milyon Liralık Madenî Ufaklık 

Meskukat Darp ve İhracı Mezuniyetine Dair 
Kanun 

Birinci Madde — 12 Şubat 1340 ve 16 Nisan 
1341 tarihli kanunlar mucibince darp ve ihraç edilen 
ufaklık madenî meskukatın aynı olmak üzere beş 
milyon liralığa kadar yeniden madenî ufaklık mesku
kat darp ve tedavüle vaz'ına Maliye Vekili mezun
dur. Bu meskukatın envai miktarlarını tayin Vekâleti 
mezkûreye aittir. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci Madde — Nikel meskukat için haddi kabul 
beş yüz ve bronz için yüz kuruştur. Bundan fazla 
miktarda nikel ve bronz kabulü için hiçbir dâin icbar 
edilemez. 

NİYAZI ASIM BEY (Kütahya) — Efendim, bu 
maddei kanuniyede nikel için beş yüz, bronz için yüz 
kuruş olarak kabul ediliyor. Halbuki ufa'k bir yanlış
lık husule gelecek, eğer nikel için haddi kabul beş yüz 
kuruş diyecek olursak, evvelce çıkmış olan 5,10, 20, 40 
paralık nikel paralar için de haddikabul beş yüz ku
ruş olması lâzım geliyor. Bronz için yüz kuruş haddi 
kabul, kabul edildiği takdirde on paralıklar için beş-
yüz kuruş kabulü elbette muvafıik görülmeyecektir. 
Onun için Bütçe Encümeninin mazbatasında olduğu 
veçhile bronz için yüz, ve 25 kuruşluk nikel para

f/j Birinci müzakeresi 37 nci inikat Zabıt Ceri
desin dedir. 
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lar için beşyüz kuruş denecek olursa da mahal kal
mamış olur. 'Bu takdirde 22 mart 336 tarihli tevhidi 
mezkûât kanununda kırk paralığa kadar çıkmış olan 
nikel paralar için haddi kabul elli kuruştur. O olduğu 
gibi kalacaktır. Küçük paralar için haddi kabul elli 
kuruş olacak, bronz paralar için yüz kuruş ve 25 
kuruşluklar için de beşyüz kuruş olacaktır. Bunu 
Maliye Encümeni de zannederim kabul etmiştir. 

REİS — Niyazi Bey; ikinci müzakere olduğu 
için bir takrir vermeniz lâzımdır. 

NİYAZİ ASIM BEY (Kütahya) — Encümen na
mına söyledim efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
Niyazi Beyefendinin düşündükleri iltibas ve mahzuru, 
kanunun birinci maddesi tamamen bertaraf ediyor. 
Çünkü 5, 10, 20, 40 paralık nikel paralar, başka bir 
kanuna istinaden mevkii tedavüle vazedilmiştir. Bu
rada ise : Kanunun birinci maddesi 12 şubat 1340 
16 nisan 1341 tarihli kanunlar mucibince demekle 
bu kanunların birisi bronzların darbına âmir, diğeri 
de 25 kuruşluk nikellerin darbına âmirdir. Binana-
leyh birinci madde bu mahzurun önünü temamen 
almış oluyor. Böyle bir iltibasa mahal kalmıyor. 
Mahaza ikinci maddede yirmİbeş kuruşluk nikeller 
denilecek olursa o malum olan bir şeyi sarih olarak 
tekrar, etmektir ki bir mahzuru da yoktur. Yoksa esa
sen bu sarahat olmasa dahi, birinci maddedeki ka
nunların tarihi meseleyi temamen tespit etmiştir. 
Böyle bir iltibasa mahal kalmaz. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın,, Madde ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü madde — Birinci madde mucibince darb 
olunacak meskukât için 1927 senesi Maliye Bütçe
sinin 152 nci faslının birinci maddesine 470 000 lira 
tahsisatı munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. 

Dördüncü madde — Birinci madde de muharrer 
yeni ufaklık paraların süratle darp ve imâlinin te
mini için fevkalâde devam ve sarfı mesai etmelerine 
görülen muvazzaf memurin ve müstahdemine dar
bın devamı müddetince Maliye Vekâletinin tensip 
edeceği miktarda mükâfatı nakdiye verilir. Ancak 
bu suretle bir memura bir ay zarfında verilecek 
meblağın mecmuu her memur için şehri maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesi ve her müstahdem için ücreti 

j yekûnunun nısfını tecavüz edemez. İşbu mükâfatı 
I nakdiye karşılığı olarak 1927 senesi Maliye Vekâleti 
I bütçesinin yüzelli ikinci faslında yeniden açılacak 
I dördüncü mükâfatı nakdiye maddesine 5 000 lira 
I tahsisatı fevkalade olarak vazedilmiştir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Maaş veri
yoruz. Birde mükâfat şeysi çıkarıyorsunuz. Mükâfat 

I kalksın, doğru birşey değildir. Maaşat kalsın, mükâ-
I fal: arkasından verilmesin. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

I Beşinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu-
I teberdir. 
I REİS — Beşinci maddeyi kalbul edenler lütfen el 
I kaldırsın... Kahul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edil-
I mistir. 
I Altıncı Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
{ Maliye- Vekili memurdur. 

REİS — Altıncı maddeyi kalbul edenler el kaldır-
I sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir 
I efendim. 
j Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile reye 
I vazedıiyorum. Reylerinizi istimal buyurunuz. 

I 10. — Malatya Mebusu Abdülmuttalip Beyin has-
I ta memurlara maaş verilip verilmiyeceğinin tefsiri hak-
I kında (4/10) numaralı takriri ve Maliye ve Bütçe en-
I cümenleri mazbataları. (1) 

I REİS — İkinci müzakeresini yapacağız. 
I 1927 Senei Maliyesi Muvazenei Umumiye Kanu-
I nunun Dokuzuncu Maddesine Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — 1927 senei maliyesi Muvazenei 
I Umumiye Kanununun dokuzuncu maddesindeki 
I ['(D, H) fıkraları müstesna olmak üzere 84] ibaresi 
I tayyedilmiştir. 
I REİS — Tadilname yoktur. Reye arz ediyorum. 
I Kalbul edenler el kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kal-
I dırsm... Kabul1 edilmiştir. 

I İkinci Madde — Birinci maddenin hükmü ,1927 
I senei maliyesi iptidasından itibaren tatbik olunur. 
I REİS — Maddeyi kalbul edenler el kaldırsın... Ka-
I bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
I Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu-
I teberdir. 
I REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka-
I bul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir efendim. 

I (1) Birinci müzakeresi otuz edinci inikad Zabıt 
I ceridesindedir. 
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Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ALÎ. CENANİ BEY (Gaziantep) — Tayini esami 
ister. Muvazene Kanununu tadil ediyor. 

REİS — Tayini esamiye lüzum görmüyorum. 
ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Muvazenei 

Umumiye Kanununu alâkadar eden 'bir şeydir. 
REİS — Hayır lüzum görmüyorm. Yeniden tahsi

satı âmir bir şey değildir. Heyeti umumiyesini reye 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el 'kaldırsın.. Kabul edilmiştir efendim. 

11. — Memurin Kanununun kırk dokuzuncu mad- j 
desinin tefsiri hakkında (3/9) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbatala- j 
n. (1) j 

REİS — İkinci müzakeresini yapacağız. j 
i 

788 numaralı Memurin Kanununun 49 ncu Mad
desine Bir Fıkra Tezyili Hakkında Kanun j 

Birinci Madde — 788 numaralı Memurin Kanu- j 
nunun 49 ncu maddesi nihayetine aJtideki fıkra tezyil 
olunmuştur: Memuriyetten ihracı müstelzim olmaya
cak derecede hapis cezası ile malhkûm olanlar mecburî 
tahvile tabi tutulabilirler. ,-

REİS — Tadil teklifi yoktur. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. | 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu- j 
teberdir. j 

REİS — Kabul ednler el kaldırsın.. Kabul etme- i 
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. [ 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya j 
İcra Vekilleri heyeti memurdur. j 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul ermeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edil
miştir. 

12. — Yol Mükellefiyeti Kanununun yedinci mad
desinin tadili hakkında 1/77 numaralı kanun lâyihası 
ve Nafıa ve Dahiliye encümenleri mazbataları (2) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
malumualileri, bir takrir veya lâyihayı kanuniye en-

(1) Birinci müzakeresi otuz yedinci inikat zabıt 
ceridesindedir. 

(2) Zabtın sonuna merbuttur. 

— 14Q 

ciimeniere geldiği vakit evvel emirde onun ruhu Teş
kilâtı Esasiyeye muvafık mı değil mi, encümenlerce 
tetkik edilmesi lâzımgelir. Encümenlerin vazifesidir. 
Bendenizin burada bir ibare nazarı dikkatimi celp 
etti, esbabı mucibede Yol -Mükellefiyeti Kanununun 
7 nci maddesinin tadili hakkında Dahiliye Vekâletin
ce teklif ve Şûrayıdevlet heyeti umumiyesince bit-
tetk;k tadil ve tanzim edilmiş deniyor. Malumuâli-
lcri kanunun tanzim ve tadili hakkı yegane Meclisi 
Âlinizin hakkıdır. 

Şûrayıdevİetin vazifesi şudur: Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun 51 nci maddesinde hükümetçe ihzar ve 
Meclise tevdii olunacak kanun lâyihaları hakkında 
beyanı mütalaa etmektir. Bunu o şekle sokmak için 
evvel emirde Şûranın mütalaası alındıktan sonra şunu 
hükümetin takabbül ederek sevketmesi lâzımgelir. 
Bakınız diyorki: ŞûrayıdeVletin esbabı mucibesi bu, 
Teşkilâtı Esasiyenin ruhuna pek de muvafık değildir 
demiyeceğim. Tekerrür etmemesini temenni ederim. 
Şûranın mütalaası alındıktan sonra buraya gelmeli
dir. 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Yazla yaz
mışlar, bir daha etmezler. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) .— Sonra 
bir ıhususu daha anlamak istiyorum: Malumu âliniz 
evvelce, teşrinisani, kânunuevvel, kânunusani ki heyeti 
ihtiyariyeler bu üç ayda mükellefinin defterini idarei 
hususiyeye verirler. Şubatta tahakkuk ettirirler. Mart
ta tahsilat yahut ameliiyalt başlar. Sene başı kânunusani 
olduğu için bunun tadiline zaruret görülmüştür. Mu
vafıktır. Şimdi, şubat, mart, nisan, bu üç ayda tahkik 
yapılacak, muhasebei 'husu&iyeye esami verilecek, 
mayısda tahakkuk muamelesi yapılacak. Malumu 
âliniz msmur sorar: Sen paramı vereceksin, fiilen mi 
çalışacaksın, der. İçinde para vereceğim diyene para 
yazar, bizzait çalışacağım diyene de mükellefiyeti şah
siye diye işaret eder. Şimdi tahakkukun mayısta oldu
ğuna göre sonra keza, yol kanununda iş zamanını 
vilâyetin meclisi umumisi tayin eder denildiğine göre 
herhangi bir vilâyetin meclisi umumisi iş zamanını 
mart diye tayin ederse, mart tahkik, mayısta tahakkuk 
ayıdır. O halde o senenin amelei mükellef es ini acaba 
ikinci senede mi çalıştıracak? (İkinci senede sesleri) 
İkinci senede ise söz yok. O sene çalıştırılacaksa mec
lisi umumî mart ayını kabul ettiği takdirde bu adamı 
çalıştırmaya imkân kalmaz. Bunu encümenin izah et
mesini rica ederim. 

REİS — Efendim, demin reye konulan kanunlara 
reylerini vermeyen zat varsa lütfen itayı rey buyur
sun, rey istihsali muamelesi hitam bulmuştur. 
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DAHİLÎYE ENCÜMENİ NAMINA ABDÜL-
MUTTALİP BEY (Malatya) — Efendim, Süleyman 
Sırrı Beyfendi kendileri de ka'bul buyururlar ki gele
cek senedir. 

EMİN ©EY (Eskişehir) — Efendim mesai mükel
lefiyeti sene başına tevafuk etsin diye kanunun tadili
ni bendeniz de doğru görmüyorum. Haziran hasat 
mevsimidir. Bu amelei mükellefe kanunun yapıldığı 
vakitte burada görüşüldüğü üzere evvelâ; hasattan 
evvel, bir de harmandan sonra iki mevsimde çalışabi
lir. Eğer hunu mayısta tahakkuk ettirirsek arkasından 
hasat gelecektir, çalışmasına imkân kalmayacaktır. 
Bendenizce 'sene başının, haziran olmuş, mart olmuş, 
buna bir ciheti taalluku olmayacaktır. Mesai mükel
lefiyetini asıl o vakit işkâl edeceğiz. Tam hasat vakti 
gelecektir, halkın 'harmanları başlayacaktır. Para da 
vermeyecektir. İş işkâl edilmiş olacaktır, binaenaleyh 
bendenizce eskisi gibi şubata kadar tahakkuk ettiril
mesinin muvafık olacağı kanaatindeyim. Bizim bir 
çok yerlerimizde mesai mükellefiyeti gerçi tanzim 
edilemedi. Bu çok esaslı bir işti, mesai mükellefiyetin
den bundan sonra çok faydalar göreceğiz, binaenaleyh 
bunlar için bendeniz eskisi gi'bi şubat nihayetine ka
dar mükellefiyetin icrası kanaatindeyim. 

REİS — Müzakere olunurken bir ıtakrir veriniz. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Muğ
la)' — Efendim, bu tadil, zamanı mesaiye taalluk et
mez. Bu, doğrudan doğruya bütçe hesabatını tanzim 
içindir. Çünkü bunun hedelâtı da vardır. Bedelât da 
he'saibedilecektir. Zamanı mesai eskiden olduğu gibi 
mayıstır. Tahakkuk etmeden evvel borç tediyesi vacip 
olur mu? Evvelâ mesaiyi tespit edecekler, sonra za
manı mesaiyi tayin edecekler ve o vakit çalışır. Bu 
sırf hesabata ve bütçeye ait bir iştir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bir nok
tayı Vekil Beyfendiden rica edeceğim: 

Kânunusanide tahakkuk yapıldığı takdirde bütçeye 
tahakkuk miktarı konur, gerek bedenen, gerek nak
den çalışacak olandar için şimdi bu, tadil ile mayısa 
alınınca tahmini olarak rakamlar vilâyet bütçelerine 
konacaktır. Halbuki bu tadilât yapılmamış olsa yine 
evvelki gibi kânunusanide tahakkuk yapılmış olsa, o 
vakit yapılan tahmin ile vilâyet bütçeleri daha hakikî 
rakama istinat etmiş olur zannederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Muğla) — Bütçeler daima tahminata müstenittir. Ha
kikî rakkama müstenit bütçe var mıdır, Hasan Beyfen
di? 
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I HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hayır* 
tahakkuk kânûnisaniye kalırsa, ati senenin vilâyet büt
çesinde yol mükellefiyetinin tahakkukatı bitmiş olur. 
O vakit hakikî rakama istinat etmiş olurki daha iyi 
olur. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
— Efendim,hütçe muamelâtını tanzim etmek için vi
lâyetlerin talebi 'bu şekildedir. Dahiliye Vekâleti de 
bu taldbe binaen bu lâyihayı Meclisi Alîye sevketmiş-

I tir. Kabul, ademi kaibul Heyeti Âliyyeye aittir ve 
Yol Kanununa taalluk eder bir ciheti yoktur, doğru
dan doğruya muhasebeye ve bütçeye ait bir mesele
dir. 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Eendim, Da
hiliye Encümeni mazbata muharriri Beyfendinin ifa
delerinden 'bendeniz bir şey anlamadım. Buyurdular 
ki; mükellef [yetin tahakkuk ettiği sene çalıştırılama-
yan mükellef ertesi sene çalıştırılır. Halbuki bendeniz 
zannediyorum. Yol Kanunu buna müsait değildir. 
Tahakkuk ett'iği sene çalışacaktır, ertesi seneye kadırsa 
mükellefiyeti bedeliye sakıttır. Sonra Hasan Beyfen
dinin buyurdukları gibi bu, evvelki müddetlerde ta
hakkuk ettirilse de meclisi umumiler tahakkuk etmiş, 
salim ve sabit 'bir yekûn bilseler ve ona göre bütçe
lerini tanzim etiseler. Daha muvafık olur kanaatinde
yim. Binaenaleyh bu lâyihanın reddini rica ederim. 
Evvelki kanun iyidir ve alâhalihi kalmak lâzımdır. 

NAFIA ENCÜMENİ NAMINA AHMET HİL
Mİ BEY (Kayseri) — Efendim, evvelki kanun ile 
şimdiki kanun arasında fark şudur: Evvelce tahak
kuka t kânûnisaniye kadar yapılıyordu. Şimdi hazi
rana kadar yapılacaktır. Deyrei mesai iki kısımdır. 
Bir kısmı nisanda başlar, mevsime göre, iklime göre 
on, onbeş gün devam ediyor. Sonra ikinci bir devrei 
mesai varki oda eylülde başlıyor. Daima mesai ayları 

I köylülerin vaziyetine göre tanzim olunuyor. Onların 
hasat zamanlarını, ziraat zamanlarını nazarı itîbare 
alıyorlar. Bizim arkadaşlar demek istiyorlar ki; bu, 
kânûnisani de yapılacak olursa sonra mart aylannda 

I devrei faaliyet vardır. Daha ziyade vaziyete göre ta-
hakkukat hakikî olur. Mart veya martı takibeden ay-

I Iarda faaliyet devresi başlar. Buna göre belli olur. 
Aşağı yukarı bütçenin tahakkukatı hakîkata yakın 

I olur. Halbuki iki kısım vardır, bir kısmı eylülden 
I itibaren başladığına nazaran tahakkukat yapıldıktan 

sonra o vakit bir kısmını eylüle atar, o zaman yine 
I hakikî olarak muamelâtı ifa eder. Binaenaleyh arada 
I hiçbir fark yoktur. Mademki; 'bütçenin sene başı mu-
• vazenei umumiyede olduğu gibi; muvazenei hususiye-
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de de haziran olmuştur. İkisinin de haziran olması bir 
defa bütçe noktai nazarından lâzımdır. Sonra tarzı 
faaliyet itibariyle eylülde de yol mükellefiyetini ifa 
etmek için bir faaliyet devresi vardır. O suretle bu 
kısım dahi hiçbir fark göstermez. Bu suretle olması 
gerek bütçe ve gerek faaliyet noktai nazarından za
ruridir. Ve Dahiliye Vekil Beyfendinin buyurdukları 
gi'bi bütün vilâyetlerin talebi de bu yoldadır. 

Onlar işin başındadır. Bütçesini tanzim ediyor, 
amelesini sevkediyor. Tabiî onlar, her noktai nazar
dan daha çok salâhiyettardır. Binaenaleyh, encümen
lerde bunu tetkik ettikten sonra vilâyetlerin noktai 
nazarına vasıl oluyorlar. Bunun vilâyetlerce hüsnü 
suretle tatbik ve idare edileceği için kaibulü, benderiiz-
ce zaruridir. 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Yozgat) — Efendim; 
arkadaşlarım esbabını izah ettiler. Evvelce tahakkuk 
muamelesi, şubat ayı .içerisinde yapılıyordu. Çalışacak
lar, para verecekler belli oluyordu. Şimdi bu tahak-
(kuk zamanı, mayısa intikal ediyor. Mart, nisan biti
yor, mayıs -geliyor, mayıs içersinde fiilen çalışacaklar 
'tahakkuk etmiş ise ve mevsim ameliyatını da meclisi 
umumiler, mart ve nisan kabul etmiş iseler, tahakkuk 
evvel kalbul edildiği için bu adamları çalıştıramazlar. 
Tahakkuktan sonra da hasat zamanı gelir. Son işleri 
çıkar, vakit çok dardır. Vilâyetler belki şöyle düşün
müşlerdir. Sene başı hazirandır. Bunu da hazirana 
getirelim. Şimdi eski şekilde kalırsa şubat, mart, ni
san, mayıs gibi üç, dört aylık bir zaman kalıyor. Bu 
müddet zarfında hem amelenin miktarı anlaşılır, 
hem de bütçeye tesiri olmaz. Şekli sabık çok lehim iz
dedir. Bunun reddini teklif ediyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Muğla) — Böyle /bir mahzur var ise, bir sene için 
vardır, ertesi sene öyle mi olur 

EMİN 'BEY (Eskişehir) — Efendim, tahakkuk ma
yıs gayesüne kadar devam edeceğine nazaran yeni se
ne geçmiş olacaktır. Eskiden mükellefiyet ayı olan 
eylülde yaptırılamazsa, kânûnisanide tahakkuk ettiri
lir, mayısta ikmal edilirdi. Şu halde bir senenin me
saisini veya mükellefiyetini senei atiyeye terketmek 
şıkkını mı kalbul ediyor? Bu işi mayisa veriyor. 

NAFIA ENCÜMENİ NAMINA AHMET HİL
Mİ BEY (Kayseri) — Efendim, iptidasını hazirandan 
aldığımız zaman farzedeljmki; tahakkükatı mayıs için-
•de yapılmıştır, eylülde de ifa ettirilecek. Bir kısmının 
kaldığını farzedecdk olursak, yani senesi zarfında 
tatbik edilmiyecek olursa bir kısmı daha kalıyor ki, 
oda martta yaptırılacaktır. 
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EMİN BEY (Eskişehir) — Şimdi sen# başı hazi
ran olduğuna nazaran eylülde yani iş mevsiminde 
mesaiyi tatbik etmiyenler için bu kânûs'isanide ta
hakkuk ettirilir. Mayısta yapılabilir, fakat nasıl olur 
da, gelecek seneye bekaya devretmiş olacaksınız. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Bunların hep
si ameleyi mükellefe değildir. Bir kısmı para, bir kıs
mı bedeni mükellefiyettir. Para kısmı olduğuna naza
ran ona göre eylülde, kânunda yapacaktır. Bedenen 
olduğu zaman iki kısım vardır: Eylülde yapar, teşrin
de yapar, hava müsait olursa kânunlarda da yapar. 
'Bir kısmıda mayısta yaparlar. 

EMİN BEY (Eskişehir) — O halde teklifinizi geri 
alınız. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur, takrirler vardır. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun şekli salbikı daha muvafıktır. Encümenin 

tadil Lekl.ifi.nin reddini talep ederim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Riyaseti Celileye 

'Maddei as'iiyen'ih tadilini mucip, ortada ciddi 'bir 
sebep yoktur, lâyihanın reddini teklif ederim, 

REİS — Her iki takrirde lâyihanın reddini mu-
tazammmdır. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler... (Karıştı sesleri) 

Lâyi'hanın reddi teklifini kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar... Kabul etmeyenler ayağa kalksın
lar... Ret teklifi kalbul edilmemiştir. Maddelerin mü
zakeresine geçiyoruz. 

Yol Mükellefiyeti Kanununun Yedinci 
Maddesinin1 Tadili Hak'kındai Kanun 

Madde 1. — 19 Kânûnisanl 1341 tarihli ve 542 
numaralı Mükellefiyet Kanununun yedinci maddesi 
aşağıdaki şekilde tâdil edilmiştir. 

Yol mükellefiyetinin bedenen veya nakden ifa et
mek isteyen eşhasın isimleri muhtar ve ihtiyar mec
lisleri tarafından her senenin şubat ayı bidayetinden 
nisan nihayetine kadar cetveli mahsus ile muhasebei 
hususi yelere bildirilir ve muhasebei hususi yelerce o 
senenin mayıs ayı zarfında tahakkuk ettirilir. 

İHSAN BEY (Ankara) — Arada bir devrei faa
liyet kayboluyor zannındayız. Kaybolmadığına dair 
izahat versinler. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Hangi devrei 
faaliyeü? 

İHSAN BEY (Ankara) — Martta, nisanda, ma
yısta bu tahakkükatı yaparken daha evvelce yapılmış 
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olan taıhakkukat üzenine, nisan, mayıs aylarındaki 
faaliyet devresi ortadan kayboluyor. Ameleyi mükel
lefe o aylarda çalışmayacaklardır, ilkbahardaki faa
liyet devresi kayboluyor. 

AHMET HİIJMt BEY (Kayseri) — Geçen senenin 
ameleyi mükellef esinin faaliyeti ne tarzda tanzim edil
miş üse, o şekilde çalışacaklardır. Bu kanun kabul 
edildiği takdirde tabiî meclisi umumiler toplanmış ve 
kararlarını vermiş. O, bir defa tatbik edilecek, on
dan sonra bu kanuna nazaran ikinci devre başlaya
cak. Kaybolan bir şey yoktur. 

HÜSEYİN BEY (Elâzığ) — Bu senenin yoklaması 
ne zaman yapılacaktır. Haziranda yapılacak olursa bu 
senenin mükellefiyeti ne olacaktır? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Mükelleflerin 
bir kısmı zaten yapmışlardır. Geçen kânûnisanide büt
çe kabul edilmiş, amelei mükellefe tayin edilmişti. 
Onlar mart, nisan, mayıs aylarırida mükellefiyetlerini 
ifa etmişlerdir. Şimdi bu sene kanunu kabul buyurdu
ğunuz takdirde haziranda ta'hakkukatmı yapacak ve 
ona göre faaliyete deVam edilecektir. 

RBtS — Birinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun ahkâmını icraya Dahi
liye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen' el kaldırsın.. Kaibul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Demin reye vaz edilen kanunların neticesini arz 
ediyorum: 

1927 senesi bütçesine tahsisatı munzamma itasına 
ve bazı unvan tadilleri ile tahsisatı iade ve münakale
sine dair kanuna 186 zat reye iştirak etmiştir. Kanun 
186 reyle kabul edilmiştir. 

Yeniden beş milyon liralık madeni ufaklık mesku
kat darp ve ihracı mezuniyetine dair kanuna 168 zat 
reye iştirak etmiştir. Kanun 168 rey ile kabul edilmiş
tir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir şey 
kalmamıştır. Pazartesi günü saat 14,00'te içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati : 15,50 
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1927 Semsi Maliyesi Bütçesinle Tahsisatı Munzamınla İtasına ve Baz» Umvıajnı Tajdilleriyle Tahsista! İade ve 
Münakalesine Datir Kanunun Netktei Ârâsı 

lOKaıniun ka'baıl ediikroiştir.) 

ADANA 
Himli B. 
Kadri B. 
Kemal B. 

AFYONKARAHÎSAR 
lazet BM' 
!îzzet U M B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B-

AKSARAY 
Beşlim, lAltaılaıy B. 
Kâzjim; B. 

AMASYA 
Esat IB.; 
Nafiz; IBi 

ANKARA 
A İ !B, 
İhsan B. 
Rifiat B|. 
ıSamli B, 
Talât IB. 

ANTALYA 
Dr. Cemal B, 
Rasliih IB. 

ARTVİN 
'Asimi B, 
'Mehımet Allıi B. 

AIYÖIN 
Dr. IMazhar B. 
Dr,. Reşit Galip B. 
(MliltihaJt IB.. 
Tahsin •% 

BALIKESİR 
•FaJhınertttliın B. 
Itsmalü HaMa B. 

Âıaaı adledlt : '. 
Reye liştüraık edıenjler : 

Kabul ledlenfcr 

Rededıenler : 

Mıiistenlkjiflier i: 

516 

186 

1'86 

— 

Reye dştirıak letmeyenfer : 126 
Münlhıaliler : 4 

fKabul Edenler) 

Mdhmiet Oalvlit B. 
Osmıan Nliıyazli B. 
'Sadı'ks B. 

BEYAZIT 
'Halt D. 
İhsan B , 
Şeflik B. 

IBİTUİS 
Mulhlitıtumı B. 

Muhitıtün Namli B. 
IBOLU 

Gernİ B. 
Dr. Emin Oemial B. 

IBURIDUR 
Mustafa Şeref B. 
Salih 'Vialhlit B. 

IBURİSA 
Ahmet Müınliır, B. 
Balkteııyolltoig Refik B. 
Dr. Esat B. 
Dr, Şefik Lutfi B, 
'Mufals IB,. 
'Mustafa Fehmlî B. 
Refet IB,. 

ÇANAKKALE 
Mehmet B, 
'Şükrfi B, 
Ziya Gevlhıer B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdıülhaİk B. 
RMa* B, 

ÇORUM 
Dr. Muıstıafa B. 
Ismlalil 'Remıaü B. 
'îamıet B. 

Münir B. 
Ziyiai B., 

IDBNilZUÎ 
Dr. Kâzım B. 
Mıazlhar Müfit B. 
Nedip Â i B. 

EDİRNE 
Faik IB. 
'Şakjir B. 
Zeki Mesut B. 

ELÂZİZ 
Hasanı TaJhslin B. 
Hülseytimı IB,-
Muhittin IB. 
Mustafa B. 
Niaıkyetüimı B. 

ERZURUM 
Asıım B. 

'' Azjizî B. 
Nafiz B. 

ESKİŞEHİR 
Ati Ulvıi B. 
'Dr. ılsmıalifl Besiiım Paşa 
Emlin1 B. 

GAZİANTEP 
'Ahmjet Remuzıi B. 
Ali lOenıadi B. 
Ferlitt B. 
Reşfit B. 
'Şalhkı B. 

GİRESUN 
Hialdim Mulhlittün B. 
'Şevket B. 
Talhfe B. 

GÜMÜŞHANE 
H a i l Nülhat B, 
Hasan Fdhmfi IB. 

HAKKÂRİ 
ibrahim E). 

İSPARTA 
(Hüseyin Hüsnü B. 
libmaihıiım B. 
Mü'kenrem B. 
Rıza By 

J Ç E L 
Emlimi B< 
'Halklk» IB. 

İSTANBUL 
Dr. Nurettin A i B.. 
Fuat B. 
Hüseyin B, 
İhsan Paşa 

IİZMİR 
Bnlvıeı» B. 
Hüseyin B. 
Mustıtalfa Ralhımi B. 
Münlkl B. 
Sartaçoğlu Şükrü B. 

(KARS 
AğaJoğlıu Alhımıet B. 
Balha Tali B. 
H a l t B. 

KASTAMONU 
AUıi Rıızıa B< 
Hasanı Fethimi B-
Mehmıelt Fulaıt B. 
Reflik B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
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Dr. iBumhanıetbiın. B. 
Hasan, Ferit iB, 

KIRKLARELİ 
Mdhmet Nlahit B. 

KIRŞEHİR 
Haizim iBy 

KOCAELİ 
Jjbıraihtiım, B, 
İhrıaihıiımi Süreyya B. 
Kemalkltltıiın B. 
Kıiıçoğlu, Halkta B. 
Ralgıp B, 
Reşlit ıSaififiett ıB. 

KONYA 
Fuat IB4 

Hüsnü B,, 
Musa Kâzını B. 
iMustaıfia fi. 
Nalim Hâzaım B, 
Nevızaıt B,. 
Tevtflik iPikpet B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
îhnalhıkn B< 
İjsmıalil Haiklkı B. 
Niyazli Asım B. 
Ralgıp iBv 

APANA 
Zamta 'B._ 
AFYON KARAHtSAR 
Ali B. 
Haydar IB. 

AKSARAY 
Neşet IB. 

AMASYA 
tsraalıl Hakiki (B. 

ANKARA 
Oazii iMluıstaifa Kemal Paşa 
(Reüsd'cuımlhıuır) 
Haıİit Ferik B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet ıSâkü B. 
'Hasan Sitkı B, OM.) 
Sülleyımjaın Şeviket B. 

AYDIN 
Emlin Fikri B,. 

MALATYA 
AhdıütautjtaıMp B. 
Dr. Himıi B. 
Vlaısıfi B, 
Mıalhımıuıt Nedim B. 

MANİSA 
Balhırli B. 
Dr. ıSaıkn B. 
Kani B. 
Osmıaını B. 
Yaşar B. 

MARAŞ 
M'etaiat B, 
Nu-ndUrün B, 

ıMARDİN • 
Abdürırlezîalk B,-
Alli ıRıaa B. 
trifan Ffârüt ıB. 

IMERSİN 
Aîi Müpif B. 

/MUĞLA 
AM iNaizmli B. 
Nuırü B. 
Şükrü Kaya B. 

NİĞDE 
Ata B. 

(Reye 

BALIKESİR 
Ali Şuıurd B. 
Bmiia Ba 

Hayınattiın B, 
Kâzaım Paşa 
Mehmet Akif B. 

IBİÎLEGİIK 
Dr. Fiıknet B5 

'îbmalhliınn B. 
Rasfan B. 

' (BİTLİS 
Uyas Sami B^ 

BOLU 
Gevaıt Ablbas B. 
Failh Rııfıkı B. 
Şülkjrü B. 

IBURSA 
>Asa£ B. 
Senlin. B. 

Galip B. 
Halt B. 

ORDU 
İsmail Bi 
Şevket B. 

RİZE 
Ali B. 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
FıM B. 

SAMSUN 
Adi Ba 

Avınıi B. 
Dr,. Asiim B. 
Bthem B. 

f S İRT 
Hail HulküB, 

SİNOP 
Reaep Zühtü B. 
Rdfik Ismıaıil B. 

ISİVAİS 
İbrahüm Afâaıddiım B. 
Neomefitim Sadık! B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Ziya,atıtiin B. 

İştirak Etmeyenler) 

CEBELİBEREKET 
Ai Rıaa B. 
Avıni Pa§aı 
İhsan B-

ÇANAKKALE 
Samlih Rıfat B. 

ÇANKIRI 
TaıEt B. 
Ziya %, 

DENİZLİ 
Emlin Aınsllaın B. 
'Hayıdac Rülşitü B. 
Yusuf B, 

DIİYARBEKÎR 
'İshalk Refet B. 
Zökâü B. 

İEDİRNE 
| Hasao Hayri B. 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
Tevilk B, 

TEKİRDAĞ 
Celâl Nuru B. 
Faik; B. 

TOKAT 
Bekir LiMli B. 
Hü&öyıio. Hüsnü B. 
Mıuıstatfa Vaslfti B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

iURFA 
Alli Saıip B. 
Feri* Celâl B. 
Mahmıuıt B,. 
Refet B, 

VAN 
Halkfcı B. 

YOZGAT 
Hamdli B. 
Süleymaın Sınnı B. 
Tahsfiıii B. 

ZONGULDAK. 
Hüsnü B, 
Ragıp B. 
Rifaıt B. 

ERZİNCAN 
Ahdülhak B. 
Azizi Samlilh B. 
Mustafa Saffet B. 

(ERZURUM 
Ahmıet Fliktfi B. 
!Naıf!i Attff B. 
•Nedip Asam B. 
Tahsin B. 

ESKİŞEHİR 
Sait B. 

GAZİANTEP 
Kıiıç AJi B. 

GÜRESUN 
Ha'kilcı Tarik iB. 
Kazpn B. 

GÜMÜŞHANE 
Oemal Hüsnp B. 
Sevkest B. 
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İSTANBUL • 

Alhımıet Rıasfim (B,. 
Akçanaloğkı Yusuf İB, 
Behliç IB. (V.) 
Dr, fHaJkikı ıŞtaasü B. 
Dır,. Refik B. ı(V.) 
Edliıp Ş&vk&t B, 
Hamıdli B« 
Bamjdulalh Suphi B. <M.) 
Haıydar, B. 
Süneyıyıa Pasla 
Tevfıiık Kântil B. «1 A.) 
Ziyaetıtiin B'. 

İZMtR 
ıDi). Tevflilk Rüjştü B. (V.) 
Kâmlil B. (1. A.) 
'Malhırauıt Oefâl B. 
'Maihmpt Esat B. (V.) 
iMustaifia Neaatli B. ı(V.) 
Osmıanızade Harnldıi B,, 

KARIŞ 
Badltli B. ı(]M.) 
'Dr. Sâdıılçrtltfe B. (M.) 

KASTAMONU 
Cemal B, 
Velet Çdldbli B. 

KAYSERİ 
Dr, ıHalilt B. 
Reşit 

(KIRKLARELİ 
Dr,. Fuat B, 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lütfü Mıülflit ıB. i(IM.) 
Yahyia Galip IB. 

KOCAELİ 
SatâJhajtltıin B, 

KONYA 
Alhrmet HJamıdü B. 
Kasım, Hüsnü B. 
Rafiık B. 

KÜTAHYA 
Nurli B. ((İM.) 
Recep B. 

IMALATYA 
Dr. Eaızıâ BeıM a 
Isımıet flaşa (BaşıvaMl) 

MANİSA 
Âlkıif B. 
Kemal B. 
Mehmet Salhmi B,. 
Mustafa ıFıavzö B.. 

MARAŞ 
Abdülcadiır B. 
Mithat B. 

'MARDİN 
iNıuıni B. 
Yaıkup Kjadrli B. (İM.) 

iM'BRSiİlN 
Hakiki B,. 

(MUĞLA 
Yu<n<us Nıadli B. 

İNİ0DE 
Batik B. <IM.) 

ORDU 
BalM Sıltkı B. 
Recaa B. 

RİZE 
Hasan Oavdit B. 

SAMSUN 
Al Rlâınja B. 
Nusnat Saduilah B. 

SîtRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Yusuf Kemıal B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Samıaejtltüfli B. 

ŞARKI KARAHtSAR 
İsmail Bj. 
Mahmıet lEmıim B. 

TEKİRDAĞ 
Germi B. 

TOKAT 
Süreyya Tevffflk, fi. 
ŞöMkJi B, 

TRABZON 
Ali Beotl B. 
Aınif B. 
Danıış B. 
Hasan B. (RV.) 
'Nöbfoıadte Hamdi B, 
Süleyman Smı B. i(M.) 
Şefik. B, 

URFA 
•Dr, Rafet B. 

VAN 
Münlifp B. 

YOZGAT 
Avntt B. 
'Salih ıB. (M.) 

ZONGULDAK 
Hali B,. 
(Mıahmıat Nafiz B. 
Tomak H M B. (M.) 

(Münhaller) 

Diyaaıbakir 
Kanıya 
Ondu 
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Yeniden beş Mifyon Lfaabk Madeni Meskukat Oaıp Ve tnracı HafcVrcytafri Kanunun Nefiçei Arasa 

'(Kanun .loa'bul ediılımıişbir.) 

' 
*• 

ADAMA 
Hitoı B, 
Kadırii B. 
AFYDNİKAiRAelSAR 

ılzzıeıt B. 
tzzat U M © , 
Muşta Kazamı B. 

iAKSARAlY 
Beslkn 'Aüalay B. 
Kâzpım, B. 

AMASYA 
'Esat Bu( 

Naıfifc B, 
)ANKAlRA 

A l B, 
Maİlt Flerit B> 
lifosan B. 
'Rüıfiaıt ©,, 
Sami B* 
Tafât {B̂  

AiMIlAİLiYA 
On. Cemal B, 
Rasah B. 

iARfIW!llN 
Asamı IB. 
Mehmet Ali ©, 

AJYB1N 
Dr. Reşit Oaüp B. 
Mfflbftt B. 
Tahsirt B, 

BAUKBSİR 
Mi ^urni B, 
Fahrettin B. 
lamaül Oaikıka IB. 
Osman NiyaJçi B. 
Sackk B. 

Âza adedi 
Reye iştliıraık edenler 
Kabul edenler 
Rededeoler 
Müstenıkıiıfler : 

m 
1'8)6 
186 
— 
— 

Reye liştimaik. eMııeyenfer : 144 
Müınlhajller 4 

tfKabul Edenler) 

BEYAZIT 
HaJİt B. . 
İitaan B. 
Şefik B, 

IBİTLİS 
M'UhüıtCiın Namlı B. 

İBOLU 
Cem|il B. 
Cevaıt AJbibas B. 
Drr Emin Cemal B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref IB. 
Salih VaiıflJt B. 

(BURSA 
Ahmet Müanir B. 
BaikıMyotog Refliılc B. 
Dr. Esat B. 
Dr, Şefik Lüıtifli B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehrrti B. 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 
Şülfcıü B. 
Ziya Gevfaar B. 

ÇANKIRI 
Riitfıaft B. 

ÇORUM 
Dr. Mıustafas B. 
'tsmaiıl Kemal B. 
Mıüriiır, B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kizum B. 
M a ş t a Müfüît B. 
Neoip A i B. 
Yusuf B. 

EDİRNE 
Faülk, B. 
Şakıır B,, 
Şaıkliır B. 
Zekü Mesut B. 

lELÂiZİlZ 
Basan Talhsin B. 
Hüseyin ©,. 
Mustafa B. 

IBRZURUM 
Asama, ıB. 
Aziı? B. 
Naflız ©. 

ESKllŞEHİR 
Ali UM B. 
Dr. Isantalil Besim Paşa 
Emlin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remfzli B. 
A!lü Cenanı B. 
Panit B. 
T l «4—.Iii. T l 

Reşılt o. 
Şahin B. 

GİRESUN 
'Hadim Muhıiftıtıinı B. 
Kazam B. 
ŞeMklet B. 
Talhiiır B. 

GÜMÜŞHANE 
Halil (Nülhlalt B. • 
Hasam Fehmi \B. 

HAKKARİ 
îbtPaJhüm IB. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B, 

Aboiaıhlkn B. 
Mülkerııern B. 
Rıza B. 

UiÇEL 
Emlim, B. 
Haıkikji B. 

(İSTANBUL 
Dr,.. Nıureetdm, A i B. 
Fuat B. 
Hüiıseyıiıoı B. 
İhsan Paşa. 

İZMİR 
Enıvıeır B. 
Hüseyin B. 
Müımkt B. 
Samaçoğîıu Şüıkırü B. 

KARS 
Baha Taİ B. 
HaJlüt IB. 

KiAlSTAiMONU 
Mdhımlet Fuat B. 

KAYSERİ 
Alhmuet IHİımıi B. 
Dr, Borfıaınıetıtliıı'B, 
Dr, Halift B. 
(Hasam Ferîıt B. 

KIRKLARELİ 
Mehmet Mahıit B. 

KIRŞBHUJI 
Hazjısn B. 

KOCAELİ 
İbraMm B. 
fbtnaNitrn iSüıreyyıa B. 
Keımallıettiiıni B. 
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Kıhçoğiu Hakiki B. 
Rlajgıp (B. 
Reşit Saffet B. 

KONYA 
Fuıalt B. 
Hüsnü; B, 
Mustafa B. 
N a t a Hâ^ıım B. 
Tevfıiik ORiıkmat B. • 

KÜTAHYA 
Oevtdet B. 
İbraihiiım B. 
iamıaJil Halkikn B> 

. Niiıyazii Asım B. 
Ralgıp B. 

MALATYA 
Abdüiımıultfiallip B. 
Dr. e iml i B. 
Miaıhımıuıt ıNediiım B. 
Vasıf B. 

MANİSA 
Bahri B. 

ADANA 
Kemali B,. 
Zamliın B. . 

AFKONKARAHİSAR 
Ali B. 
Haydar B, 
Ruşfen; Eşref B. 

AKSARAY 
Neşet B, 

AMASYA 
isımıalil Hakiki B. 

ANKARA 
Gazli iMıuıstafa Kemal 
Paşa (Raisıiouımlh'Uir) 
Halit (Ferlit B. 
'Şalkjki B. 

lANTALYA " 
Ahmet Sâıkıi B. 
'Hasan Slıtükı B, (M.) 
iSüteymıaın §evıkıat B. 

AYDIN 
Dr. ıMaıahıaf B. 
Emlin Fliıkini IB, 

Dr. Saftm B. 
Kâınfi ıB. 
Osman B. 
Yaşar B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Nuırjattliın B. 

MARDİN 
Abdıüraıazak B. 
Ali Rıaa B. 
İrfan Fenilt B. 

•MERSİN 
•Ailti Müınıif B,. 

iMUĞLA 

Ali Nıazmıi B. 
Nuıtıi B. 

NİĞDE 

Atta B. 
Galip B. 
H a » B. 

(Reye İştirak 

BALIKBSİJR 
'Bm/iın B. 
Hayınetttlin B. 
Kâzııım iPaga 
Mehmet Âkjif IB. 
Mdhlmıat CaMit B. 

BİLECİK 
Dq. Fükrat B. 
İbnahim B. 
Rasiim B. 

BİTLİS 
İlyas Samlı B. 
'Mıulhiiıttıin B. 

BOLU 
F a i h Ruflloı B. 
Şükrü B. 

BURSA 
Aesaf B. 
Refıöt IB. 
Semih B. 

lOBBELİjBERBKBT 
Ali Rııza B. 
Avınii (Paşa 
İhsan B. 

I ORDU 
I İsmıaıil B. 
I Şevket B. 

RİZE 
I Ali B. 
I Akftf B. 
I Atıf B. 
I Bsiaıt B. 
I Fualt B. 
I SAMSUN 
I Âdlid B. 
I Avmii B, 
I Dr. Asım B. 
I Efchem B. 

(SİNOP 
I Refrilk İsmail B. 

SİVAS 
I İbnaihlim Alâadldiitn B,. 
, Necmettin Saıdıık! B. 
I Remızıi B. 
1 Ziyaatıbkı B. ' 
| ŞARKİ KARİAHİISAR 
j Tövıfiilk B. 

Etmeyenler) 

1 ÇANAKKALE 
j Samıiıh Rıfat B, 

(ÇANKIRI 
I Mustafa AbdülJha'lıiık fi. 
I Tıaılâlt B. 
I Ziya B. 
I ÇORUM 
I tsmıet B. 
I DENİZLİ 
I Emlin Aralan B. 
I Hayıdar Rüşttü B. 

I DİYARBEIKİİR 
I İshak' Rafiet B. 
I ZekM B,, 
I iBDfllRNE 
• Masan Hayrii B. 

ELÂZİZ 
I 'MuhiLttüm B. 
I Nakyetıtün B. 

ERZİNCAN 
I Abldülhak B. 
I 'Azfe Saırmih B. 
I Mustafa Saffet B. 
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TEKİRDAĞ 
Cefâl Nuni B. 

TOKAT 
Bek|ir Lüıtlfli B. 
Hüseyin* Hüısmü B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

URFA 
Fenit Celâl B. 
Mıahmıuıt B. 
Refiet B. 

VAN 
Hakiki B. 

YOZGAT 
Hamıdü B. 
Süleyman Sıırrı B. 
Tohsfim B. 

ZONGULDAK 
Hüsnü, B. 
Ragıp B. 
Rifalt B. 

ERZURUM 
Ahmet ıFıilkırü B. 
Nafii Atuf B, 
ıNıeclp Asım B. 
Tahsin B. 

ESKİŞEHİR 
Salit B. 

GAZİANTEP, 
Kılıç Ali B. 

GİRESUN 
Hakiki Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Gemal Hüsnü B. 
Ş̂evikıet B. 

(İSTANBUL 
Ahmet Ras ta B. 
Akçioraoğlu Yusuf B. 
'Behliç IB- (V.) 
Or. HJaiklkı Şin&si B. 
Dr. Refik B. <V.) 
Edip ıŞevdoet B. 
Hamıdıi B. 
Haımduillah Suıphü B. <fM.) 
Haydar B. 
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Siineyya Paşa' 
Teyfiiik Kârnıil B. (İ.Â.) 
•Zü'yıaöCüiıtü B . 

İZMİR 
Ur, Tevfilk iRü t̂ü B. (V.) 
Kâmi B. OtA) 
Malhmıuit Celal B. 
Malhmpt Esait B. (V.) 
Mıustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Ralhmii B. (V.) 
Osmaınizaıde Hamdii B, 

(KARS 
(AğaöğHu Ahmet B. 
Bad-ri B, <M.) 
•Dr. SâdıneCtüın B. (M.) 

KASTAMONU 
IM Rıza, B. 
Cefflaî B, 
Hasam Felhmli B. 
iRjdfiÜk B> 
Velet ÇelıöM B. 

KAYSERİ 
Resi* B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevkelt B. 

KIRŞEHİR 
İ M Müfit B. (M.) 

Yafayla Gallip B. 
KOCAELİ 

Salâihattin B. 
KONYA 

Ahmet Hamdii B, 
Kâzjim Hüsnü B. 
'Mıuısa Kâzım, B. 
Nevzait B. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Nuri B, (M.) 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Fazıil Berki B. 
İsmet Faşa (Baışvekfi'l) 

MANİSA 
"Akfâf B,. 
Kemıal B. 
Mehmet Sabrji B. 
Musltafa Fevzli B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mjthait B. 

MARDİN 
Nuri B.: 
Yakup Kadri B. (M.) 

MERSİN 
Hakkı B. 

MUĞLA 
Şülkriü Kaya B. 
Yunus Niadti B. 

NİĞDE 
Faik B. (M.) 

ORDU 
Hafâ Sıtkı B. 
Reoati B. 

RİZE 
Hasan Oavıit B. 

(SAMSUN 
•A!i Râna B. 
Nusret Satiıulüah B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mehmet B, 

SİNOP 
Recep Züıhtu B. 
Yusuf Kem;al B. 

SİVAS 
Rjalhmıi B. 
RasSm B. 
Şamisefttliın B. 

ŞARKİ KARAfHİSAR 
!İ&mia!jl B. 
(Mehmet Emlim B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Talik;: B. 

TOKAT 
Mustafa Vaslfii B. 
Süreyıya Tevfik B. 
'ŞeVki B. 

TRABZON 
Ali Becl B. 
Arif B. 
Damş B. 
Hasan B. (R.V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırını BP 

Şefik B. 

URFA 
Ali Saip B. 
Dr. Rafeit B. 

(VAN 
Münlip B. 

YOZGAT 
AVni B. 
SaJ5h B. ı(M.) 

ZONGULDAK 
Ha01 B. 
Mehmet Nafiz B. 
Tunaiı Hilmi B. (M.) 

(Münhaller) 

Dlyanbekir 
Konıya 
Ordu 
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Sıra Numarası : 60 

MALİYE VEKÂLETİNİN 1927 SENESİ BÜTÇESİNE TAHSİSATI MUNZAMMA İLÂVESİNE DAİR 
1/84 VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKÂLETİNİN 1927 SENESİ BÜTÇESİNİN 725 NCİ FASLININ 
İKİNCİ MADDESİNE BİR FIKRA TEZYİLİ HAKKINDA 1/89 VE DAHİLİYE, MALİYE, MÜDAFAAİ 
MİLLİYE, NAFIA, ADLİYE, ZİRAAT VE TİCARET VEKÂLETLERİNİN 1927 SENESİ BÜTÇELE
RİNDE MÜNAKALE İCRASINA DAİR 1/82, 83, 88, 90, 91, 92, 94 NUMARALI KANUN LÂYİHA* 

LARI VE BÜTÇE ENCÜMENİ LÂYİHASI 

Türkiye 
Büyük Millet Meclîsi 

Bütçe Encümeni 
34 Mazbata Numarası 

1/82 Esas Numarası 
83 
84 
88 
89 
9Q 
9İ! 
92 
94 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

1927 Senei maliyesi Müdafaa! Milliye Vekâleti 
bütçesinde 725 nci faslın ikinci maddesi unvanının 
tadiline ve Dahiliye Vekâleti bütçesinde 828 nci fas
la ait maddelerin tevhidine ve Maliye Vekâleti büt
çesinin hidematı vataniye tertibine tahsisatı munzam
ına ilâvesine ve bazı devair bütçelerinde dahi mü
nakale icrasına dair olup muhtelif tarihlerde encüme
nimize havale buyrulan dokuz adet kanun lâyihası 
alâkadar vekil veya memurları hazır oldukları halde 
ayrı ayrı tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihalara merbut esbabı mucibelere ve ayrıca 
alınan izahata nazaran tahakkuk eden ihtiyaç ve za
ruret sebebiyle teklif edildiği anlaşılan işbu lâyihala
rın her biri esas itibariyle kabul olunmakla beraber 
1927 senei maliyesi bütçesini alâkadar eden hüküm
lerinin ayrı ayrı tedvininden ise bir kanun lâyihasın
da tevhidi daha faydalı görülmüş ve ona göre yeni
den bir lâyihayı kanuniye tanzim kılınmıştır. 

Yeni lâyihanın birinci maddesi hidematı vataniye 
tertibine 820 lira tahsisatı munzamıma ilâvesine dair
dir. Hükümetin teklifinde 'bu tertip için 819 lira 39 
kuruş talep olunmuş isede bütçelerde lira küsuratı ya 
hazif veya vahide iblağ edilmekte olduğundan tek
lif olunan miktarı 61 kuruş fazlasiyle kabul olun
muştur. 

İkinci madde; Dahiliye Vekâleti bütçesine mevzu 
Tahriri nüfus faslına ait iki maddedeki tahsisatın bir 

faslında tevhidinden ibarettir. Tahriri nüfus masrafı 
olarak 1927 senei maliyesi Dahiliye Bütçesinin 282 
nci faslının birinci ücurat maddesine 700 0C0 ve ikin
ci masarifi mütenevvia maddesine 574 000 lira ki 
cem'an 1 274 000 lira vazolunmuş ve ikinci madde
deki tahsisatdan 30 000 lirası kanunu mahsus ile 
harcırah tertıiıbine nakledilmesi dolayısiyle miktarı 
tahsisat yekûnu 1 244 000 lira olarak kalmıştır. Bu 
hususta alman malumata niazaran ücurat maddesin
den 28 755 ve Masarifi mütenevvia maddesinden da
hi 465 110 liraki her iki maddeden şimdiye kadar 
cem'an 493 865 liralık tediyat yapıldığı ve elyevm 
bakiyeyi muhassesat miktarı 750 135 liradan ibaret 
kaldığı anlaşılmıştır. 

Teklif olunan kanun lâyihalarında bazı devair 
bütçelerinin muhtelif fasıl ve maddeleriyle bazı dai
re bütçeleri arasında talep olunan münakale miktarı 
435 000 liradan ibaret olup İstatistik Müdirİyeti Umu-
miyesi binası inşaatı için Dahiliye bütçesinin Tahri
ri nüfus masrafı faslından Maliye bütçesinin inşaat 
ve temirat tertibine nakli teklif edilen 150 000 lira
nın ayrıca tetkik edilmek üzere işbu lâyihadan tef
riki muvafık görülmüş ve mahiyetleri itibariyle iki 
cetvele ithal olunan münakale miktarları üçüncü 
maddeye raptolunmuştur. 

Nafıa bütçesinde münakalesi talep olunan cem'an 
18 000 liradan 6 000 'lirası vilâyat memurini maaşatı 
faslına ve 6 000 lirası dahi uzaklık ve pahalılık zam
mı faslına zammı tahsisat şeklindedir. 

Bütçelerin maaşat ve ücurat tertiplerine mevzu 
muhassasat kadrolarla tespit edilmiş olmasına 'binaen 
•bu tertiplere diğer tertiplerden tahsisat nakline veya 
tahsisatı munzama ilâvesine esasen mahal olmamak 
icabederse de devlet ve vilâyet yollarının tevhidine 
mütedair 22 Haziran 1927 tarihli ve 1131 numaralı 
Kanunun birinci muvakkat maddesiyle vilâyat memu
rini maaşatı faslından naklolunan mebaliğin sehven 
altıbin lira fazla hesap edildiği ve görülen noksanın 
bu yüzden olduğu anlaşılmış ve 'bunu lâyihaya ilâve 
olunan dördüncü madde ile ayrıca temin ederek mü
nakale cetveline fasih mahsusun ikamesi ve Uzaklık 
ve pahalılık faslına nakli talep olunan tahsisat, Nafıa 



Mektebinin Ankara'ya nakledilmesi dolayısiyle ka
nunu mahsus mucibince memurin ve muallimine ve
rilecek uzaklık ve pahalılık zammı karşılığı olarak 
bütçeye mevzu mebaliğin kifayetsizliğinden naşi bu 
fasıldaki noksanın da müstahdemini daime tertibin
den nakledilecek tahsisat ile temini muvafık görül
müştür. 

Lâyihanın beşinci ve altıncı maddeleri teklif olu
nan lâyihalardaki maddelere ait olup ibareye ait ba
zı tashlhatla kabul olunmuşlardır. 

Yedinci ve sekizinci maddeler usule mütealliktir
ler. 

Berveçlhi bâlâ arz olunan esasat dairesinde tanzim 
kılınan kanun lâyihasının Heyeti Umumiyeye arz ve 
takdimine karar verildi. 31 Kânunisani 1928 

Reis Reisivekili 
Edirne Burdur 
ŞaJkir Vahit 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Gaziantep Kütahya 
Ali Cenan! Niyazi Asım 

Ankara Aydın 
Rıfat Mühendis Mithat 

Edirne Erzurum 
Faik Nafi Atuf 

Erzurum İsparta 
Aziz Mükerrem 

El'âziz Balıkesir 
Hasan Tahsin Ali Şuur! 

Bursa Tokat 
Muhlis Şevki 
Sinop Sivas 

Recep Zülhitü Rasim 
Samsun Kırklareli 

Adil Nahiît 
Kırşehir Niğde 

Yahya Galip Mehmet Atâ 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

1927 senei maliyesi Bütçesine tahsisatı munzamına 
itasına ve bazı unvan tadilleriyle tahsisat iade ve 

münakalesine dair Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — 1927 senei maliyesi, Maliye 
Vekâleti bütçesinin 157 nci Maaşatı zatiye faslının 
birinci Hidematı vataniye maddesine 820 lira tahsi
satı munzamma olarak ilâve olunmuştur, 

İkinci Ma'dde — 1927 Senei Maliyesi, Dahiliye Ve
kâleti bütçesinin 282 nci faslının birinci ve ikinci 
maddelerine mevzu muhassasat (Tahriri nüfus mas
rafı) unvanı altında bir fasılda tevhit olunmuştur. 

Üçüncü Madde — 1927 Senei Maliyesi, Maliye, 
Adliye, Nafia, Ticaret ve Müdafaa! Milliye bütçele
rinin merbut (1) numaralı cetvelde irae olunan muh
telif fasıl ve maddeleri arasında cem'an 114 000 lira
nın ve (2) numaralı cetvelde irae olunan devair büt
çeleri arasında cem'an 1711 000 liranın münakalesine 
mezuniyet verilmiştir. 

Dördüncü Madde — Devlet ve vilâyet yollarının 
tevhidine mütedair 22 Haziran 1927 tarihli ve Ü131 
numaralı Kanunun birinci muvakkat maddesiyle 1927 
sene! maliyesi Nafıa Vekâleti bütçesinin muhtelif 
fasıl ve maddelerinden bittenzil mezkûr bütçede ye
niden açılan 573/A faslının birinci maddesine naklo
lunan tahsisattan 6 000 lirası 573 ncü vilâyat memuri
ni maaşatı faslına iade olunmuştur. 

Beşinci Madde — 1927 Senei Maliyesi, Müdafaa! 
Milliye Vekâleti bütçesinde tahsil ve tedavi masrafına 
ait 725 nci faslın ikinci maddesi unvanı (Memleket 
dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıhhiyede tedavi 
edilecek malulin masarifi) suretinde tadil edilmiştir. 

Altıncı Madde — 1927 Senei maliyesi Muvazene! 
Umumiye Kanununun onbininci maddesine merbut 
(D) cetvelinde muharrer 282 nci faslın ikinci maddesi 
yerine mezkûr fasıl ikame olunmuştur. 

Yedinci Madde — Bu kanun neşir tarihinden mu
teberdir. 

'Sekizinci Madde — Bu kanunun ahkamını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 
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Tenzili Zammı 
Fasıl Mıadde Nev'i mühassesat - lâzumgelen lâzımgelen 

Maliye Vekâleti 
132 2 Tahrir masarifi mütenevviası 25 000 
127 4 Harcırah 25 000 

Adliye Vekâleti 

503 1 Vilayat mefruşatı 
512 Avrupa harcırahı 
501 1 Merkez tenvir ve teshini 
502 Merkez müteferrikası 
505 Vilayet müteferrikası 
506 1 Bedeli icar 
510 îhzarı kavanin masrafı 

5 000 
10 000 

500 
2 000 
1 500 
4 000 
7 000 

Nafia Vekâleti 

574 1 Vilayat müstahdemini daiimesi ücuratı 6 000 
584 2 Vilayat demirbaşı 12 000 
573/A 1 Vilayat mühendis ve fen memurlarından Nafıa Vekâleti emrine 

geçenlerin maaşı 6 000 
576 Uzaklık ve pahalılık zammı 6 000 
587 3 Defatir ve evrakı matbua 6 000 

Ticaret Vekâleti 

631 Avrupa'da bulunan ve Türkiye'deki tah ettirilmekte olan talebe ma
sarifi 6 000 

622 Merkez müteferikası 4 000 
626 2 Defatir ve evrakı matbua 2 000 

Müdafaai Milliye Vekâleti 

50 000 
25 000 
25 000 

50 000 

114 000 114 000 

722 
711 
711 

İnşaat ve tamirat 
Bedeli icar 

4 Harcırah 

Fasıl Yekûnu 

Cümlei Yekûn 
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Bütçesi 

Ticaret Vekâleti 

Limanlar İdaresi 

Dahiliye Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 

Ziraat Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 

Ziraat Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 

Ziraat Vekâleti 

Fasıl 

631 

648 

282 
675 
675 

677 
677 

678 
679 
684 

689 

Madde 

3 

2 
4 

2 
3 

l1 

3 

Nev'i muhassesat 

Avrupa'dia bulunan ve Türkiye'de tahsil et
tirilmekte olaın talebe masarifi 
Defaıtıir ve evrakı matbua 

Tahriri nüfus masrafı 
Masarifi muhakeme 
Harcırah 

Fasıl Yekûnu 

Hayvanat ve haşaratı muzırra itlafı 
Emraza müısteVliyei hayvaniye 

Fasıl Yekûnu 

Eşcar ve nebatatı müfide 
Amenajman ve teşcir 
Kongreler ve beynelmilel çekirge istihbarat 
müessesesi hisisei iştiraki 
Serom darüMstihzarları 

Tenzili 
lâzım gelen 

1 000 

170 000 

Zammı 
lâzım gelen 

1 000 

5 0CJ0 
21 000 

26 000 

50 000 
50 000 

100 000 

8 ooq 
20 000 

6 000 
ıo ooq 

Cümlfâi Yekûn 171 000 171 0001 
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Sıra Numarası : 58 

EYLÜL 1341 - ŞUBAT 1926 AYLARINA AİT RAPORLARIN GÖNDERİLDİĞİ HAKKINDA 3/31, 32 
NUMARALI DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKERELERİ VE DİVANI MUHASEBAT ENCÜ

MENİ MAZBATASI 

Divanı Muhasebat 
Adet 
972/8 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvakkati

nin 23 ncü m'addesi mucibince Divanımuhasebatça 
her üç ayda bir tanzimi muktazi raporlardan üç yüz 
kırkbir senesinin Eylül ve Teşrinievvel, ve Teşrinisa
ni aylarına aiıt rapor bu defa leffen arz ve takdim 
'kılınmıştır, efendim hazretleri. 4 Şubat 1926 

DiVanımuhasebat Reisi Evveli 
Fuat 

Divammuhasebat 
Adet 

3523/18 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvakkati

nin 23 ncü maddesi mucibince Divanımuhasebatça 
her üç ayda bir Meclisi Âliye takdimi muktazi ra
porlardan 1341 senesinin Kânunuevvel ve Kânunusa
ni 1926 ve Şubat 1926 aylarına ait rapor dahi bu 
kerre leffen arz ve takdim 'kılınmıştır, efendim haz
retleri 2 Mayıs 1926 

Divammuhasebat Reisi Evveli 
Fuat 

24 Kânunusani 1928 
Türkiye; 

Büyük Millet Meclisi 
Divanımuhaısebat Encümeni 

7 Karar Numarası 
3/32 Kayıt Numarası 

31 

Divanı Muhasebat F^cümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Divammuıhasebatın Eylül 341 - Şubat 1926 üçer 

aylık iki kıta raporları üzerine icra kılınan tetkikat 
neticesinde ittihaz olunan kararlar hizalarına derç 

edilmiş olmakla heyeti umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur. 

Divanıımuhasebat 
Encümeni Reisi 

Aydın 
Tahsin 
Kâtip 

Balıkesir 
Hayrettin 

Aza 
Konya 
Hüsnü 
Azla 

Maraş 
Mehmet 

Aza; 
Erzurum 

Mazbata Muharriri 
Kastamonu 

Refik 
Aza 

Trabzon 
Arif 

Aza 
Muhiddİn Nami 

Aza 
Artvin 

Mehmet Ali 

Eylül — Teşrinisani 1341 aylarına ait raporlar 
IDivanımuhasebatın Mütalaası 

Kars Mevki Müstahkem Kumandanının Emriyle 
Divanımuhasebatın Vizesi Olmaksızın Hilafı 

Kanun Para Tediye Ettirildiğine Dair 
1. Dokuzuncu Fırka Mevkii Müstahkemine ait 

mukavelenamelerin hilafı kanun akdedilmiş olmasın
dan naşı mukavelâıtı ımezkûreye müsteniden vürut 
eden ita emirleri mukaddema murakıplıkça reddedil
mekle beraber Kars'ın hususiyetine ve hiçbir şeyin 
hariçten teminıi mümkün olamamasına ve askerin de 
bu sebepten müzayakaya maruz bırakılması münasip 
olamayacağına ıbinaen öl bapta vaki olan müracaat ve 
iş'ar üzerine mezkûr mukavelenamelerin keenlemye-
kün addiyle bun'llara müsteniden yapılan mübayaatın 
pazarlık suretiyle telâkki olunarak kabulü ile beraber 
derhal bu hususta münakaşa kuşat edilerek talip zu
hur etmediği takdirde bu müddet zarfında da pazar
lıkla mübayaata devam olunması mahalline bildiril
miş iken, derecei saniyede âmiri ita olan Mevkii Müs-
dahkem Kumanıdanhğınca netieei muhabereye intizar 
etmeksizin ilk muameleyi reddiye üzerine doğrudan 
doğruya verilen emir ile Muhasibi mesullükçe bu bap
taki ita emirleri muhteviyatının tediye edilmiş oklu
ğu işarı - abireden anlaşılmıştır. Muamelei vakıa Usu
lü Muhasebei Umumiye Kanununun abJcâmıını ihlâl 
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ve Meclisi Aliyi Mili namına Dİvanımuhaseba'tça ic
ra edilmekte olan emir murakabeyi ihmal demek 
olmasıyla müsebbipleri hakkında muaheze ve mesu
liyeti müstelizîm bulunmuş olduğundan, bu hususta 
salâhiyeeti haricinde emir ita eden Mevkii Müstahkem 
Kumandanı ile bu bapita salâhiyet haricinde verilen 
emre bilirtkiyat sarfiyatı da bulunan Muhasibi mesul 
hakkında mukteziyaitı kanuniyenin ifası lüzumu Heye
ti Umumiye karariyle MÜdafaai Milliye ve Maliye 
Vekâleti Çeliklerine izobar (kılınmıştır.. 

Tokat Vilâyeti Nafıa dairesince hilafı vaki evrakı 
müspite ihzar ve tedarik edilerek vizeye iktiran ettiril-
mekdizin 7 400 lirıanın bütçeye masraf gösterildiğine 
dair, 

2. Tokat Vilâyeti Nalfiia dairesince bititanzim mu
hasebecilikçe de ita emrine iktiran ettirilen yedibin-
dörtyüz liranın sene nihayeti olmak İtibariyle bakiiyei 
havalâlt nispetinde deyin tahakkuk etmeksizin ve hak 
iktisap olunmaksızın hilafı hakikat senet tanzimi su
retiyle tahakkuk ettirildiği ve mebal'iği mezkûren'in de 
emanet hesabına kaydedildiği vize için gönderilen ita 
emrinin tetkikinden anlaşılmıştır. 1340 senesine ait ha
valename bakiyesinin 13411 senesi zarfında ifa ettirile
cek hidemata sarfını teminen Şubat gayesinde Ema
net hesabına nakli zımmında hilafı vaki evrakı müs
pite ihzar ve tedariki suretiyle tahakkuk muamelesinin 
ifasına tevessül edilmesi hüsnüniyete makrun olsa bile 
mucibi mesuliyet olup muraikipİkça âmiri ita olan 
vilâyetin nazarı dikkati celp edildiği halde tarnükü tah
kikat cihetine gidilmemesi ve mahsup suretiyle bile 
olsa Usulü Muhasebeyi Umumiye Kanunu Muvakka
tinin 29 ncu maddesi mudibince Divanımühasebatın 
vizesini havi olmayan ita emirleri makrunu tediye ola
mamak icap ederken vize muamelesine iktiran ettiril-
meksizin kanunu mezkûrun 35 nci maddesindeki sa
rahat hilâfında vilâyeti mezkûre mubasebeciliğınce 
sarfiyatı mephusesiniin emanata nakledilmiş bulun
ması mülabesesiyle mevzuatı kanuniyeye mugayir bu
lunan muamelâtı vakıadan naışi iktizayı halin ifası 
hakkında Maliye, Dahiliye ve Nafia Vekâletlerine 
sebkeden arz ve işara cevaben Dahiliye Vekâletinden 
varit olan tezkerede müsebbipleri hakkında mua-
melei mukteziyei kanuniyenin ifasına dair Tokat Vi
lâyetine yazılan tahriratın tekit edildiği ve Maliye Ve
kâletinden bu bapta alınan tezkerede gayri kanuni 
muameleden dolayı Tokat muhasebeciliğine ihtaratı 
lâzıme ifa kılındığı ve Nafıa Vekâletinden mevrut tez
kerede dahi vukuu hali teyiden meselemin elyevm 
Malatya Mühendisliğinde bulunan sabıik Tokat baş

mühendisi Nuri Efendiden istizah edilmek üzere Ma
latya Vilâyetine yazılmış olduğu gösterilmiş olmakla, 
hususu mebusuanh hakkında Divanımuhasebatça 
başka bir şey yapimayarak evrakı müteferrıia hıfze-
diHmişltir. . 
Devair ve Makamatı Resnıiyenin Keşide Edecekleri 
Telgraf Ücuratının Sureti Mahsubuna Ak Talimat
namenin Bu Sene de Tatbik Edilemediğine Dair 

3. ıMuıvazenei Umumiyeye dahil devair ve ma-
kamatı resmİyenin keşide edecekleri telgraf ücuratı
nın memurini müteallikası ile telgraf merkezleri ara
sında sureti tediye ve mahsubuna dair Heyeti Vekile-
ce tanzim olunup Başvekâleti Celileden batezkere 
;rsal buyurulan kararname ile merbutu talimatna'mft 
ahkâmına tevfiki muamele edilmek üzere mürakıplik-
lara tebliğ edilmiş isede; Telgraf ve Telefon Kanunu
nun yirmıidördüncü maddesi mucibince ücrete tabi 
olan ve tahsisat miktarını müşir karne ile telgraf mer
kezlerine tevdii mukarrer bulunan telgrafnamelerin 
bazı devair tahsisatının hitamı hasebiyle ademi ka
bulü icap etmekte olduğundan ve muamelât ve muha
beratı devletin teehhürden vikayesi için gelecek sene 
tahsisatın tezyidi teemmül edilmek üzere bu sene da
hi devair ve makamatı Tesmiyeye ait telgrafnamelerin 
geçen seneki gibi mahsubu bilâhara icra edilmek şar-
tiyle karnesiz olarak kabulü haMcında Dahiliye Ve
kâleti Celilesince sepkeden arz ve iş'ar üzerine devai-
rin telgraf üouratı tertibinden halen merkez tahsisa
tında henüz mülhakata tevzii edilmemiş muhassesat 
bulunduğu anlaşıflmaikla beraber mülhak ibtiyaeatı-
nın tespiti ve tahsisatın tevzii zamana mütevakkıf bu

lunduğundan henüz tevzii olunmamış bulunan tah
sisatın sene nihayetinde mahsubu icra edilmek üze
re mevkuf tutularak resmi telgrafnamelerin bu se
ne dahi geçen sene olduğu gibi karnesiz olarak kabu
lü hakkında îcra Vekilleri Heyetince tanzim olunup 
Başvekâletıi Celileden varit olan kararname üzenine 
salifülarz talimatname ahkâmı bu sene dahi tatbik 
olunamamıştır. 

Aşiret Süvari Alaylarımda Müsdahdem ve Aşiret-
den Mansup Zabitana Hali Hazırda ne Suretle Maaş 
verileceğine dair 

4., Sarıkamış'taki Kolorduya merbut Aşiret sü
vari alayında müstahdem ve aşiretten mansup bazı 
zabıtanın maaş ve tahsisatı fevkalâdelerinin 6 Mart 
1328 tarihli Aşiret Süvari Alayları Nizamnamesin'in 
idare ve istihkak faslı mucibince zabitan maaşatı hak
kındaki 22 Teşrinievvel 32 tarihli kanuna merbut cet
vele tevfikan tespit edilen müfredat kadrosu üzerin
den tesviyesi talep edildiğinden, sepkeden istizara ce-



vab'en Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinden varit 
olan tezkerede aşiret zabıtanı maaşının 22 Teşriniev
vel 1339 tarihli kanunda muharrer makadiri asliye ve 
fakat 6 Mart 133ı8 tarihli Nizamname derecatı üze
rinden tesviyesi cihetine gidilmekte olduğu izhâr 
olunmuş ve sureti iş'ara nazaran aşiret süvari alayları 
elyevm vekâleti müşarün! leyha kadrosunda dahil bu
lunmakla beraber teşkilâtı mahsusaya tabi olup bu 
alaylara merbut bulunan erkân, ümera ve zabıtan vak
itli hazerde ordu zabıtanı gibi ifayı hizmetle mükellef 
tutulmayıp kâr ve kispleriyle iştigal ve ancak hali se-
ferberide ve bir kül halinde kıtalarına iltihak eyle
mekte olduklarına nazaran berri, bahri, havai ve jan
darma erkân, ümıera ve zabıtan ile mensuibini askeri
yemin tezyidi muhassasatları hakkındaki 22 Teşriniev
vel 1'3(39 tarihli kanunun üçüncü maddesinde zikre
dilen ordu açığı erikân ve ümera ve zabıtandan adde
dilerek gayri müstahdem bulundukları müddetçe nı
sıf maaş ve tahsisat itası muvafıkı hal olamıyacağın-
dan esasen mezkûr kanunda aşiret süvari alayları 
hakkındaki salifüzzikir nizamnamenin münfesih ol
duğuna dair bir kayıt ve sarahat bulunmadığı cihetle 
mezkûr Nizamname ahkâmının devamı meriyeti za
ruri görülerek Nizamnamei mahsusunda mündefiç nis
pet ve derecat üzerinden tesviyesi muvafık görülmüş
tür. 

Vazifei teftiş gibi hususatı idariyede istimal olunmak 
üzere mubayaa olunacak otomobillerin tasarruf ve I 
sürat noktayi nazarından fevaidi iddia edilmesine I 

mebni bedellerinin vize edildiğine dair • 

5 w ıK'onya Sulama İdaresince mubayaa olunan I 
yaylı ve körüklü binek arabasının vazifei teftiş ve mü- I 
rakabenin ifasını temin maksadiyle mubayaası tensip I 
edilmiş olduğundan, buna müteallik ita emrinin vize- I 
si lüzumunu, Nafia Vekâleti Celilesinden ve Sıtma I 
Mücadelesinde istimal edilmek üzere mubayaa edil- I 
miş olan otomobillerin mücadele umurunda fevaidi I 
azîmesi derkâr bulunduğundan bahisle olbaptaki 
ita emrinin vizesinde teshilât ibrazı hususu da Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti Celilesinden iş'ar I 
kılınmış olmasına ve vükelâ ve rüesayı memurinin I 
rükûbuna muhtâs olan otomobiller ile hususatı ida- I 
riyede istimal olunmak üzere mubayaa olunacak oto- I 
mobillerin arasında veçhi istimal mokdasından fark I 
olup her ne kadar mücadele veya teftiş ve murakabe- I 
ye memur heyetler geştigüzarı münasebetiyle ihtiyar I 
edecekleri masarifin Harcırah Kararnamesine tevfi- I 
kan tesviyesi tahtı imkânda bulunmuş isede, hususa- | 

ti mephusenin hükümet emrinde bulundurulacak vesa
it ile ifasının tasarruf ve sürat noktai nazarından 
fevaidi iddia edilmekte olmasına mukabil makam 
otomobillerine kıyasen bunlara ait masarifin vizesin
den imtinada ısrar edilmesi muvafık görülememiş bu
lunmasına binaen, vurut edecek bu kabil ita emirleri
nin vizesi tensip edilmiştir, 

Muhalifi kanun olarak akdedilen arpa mukavelena
mesinin keenlemyekûn addiyle istihlâk edilen miktarın 
pazarlıkla mubayaa telâkki ve esmanı vize edildiğine 

dair. 

6, Erzurum Mevkii Müsdahkem Kumandanîığii 
ihtiyacatı için bilmünakaşa mubayaa edilen arpa be
delini muhtevi ita emrinin tetkikattan zikrıolunan ar
panın bedeli hakkında icra edilen münakaşa müddeti
nin iki ay devamı muktezi bulunduğu halde hükmü 
kanuna mugayir olarak müddeti münakaşanın yirmi 
gün kabul edildiği anlaşılmış olması ile bu baptaki ita 
emrinin reddi icap etmekte isede: İhtiyacatı mezkûre-
nin müteahhidi tarafından tedarik ve temin ve istih
lâk edilmiş olmasına ve esasen Münakaşa talimatna
mesinin 14 ncü maddesinde «A» fıkrasında ^Münaka
şanın ilânı tarihinden şeraiti mukavele mucibince mü
teahhidin taahhüdünü ifaya başlayacağı tarihe kadar 
geçecek müddet zarfında Ordu ve donanmanın ve fab
rikalar gibi müessesatı devletin gayri kabili tehir ihti
yacatı mübremesinde miktarı ne olursa olsun lüzumu
na göre defaten veya ceste oeste pazarlıkla mubayaa 
olunur ve devairi sairenin bu kabil ihtiyacatı miib-
reınesi enva üzerine ve bin liraya tecavüz etmemek 
üzere ayrı ayrı pazarlıkla temin ve tedarik olunabilir. 
Diye muharrer bulunmasına göre Ordu ve Donanma 
ve fabrikalar gibi müessesatı devlet bu yolda vaki 
olacak pazarlıkla ^mubayaada bin lira ile takyit edil
memiş olmasına nazaran esasen muhalifi kanun ak
dedilmiş olan bu baptaki mukavelenamenin keenlem-
yökün addiyle buna müsteniden vuku bulan müiba-
yaatın bedelâtı münakaşanın icrasından evvel pazar
lıkla mubayaa telâkkisi ile kabul ve vize edilmiştir. 

Mubayaa edilen eczayı tıbbiye münakaşasında ah
kâmı kanuniyeye riayet edilmediği görülmüş iken He
yeti Vekilece müstaceliyet karan ittihaz edilmesi üze
rine evrakın vize edildiğine dair. 

7. Erzurum Numune Hastanesi için bilmiünaka-
sa mubayaa edilen eczayı tıbbiye hakkında kapalı zarf 
usulü ile yapılan münakaşaya ait şartnamenin beşin
ci maddesinde «Matlup eczayı tıbbiye ve edevat iha-
Iei katiye tarihinden onbeş gün sonra İstanbul'da Sıh-
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hiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdiniyetıine temamen 
ıtesllıim edilecektir. Bu müddet zarfında teslim edile
mediği takdirde teminat akçesi lahzolunıur»,. denilmek
te olmasına göre, kapalı zarfla vaki olan teklifata 
karşı bu müddet zarfında teslimata talip zuhur etme
mesi halinde şartnamemin tebdili ile tekrar münakaşa 
icrası lâzım gelirken, (bu yolda muamele ifa edilme
yip komisyon karan ile şartnamenin o maddesinin 
tebdili ve müddeti teslimin bir ay olarak temdidi su
retiyle taliplerden birine ihale muamelesinin icrası 
münakaşalardan hâsıl olacak fevaidi Mâl mahiyetin
de görüldüğü gibi Müzlayede ve münakaşa ve İhalât 
Kanununun onikincıi maddesinin bir fıkrasında «Her 
ne suretle olursa olsun, kuyut ve şuıruta muallâk tek-
lıfat bıilâ tetkik reddolunur»t denilmesine nazaran 
mugayiri kanun olarak eczacı Hüseyin Bey uhdesine 
ihale edilmiş olan levazımı mezkûre esmanuru muh
tevi ita emrinin vizesinden imtina olunmuş idi. Ahi
ren Heyeti Vekileee ittihaz olunup Başvekâleti Celi-
leden mübellağ kararda halkın ahvali sıhhiyesi ile 
alâkadar mezkûr ha&tahianenin eczayı tıbbiye husu
sundaki ihtiyacı acilini temine matuf olan ve daha 
ziyade teehhüre tahammülü olmadığı anlaşılan mal-
zemei tıbbiye ve eczayı mezkûrenin tekrar münakaşa 
icrası suretiyle tedariki uzun zamana mütevakkıf bu
lunduğundan sureti mubayaası hakkında icra edilmiş 
olan ihale muamelesinin tasvip ve kabul olunduğu 
gösterilmiş olması ile bu baptaki ita emri vize edil
miştir. 

Hazine ve damga' pullarmın tevhidi hasebiyle nok
san pul ilsakında ne suretle cezayı nakdi ahzı lâzım-. 
geleceği hakkında sarahati kanuniye olmadığından 
Damga Kanununa tevfiki muamele edilmekte oldu

ğuna dairi 

8. Muvazene! Umumiye Kanununun 28 nci mad
desi ile tevhit edilen Hazine ve damga pullarının 
keyfiyeti tevhidi hasebiyle noksan pul ilsakında ne 
suretle cezayı nakdi alınması lâzım geleceği hakkın
da sepkeden istifsare cevaben Maliye Vekâleti Oeli-
lesimden varit olan tezkerede Hem hazine, hem de 
Damga puluna baliğ olan evraka Hazine ve Damga 
pullan miktarına muadil yalnız damga pulu ilsakı 
Muvazeneli Umumiye Kanunun 28 nci maddesi ikti
zasından almakla böyle fok. pul noksan ımikıtarda il-
sak olunduğu takdirde her iki pulun tevhidi dolayı-
siyle noksanın hangi cihetten tahaddüs eylediğini ta
yin kabil olamayacağına ve cezalara ait noksan Dam
ga Kanunu ahkâmına tevfikan cereyan etmekte ol
masına binaen ceza miktarının keyfiyeti tahakkuk ve 

istifasının da aynı kanun ahkâmına, tevfikan ceryanı 
işar kılınmış ve işarı Vaki Divan'ca da muvafık gö
rülerek ona göre ifayı muamele edilmekte bulunmuş
tur, Divanimuhasebat Reisi Evveli 

Fuat 
Deruhtei Mesuliyet 

1, Sivas Vebayibakari Mücadele Heyetine me
mur edilen etıbbaya ücreti maktua tahakkuk ettiril
mekte olduğu, vize için tevdi kılınan ita emrimin tet
kikinden anlaşılmış ve devair bütçelerinde sarahat 
mevcut olmadıkça Muvazeneyi Umumiyeden maaş 
allan memurin ve müsdahdemıine herhangi bir sebeple 
ücret verilememesi Meclisi Âlii Millice ittihaz buy-
rulan karar iktizasından bulunmasına binaen, ücuratı 
mephuse Harcırah Kararnamesinin mevaddı muvak
kate faslının üçüncü maddesine tevfikan yevmiye mu
kabili olarak Ziraat Vekâleti Celilesince takdir edil
miş olan ücreti maktua olmak üzere telâkkisi icap et
mekte isede; maddeyi mezkûre 341 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun 37 nci maddesiyle ilga edilmiş 
olduğundan, salifülarz ita emri vize edilemeyerefc ia
de kılınmış idi. Bu bapta sepkeden iş'ara cevaben Zi
raat Vekâleti CeJilesinden varit olan tezkerede Veba-
yibakarindn memleketten külliyen indifaını temin em
rinde ittihazı icap eden tedabir ve tertibata dair İcra 
Vekilleri Heyeti Celilesince kabul ve tasvip buyrul-
muş olan talimatnamede mücadeleye iştirak edecek 
memurini mahsusaya verileceği beyan olunan ücura
tı şehriye evvelce maktu yevmiye şeklinde tesfiye 
edilmekte olup mücadeleye iştirak eden memurini 
baytariyenin bu hususta ihtiyar edecekleri masarifi 
zaide ve faaliyeti fevkalâdenin mukabili olarak ken
dilerine birer miktar meblağ itası mücadelemin mu
vaffakiyetle intacı emrinde lâzımeden bulunmasına ve 
her ne kadar Divanimuhasebat Encümenince ittihaz 
edilip Meclisi Âli Heyeti Umumiyesince de rehini 
tasvip olan kararda memurine saati mesai haricinde 
ifa edecekleri hidemattan dolayı ücret ita edilemiye-
ceği gösterilmiş isede işbu karar masa başında bu su
retle çalıştırılan memurine maksuır olarak dağda, taş
ta şedaidi tabiat karşısında hizmet teahhüt ettirilmiş 
olan memurine şamil olamamak muktezayı adil ve 
maslahattan görülmesine ve salifülarz talimatnamede 
memleketin Vaziyeti coğrafiye ve iktisadiyesi nazarı 
itihare alınmak suretiyle ittihazı icap eden tedabıiri 
muhtevi olarak tanzim edilmiş olması ile istilâ bir şe
kil almış olan mezkûr hastalığın ancak mezkûr tali
matname ahkâmının harfiyyen tatbiki ile itfası müm
kün olabileceği kanaatinde bulunulduğuna binaen ve 
Divanumuhasebatça bu nokitaj nazara iştirak edilme-ı 



diği takdirde Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu
nun otuzuncu maddesi mucibince deruhtei mesuliyet 
edildiği bildirilmiş ve Meclisi Âlice müttehaz karar 
mezkûr hükmünün mukim bulundukları mahalde ifa
yı vazife edenlere maksur bulunup bulunmaması hu
susu muhilli içtihat görülmüş olduğundan 'bu bapta 
vürut edecek ita emirlerinin vizesi murakıplıklara teb
liğ edilmiştir. 

2. Mazul memurini ilmiye mevcut iken Diyanet 
İşleri memurin kitabetine hariçten tayin edilen Seyit 
Vehbi Efendinin keyfiyeti tayini 341 senesi Muvaze-
nei Umumiye Kanununun kırkik'inci maddesine mu
halif bulunmasından naşi bu baptaki ita emrinin vi
zesinden imtina edilmişti. Başvekil ismet Paşa Haz
retlerinin imzalarını havi olarak Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanununun otuzuncu maddesine tevfikan 
deruhtei mesuliyet edilmiş olmakla salifülarz ita em
ri vize edilmiştir. 

Divanımuhasebat Encümenince ittihaz olunan Karar 
1. Bir kanunu mahsusa^müstenit olmaksızın mu

rakabe müesses olan mahalerde Divanımuhasebatta 
vize icra edilmeksizin sarfiyat icrası bittabi muhalifi 
kanun olup Kars Mevkii Müstahkem Kumandanlı
ğının emri ile de vizesiz olarak icra edilen sarfiyat 
hakkında encümence Müdafaai Milliye ve Maliye 
Vekâleti Çeliklerinden davet olunan memurlardan 
alınan izahata nazaran müsebbipleri hakkında muk-
teziyatı fcanuniyenin icrasına teşebbüs ve alâkadarına 
ihtaratı lâzime icra edilmiş olduğu anlaşılmış olmak
la encümence başkaca karar ittihazına lüzum görül-
memişt'ir. 

2. 340 Senesi havalename bakiyesinin 341 senesi 
zarfında ifa edilecek hidemata sarfını temıinen Tokat 
Vilâyeti Nafıa idaresince deyin tahakkuk etmeksizin 
ve hak iktisap olunmaksızın hilafı hakikat senet tan
zimi bittabi muhalifi kanun olup müsebbipleri hak
kında ne muamele yapıldığı anlaşılmak üzere encü
mence Nafıa, Dahiliye, Maliye Vekâleti Celilelerin
den davet olunan memurlardan alınan izahata naza
ran meselede bir suiniyet olmadığı' ve fakat bu su
retle muamele icrasının mucibi mesuliyet olduğu ve 
alâkadaran hakkında mukteziyatı kanuniyenin icrası
na tevessül olunduğu anlaşılmış olmasına, bu mesele
de de başkaca karar 'ittihazına lüzum görülmemiştir. 

3. Muvazenei Umumiyeye dahil devaıir ve ma-
kamatı resmiyenin keşide edecekleri telgrafların üc
rete tabi olduğu kanunu mahsus iktizasından olduğu 
ve bunun sureti icrası haklkında İcra Vekilleri Heye
tince tanzim olunan talimatnamenin bir an evvel tat-
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i biki zaruri bulunduğu ve ancak mezkûr kanunun ta-
I dili hakkında hükümetçe tanzim olunan lâyihayı ka

nuniye elyevm Dahiliye Encümeninde bulunduğu an-
I laşılmakla mevzubahis lâyihanın biran evvel tesrii 
I tetkik ve intacı hususunun encümeni müşarünileyha-
I ya emir ve havalesi Heyeti Umumiyenin nazarı tas

vibine arz olunur. 

4. Halen mezkûr teşkilât mülga olup ancak ta
rihi ceryanına nazaran aşiret süvari alaylarında müs-
dahdem ve aşiretin mansup zabitanın maaş ve tahsi-. 
s'atı fevkalâdelerinin 22 teşrinievvel 1339 tarihli ka
nunda muharrer mekadırı asliye ve falkat hükmü lağ
vedilmeyen 6 mart 1328 tarihli Nizamname derecatı 
üzerinden tesviyesi encümence de muvafık görülmüş
tür. 

I 5. Mücadele veya teftiş ve murakabeye memur 
heyet geşti-güzarlarının hükümet emrinde bulundu
rulacak vesait ile ifasının tasarruf ve surat noktai 
nazarından fevaidi vekâleti aidelerince takdir ve ka
bul olunduğu suretde bunların müsait olan tertibi 
mahsuslarından mubayaa ve masariflerinin vizesi za
ruri olduğu hakkındaki Divanırnuhasebatın noktai 

I nazarı encümence de musip görülmüştür. 

6- Hükmü kanunla muhalif olarak icra edilen 
münakaşanın feshinden evvel müteahhit tarafından 
vukubulan teslimatın esmanı bir nevi münakaşanın 

I intacına kadar pazarlıkla icra kılınmış mubayaa ma-
I niyetinde olmasına ve ashabının hukukunun da mah-

fuziyeti muktezi görülmesine mebni Divanca ittihaz 
olunan karar encümence muvafık görülmüştür. 

7. Müstaceliyetle icrasına lüzum görülen mu-
bayaatın pazarİDkla icrasına dair karar ittihazı ber-
mucibi kanun, İcra Vekilleri salâhiyeti dahilinde ol
masına mebni bidayeten münakaşaya vazolunan bir 

I malin kanundaki tarifat veçhile bir müddet daha in-
I tizarına mahal bırakılmamak maiksadiyle şartname 

ahkâmının tadile ve pazarlık suretiyle karar ittihazın^ 
j da bir günâ muhalefeti kanuniye görülememiş ve Di

vanca bu husustaki ita emrinin vizesi muvafık görül
müştür, 

I 8. Hazine ve Damga pulu ilsakı icap eden evra
ka noksan ilsak olunan pul dolayısiyle alınacak ceza-

I yi nakdinin, Hazine ve Damga pulunun tevhit edl-
I meşinden ve noksanının hangi cihetten olduğunun 
I tayini mümkün olamamasından, Damga Kanununu 
I ahkâmına tevfikan ceryanı encümencede muvafık 
I görülmüştür. 



ve müsdahdemine herhangi bir sebeple ücret verile
memesi hakkındaki hüküm gerek mukim bulunduğu 
mahallerde ve gerekse hariçte ifayı vazife edenler de 
şamil olup, ancak derühtei mesuliyetle vizesi icra et
tirilen mebaliğin de mahsubu 21 teşrinisani 1341 ta
rihli ve 668 numaralı kamun ile kabul edilmiş olmak
la bu noktadan dolayı ayrıca bir karar ittihazına lüzum 
görülmemiştir. 

2. H341 Senesi Muvazene! Umumiye Kanununum 
42 nci maddesinde mezkûr caizülistihdam memurini 
mazûle tabirinin mazûliyet maaşı için cevazı istihdam 
kararı almış olan memurini mazûle demek olmayıp 
evsaf Ve ehliyeti matlubeyi haiz mazûlin manasını ifa
de etmekte olduğu yolunda serdolunan mütalâa varit 
ve vazıı kanunca istihdaf edilen gayeyi ihlâl edecek 
mahiyeti gayri haiz olduğu encümeni sabık tarafın
dan ittihaz ve Heyeti Celil'enin 7 , 2 . 1927 tarihli iç-
timada tasvip olunan karar iktizasından olmakla bu 
hususta başkaca serdi mütalaaya lüzum görülmemiş
tir. 

Kânunuevvel 1341 - Şubat 1926 aylarına ait raporlar 
Divan imühasebatın Mütalâası 

Ticaret Vekâleti bütçesindeki mütehassıslar tah
sisat ve ücuratı maddesinden memurini daimeye de 
ücret verilmekte olduğuna dair, 

1. (istanbul Ticaret Bahriye Müdiriydti Fen şu
besi memurini asliyesinden bulunan müdür ve azasına 
maaşlarından maada Ticaret Vekâleti Celilesi bütçe
sinin Teşvikâtı sınaiye ve tesisiye masrafı ve müte
hassıslar tahsisat ve ücuratı unvanı ile marnıun olan 
faslı mahsusun ikinci mütehassıslar tahsisat ve ücuratı 
maddesinden mahiye maiktuan ve takdiren bir para, 
Verdiği ve keyfiyet takdir ve tevziinin de vekâleti mü-
şarünileyhaca doğrudan doğruya müdüriyet maka
mına terk ve tevdi edildiği, vize için gönderilen ita 
emri ile merbu'tatının tetkikinden anlaşılmıştır. Faslı 
mezburun Meclisi Âli Millice esnayı müzakeresinde 
Ticaret Vekili Ali Cenani Beyefendi tarafından (Mad-
dei mep'husedeki ecnebi kelimesinin tayyını rica ede
rim. Çünkü mesalâ Türkler'den onbeş senedenberi Ame
rika'da madenlerde bulunmuş, işlemiş'bir mütehassıs 
vardır. Ecnebi kelimesi bulunduğundan dolayı bunu ge
tiremiyoruz. Sonra daha bir iki zat vardır ki diğer vekâ
letler için kabul ettiğimiz gibi mütehassıs oldukla
rı için mütehassıs sıfatıyla tahsisat verilmesi icap eder. 
Binaenaleyh ecnebi kelimesinin tayyedilmesin!, müte
hassıslar ücuratı olarak kabulünü rica ederim) de
nilmiş ve bunun üzerine ecnebi kelimesinin tayyedil-
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diği tetkikatı vakıadan münfehiim olarak işbu izaha
tın kabulü ile bazı memurlara mütehassıs oldukları için 
ücret verilmesi de tecviz buyurulmuş olduğu mülâ
hazasına binaen bu baptaki ita emri, vize edilmiş ol
makla beraber tahsisat ve ücuratı mezkûreoin bütçe
ye maksadı vazına göre zikrolunan memurine şekil 
ve sureti tevziidin Meclisi Âlii Milliye arzı tensip 
edilmiştir. 

Idarei Umumiyei Vilâyet Kanunundan sonra ihdas 
edilen teşkilâttan ve ezcümle iskân memurlarından 
hangilerinin memurini tali ye den addedilmesi lâzımge-

leceğinin tespiti istirhamına dair. 

2. ılskân Müd'iriye'ti Umumiyesi ketebesidden iken 
«2 000» kuruş maaşla istanbul sevk ve iaşe âmiri 
refikliğine tayin edilen Mustafa Efendinin azil ve 
nasbi mahallerine mevdu memurini taliyei vilâyetten 
bulunması itibariyle harcırahının Vilâyet hududundan 
itibaren itası lâzımgeleceği mütalââ'siyle tahakkuk et
tirilen Ankara - istanbul zati harcırahı vize edilmiye-
rek bu baptaki ita emri Dahiliye Vekâleti Celilesine 
ba-takrir iade kılınmış idi. Vekâleti müşarünileyhadan 
cevaben varit olan tezkerede iskân vazaifinin, derecei 
ehemmiyeti ve bir ihtisas meselesi olması nazarı dik
kate alınarak «2 000» kuruş maaşlı memurlardan iti
baren daha yüksek maaşlı memurların hakkı tayin
leri vekâlete ve madun maaşlı memurların hakkı ta
yinleri de Vilâyetlere bırakılmış olmasına ve kanunun 
«Memurini tâliye» diye vasfetltiği sunufu memurin ta
yinleri mahallerine terkedilmiş olanlar olmasına göre 
merkezden tayin edilen İskân memurlarının altıncı 
avans Kanununun (Idarei Umumİyei Vilâyat Kanu
nu mucibince nasıp ve azilleri mahallerine ait bilu
mum memurin ile ailelerine verilecek harcırah o vi
lâyet veyâ  Livanın hududu muayyenesini tecavüz 
edemez) diye muharrer olan sekizinci maddesine ta
bi tutulması doğru görülemediği beyaniyle memurini 
mumaileyhime merkezden tayin edilen memurlara 
kıyasen harcırah itası talep edilmiş olması üzerine 
iskân memurlarının keyfiyeti tayinde kıyas tariki ile 
Idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu ahkâmına gidilip 
gidilerdi yeceği meselesi Divanca mevzubahis ve mü
nakaşa olarak kanunu mezkurda tadat edilen memur
ların merkezce veya vilâyetlerce tayinlerinin tasnife 
tabi tutulması keyfiyeti kanunu mezkûrun mevkii me
riyete vazolduğu tarihteki teşkilâtı hükümete göre 
tespit edilmiş olup herhangi bir kanunun sarahat ol
madıkça hadisatı ahireye ademi şümulü hükmü ka
valdı esasiye cümlesinden olduğu gibi, Idarei Umu-



miyei Vilâyat Kanununda dahi atiyen bünye] dev-
leitde ihdas olunacak herhangi bir teşkilâtın bu ahkâ
ma lüzumu tebaiyeti hakkında bir kayıt ve sarahat 
gayri mevcut ve iskân teşkilâtı ise işarı vekâlet veçhi
le mahiyeti mahsusayı haiz olarak vücuda getirilmiş 
bir teşkilâttan ibaret bulunmuş olmasına mebni teşki
lâtı mezkufeye dahil iskân memurlarının keyfiyeti 
tayinlerinin kanunu mezbu ahkâmına tebaiyeti icap 
etmeyip bu husustaki selâhiyet tayininin vekâleti ai-
desine aidiyeti esası kabul edilerek «2 000» kuruş ve 
daha ziyade maaşlı iskân memurlarının harcırahları
nın da bu esasa göre tahakkuk buyurulması tasvip 
edilmiş olmakla, beraber tatbikatta teşettütü muame
leyi mucip olmamak üzere tdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanunu ahkâmına ve teşkilâtı hazırai devlete nazaran 
hangi kısım memurinin memurini tâliyei vilâyatten 
a'ddedilmesi lâzımgeleceğinin sarahaten bittayin ta-
mîmen tebliğ buyurulması hususunun Meclis] Âliye 
arzı münasip görülmüştür. 

MedarM İlmiye Müderrislerinin İcrayı vaz ve nasi
hatle meşgul oldukları bildirildiğinden ücretlerinin 

tesviye edilmekte olduğuna dair 

3, Diyanet işleri bütçesinden tesviye edilmekte 
olan muallim, mülga medarisii ilmiye müderrisler 
maaşatının Tevhidi Tedrisat Kanunu mucibince mü
derrislerin Maarif Vekâleti Celilesine raptedilme'si ha
sebiyle mezkûr bütçeden devamı tediyesine Konya 
mürakıplığınca itiraz edilmesi üzerine Diyanet İşleri 
Riyasetinden vukubulan işarda sabık Şer'iye Vekâleti 
340 bütçesi mucibince aynı zamanda vaiz unvanını 
ve umur ve vazaifini de haiz olan vaizini muamiley-
hime icrayı vaiz ve nasihatla meşgul olmaları şartiy-
le Meclisi Âlii Millice mezkûr sene bütçesi mucibin
ce vazifelerinin devamı tediyesi takarrür etmiş bulun
duğu ve müderrisini muamileyhimiin fiilen tedrisatla 
iştigal etmeyip vaiz ve nasihatla meşgul oldukları bil
dirilmiş olmasına binaen, hayratı müdevvere hademe
si meyanında verilmekte olan ücretlerinin kemâfissâ-
bık tesviyesi bittensip vize muamelesi icra edilmekte
dir. 

Münakaşa Kanunundaki (Şahsı vahidin yedi tasarru
funda) tabirinin sureti telâkki ve tatbikine dair 

4, Miktarı her ne olursa olsun mubayaa edile
cek eşya şahsı vahidin yedi tasarrufunda bulunduğu 
takdirde Münakaşa ve İhale Kanununun 18 nci mad
desinin (B) fıkrasına tevfikan pazarlıkla mubayaası 
kabil isede: Kanundaki tabirin mutlak olmasına ve bu 
sebeple bu hususun hasren mubayaa komisyonunun' 
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hakkı takdirine bırakılması da mehaziri mucip bulun
masına binaen fıkraı mezkûreye tevfikan yapılacak 
mübayaatta eşyanın yedi vahit tasarrufunda oldu
ğunun münhasıran mubayaa komisyonu kararında 
zikriyle iktifa edilmesi şayanı kabul olup olhıuya-
cağını Ve bu suretle iktifa olunmadığı takdirde ne su
retle tevsiki lâzımgeleceği bazı taraflardan istifsar 
edilmesi üzerine Münakaşa Kanununun pazarlık sure
tiyle ihale olunacak bususata dair olan 18 nci mad
desinin yalnız şahsı vahidin yedi tasarrufunda bulu
nan eşya ve emlâkten bahis (IB) fıkrasında münderiç 
yedi vahitte bulunmak keyfiyetinin mubayaa edilecek 
eşyanın bulunduğu mahallere hasriyle iktifa edilmiye-
rek eşyayı mezkûrenin temini kabil olacağı mahalle
rin de nazarı dikkate alınması icap edip, şu kadar ki 
mübayaat komisyonlarınca bu cihetin de nazarı iti-
bare alınarak ittihazı karar edileceği tabii bulunma
sına nazaran artık bu hususta tamiki tetkikata lüzum 
ve mahal olmadığından fıkrai mezkûreye tevfikan 
yapılacak mübayaatda eşyanın yedi vahidin tasarru
funda olduğunun mezkûr komisyon kararlarında zik-x 

rolunduğu takdirde onunla iktifa edilmesi Heyeti 
Umumlyece tahtı karara alınarak ahvali mümasile-
de bu dairede ifayı muamele olunması murakıplıkla
ra tebliğ edilmiş olmakla beraber sureti cereyam 
muamelenin Meclisi Âlii Milliye de arzı tensip kılın
mıştır. 

Divanjmuhasebat Reisi Evveli 
Fuat 

Derühtei Mesuliyet 
'L Maarif devairinde inhilâl eden memuriyetlere 

memurini mazule meyanında ehil bulunamadığı sicil-
lâltin tetkikinden anlaşıldığından bahisle mezkûr me
muriyetlere tayin olunan zevatın tesfiyei maaşları zım
nında Maarif Vekili sabıkı Hamdullah Suphi Bey-
fendi .tarafından Muvazenei Umumiye Kanununun 25 
nci maddesindeki caizülİsdiıhdam tabirinin istihdamı 
münasip olanlara aidiyeti içtihadında bulunarak 
derühtei mesuliyet edilmesi üzerine memurini mumai
leyhimin maaşatı vize edilmiş ve keyfiyet Haziran -
Ağustos 341 aylarına ait üç aylık raporun 99 ncu 
sahifesinde Meclisi Âliye arz edilmişti. Bu kerre Maa
rif Vekili lâhiki Mustafa Necati Beyefendinin imza
larını havi olarak varit olan 311 Kânunisani 1926 ta
rihli tezkere ile aynı kanaat ve içtihada iştirak olu
narak memurini mumaileyhimin devamı memuriyet
leri hakkında deruhteyi mesuliyet edilmiş olmasına 
mebni vize muamelesine devam olunmaktadır. 

DJvanımuhasebat Encümenince ittihaz olunan ka
rar. 



Eylül - Teşrinisani 1927 raporunun deruhtei mesuli
yet kısmına ait encümen cevabı 

1. Devair bütçelerinde sarahat ve tahsisat olma
dıkça Muvazenei Umumiyeden maaş ailan memurin 

1. Ticaret Vekâletince diğer devair de olduğu gi
bi mütehassırliar tahsisat ve ücuratı tertibinden bazı 
memurine ihtisas ücreti namiyle bir meblâğın ita olu
nacağı hakkındaki beyanat mümsik ittihaz edilmek 
suretiyle Liman memurlarına ait ita emirlerinin Di
vanca vizesi encümenirnizce de zaruri görülmüş ve 
bahusus Nafıa Bütçesinde olduğu gibi Liman idare
sinin senei atiye bütçelerinde de bu husus için müs
takil bir tertip kuşat edilmiş olması da bunu müeyyit 
bulunmuş olmakla yapılan muamele muvafık görül-. 
müştür. 

2. îdiarei Umumiyei Vilâyat Kanununun neşrin
den sonra vilâyatta ihdlas edilen teşlkilâta dair me
murlardan hangilerinin memurini taüyeden addı lâ-
zımgeleceğinin tayini hakkında Divanımuhasebatın 
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temenniyaitı gerek tayin ve gerekse harcırahlarının 
tespiti noktasından gayetle muhik ölüp bunlarda ati-
yen yapılacak Teşkilât Kanunlarında nazarı dikkate 
alınması ve ancak şimdiye kadar teşkil edilmiş olan
ların da vekâletlerin takdiri veçhile muamele ifası za
ruri bulunduğu encümenimize© karargir olmuştur. 

3, Diyanet işleri Bütçesinden maaş alan ve mü
derris sıfatiyle vazife tevcih edilmiş olan -zevat icra
yı vaiz ve nasihatla meşgul olmaları dbilayısiyle maaş
ları bütçeye vaz ve kabul edildiği anlaşılmış ve şu su
rede Divanca yapılan muamele muvafık görülmüştür. 

4. Mubayaa komisyonlarınca ittihaz olunan ka
rarlarda mubayaa olunacak eşyanın yedi vahidin tah
tı tasarrufunda olduğunun tasdikiyle iktifa olunma
sı zaruri görülmüştür. 

Deruhtei Mesuliyet 
Eylül -. teşrinievvel 1926 raporunda deruhteyi. 

mesuliyetle vize olunan kısmın ikinci1 fıkrası muci
bince mesele esasen halledilmiş olmakla başkaca ka
rar ittihazına mahal görülmemiştir. 
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Sıra Numarası : 59 

MART - AĞUSTOS 1927 AYLARINA AİT RAPORLARIN GÖNDERİLDİĞİ HAKKINDA 3/17 NU
MARALI DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKERESİ VE DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Divanımuhasebat 
Adet : 7386/3 

10 Teşrinisani 1927 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Muhasebei Umumiye Kanunu mucibince, Diva-

nımühasebatça üç ayda 'bir Meclisi Âliye takdimi lâ-
zıimgelen raporlardan Mart - Mayıs 1927 ve Haziran 
- Ağustos 1927 aylarına ait raporların lef fen 'arz ve 
takdim kılınmış olduğu arz olunur, efendim hazretleri. 

Reisivekili 
Faik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Divanımuhasebalt Encümeni 

6 Karar Numarası 
3/17 Kayıt Numarası 

24 Kânunisanıı 1928 

Divanımuhasebat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Divanımuhasebatın Muhasebei Umumiye Kanu
nunun maddei mahsusası mucibince her üç ayda bir 
verdiği raporlardan Mart 1927 - Ağustos 1927 tarih
lerine ait iki rapor encümenimizce tetkik ve mütalaa 
olundu. 

Ancak, encümeni saibık tarafından ittihaz olunan 
ikarar mucibince raporların yalnız Mütalaat ve Ma
ruzatı Umumiye kısmı tetkik ve ittihaz olunan ka
rarlar salifülarz raporların bu hususa aiıt fıikraların 
hizalarına dereolunarak takdim kılınmıştır efendim. 

Divanımuhasebat Encümeni! 
Reisi 

Aydın 
Tahsin 

Kâtip 
Hayrettin 

Aza 
Konya 
Hüsnü 

Aza 
Artvin 

Mehmet Ali 

Mazbata Muharriri 
Kastamonu 

Refik 

Aza 
Trabzon 
. Arif 

Aza 
Maraş 

Mehmet 

Aza 
Erzurum 

Asım 

Divanımuhasebatın Mütalâası 

İnzibat Komisyonlarınca Haklarında Memuriyetten 
İhraç Kararı Verilen Memurinin, Bu Baptaki Karar 
Memurin Kanununda Mezkûr Makamat Tarafından 
Tetıkilk ve Nakzolunmadıfcça, Memuriyette istihdam

larının Caiz Olamayacağına Dair 

Madde 1. — Posta ve Telgraf Müdkiyeti Umu-
miyesi İnzibat Komisyonu ikarariyle açığa ihraç edi
len Kars Telgraf muhabere memuru Cemal Efendi
nin Adliye Zabıt (kitabetine tayininin muvafıkı ka
nun olup olmadığı hakkında Kars murakıplığının va
ki olan istizanı üzerine mumaileyhin memuriyetinden 
sebebi ihracı ile bu baptaki İnzibat Komisyonu kara
rının bir suretinin irsali müdüriyeti mumaileyhaya 
ledel - iş'ar alınan tezkerei cevabiyede mumaileyh 
Cemal Efendinin Ardahan Muhabere memurluğun
da müstahdem bulunduğu esnada vazifesine munta
zaman devamı hakkında Müdür Hami Bey tarafın
dan vukubulan ihtarata tahkirle mukabele eylediği ve 
nakledildiği Kars Muhabere memurluğunda makine 
başından defaatla mumaileyh Hami Beye tefevvühat-
ta bulunduğu gibi meralkizi saire memurlarına da 
elfazı galiza istimal ettiği ve mukaddema Ardahan' 
da memur iken bir mürsili iğfal ederek yedi ketmine 
geçirdiği emaneti bilâhara ret ve iade ile mahkûm 
olmasiyle seviyei ahlâkiyesinin de dun bulunduğu 
mütezahir olduğu ve işbu ef'al ve harekâtı nâ-lâyık'a-
sına karşı mumaileyhim devamı istihdamı inzibatı 
haleldar eylemekle beraber tecavüzatına maruz ka
lan memurinin idareye karşı rû-gerdân olmalarına ve 
ihtilasa mustait olması hasebiyle de bundan cesaret 
alarak atiyen daha büyük fenalıkların tevlidine badi 
olacağı fevşi halden 'istidlal kılınmış olmasına bina
en harekâtı vakıasına temas eden Memurin Kanunu-. 
nun 33 ncü maddesine tevfikan memuriyetten ihracı
na, Erzurum Başmüdüriyetince lüzum gösterilmiş ve 
Müfettişlikçe icra ettirilen tahkikatta mumaileyhin 
ahlâkı mezmume sahibi olduğu müeyyet bulunmuş ol
duğundan Memurin Kanununun dördüncü maddesi
ne nazaran memurların muttasıl olması îâzımgelen 
hüsnü halktan mahrumiyeti anlaşılan mumaileyhin 
Başmüdüriyetin teklifi veçhile memuriyetten ihracı 
iktiza edeceği Umuru Hukukiye Müdüriyetinden mü-
talaaten beyan 'kılınmış olmakla açığa ihraç edildiği 
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dermeyan edilerek bu baptaki İnzibat Komisyonu 
kararı suretinin leffen irsal kılındığı ifade edilmiş ve 
kararı mezkûr suretinde de memur Cemal Efendinin 
Umuru Hukukiye Müdüriyetinin mütalaası veçhile 
açığa ihracı muvafık görüldüğü muharrer bulunmuş
tur. 

Memurin Kanununda zikir ve tadat edilen ef'al 
harekâttan dolayı memurinin sureti tecziyeleri kanu
nu mezkûrda sarahaten tayin edilip bu bapta kanu
nen doğrudan doğruya vazifedar olan İnzibat ko
misyonları mukarreratının da ancak Şûrayıdevlet ve
ya Mahkemei Temyiz tarafından nakzedileceği tas-
rihen irae buyrulmuş olmasına ve memuriyet ihracı 
hakkında İnzibat oKmisyonu tarafından ittihaz edi
len ve mezkûr kanun ile muayyen merci tarafından 
da nakzedilmemiş bulunan kararı mephus ile Kars 
Muhabere memurluğundan ihraç edilmiş olan mev
zubahis Cemal Efendinin diğer devlet memuriyetin
de istihdamı gayrıcaiz bulunmuş olmasından naşi Ad
liye dairesince zabıt kitabetine tayini muhalifi kanun 
görülerek tahakkuk ettirilen istihkakının ademi itası 
lâzımgeleceği takarrür ettirilmiş ve keyfiyet o yolda 
murakıplığa tebliğ kılınmıştır. 

Uhdesindeki Muallimlik Olup Hizmeti Maksureliler 
Meyanında Tahtı Silaha Alınan Antalya Ticaret 
Mektebi Coğrafyayı İktisadi ve Daktilo Muallimi 
Ahmet Fevzi Efendiye Tahtı Silahta Bulunduğu 
Müddete Ait Muallimlik Maaşatının Ne Miktarının 

Tesviye Edileceğine Dair 

Madde 2. — Antalya Ticaret Mektebi Coğrafya
yı İktisadi ve Daktilografi muallimi olup hizmeti 
maksureliler meyanında tahtı silahta bulunduğu müd
detçe mezkûr derslerin bazan her ikisine ve bazan 
yalnız birisine tayin olunan vekillere 1341 Muvaze-
nei Umumiye Kanununun 61 nci madesi mucibince 
ait olduğu dersin maaş ve tahsisatı fevkalâdesinin 
nısfı verilmiş olmasına göre maaş gibi tahsisatı fev
kalâdenin de bakiyesinin veyahut her iki derse ait 
maaş bakiyelerinin tevhidi ile ona isabet eden tahsi
satı fevkaladenin kendisine itası lazım gelirken ve
killere verilen tahsisatı fevkalâde nısfının her iki ders 
için mukaddema tevhiden verilmekte olan tahsisatı 
fevkalâdeden tenzili ile bakiyesinin tahakkuk ettiril
diği ve halbuki kanunda vekile verilen mebaliğin 
bakiyesinin itası mutlak olarak musarrah olmasına 
ve bilfarz yalnız bir ders bulunduğu takdirde o der
se ait maaş ve tahsisatın nısıf olarak verileceğine ve 
iki ders bulunmasının da ahkâmı umumiyei kanuni-

yenin tağyir ve tadilini istilzam etmeyeceğine mebni 
her iki derse ait maaşın nısfı verildiği gibi vekillere 
verilmek üzere her iki ders için tahakkuk ettirilen 
tahsisatı fevkaladelerin de nısfı diğerlerinin veyahut 
iki yerden maaşı olanlara tevhiden tahsisatı fevka
lade itası ahkâmı kanuniyeden bulunmasına nazaran 
her iki maaş bakiyelerinin tevhidi ile ona isabet eden 
tahsisatı fevkaladenin itası lâzımgeleceği cihetle tat
bik edilen muamelenin muvafıkı madelet olmadığın
dan bahisle tayini muktezası Antalya -Ticaret Mek
tebi muallimlerinden Ahmet Fevzi Efendi tarafın
dan istida edilmesi üzerine keyfiyet Heyeti Umumiye-
ce ledettetkik tahtı silahta bulunan müstedii muma
ileyhe verilecek tahsisatı fevkaladenin tayini miktarı 
için evvel emirde vekillere verilecek tahsisatı fev
kaladenin neden ibaret olduğunun taayyün etmesi 
lazımgelip bu baptaki esasatta 1341 senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanununun 61 nci maddesiyle mülga 
Şûrayıdevletin tarihli kararından iba
ret bulunmasına ve vekâlete tayin edilen zevatın uh
desinde muallimlik ve memuriyet olduğu takdirde 
salifülbeyan 61 nci madde mucibince kaç derse ve
kâlet ederse etsin maaş gibi her ders için o derse 
ait tahsisatı fevkaladenin nısfının ve uhdesinde mual
limlik ve memuriyet olmadığı takdirde nısıf vekâlet 
maaşı ile o maaşına isabet eden tahsisatı fevkalade
nin ve vekâletlerin taaddüdü halinde de birinci ve
kâlet için bu esasa ve diğerleri için 61 nci maddei ka
nuniye veçhile vekâleten takrir olunan derse isabet 
eden tahsisatı fevkaladenin nısfının itası muktezi olup 
bir veya müteaddit zevatın vekil tayin edilmelerinin 
de esasa haizi tesir olmamasına ve tahsisatı fevkala
de kararnamesi de asil ve vekile verilecek tahsisatı 
fevkaladenin asıl memuriyet maaşına isabet eden tah
sisatı fevkalade miktarını tecavüz etmemesi esasını 
muhtevi olmasına mebni asili mumaileyhe bilfiil ifa
yı vazife ettiği zamanda her iki muallimlik için tev
hiden aldığı tahsisatı fevkaladeden berveçhi muhar
rer esasata göre vekilere verifmesi lazım gelen mik
tardan mütebakisinin itası muvafık görülmüş ve ica-
bedenlere bu dairede tebliği keyfiyet edilmekle bera
ber keyfiyetin üç aylık rapora dercedilmek suretiyle 
Meclisi Âliye arzı da karargir olmuştur. 

Bahriye Efrat ve Talebesiyle Odacıları İçin Mubayaa 
Edilen Elbiselik Kirpas Hakkında Mütalaa 

Madde 3 . - 9 Kânunuevvel 1341 tarih ve 688 
numaralı Kanun mucibince yerli mamulatından imal 
ettirilmesi lüzumuna karşı 1341 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun 54 ncü maddesiyle bahşolunan 
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müsaadeye istinaden bahriye ve gedikli mektebi ta-
lebesiyle efradı bahriyeye ve dairei bahriye odacıla
rına yaptırılacak elbiseler için hariç mamulatından 
Kirpas namiyle mânun elbiselik keten bez mubayaa 
edilmiş olduğu Bahriye Vekâleti Celilesinden vürut 
eden evrakının mütalaasından anlaşılmış olup 1341 
senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 54 ncü mad
desinde memleket dahilinde miktarı kifayede istihsal 
ve imal olunup fennen aynı vazifeyi görebileceği mu
hakkak olan her nevi mevaddı iptidaiye ve mamule 
ve madeniyenin yüzde on raddesinde pahalı bile olsa 
Hükümet ve bilcümle müessesat ve imtiyazlı şirket
lerce dahilden mubayaa edilmesi mecburiyeti vaze
dilmiş olmakla beraber bilahara neşrolunan 9 Kânu
nuevvel 1341 tarih ve 688 numaralı Kanunda bedeli 
muvazenei umumiye ve hususiye ve belediyelerden 
tesviye edilen elbise ve ayakkabı, kumaş, serpuş ve 
yatak levazımı ile memurin ve müstahdeminine yek
nesak elbise giydiren bilcümle müessese ve şirketle
rin iştira edeceği ve ettireceği bu nevi levazımın yerli 
mamulatından tedarik edileceği tasrih edilmek sure
tiyle salifüzzikir 54 ncü madde ile mevzu esas ka
nundaki «yüzde on raddesinde» pahalı bile olsa kay
dı refedilerek alelumum muvazenei umumiye ve hu
susiye ve belediyelerden tesviye edilen elbise, ayak
kabı, kumaş, serpuş ve yatak levazımı ile memurin 
ve müstahdeminine yeknesak elbise ve kundura giy
diren bilcümle müesese ve şirketlerin iştira edeceği 
ve ettireceği bu nevi levazımın yerli mamulatından 
tedarik edilmesi mecburiyeti vazedilmiş ve bu itibar
la mephus 54 ncü maddenin halen mer'i olan hük
mü levazım ve mamulatı mephuse haricinde kalan 
mevaddı iptidaiye ve madeniyeye münhasır kalmış 
olması itibariyle mevzubahis Bahriye ve Gedikli 
mektebi talebesiyle efradı ba'hriye için kanunen bila-
kayıt yerli mamulatından elbise imal ettirilmesi muk-
tezi bulunmuş ise de lede-1-istizah Bahriye Vekâleti 
Celilesinden varit olan tezkere ile izam olunan me
muru mahsusunun verdiği izahata nazaran efradı 
bahriye elbiselerinin sefainde deniz suyu ve fırça 
ile yıkanmak mecburiyeti dolayısiyle ketenden imal 
edilen Kirpas nam bezden yapılmasının yerli fabri
kalarında halen pamuktan imal edilebilen bezlerin 
buna mütehammil olmamasından münbais bulundu
ğu anlaşılıp işbu hususiyetin Bahriye mektep talebe
siyle efradı hakkında varit 'bulunduğu kabul edilerek 
bunlara ait elbiselik Kirpasın bedelini muhtevi ita 
emrinin vizesi cihetine gidilmiş ise de, odacıların 
Bahriye efradı vaziyetinde olmaması hasebiyle elbi
selerinin aynı bezden imalinde bir zaruret bulunma

maktan naşi bunlara ait olarak mübaaya edilen Kir
pas bedelini muhtevi ita emri vize edilmeyerek iade 
kılınmıştır. 

Deru'htei mesuliyet 
Maruzat, Mütalâat, Temenniyat 

Devlet hizmet ve müessesa'tında ademi istihdamına 
heyeti mahsusaca karar verilmiş olanlara tekaüt maaşı 
tahsisi muvafık olup olmadığına dair. 

Madde 1. — Ahiren mevkii meriyete vazolunan 
Mühasebei Umumiye Kanunu mucibince tasdik ve 
tescili hususu Divan'ın cümlei vazaifi meyanına ithal 
kılınmış olan muhassesatı zatiye mesailinden tahsisi 
maaş muamelâtına dair olarak devairden vürut eden 
evrakı tahkikiyeden bazılarının 26 Mart 1927 tarihli 
854 numaralı kanun mucibince teşkil olunan heyeti 
mahsusa tarafından bir daha devlet devair ve müesse-
satında istihdam edilmemelerine karar verilen memu
rine tekaüt maaşı tahsisine mütedair olarak tanzim 
edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Mülkiye Tekaüt Kanununun onikinci maddesinde 
müebbeden memuriyetten mahrumiyet cezasıyla mah-
kûmunaleyh olanların hakkı tekaütten sakıt olacakları 
muharrer bulunmakta ve heyeti mahsusaca devlet hiz
metlerinde ademi istihdamlarına karar verilenlere mü
ebbeden memuriyetten mahrum olmuş nazarı ile ba
kıldığı takdirde maddei mezkureye tevfiki muameie 
edilmesi lâzımgeleceği varidi hatır olmakta ise de, 
mebhusuanh madde de hakkı tekaüdü ıskat edeceği 
zikredilen müebbeden memuriyetten mahrumiyet ce
zasının mahâkim tarafından sadir olacak hükümlere 
müstenit olması lâzımgeleceği tabii olup, Mücadelei 
Milliyeye iştirak etmeyen memurin hakkında intişar 
etmiş olan marüzzikir kanun mucibince teşekkül eden 
heyeti mahsusa tarafından bazı memurinin metni ka
nunda zikredilmiş olan esbapdan naşi badema devlet 
hidematında istihdam edilmemelerine dair olarak it
tihaz edilen mükarreratın ise mahâkim tarafından sa
dir olan mahkûmiyet mahiyetinde bulunmamış olması
na ve lâyihayı kanuniyede düşman tarafından iltihakı 
ilân olunan mahallerde memuriyet kabul edenlerin 
hakkı tekaütten mahrum kalacakları tasrih edile
rek iltihakı ilân olunmayan mahallerde memuriyet 
kabul edenlerin mezileyet maaşından mahrum kala
cakları sarahaten zikredilmiş olduğu halde Meclisi 
Âlice kabul buyrulmuş olan şekli kanunide hakkı te
kaütten mahrumiyeti mutazammın olan fıkra tayyedi
lerek yalnız kanunun dördüncü maddesinde Heyeti 
Mahsusaca devlet hidemat ve müessesatında istihdam 
edilmemesine karar verilecek olan memurin, tayin ve 



tadat edildikten sonra bunlara mazuiiyet maaşı veril-
miyeceği tasrih kılınarak tekaüt maaşı hususu mes-
kût bırakılmış ve memurinden haklarında bu suretle 
karar verilecek olanların hakkı tekaütten ıskatı hak
kında başkaca bir esası kanuni de gayri mevcut bu
lunmuş olmasına binaen heyeti mahsusaca haklarında 
bir daha devlet devair ve müessasatında istihdamla
rına karar verilenlerden hakkı tekaüdü iktisap etmiş 
olanlara tekaüt maaşatı tahsisine ve lalmafcta olanla
rının da tekaüt maaşlarının devamı -> itasına manii 
kanuni görülememiş ve bu esias dairesinde ifayı mu
amele edilmekte bulunmuştur. 

Tekaütlük müddetini ikmal edenlerin tekaüt rnaa-
şatına dair, 

Madde 2. — Ahiren mevkii meriyete vazolunan 
Muhasebei Umumiye Kanunu mucibince liedittasdik 
ve tescil devair tarafından gönderilmekte olan tahsisi 
maaş muamelâtına müteallik hususat müllabesesiyle 
memurinden hakkı tekaüdü iktisap ederek resen te
kaütlük talebinde bulunacaklarla Memurin Kanunu
nun muvakkat maddesini muaddil kanun mucibince 
tasfiyeye tabi tutulmak suretiyle tekaüde sevkedile-
cek olanlara yirmibeş sene müddet hizmet mukabi
linde tahsis olunacak tekaüt maaşatının tayini mik
tarına lüzum görürmüş ve Maliye Vekâleti Celilesiyle 
ceryan eden muhabere neticesinde memurinin tekaü
dü hakkında halen mer'i olan ahkâmı kanunilerden 
18 Mart 926 tarihli Memurin Kanununun «Yirmi. 
yaşına vusulden itibaren memuriyet ve mazuiiyet 
maaşı alarak veya vekâlet emrinde bulunarak yirmi
beş sene hizmet ifa edenler tekaüdünü talep edebilir
ler «suretinde muharrer olan 7Q nci maddesi 11 ağus
tos 325 tarihli Memurini Mülkiye Tekaüt Kanunu 
ile muayyen olan otuz sene müddeti hizmeti tadilen 
yirmibeş seneye tenzil eylemiş ve salifüzzikiir Memu
rin Kanununun muvakkat maddesini muaddil 12 Ma
yıs 1927 tarihli ve 1026 numaralı Kanunun birinci 
maddesi tasfiyeye tabi tutulacak memurinden onlbeş 
sene ve daha ziyade ifayı hizmet hakkında ne miktar 
ve mabette tekaüt maaşı tahsis olunacağı tayin ve 
tespit eyledikten sonra fıkrayı ahiresinde «25 sene 
ve daha ziyade hizmeti olanlar hakkında 11 ağustos 
1325 tarihli kanun ahkâmı caridir»! denilmiş olma
sına mebni, memurinin ifa eyleyecekleri yirmibeş se
ne hizmet mukabilinde mebhıus Mülkiye Tekaüt Ka
nununun onüçüncü maddesiyle mevzu otuz sene 
müddeti hizmete ait tekaüt maaşı miktarına, yani son 
on senede aldıkları miktar vasati şehrisinin yüzde 
ellisine istihkak kesbeylemeleri iktiza edeceğ<i vekâ-
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letıi müşariıleyha ile biliştirak takarrür ettirilmiş ve o 
suretle ifayı muameleye devam edilmiştir. 

istanbul Zahire tüccarlarından mektum istihlâk 
vergisi münasebetiyle istiyfa edilen cezayı nakdiler
den muhbir ve hizmeti mesfouk memurine verilen 
ikramiyelere dair. 

Madde 3. — Zahire ve mevaddı gıdaiye ticare
tiyle iştigal eden istanbul ticarethanelerinden bazı
larından vukuu bulan ihbar üzerine zahire ihraç edi
len istihlâk vergisi mektumatı dolayı siyle istiyfa edil
miş olan cezayı nakdilerden muhbire üçyüz ve ihbar
name üzerine takip olunacak kat ve hareket hakkında 
talimat ita ve tedabiri mukteziye ittihaziyle takibatı 
lâzım ve nezareti mütemadiyede bulunan ve bu bap
ta ifayı hizmet eden defterdar vekili ve kontrol 
müdürü ve tetkik memurları beylere müteferrik 
miktarlarda olmak üzere tahakkuk ettirilen dökuzyüz 
altmışaltı lira ihbariye ve ikramiyeye müteallik ita 
emri üzerine tetkikatı lâzime biiicra 1341 Muvaze
neyi Umumiye Kanununun halen hükmü mer'i bulu
nan ellinci maddesinde cezayı nakdi istiyfasında ve 
muhbire ikramiye itasında kaç'ağı ve mektumatı da 
şamil olan kaçakçılık tabiri mutlakı istimal edilme
sine göre, muhbirlere mektumattan dolayı ihbariye 
itası caiz olabiliyorsa da muhbirlerden gayrıya ikra
miye verilebilmesi için kaçağın derdesti emrinde hiz
meti görülmek şart ittihaz edilmiş ve mevzubahis 
muamele ise eşya kaçırılırken tutulmak gibi bir fiili 
ihtiva etmeyip ketmedilen istihlâk vergisini zahire ih
raçtan ibaret bulunmuş olması ile sarahati vakıaya 
rağmen memurine ne suretle ikramiye itasına imkân 
gördüğünün istizahına lüzum görülerek sepkeden 
iş'ar üzerine dairesinden alınan cevapta kaçakçılık ile 
kaçak tabiri yekdiğerinin müradifi olup ukudda iti
baren elfaz ve maâniye değil mekasıt ve maaniye 
müteallik olmasına ve ibarei kanuniyede kaçağı bilfiil 
derdest edenlere değil, derdesti emrinde de hizmeti 
görülenlere ikramiye verileceği muharrer bulunmasına 
binaen, mumaileyhime ikramiye itası tensip olunduğu 
'bildirilmiş ise de mebhus memurinin kaçak kelimesi
nin ihtiva eylediği mana ile alâkadar bir hizmetleri 
sepketmiş olmayıp ancak mektumâtın zahire ihracı 
hususunda temini faide etmiş olmalarına ve bunun 
vazaifi asliyelerinden bulunmak itibariyle ikramiye 
itasını müstehzimi olamayacağına mebni mevzubahis 
ita emrinin vizesinden imtina edilmiş olduğu İstanbul 
muralkıplığından gönderilen takrir mündereceatından 
ıttıla hâsıl edilmiş ve ledelistifsar Maliye Vekâleti 
Celilesinden alınan 27 haziran, 1927 tarihli 7857/28 
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numaralı tezkerei cevabiyede 1341 Muvazenei Umu
miye Kanununun 511 nci maddesinde zikrolunan ka
çakçılık fiili maddei mezkûrede varidatı devlete mü
teallik kavaninin istilzam ettiği mükellefiyete karşı 
irtikap edilen ef'âle atfedilmiş ve bu itibarla bu 
fiil ister vergiye tabi bir malın fiilen kaçırılması, 
ister verginin ademi tesviyesi için matrahının ketmü 
ihfası tarzında vükübulsun kâffesi «varidatı devlete 
müteallik kavanin mucibince «irtikâp edilen kaçak
çılıktan ibaret olacağına ve mükellefiyeti maliyede ka
çağın derdesti mıektumâtın zahire çıkarılmasından 
ibaret bulunduğuna m'ebni her iki takdirde de muhbir
ler gibi hizmeti sepkedenlere de ikramiye itası mu
vafık olacağı bildirilmiş olup 341 Muvazenei Umu
miye Kanununun «ahkâmı husiseyeye tabi bulunan
lar müstesna olmak üzere varidatı devlete müteallik 
kavanin mucibince kaçakçılık dolayisiyle istiyfa 
olunacak cezayı nakdilerin nısfına kadar miktarı 
muhbirler ile kaçağın derdesti emrinde hizmeti görü
lenlere derhal ikramiye olarak verilebilir. Bu suretle 
verilecek ikramiyelerin surelti sarfı ve her daire büt
çesinde açılacak faslı mahsusa veçhi mahsus Maliye 
Vekâletince tanzim kılınacak talimatname ile tayin 
olunur «suretinde bulunan ellinci maddesinde mez
kûr kaçakçılık tabirinin kavanini mahsusası mucibince 
muayyen olan resmi vermemek, eşyanın kaçırılma
sına matuf bir hareketi mukayyit olabileceği gibi iş
bu tabire varidatı devlete İrası halel eylemesi itiba
riyle tekâlifi devlete karşı mükellefin kizbi irtikâp 
eylemesinin de ithali kabil olabileceğine binaen mesele 
mahalli içtihat görülmüş ve her iki suretle de Hazine
ye fazla menfaat temin edileceği tabiî bulunmuş ol
masına binaen maddei mezkûrei kanuniyenin bu hu
susta bahşeylediği istifadeden mektumatın zahire ih
racı hususunda hizmeti mesbûk olanların men'i doğru 
görülemeyerek Maliye Vekâleti Celilesinin salüfizzikir 
noktai nazarına biliştirak mevzubahis istihlâk vergisi 
mektumâtından dolayı istiyfa edilen cezayı nakdiler
den ifraz olunarak muhbire ve hizmeti sepketmiş olan
lara verilmek istenilen ikramiyelere ait ita emrinin ka
bulü karargîr olmuştur. 

Divanımuhasebat Encümenince ittihaz Olunan 
Karar 

1. Kars Telgraf Muhabere Memuru Cemil Efen
dinin Memurin Kanununun 33 ncü maddesine temas 
eden ef'al ve harekâtı nâ - lâyıkası dolayisiyle Posta 
ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi İnzibat Komisyo
nunca memuriyetten ihracına mütedair olarak ittihaz 
olunan kararın Memurin Kanununun ahkâmına tev

fikan salâ'hiyettar olan makamatça nakzedilmemiş ol
masına binaen mer'i ve muteber addedilmesi lâzım-
geldiğine ve bu itibarla mumaileyhin Adliye dairesin
ce Zabıt kitabetine tayininin muvafık görülemediğine 
dair Divanca ittihaz olunan karar musip görülmüştür. 

2. Mevzuubahis olan mesele hizmeti maksure 
ile tahtı silaha alınan ve uhdesinde iki veya daha zi
yade ders bulunan her hangi bir muallimin yerinde 
vekil istihdam edildiği takdirde kendisine ne miktar
da tahsisatı fevkalade verileceğinin tayininden ibaret 
olup bu mesele Maaş Kanunuyla halledilmiş ise de 
kararın ittihaz edildiği tarih Maaş Kanununun neş
rine tekaddüm etmekte bulunmuş olmasına nazaran 
o zaman için cari ahkâma istinat lazımgeleceği tabii 
olmasına ve 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 61 nci maddesi ile Şûrayıdevletin mebhus ka
rarı vekilin bir veya müteaddit olduğuna ve uhdesin
de muallimlik ve memuriyet bulunup bulunmadığı
na göre ne miktar vekâlet maaşı ve tahsisatı fevka
ladesi verileceğini tespit etmekte olduğu gibi tahsisatı 
fevkalade kararnamesinin suveri tatbikiyesini mü-
beyyin talimatnamenin 11 nci maddesi asil ve vekile 
verilecek tahsisatı fevkaladenin asıl memuriyet maa
şına isabet eden tahsisatı fevkaladeyi tecavüz etme
mesi ve tahsisatı fevkalade kararnamesi de muallim
lere tevhit esasına göre tahsisatı fevkalade verilme
sini amir olması itibariyle hizmeti maksure ile tah
tı silahta bulunan muallime asaleten ifayı vazife et
mekte olduğu zaman almakta olduğu tahsisatı fev
kaladenin vekillere verilenden maadasının itası muk-
tezi bulunmasına binaen Divanın bu bahisteki ka
rarı mevzuata muvafık görülerek tasvip edilmiştir. 

Madde 3. — Muvazenei umumiye ve hususiye ve 
belediyelerden bedeli tesfiye edilecek ayakkabı, ku
maş, serpuş vesairenin yerli malumatından tedarik 
edilmesini amir olan 9 Kânunuevvel 1341 tarih ve 
688 numaralı kanunla vazıı kanunun istihdaf ettiği 
gaye, maksadı mubayaadan muntazır olan faydayı 
temin edecek yerli mamulatının mubayaası mecburi
yeti esasını vazetmek olup aksi kaziyeyi tasavvur ya
ni mezkûr esası kanuniden elbise, ayakkabı, serpuş 
gibi mutlak unvanlarla ifade edilebilecek her nevi eş
ya ve levazımın hususiyet ve faidei matlübe nazarı 
dikkate alınmaksızın yerli mamulatından tedariki lüzu
munun vazıı kanunca maksut olduğu yolunda bir 
netice istihsal etmek devletçe ifası zaruri görülerek 
bütçe ile lazımgelen tahsisatı da istihsal edilmiş olan 
bazı hidematın icrasını mani olacağı tabii bulunma
sına ve böyle bir vaziyetin istihdaf edilemeyeceği de 
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bedihiyattan olmasına binaen, efradı bahriyeye Kir-
pastan imal edilecek elbise bedelinin kabulünde Di
vanca ittihaz olunan karar ruhu kanuna muvafık gö
rülmüştür. 
Mart - Ağustos 1927 Raporunun Deruhtei Mesuliyet 

Kısmına Ait Encümen Cevabı 
1. Mülkiye Tekaüt Kanununun on ikinci mad

desinde hakkı tekaüdü iskat edeceği meşkûr olan 
müelbbeden memuriyetten mahrumiyet cezasının ma-
hakim tarafından sadır olması emri aşikâr olup düş
man tarafından ilhak olunan mahallerde memuriyet 
kabul edenlerin tekaüt ve mazuliyet haklarından 
mahrum edilecekleri layihai kanuniyeye dercedilmiş 
iken esnayı müzakerede hakkı tekaütten mahrumiyet 
kaydının kaldırılarak yalnız mazuliyet maaşının ve
rilmeyeceğinin mevaddı kanuniyede ipkası cihetine 
gidilmiş olmasından heyeti mahsusaca devlet hizmet 
ve müessesatında ademi istihdamlarına karar verile
cek zevatın hakkı tekaütten mahrumiyetlerinin vazu 
kanunca da müstelzim olmadığı sarahaten nümayan 

olmaktan bulunmasına binaen bu kabil memurinin 
muhasses olan tekaüt maaşlarının tediyesinde devam 
edilmesinde ve iktisabı hak şartiyle yeniden tekaüt 
maaşı tahsisinde manii kanuni olmadığı zemininde 
Divanca ittihaz olunan karar musip görülmüştür. 

2. Memurin Kanununun yetmişinci maddesi te
kaütlük için otuz sene yerine yirmi beş seneyi kabul 
etmiş olduğu cihetle yirmi beş sene hizmet edenlere 
mezkûr kanunun neşrinden evvel otuz sene hizmet 
eden memurlara tahsis edilmekte olan tekaüt maa
şının tahsisi tabii olduğundan bu zeminde ittihaz olu
nan karar da musip görülmüştür. 

3. Kaçakçılık ile bir vergi matrahının ketmü ih-
fasına matuf harekât arasında her ikisinde de Hazi
nenin izrarı maksadı mevcut olduğuna göre, fark gö
rülemediğine binaen, gerek kaçağın derdesti ve gerek 
mektumatın zahire ihracı hususunda mesaisi sepket-
miş olanlara da ikramiye itası muvafık ve binabe-
rin Divanın bu baptaki kararı mucip görülmüştür. 

«» * • » • « 
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Sıra Numarası : 61 

EĞRİDİR'İN BARLA NAHİYESİNDEN DOLAKSIZOĞLU MESTAN'IN MEMNU HAKLARININ 
İADESİNE DAİR 3/19 NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBA

TASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 24.1.1928 

19 Karar Numarası 
3/59 Esas Numarası 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Derviş oğlu İbrahim mahdumu Mehmet'in katline 
muavenet etmek fiilinden dolayı İsparta Ceza Mah
kemesinin 7 Teşrinievvel 1308 tarihli ilamı ile üç se
ne kürek cezasına mahkûm edilip ikmali müddetle 
tahliye kılınmış olan Eğridir'in Barla Nahiyesinin 
Cami Mahallesinden Dolaksızoğlu Mestan'ın memnu 
haklannın iadesine dair Başvekâletin 16.1.1928 tarih 
ve 6/292 numaralı tezkeresi evrakı müteferriasiyle 
Adliye Encümenine havale edilmekle mütalâa ve tet
kik olundu. Merkum Mehmet'in memnu haklarının 
iadesi hakkında İsparta Mahkemei Asliyesi tarafın
dan ittihaz edilen karar muvafıkı usul ve kanun bu
lunmuş olmakla Usulü Muhakematı Cezaiye Kanu
nunun 475 nci maddesi mucibince kararı mezburun 

Meclisi Âlice tasdiki hususunun Heyeti Umumiyeye 
arzına ittifakla karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 
Kâtip 

Yozgaıt 
Ahmet Hatnıdi 

Aza 
Ankara 
İhsan 
Aza 

Balıkesir 
Osman Niyazi 

Aza 
Kocaeli 
tsmaiil 
Aza 

Mardin 
îrfan Ferit 

Mazbata Muharriri 
Kocaeli 

Salâhattin 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Çorum 
Münir 
Aza 

Zonguldak 
Mehmet Nazif 

Aza 
Balıkesir 

Sadık 
Aza 
Muğla 

AM Naızmi 
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Sıra Numarası : 62 

İKİBUÇUK SENE HAPSE MAHKÛM MEHMET BEHÇET EFENDİNİN CEZASININ AFFI HAKKIN
DA 1/57 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 15.12,1927 

Muamelât Müdüriyeti 
Mukarrerat Şubesi 
Adet: 6/5380.-321 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İkibuçuk sene hapse mahkûm Mehmet Behçet 

Efendinin cezasından altıda birinin affı hakkında Mü-
dafaai Milliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 11 Kânunuevvel 1927 tarihli 
içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan kanun layihasiyle esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Müktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Katle teşebbüsü tam cürmünde fer'en zimethal 

olmak maddesinden Diyarbekir Divanı Harbi Örfi-
since ikibuçuk sene hapse mahkûm muallim Şeyh 
Efendi oğlu Mehmet Behçet'in hini ikayı cürümde 
yirmi bir yaşını ikmal etmemiş olmasına mebni Türk 
Ceza Kanununun 56 ncı maddesi hükmünden istifa
de ettirilmesi lazım iken bizzühul keyfiyetin nazarı 
itibare alınmadığı ve hakkındaki^ hükmün de Askeri 
Divanı Temyizce tasdik kılındığı Diyarbekir Müddei
umumiliğinin iş'arından anlaşılmış ve maddei mez-
kûre mucibince mahkûmunbih cezasının altıda biri
nin tenzili lazımgelmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

21 Karar Numarası 
1/57 Esas Numarası 

24.1.1928 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Katle teşebbüsü tam cürmünde fer'en zimethal ol
mak maddesinden Diyarbekir Divanı Harfi Örfisince 
ikibuçuk sene hapse mahkûm Muallim Şeyh Efendi 
oğlu Mehmet Behçet Efendinin cürmü ika zamanında 
yirmi bir yaşını ikmal etmemiş olmasına mebni Türk 
Ceza Kanununun 56 ncı maddesi hükmünden istifa
de ettirilmesi lazımgelirken bizzühul keyfiyetin naza
rı itibare alınmayarak hükmü vakiin Askeri Divanı 

Temyizce tasdik kılınmış olduğundan mahkûmun ce
zasının altıda birinin affı hakkında tanzim edilen ka
nun layihasiyle esbabı mucibe mazbatası Başvekâletin 
15.12.1927 tarih ve 6/5380 numaralı tezkeresiyle Ad
liye Encümenine tevdii edilmekle mütalaa ve tetkik 
edildi. 

Mahkûm Behçet Efendinin hini ika'ı cürümde yir
mi beş yaşını ikmal etmemiş olmasına mebni hak
kında tertip edilen ikibuçuk sene hapis cezasının 
Türk Ceza Kanununun 56 ncı maddesine tevfikan 
altıda biri olan beş ayın tenzili icabederken bunda 
zühul edildiği mahkûmun sepkeden müracaat ve isti
dası üzerine bittetkik tebeyyün etmiş olmasına bi
naen, bu sebeple teklif edilen kanun layihasının ay
nen kabulü muvafık olacağı ittifakla karargir olarak 
Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 
Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Haımdi 
Aza 

Balıkesir 
Sadık 
Aza 

Zonguldak 
Mehmet Nazif 

Aza 
Mardin 

İrfan Ferit 
Aza 

Ankara 
İhsan 

Mazbata Muharriri 
Kocaeli 

Salâhattin 
Aza 

Çorum 
Münir 
Aza 

Balıkesir 
Osman Niyazi 

Aza 
Kocaeli 

Raıgıp 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Muğla 

Ali Nazmi 

İkibuçuk Sene Hapse Mahkûm Mehmet Behçet'in 
Cezasının Altıda Birinin Affına Dair Kanun 

1. Katle teşebbüsü tam cürmünde fer'en zimet
hal olmak maddesinden Diyarbekir Divanı Harbi Ör
fisince sureti kafiyede ikibuçuk sene hapse mahkûm 
Muallim Şeyh Efendi oğlu Mehmet Behçet'in hini 
ikayı cürümde yirmi bir yaşını ikmal etmemiş olma
sına mebni Türk Ceza Kanununun 56 ncı maddesi 
mucibince mahkûmunbih cezasının altıda biri affo-
lunmuştur. 
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2. — Işibu Kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
3. — işbu Kanunun icrasına Müdafaai Milliye 

Vekili memurdur. 
11 Kânunuevvel 1927 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalıık 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekâleti Vekili 
Mustafa Abdülhaik 

Dahiliye Vekii 
Şükrü Kaya 
Maiye Vekü 

Saraçoğlu Şükrü 
Nafıa VeMM 

Bdhiç 

Ticaret Vekâleti Vekili 
Mustafa Rahmi 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekffi 
Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekilli 

Doktor Refik 
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Sıra Numarası : 63 

TREBOLU'LU İBRAHİM OĞLU AHMET HAKKINDAKİ İSTİKLÂL MAHKEMESİ KARARININ REF 
İNE DAİR 1/58 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Muamelât Müdüriyeti 
Adet : 6/5378 

15 Kânunuevvel 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Trebolu'lu ibrahim oğlu Ahmet hakkındaki istiklâl 

Mahkemesi kararının ref'ine mütedair Müdafaai Mil
liye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve icra Vekil
leri Heyetinin 11 Kânunuevvel 1927 tarihli içtima-
ında tezekkür ve Meclisi Aliye arzı tasvip olunan 
kanun layihasiyle esbabı mucibe mazbatasının rau-
saddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyrulrnasını rica eylerim efendim, 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Efradı muvazzafa bakayasından olup esnayı rah-

ta mükerreren firar eden Trebolu'lu ibrahim oğlu 318 
tevellütlü Ahmet'e Mükellefiyeti Askeriye Kanunu
nun 110 ncu maddesine tevfikan şubesince ceza ter
tip edildiği halde 1341 senesi kısmi seferberliğine 
müsadif kıtaya intisabından mukaddem firarından 
dolayı Ankara istiklâl Mahkemesince ayrıca tayini 
ceza olunmuş ve merkumun fiili, Mükellefiyeti As
keriye Kanununun 110 ncu maddeyi muaddelesine 
muvafık olup istiklâl Mahkemesine şevki sehve müs
tenit bulunmuş olduğundan henüz infaz edilmemiş 
olan istiklâl Mahkemesi kararının ref'iyle işbu hata
yı adlinin tashihine zaruret hâsıl olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

20 Karar Numarası 
1/58 Esas Numarası 

24.1.1928 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Trebolu'lu ibrahim oğlu Ahmet hakkında kıtaya 
intisabından mukaddem mükerreren firarından dola
yı mensup olduğu şube tarafından Mükellefiyeti As
keriye Kanununun 1.10 ncu maddei muaddelesi tevfi
kan ceza tertip edildiği halde 1341. senesi kısmi sefer
berlikte kıtaya intisabından mukaddem firarından do
layı Ankara istiklâl Mahkemesince ayrıca kırk değ
nek darbına ve badetterhis bir sene hidematı şârkada 

istihdamına dair müttehaz mahkûmiyet kararının seh
ven rnahkemei müşarünileyhaya şevkinden dolayı ita 
edilmiş olmasına mebni cezayı mezkûrun ref'ini mu-
tazammın Müdafaai Milliye Vekâleti tarafından tan
zim edilen kanun layihası Başvekâletin 15.12.1927 ta
rih ve 6/5378 numaralı tezkeresiyle Adliye Encüme
nine tevdii edilmekle mütalaa ve tetkik olundu. 

Merkum Ahmet hakkında Ankara istiklâl Mahke
mesi tarafından verilen mahkûmiyet kararı berveçhi 
meşnra sehven şevki keyfiyet edilmesinden imbias 
eylediği, merkumun sepkeden müracaat ve istidasının 
tetkikiyle anlaşılmış olmakla mezkûr layihanın birin
ci maddesi encümence mümasil ahvalde müteamil 
olan şekil dairesinde bittadil kabulü ittifakla karargir 
olunarak Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Haindi 

Aza 
Ankara 
ihsan 

Aza 
Balıkesir 

Osman Niyazi 

Aza 
Ragıp 

Aza 
Osman Ferliıt 

Mazbata Muharriri 
Kocaeli 

Salâhattin 

Aza 
Antalya 

Ahımet Saki 

Aza 
Çorum 
Münir 

Aza 
Zonguldak 

Mehmet Nazif 

Aza 
Sadık 

Aza 
Al Nazmi 

Hükümetin Teklifi 
Ibmhiimoğlu Ahmet Hakkındaki istiklâl Mahkemesi 

'Kararının Ref'ine Dair Kanun 
Madde 1. — Efradı muvazzafa bakayasından olup 

esnayı rahta mükerreren firar eden Trebolu'lu ibra
him oğlu 1318 tevellütlü Ahmet'in kırk değnek dar
bına ve badetterhis bir sene hidematı ş;rkada istihda
mına dair Ankara istiklâl Mahkemesinden verilen 
karar refolunmuştur. 

Madde 2. — işbu Kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 
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Madde 3. — İşbu Kanunun icrasına Müdafaayı 
Milliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
ismet 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 
Maliye Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 
Nafıa Vekili 

Behiç 

Ticaret Vekâleti Vekili 
Mustafa Rahmi 

İl! Kânunuevvel 1927 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekâleti Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Mustafa Rahmi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

içtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Adliye Encümeninin Tadili 

Trebolu'lu Asker Ahmet'in Affı Hakkında Kanun 

Madde 1. — Efradı muvazzafa bakayasından 
olup esnayı rahta mükerreren firar eden Trebolu'lu 
ibrahim oğlu 1318 tevellütlü Ahmet'in kırk değnek 
darbına ve badetterhis bir sene hidematı şârkada is
tihdamına dair Ankara Mahkemesinden verilen mah
kûmiyet kararı bilcümle r.etayici hukukiyesine şamil 
olmak üzere affedilmiştir. 

Madde 2. 
berdir. 

işbu Kanun tarihi neşrinden mute-

Madde 3. — tşbu Kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur. 
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Sıra Numarası : 64 

ABDÜLCELİL OĞLU KENAN HAKKINDA DİVANI HARPÇE VERİLMİŞ OLAN HÜKÜMDEN 
TECDİDİ KAYDA AİT KISMININ AFFINA DAİR 1/59 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE ADLİYE 

ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Muamelât Müdüriyeti 
Mukarrerat Şubesi 

Adet : 6/5379 15.12.1927 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Abdülcelil oğlu Ahmet Kenan hakkında Divanı 
Harpçe verilmiş olan hükümden tecdidi kayda ait 
kısmının affına mütedair Müdafaai Milliye Vekâleti 
Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 
İli Kânunuevvel 1927 tarihli içtimaında^ tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun layihasiyle es
babı mucibe mazbatasının musaddak sureti lef fen 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyrulmasmı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Birinci Seyyar Jandarma Alayı Süvari bölüğün

den Serçavuş 1313 tevellütlü Abdülcelil oğlu Ahmet 
Kenan'ın firarından dolayı İzmir Müstahkem mevkii 
Divanı Harbince icra kılınan muhakemesi neticesin
de : Hareketine temas eden Askeri Ceza Kanununun 
124 ve 29 ve 26 ncı maddeleri mucibince üç mah 
pranga bendi ile tecdidi kaydına ve mahkûmiyet 
müddetinin hizmeti askeriyesinden ademi mahsubu
na ve rütbesinin ref'ine dair ita olunan hüküm, Bi
rinci Kolordu Kumandanlığınca bittasdik kesbi ka
tiyet eylemiş ise de, merkum Ahmet Kenan'ın hiz
meti muvazzafasını itmam ve ikmal ettikten sonra gö
nüllü olarak ifayı hizmet etmekte olmasına nazaran 
kanunu mezkûrun 24 ncü maddesi mucibince tecdidi 
kaydından sarfınazar edilmesi lazimeden iken zühul 
edildiği anlaşılmakla mezkûr hükümden tecdidi kay
da ait kısmın affına zaruret hâsıl olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

22 Karar Numarası 
1/59 Esas Numarası •* 24.1 .'1928 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Birinci Seyyar Jandarma Alayı Süvari bölüğünde 
Serçavuş, 1313 tevellütlü Abdülcelil oğlu Ahmet Ke

nan'ın firarından dolayı, İzmir Müstahkem mevkii 
Divanı Harbi tarafından üç ma'h pranga bendi ile 
tecdidi kaydına ve mahkûmiyet müddetinin hizmeti 
askeriyesinden ademi mahsubuna ve rütbesinin ref 
ine dair ita edilip, Birinci Kolordu Kumandanlığınca 
tasdik edilerek kesbi katiyet eden Mahkûmiyetinden 
merkumun hizmeti muvazzafasını mukaddema ik
mal edip gönüllü olarak jandarma silkinde ifayı hiz
met etmesine nazaran Askeri Ceza Kanununun 24 
ncü maddesi mucibince tecdidi kaydından sarfınazar 
edilmesi lazimeden iken bundan zühul edilmiş olma
sına binaen mezkûr hükümden tenzili kayda ait kıs
mın affı hakkında Müdafaai Milliye Vekâletince 
tanzim edilen kanun layihası ve esbabı mucibesi Baş
vekâletin 15.12.1927 tarih ve 6/5379 numaralı tezke
resiyle Adliye Encümenine tevdii edilmekle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Merkum Abdülcelil oğlu Ahmet Kenan hakkında 
berveçhi meşrüh ittihaz kılınan mahkûmiyet kararın
dan tecdidi kaydı hakkındaki kısmın mugayiri kanun 
ve zühule müstenit olduğuna mütedair serdedilen es
bap varit ve becâ görülmekle merkumun sepkeden 
müracaat ve istidası üzerine hatayı vakiin tahakkuk 
etmesine binaen bu bapta tanzim edilen kanun layi
hası Heyeti Umumiyenin tasvibine arzına ittifakla 
karar verilmiştir, 

Adliye Encümeni Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 
Kâttip 

Yozgat 
Ahırnıet Kaimdi 

Aza 
Balıkesir 

Sadık 
Aza 

Zonguldak 
ıMehmet Nazif 

Aza 
Mardin 

İrfan Ferit 
Aza 

Ankara 
ihsan 

Mazbata Muharriri 
Kocaeli 

Salâhattin 
Aza 

Çorum 
Münir 
Aza 

Balıkesir 
Osman Niyazi 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Muğla 

Ali Nazmi 



— 25 — 

Abdülcelil Oğlu Ahmet Kenan'ın Tecdidi Kaydının 
Affma Dair Kanun 

Madde 1. — Birinci Seyyar Jandarma Alayı Sü
vari bölüğünden Serçavuş - 1313 - tevellüttü Abdül
celil oğlu Ahmet Kenan'ın firarından dolayı İzmir 
Mevkii Müstahkem Divanı Harbinden ita olunan 
mahkûmiyet kararından tecdidi kayıt kısmı affedil-
miştir. 

Madde 2. — îşbu Kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — îşbu Kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur. 

11 Kânunuevvel 1927 
Başvekil Adliye Vekili 
tsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafıa Vekili 
Behie 

Ticaret Vekâleti Vekili 
Mustafa Rahmi 

Bahriye Vekâleti Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Doktor Refik 
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Sıra Numarası : 57 

YOL MÜKELLEFİYETİ KANUNUNUN YEDİNCİ MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA 1/77 NUMA
RALI KANUN LÂYİHASI VE NAFIA VE DAHİLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Muamelât Müdüriyeti 
Mukarrerat Şubesi 

Adet : 6/5552 29 Kânunuevvel 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celisesine 
Yol Mükellefiyeti Kanununun yedinci maddesinin 

tadili hakkında Dahiliye Vekâleti Celilesince teklif 
ve Şûrayıdevlet heyeti umumiyesince bittetkik tadi-
len tanzim edilen ve îcra Vekilleri Heyetinin 25 Kâ
nunuevvel 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Mec
lisi Âliye arzı tasvip olunan kanun layihasiyle esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur, 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsa
ade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Şûrayıdevletin Esbabı Mucibesi 
Yol Mükellefiyeti Kanununun yedinci maddesin

deki tadilat sene başının Hazirandan itibar edilme
sinden dolayı vergi tahakkukatı yapılacak ayların 
tebdiline münhasır bulunduğu ve kanunun ahkâmı 
esasiyesine müessir bulunmadığı cihetle layihanın ka
bulü zaruri görülmüş ve ancak maddelere ve şekle 
ait aşağıdaki cüzi tadilat yapılmıştır. 

A) Teklif edilen kanun layihasına unvan ilave 
edilmiştir, 

B) Teklifte tadil edilen yedinci madde (2) nci 
madde şeklinde ayrı olarak yazılmış ise de bu tarz 
kanunlar için kabul edilen şekle muvafık bulunma
dığından ikinci madde birinci ile tevhit edilmiştir. 

C) Sadeliği teminen (berveçhiâti) yerine (aşağı
daki) şekilde konmuştur, 

Nafıa Encümeni Reisi 
Çorum 

Mühendis Ziya 
Kâtip 

Malatya 

Aza 
Rize 
Esat 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Aza 
Manisa 
Akif 

İçel 
Hakkı 

Aza 
İbrahim 

Samsun 
Asım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 
19 Karar Numarası 
1/77 Esas Numarası 30.1.1928: 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

19 Kânunisani 1341 tarihli Yol Mükellefiyeti Ka
nununun yedinci maddesinin tadili hakkında Başve
kâletten varit olup Encümenimize havale buyrulan 
kanun layihası ile esbabı mucibe mazbatası Dahiliye 
Vekâleti Umuru Mahalliye Müdürü Umumisi ve 
Nafıa Müsteşarı hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

26 Kânunisani 1341 tarihli Kanun mucibince se-
nei maliye iptidası Hazirandan başlayacağından do
layı tahakkuk aylarının tebdili hususu Encümenimiz-
ce de muvafık görülerek kanun layihasının aynen ka
bulüne ve heyeti umumiyeye arzına karar verilmiştir, 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Mersin 

Ali Münif 
Kâtip 
Kars 

Mezun 
Aza 
İzmif 

Ahmet Münir 
Aza 

Tekirdağı 
M. Faik 

Aza 
Ordu 

İsmail 
Aza 

Zonguldak 
Halil 
Aza 

Eskişehir 
Sait 

Mazbata Muharriri 
Malatya 

Abdülmuttalip 
Aza 

Ankara 
Talât 
Aza 
Rize 
Atıf 
Aza 

Antalya 
Rasih 
Aza 
Kars 

Baha Taliğ 
Aza 

Zonguldak 
Mehmet Rıfat 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
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Aza 
Konya 
Nevzat 

Aza 
Malatya 

Vasıf 

Aza 
Giresun 

Hacim Muhiddin 

D) Lâyihada kanunun zamanı mer'iyetine dair 
bir madde bulunmadığından kanunların usulü neşir 
ve ilanı hakkındaki kanun ahkâmına tevfikan mer'i-
yeti için neşrinden sonra altmış gün beklenmesi ica-
betmektedir. 

Layihanın tasdiki halinde bu seneden itibaren 
tatbikini temin için ikinci madde ilave edilmiştir. 

E) Üçüncü Maddedeki (icrayı ahkâmı) bermu-
cibi teamül (ahkâmını icraya) şekline tebdil edilmiş
tir. 

Dahiliye Vekâletinin Esbabı Mucibesi 
Öteden beri idarei hususiyeler muamelatı maliye

sinde sene başı Mart ayı iptidası idi. 16 Kânunisani 
1341 tarihli Yol Mükellefiyeti Kanununun tanzimi 
sırasında da mükellefiyeti mezkûre müddetleri senei 
maliye iptidasına nazaran bilhesap tayin edilmişti. 
Ahiren ve muvazenei umumi yeye kıyasen idareyi hu-
susiyelerce de senei maliye iptidasının Haziran ola
rak kabul edilmesi tahakkukatının sıhhat ve selame
tini temin için kanunu mezkûrun yedinci maddesin
deki müddetlerin tadiline ihtiyaç hissettirmiş ve ye
dinci maddenin esbabı maruzaya binaen tadili muva
fık görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Nafia Encümeni 
8 Karar Numarası 

1/77 Esas Numarası 23.î. 1928 

Nafıa Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Yol Mükellefiyeti Kanununun yedinci maddesinin 
tadili hakkında Hükümetten mevrut ve Heyeti Umu-

miyeden muhavvel layihayı kanuniye tetkik ve mü
zakere olundu. 

26 Kânunisani 1341 tarihli kanun mucibince se
nei maliye iptidası Haziran iptidasından itibar edile
ceğinden halbuki Yol Mükellefiyeti Kanunu tanzim 
edildiği zaman senei maliye Mart ayından itibar edil
mekte olduğundan, yeni senei maliyeye nazaran Yol 
Mükellefiyet Kanununun yedinci maddesinin tadili 
zaruri ve muvafık görülmüştür. Riyaseti celileye arz 
ve takdim kılındı. 

Yol. Mükellefiyeti Kanununun Yedinci Maddesinin 
Tadili Hakkında Kanun 

Madde 1. — 19 Kânunisani 1341 tarihli ve 542 
numaralı Yol Mükellefiyeti Kanununun yedinci mad
desi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

Yol Mükellefiyetini bedenen veya nakten ifa et
mek isteyen eşhasın isimleri muhtar ve ihtiyar mec
lisleri tarafından her senenin Şubat ayı bidayetinden 
Nisan nihayetine kadar cetveli mahsus ile muhase-
bei hususiyelere bildirilir. Ve muhasebei hususiyeler-
ce o senenin Mayısı zarfında tahakkuk ettirilir. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Dahi
liye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

25 Kânunuevvel 1927 
Başvekil Adliye Vekili 
îsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekâleti Vekili 
Mustafa Abdülhalik Mustafa Abdülhalik 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekâleti Vekili Maarif Vekili 
ismet Mustafa Necati 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekâleti Vekili içtimaiye Vekili 

Mustafa Rahmi Doktor Refik 




