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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Birfaci celse 
1933 senesi bütçesinin müeafeeresine devamla Jfiaha. 

vekâleti btftçesi müzakere ve kabul ve İktisat vekâleti 
bütçesinin heyeti umumiyesi üzerinde müzakere1 ce
reyan ettikten somu teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
İktisat vekâletinin bakiyei müzakeresi ikmal ve 

fasılları kabul edildikten sonra Ziraat vekâleti bütçe
sinin müzakeresine geçildi ve bir müddet müzakereden 
sonra cumartesi günü toplanılmak üzere mikada ni
hayet verildi. 

Reis 
A. Kâzım 

Kâtip 
Yozgat 

A. Doğan 

Kâtip 
Çanakkale 
Z. Gevher 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — 551 numaralı kanuna bağlı emraz cetvelinin 
değiştirilmesine ve askerî ve mülkî tekaüt kanununa 
tezyilme dair kanun lâyihası (Millî Müdafaa, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile Omsanlı dü-
yusni umumiyesi hamilleri arasmda imza edilen iti. 
lâf name ve ilişiklerinin tasdikma dair kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
3 — Evkaf umum müdürttiği 1932 senesi bütçe

sinde 16 400 liralık münakale yapılması hakkında 

1/673 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

4 — Evkaf umum müdürlüğünce Bursadaki asri 
kaplıcalar şirketinden satm ahnacak 16 000 liralık 
hisse senedi hakkında 1/674 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

5 — Muhtelif kanunlarla çıkarılmış elan bonoların 
vadelerinin teciline dair 1/638 numaralı kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — Posta, telgraf ve telefon idaresinin teşkilâtı 
hakkında 1/622 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

BÎRÎNC.Î CELSE 
Açılma saati: 14,10 

REİS — Esct B. 

KÂTİPLER — Rsşen Eşref &. (Afyon Karahisar), Ali B. ( S i n ) 

REİS > - Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — İmalâtı harbiye fabrikalarındaki müte
hassıs zabıtana verilmekte olan yevmiyelerin u-
mum müdürlük merkezinde çalışan zabitana da 
teşmili hakkında 3/279 numaralı Başvekalet tez
keresi ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları fi] 

BstâB — Mazbata hakkında mütalea var mı? 
Katail edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

2 — Büyük Millet Meclisi ve müştemüâtın-
daiki eşya hakkında â/42 numaralı Meclis hesapla
rının tetkiki encümeni mazbatası f2l 

REİS — Mazbata hakkında söz isteyen var 
mı? Malûmat hasıl olmuştur. 

[1, 2j 1771 179 numaralı matbualar zaptın 
sonuna mrbuttur. 

3 — PvHştfaeli ömeroğhu Recep ve İbrahi-
moğlu Arnavut îsmailin ölüm cezasına çarpüma-
lan hakkında 3/282 numaralı Başvekâlet tezkere
si ve Adliye enenmeni mmbatası [3] 

REİS — Mazbata hakkında söz isteyen var 
mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler .... Kabul edil
miştir. 

4 — Kütahyanm Cebrail köyünden Memetoğlu 
Haffîtn ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/288 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası [4] 

[3, 4] 180, 181 numarak matbualar zaptın 
sonuna merbuttur. 
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REÎS — Mazbata hakkmda söz isteyen var 

ini? Kabul edenler . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir 

5 — Asker kaçağı Çanak Alinin ölüm cezası
na çarpılması hakkında 3/277 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası [İl 

REÎS — Söz isteyen var mı? Mazbatayı ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 —• Emniyet işleri umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesinde 10 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/655, Gümrük ve inhisarlar ve
kâleti 1932 senesi bütçesinde 20 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/656, Posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğü 1932 senesi bütçe
sinde 5 000 liralık münakalt yapılması hakkında 
1/658, Ziraat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
4 650 liralık münakale yapılmaı hakkında 1/659, 
Akerî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 senesi 
bütçesinde 1 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/671, Jandarma umum kumandanlığı 
1932 senesi bütçesinde 30 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/676, Maliye vekâleti 1932 
senesi bütçesinde 5 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/677, Millî Müdafaa vekâleti 
1932 senesi deniz ve hava bütçelerinde 30 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/678 ve 
Millî Müdafaa vekâleti kara ve Askerî fabrika
lar umum müdürlüğü 1932 senesi bütçelerinde 
17 417 liralık münakale yapılması hakkında 
1/679 ve Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 se
nesi bütçesinde 1 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/684 numaralı kanun lâyihalarile İda
re heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1932 senesi 
bütçesine 4 600 liralık tahsisat konulmasına ve 
ayni sene bütçesinde 586 liralık münakale yapıl
masına dair 2/72 numaralı kanun teklifi ve Büt
çe encümeni mazbatası [2] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler .. .Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Muvazenei umumiye kanununa merbut büt
çelerde bazı tadilât yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei 
umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut 
cetvelde yazılı fasılları arasmda 113 753 lira
lık münakale yapılmıştır. 

CETVEL 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Zammedilen 
P. Lira 
1 Divanı riyaset azası tazmi

natı ve muvakkat tazminat 1 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 
fi, 2] 183, 188 numaralı matbualar zaptın 

sonuna merbuttur. 

F. 
6 Mefruşat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
12 Mükâleme bedeli 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
MALİYE VEKÂLETİ 

F. 
127 Tenvir, teshin 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
132 Vilâyat müteferrikası 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

Zammedilen 
Lira 
3 500 

Zammedilen 
Lira 
586 

Zammedilen 
Lira 
2 500 

Zammedilen 
Lira 
3 000 

Zammedilen 
Lira F. 

166 1351 numaralı kanun muci
bince sarfolunacak Anka

ra şehri imar masrafı 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

GÜMRÜM VE İHNİSAKLAR VEKÂLETİ 

F. 
232 

Zammedilen 
Lira 
1 000 Mefruşat 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
Zammedilen 

F. Lira 
256 1683 numaralı kanunun 58 

inci maddesi mucibince veri
lecek taekaüt ikramiyesi 20 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
EMNİYET İSLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

F. 
321 Memurlar maaşı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

Zammedilen 
Lira 

10 000 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

F. 
374 

F. 
377 

Zammedilen 
Lira 

Nakliyat 29 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Zammedilen 
Lira 

1861 numaralı kanun muci
bince tekaüt edilecek efrada 

verilecek ikramiye 1 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
665 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Memurlar harcırahı 

Zammedilen 
Lira 
2 000 
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BEİS — Kabul edilmiştir. 

Zammedilen 
Lira 
150 

F. 
666 Mükâleme bedeli 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Zammedilen 

F. Lira 
679 Yüksek baytar mektebi 2 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Zammedilen 

F. Lira 
686 Tedavi ve yol masrafı 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
M. M. VEKÂLETİ ( KARA KISMI ) 

F. 
692 Maaşatı umumiye 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Zammedilen 
Lira 

17 417 

M. M. VEKÂLETİ ( HAVA KISMI ) 

F. 
731 Maaşatı umumiye 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Zammedilen 
Lira 
3 000 

ASKERÎ FABRİKALAR U. M. 

F. 
803 Harcırah 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Zammedilen 
Lira 
1 500 

POSTA, TELGRAF VE TELEFON V. M. 
Zammedilen 

F. Lira 
861 Defatir ve evrakı matbua 2 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Zammedilen 

F. Lira 
872 İnşaat ve tamirat 3 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

7 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 sene
si bütçesine 10 000 liralık tahsisat konulmasına 
dair 1/637 ve bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerin
de 10 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/672 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encü
meni mazbatası fi] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? (Yok sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 
Ankara şehri İmar müdürlüğü 1932 malî senesi 

bütçesine munzam tahsisat verilmesine dair 
kanun 

MADDE 1 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 
1932 malî senesi bütçesinin 7 inci faslının birin
ci (istimlâk bedeli ve muhamminler ücreti) mad
desine 20 000 liralık munzam tahsisat verilmiştir. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye vekili memurdur 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

8 — Barut ve mevaddı infilâkiye ve fişek ve 
av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme 
muvakkat idaresinin 1933 senesi bütçesi hakkında 
1/510 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası [2] 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
barut ve mevaddı infilâkiye inhisarı idaresi 
hakkında geçen sene diğer bazı arkadaşlar gibi 
bendeniz de bazı maruzatta bulunmuştum ve bu 
idarenin memleket ziraatinde yaptığı zararları, 
ayni zamanda ticarî bir zihniyetle idare edile
mediğini bazı erkama müstenit olarak göstermiş
tim. O vakit Hükümet namrna verilen beya
nattan anlamıştık ki zaten bu idare muvakkat
tir. Ve yakm bir zamanda halledilmek üzeredir 
ve ağlebi ihtimal ciheti askeriyeye tevdi edilecek
tir. Şimdi anlaşılıyorki bu bir sene kifayet 
etmemiş, yani tasfiye işi bitmemiş, yine mu
vakkat idare devam edecektir. Yalnız bu tasfiye 

[1 / 189 numaralı matbua saptın sonuna mer
buttur. 

\2] 184 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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uzun zaman devam ettikçe memleketin uğradığı 
zararlar da tevali ediyor. Bu zararlara karsı 
durmak lâzım değilmıi dir? Bu sene dairei 
intihabiyemi gezerken bir çok kazalarda, hatta 
kaza merkezlerine kadar domuzların ikai mazar
rat ettiklerini gördüm. Meselâ, Foçadaki münte-
hiplerim dediler ki, kasabanın kıyısına kadar 
gelen domuzları defedecek elimizde bir vasıta
mız yoktur. Bazan tarlada bir şey kalmadığını 
görürüz. Kemalpaşa kazası, Urla, Torbalı 
kazaları ayni şikâyette bulunuyorlar. 

Diyorlar ki, bunları tenekelerle korkutuyor
duk, fakat o dereceye geldiki tenekelere de 
ehemmiyet vermiyorlar bütün mahsulü silip sü-
püriyorlar. Bunlar için âoil bir tedbir ittihaz 
edilmesi lâzım değilimdir? Bendenizce çok 
lâzımdır. Madem ki Hükümet madenlerin istih-
salâtını kolaylaştırmak için maliyet fiatile satı
yor. Ayni şekilde müstahsıllara da dağıtsın. 
Mahsulâtı ziraiyemizi heba etmek ve müstahsıl-
lanmızı çalışmayacak bir şekle sokmak doğru 
değildir. Gerçi bu idare muvakkat bir idaredir. 
Fakat bu şekilde bırakmaktansa ciheti askeriye
ye vermek kabil değilmidir? Muvakkat olarak 
askeriye idare etsin. Madenlerde yapıldığı gibi 
müstahsıllara da inhisar resmi alınmaksızın mali
yet fiatı üzerinden satılsın. Hasat zamanı gel
mek üzeredir. Eğer maliyet fiatı üzerinden 
satılmazsa köylülerimiz bundan mutazarır olacak 
ve istihsalâtımız çok zarar görecektir. Bunun 
âcil bir karara bağlanması gerektir. 

Atıcılığı teşvik için poligonlar yapılıyor. 
Atıcılık mühim bir sipordur. Memlekette taam-
mümü çok iyi olur. Halkımız bununla uğraş
malıdır. Fakat atılacak fişenkler bu kadar pahalı 
olduğu için oradya kim gidecek? . 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSÎ HASAN FEHMÎ 
B. (Gümüşane) — Ucuzlatılacaktır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (Devamla) — Ucuzla-
tılacaksa mesele yoktur. Fakat bu fiatta kaldık
ça kimse atıcılık yapmaz ve binnetice sarfiyat ta 
çok olmaz. Sarfiyat çok azalmıştır. Hatta dört 
milyondan iki milyona kadar inmiştir. Buna karşı 
tedbir almak lâzımdır. Evvelâ satışı temin etmek 
için ucuzlatalım da ondan sonra poligonu düşü
nelim. Bunu pahalıya mal ediyoruz, bu sebepten 
sarfiyatımız az oluyor. Sarfiyatımızı çoğaltmak 
için ucuzlatmak lâzımdır. 

Pahalılığın bir saikı de, Avrupada bir kere 
çok miktarda imalât yapılıyor, ikinci derece
de de onlar esasen harp levazımı da yapıyor
lar denmektedir. Bendeniz de bu noktai na
zardan ciheti askeriyeye verilsin diyorum. Ci
heti askeriye, muhtelif kısımlara ayınr, bir 
kısmını hususî fişekler için, av kovanları için 
diğer bir kısım fabrikaları da mühimmatı har-
biyeye hasrü tahsis eder. Söyleyeceğim bundan 
ibarettir. * 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Baruta taallûk eden 
maddelerin içinde tenzilâta muhtaç olmayan 
hemen yok gibidir. Bunların tenzilini daima 
arzu ettik. Hepsinden evvvel madencilere yar
dım etmenin muvafık olacağım düşünerek ev
velâ oradan başladık. Madenlerde kullanılan 
patlayıcı maddelerin maliyet fiatma verilme
sine karar verdik. Bu suretle satılmaktadır. 
Madenlerin inkişafında bundan büyük istifade
ler temin edildiğine şüphe yoktur. Bundan son
ra ucuzlatma sırası av malzemesine gelmiştir. 
Bu da tenzil edilecektir. Pek yakın vakitte; 
belki bir ay içinde yapılacaktır. Bu suretle 
domuz vurma hususunda istenilen kolaylıklar
dan İnhisar idaresine teretttüp eden kısmı te
min edilmiş olacaktır. 

Binaenaleyh Hüsnü Beyefendinin arzu ettik
leri ve Bütçe encümeni mazbatasında tavsiye 
buyurulan ucuzluk, zannederim ki - pek katı 
tarih tayin edemeyeceğim - bir ay içinde biter. 

Muvakkat idarenin askerî idareye verilme
sinde ben bir fayda görmüyorum. Çünkü idare 
muvakkat kaldıkça, bizim vekâlete merbut ol
sun, idarei askeriyeye merbut olsun katı ted
bir almağa imkân yoktur. Muvakkatlik bitme
li ki her hangi bir idare bunum için katî bir 
tedbir alabilsin. İmalât cihetini askeriyeye, tas
fiye edildikten sonra vermekte elbette fayda 
olur. 

Çünkü ciheti askeriye diğer imalâtla bunu 
tevhit edebilmek için bir takım inşaata ve tesi
sata muhtaçtır. Bu halde ve henüz tasfiye har 
linde bulunan şirkete ait olan binalar ve tesi
sat sureti katiyede ciheti askeriyeye devredilme
dik^, ciheti askeriye onların mutasarrıfı olma
dıkça onlar üzerinde her hangi bir tadilât yapa
mayacağı için işaret buyurdukları tedbiri alma
ğa imkân yoktur. Bütün bunların yapılması 
muvakkat idarenin bitmesine mütevakkıftır. 3,4 
ay zarfında ümit ediyorum ki tasfiye nihayet bu
lur, ondan sonra idare, şekli katisini alır. Bun
dan sonra eğer ciheti askeriyeye devri mümkün 
olursa - ki şimdilik düşünülen budur - zannede
rim ki imalât hususundaki kolaylık tertibatı ka
tî surette tasfiye yapıldıktan sonra ahnaoak e-
saslı tedbirlerle mümkün olacaktır, tenzilât ta 
pek yakında yapılacaktır. 

Poligonlara gelince: Elbette bunu düşündü
ğümüz zaman tenzilâtı da düşündüğümüz için 
teklif ettik. Ucuzlatmadan poligon yapmağı biz 
de düşünmedik. Ucuzlatma pek yakm olduğa iğin 
po%on tesisini de düşünüyoruz. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 
BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arkadaş

lar, Hükümet merkezi olan Ankarada Çat gölü
nün yanlarında yaşamanın tadını tatmak ister
seniz Mamak özüne gidiniz. Çat gölünün etrafın
daki siyahilerin tamtam çaldıkları gibi her ban-
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cenin bir köşesini ya bir çocuk veya bir kadm 
tutmuş, önünde bir teneke vardır, mütemadiyen 
takırdatır. Ne yapsm, 10 kuruşu veripte bir fi
şek alamaz ki kargayı vursun. Akşama kadar 
takrr talar çalar. Çocuktur; usanır, yeknesak 
çalmaktan. Davul gibi çalmağa da başlar. Tıpkı 
Çat gölü etrafındaki Suriyeliler gibi tuhaf tuhaf 
ahenk işitirsiniz. Şehri ilerletmek, son tabirle 
modernize etmek için asfaltlar yaparız ve saire 
yapanz. öbür taraftan da iptidailikte devam e-
deriz. Poligonlarda tenzilât yapmağa karar ve
ren İnhisar idaresi köylüyü, rençberi, yani müs
tahsili neden düşünmüyor, bilemem. 

RJŞSÎS — Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 
senesi bütfesile münakale hakkındaki lâyihalara 
rey vermeyenler reylerini versinler. 

BÜTÇE En. REİSİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Av malzemesinin daha uouz satılması 
işm bütçenin tetirikmda encümenimiz de bu ba
his üzerinde tevakkuf etti. Nafıa işlerinde kulla
nılacak patlayıcı maddelerin fiatlan üzerinde 
İcra Vekilleri Heyeti kararile bir tenzilât yapıl
dı. Esasen satış fiatlarmın tayini, inhisar kanu
nu mucibince İcra Vekilleri Heyetine verilmiş 
bir salâhiyet olduğu için bir kanun mevzuu at ve 
telâkki etmedik. Mazbatada av malzemesi için de 
tenzilât yapılması için yalnız temenni etmekle 
iktifa ettik. Şunu da söyliyeyim ki müzakerede 
hazır bulunan Maliye ve Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri beyler Hükümetin ilk fırsatta av mal
zemesi üzerinde tenzilâtlı bir tarife tatbik edil
mesi için karar ittiahz edeceklerini encümende 
söylediler. Binaenaleyh mesele, yalnız tatbikata 
geçmekten ibaret kalmışta*. Eğer bir kanun mev
zuu olmuş olsaydı onu da dercederdik. Fakat 
Hükümetin salâhiyeti dahilinde olduğu ve Hü
kümetin de bu işi esasen yapmağı arzu buyurdu
ğu için yalnız temenni etmekle iktifa ettik. 

Yine bu kabilden olmak üzere bütçenin tet-
kikatmda gördük ki patlayıcı maddeleri imal 
eden fabrikalar iptidaî maddelerin bir kısmını 
hariçten getirmek zarure tindedirler; kimyevî 
bazı maddeleri bunlar gümrük resminden, sair 
sanayide olduğu gibi muaf değildir. Bu da ma
liyet fiatı üzerinde haizi tesirdir. Bu husus 
ioin matbu lâyihadaki maddelerimize ilâveten bir 
madde teklif ediyoruz. »Şimdi okunacaktır. 

Muayyen bir miktara kadar İcra Vekilleri 
Heyetince tanzim edilecek listeye yazılacak olan 
ve bu imalâta ait bulunan iptidaî maddelerin 
gümrük resminden muafiyetine dair hükümdür. 
Maksat, bu malzemenin istihsâl ve maliyet fiyat
larını indirmek ve binnetice halka daha ucuz 
mal satmak fikridir. Binaenaleyh maksat hasıl
dır. Hükümet karan aldıktan sonra tatbikata 
geçecektir. 

BEİS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
AKA GÜNDÜZ B. (Ankara) — Efendim, av 

işlerile çok yakından alâkadar olduğum için İn

hisar idaresile uzun müddet temasta bulundum. 
Gerek İktisat vekâleti ve gerek İnhisar idaresi, 
gerekse mensup olduğu Hükümet, Atalây B. 
arkadaşımın dediği gibi halkı kargalarla ve 
tenekerle karşı karşıya bırakmamışta*. Halk 
Çat gölü kenarında değil, Paris kenarmdadır. 
Şunu da arzedeyim ki Pariste de Berlinde de 
halk kargalarla ve çıngıraklarla karşı karşıyadır. 
Bu, halk ve hesap işidir. Köylüye ucuz barut 
vermek, ucuz tüfek vermek; karga vursun diye 
değil, kurt vursun,domuz vursun diyedir. Yani 
attığı fişek vurduğu avın bedelinden az olsun 
diye veriyor. Bir bahçeci bunu 10 paraya, 20 
paraya da maletse o fişengi bir kargaya atmaz. 
1500 ü birden gelir, onlara atar. Binaenaleyh 
bir kuruşu hangi bahçeci kargalar için sarf eder. 
Kargalar için ve bu gibi küçük hayvanlar için 
tenekeler, çıngıraklar, vardır. Medenî dünyada 
da bunları kullanırlar. Maksat bunlardan ziya
de büyük ve çok muzır hayvanlar için ucuz ver
mek meselesidir. Onun için arzediyorum ki İkti
sat vekâleti halkı Çat gölü kenarında bırakma
mıştır. 

REİS — Başka söz yoktur. Maddelere geçil
mesini kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 
Barut, mevaddı infilâkiye, fişek ve mühim
matı ve av saçması inhisarları işletme mu

vakkat idaresinin 1933 malî senesi bütçe 
kanunu 

MADDE 1 — Barut, mevaddı infilâkiye, 
fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları 
işletme muvvakkat idaresinin 1933 malî senesi 
masrafları için merbut (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 340 242 lira tahsisat verilmiştir. 

A - Cetveli 
F. Lira 
1 Merkez ve taşra memur ve müs

tahdemleri 104 520 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
2 Fabrikalar daimî ve muvakkat 

müstahdemleri ücretleri 89 125 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
3 Harcırah ve tazminat 9 600 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
4 idare masrafları 80 400 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
5 Fabrikalar idare masarifi 52 229 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
6 1018 numaralı kanun mucibince 

muhbir ve musadirlere verilecek 
ikramiye 1 000 

t 
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REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
7 1715 numaralı kanunun 8 inci 

maddesi mucibince Cumhuriyet 
merkez bankasına verilecek itfa 

karşılığı 3 368 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi A cetveli ile kabul eden

le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — İşletme muvakkat idaresinin 

1933 malî senesi varidatı merbut (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 556 001 lira tahmin 
edilmiştir. 

B - Cetveli 
F. 
1 Barut ve mevaddı infilâkiye ve 

R E Î S -
F. 

teferruatı 
• Kabul edilmiştir. 

2 Revolver fişeği ve av mühimmatı 

REİS — 
F. 
3 

REİS -
F. 
4 

REİS -
F. 
5 

REİS — 
F. 
6 

ve teferruatı 
Kabul edilmiştir. 

Av saçması 
Kabul edilmiştir. 

Şenlik fişeği 
- Kabul edilmiştir. 

Muhtelif varidat 
Kabul edilmiştir. 

Kaçak hasılatı 

Lira 

340 000 

Lira 

150 000 

Lira 
60 000 

Lira 
1 000 

Lira 
5 000 

Lira 
1 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi B cetveli ile birlikte ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Muvakkat işletme idaresinin 

merkez ve taşra teşkilatile fabrikaları memur 
ve müstahdemleri kadrosu merbut (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi (C) işaretli cetvelle ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Fabrikalara lüzumu olan ipti
daî ve müstehlek maddeler bedelleri, işçi üc
retleri, fabrikalarda yapılamayacak ve ya
bancı memleketlerden getirilecek yapılmış in
hisar maddeleri esmanı, iptidaî ve yapılmış 
maddelerin gümrük resimleri, nakliye ve si
gorta masrafları, alelumum mallarm sigorta 
bedelleri, fabrikaların tamir ve bakım masraf
ları, av saçması yapma ücreti,, fabrikalar işçi
lerine mahsur, iş elbiseleri, satış aidatı ve sair 
bütçede olmayan işletme masraflarının veril
mesi için 500 000 liralık mütedavil sermaye ka
bul olunmuştur. 

I İşbu mütedavil sermaye satış hâsdatile mas
raf bütçesinden bakiye kalacak miktarla temin 
olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Esasları Gümrük ve inhisar
lar vekaletince tasvip edilecek teminat muka
bilinde kredi ile satış yapılabilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 4 üncü madde ile verilen 
500 000 liralık mütedavil sermayeden başka 
mezkûr maddede sayılan işlerin yapılması için 
lüzum görüldüğü takdirde Gümrük ve inhisar
lar vekâletinin tensibi ile muvakkat işletme ida
resi müddeti bir seneyi geçmemek üzere ayrıca 
250 000 liraya kadar kısa vadeli istikraz ve 
avanslar aktine, kredi ve hesabı cariler açtır
mağa ve Maliye vekâleti de bunlara kefalet 
etmeğe mezundur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Varidat ve masraf bütçesi ara
sındaki fark 4 üncü madde ile tahsis olunan 
mütedavil sermayenin ikmalinden sonra üst 
tarafı Hazineye varidat fazlası olarak tediye 
olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Mahkeme masrafları ve 1918 
numaralı kanun mucibince haber verenlere, ya
kalayanlara verilecek olan ikramiyeler için 
bütçeye konulan tahsisat kâfi gelmediği takdir
de fazla sarfına lüzum görülecek meblâğ hak
kında umumî muhasebe kanununun 48 inci mad
desi hükmü cereyan eyler. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Muvakkat işletme idaresi ta
rafından bayilere verilecek beyiye kâğıtların
dan nüfusu 50 000 ve daha fazla olan vilayeti 
merkezlerinde senelik üçer ve diğer yerlerde 
birer lira harç alınır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Ücretli memurlardan vefat 
edenlerin teçhiz ve tekfin masraflarına ve ai
lelerine yardım olmak üzere memur ve müs
tahdemler ücretleri tasarrufatrndan bir maaş 
nisbetinde yardım akçesi verilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
I Kabul edilmiştir. 

- 188 -
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MADDE 11 — Fabrikaların ecnebi mütehas

sıslarından birinin vazifesine hitam verildiği 
takdirde yerine alınacak Türk mütehassıslara 
verilecek ücretler Gümrük ve inhisarlar vekâ
letinin tasvibile ecnebilere ayrılan tahsisattan 
verilir. 

BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Barut ve patlayıcı maddeler 
imalâtında kullanılmak üzere işletme muvakkat 
idaresince hariçten getirilecek iptidaî maddele
rin 25 bin liraya kadar gümrük resmine tekabül 
edecek miktarı resimden muaftır. 

Bu maddelerin teşviki sanayi kanunu hüküm
lerine göre bir cetveli İcra Vekilleri Heyetince 
tanzim olunur. 

BEİS — Bu madde Bütçe encümeni tarafın
dan yeni teklif edilmiştir. Esasen bu madde hak
kında izahat verilmişti. Söz isteyen var mı? 

Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

9 — Evkaf umum müdürlüğü 1929 senesi 
son hesabına dair yapılan son mutabakat beyanna
mesinin takdim kılındığı hakkında 3/307 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Ev
kaf umum müdürlüğü 1929 senesi hesabı katisi 
hakkında 1/362 numaralı kanun lâyihası ve Di
vanı muhasebat encümeni mazbatası [İl. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı efendim? (Yok sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 
Evkaf umum müdürlüğünün 1929 malî senesi 

hesabı katî kanunu 
MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 

1929 senesi umum masarifi bağlı (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere (3 725 383) lira 94 kuruştur. 
REİS — Birinci maddeyi cetvelle birlikte ka

bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

[1] 193 numaralı matbua zaptın sonuna 
bağlıdır. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün ayni sene 
umum varidatı bağlı (B) cetvelinde gösterildiği 
üzere (3 179 507) lira (16) kuruştur. 

REİS — İkinci maddeyi cetvelle birlikte ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1929 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelin
de ayn bir sütunda gösterildiği üzere (413 955) 
lira (50) kuruştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — (A) cetvelinin sütunu mahsu
sunda gösterildiği üzere 1930 senesine devri meş
rut tahsisat miktarı (815 853) lira (6) kuruştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler. Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Başvekil memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kanunun heyeti umumi
yesi kabul edilmiştir. 

10 — Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı 
icrasına dair olan kanuna müzeyyel 1/640 numa
ralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muave
net encümeni mazbatası fil 

REİS — Bu lâyihanın birinci müzakeresi ic
ra edilmişti. Onun için maddelere geçiyoruz. 

Tababet ve şuabatı sanatlerinin tarzı icrasına 
dair 2 nisan 1928 tarih ve 1219 numaralı 

kanuna katılacak kanun 
MADDE 1 — 1219 sayılı « Tababet ve şua

batı sanatlarının tarzı icrasma dair kanuna » 
aşağıdaki madde katılmıştır : 

Ankara numune hastanesinde vazife görmek 
ve dışarıda hekimlik etmemek ve hizmet müd
detleri beş yılı geçmemek şartile beş ecnebi mü
tehassıs tabip getirilir. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalea 
var mı efendim? (Yok sesleri). Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

[1] Birinci müzakeresi 47 nci inikattadır. 
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REİS — İkinci maddeyi kabul edenler... 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunu yürütmeğe Sıhhat 
ve içtima îmuavenet vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir 
// — Asken ceza kanununa müze.*}yel 1/518 

numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Ad
liye encümenleri mazbataları [il. 

REİS — Kanunun ikinci müzakeresidir efen
dim, maddelere geçiyoruz. 

1632 sayılı askerî ceza kanununa müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Aşağıda yazılı fiilleri ilk defa 

yapan zabitlerle askerî memurlar ve gedikli kü
çük zabitlere iki aydan altı aya kadar hapis 
cezası verilir. 

Tekerrürü halinde evvelce verilmiş olan ce
za bir kat arttırılmakla beraber zabitlerle as
kerî memurlar hakkında (ihraç) gedikli küçük 
zabitler hakkında ( rütbenin geri alınması) ceza
ları da birlikte hükmolunur. 

A) Ticaret yapmak veya yaptırmak, 
B) Ticarî ve sınaî müesseselerde vazife kabul 

etmek. 
REİS — Birinci maddeyi kabul edenler . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Aşağıda yazılı fiilleri ilk defa 

yapan ihtiyat zabitleri hakkında iki aydan altı 
aya ve küçük zabitlerle neferler hakkında on 
eş günden üç aya kadar hapis cezası verilir. 

Tekerrürü halinde cezalan bir kat arttırıl
makla beraber küçük zabitler hakkında ( rüt
benin geri alınması) cezası da birlikte hükmolu
nur. 

A) Filî hizmeti askeriyelerini ifa esnasında 
bizzat ticaret veya sanatle iştigal etmek, 

B) Ticarî ve sınaî müesseselerde vazief kabul 
etmek. 

Ancak tebdili hava veya resmî mezuniyet 
suretile kıta ve müesseselerden ayrılanların as
kerlik kıyafetinden ayrılmak şartile kendi iş ve 
sanatlarile iştigalleri caizdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Askerî doktorların bizzat hu
susî hastane açmaları memnudur Hilâfında ha
reket, birinci madde mucibince cezayi müstel-

[lJ Birinci müzakeresi 48 inci inikattadır. 

zimdir. Ancak çalışma saatleri haricinde ve mah
sus kanununa göre icrayi sanat etmeleri caizdir. 

REİS — Kabul edenler.. Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler.. Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REtS — Kabul edenler.. Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

12 — Kastamonu mebusu Hasan Fehmi Be
yin, verginin koaylıkla alınması yollarına dair 
2/50 numaralı kanun teklif ile mükelleflere ver yi 
karnesi verilmesi hakkında 1/593 numaralı kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları [.!]. 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir efen
dim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim bu 
kanunun kabul olunduğu gündenberi orada kul
lanmış olduğumuz (karne) yerine bir kelime bu
larak bu ecnebi kelimeden kurtulmak hususunda 
bir taassup gösterdim. Her arkadaştan aşağı yu
karı sordum, fakat esaslı olarak bir kelime bula
mamakla beraber halkın lisanında çok kullanı
lan ve hepimizin kullandığı bir kelimeyi daha 
muvafık buldum. O da ( cüzdan ) kelimesidir. 
Vergi karnesi diyeceğimiz yerde, vergi cüzdanı 
deriz. Bendeniz bundan daha iyi bulacak her 
hangi bir kelimenin taraftarıyım. Fakat vergi 
cüzdanı, kitap cüzdanı, para cüzdanı, daima bi
zim lisanımızda kullanılan kelimelerdir ve her 
halde karneden daha iyidir. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. 
Karne yerine cüzdan denilmesini kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
O halde karne yerine cüzdan denecektir. 

Mükelleflere vergi cüzdanı verilmesi hak
kında kanun 

MADDE 1 — İsteyen mükelleflere Devlet 
bütçesine giren vasıtalı ve vasıtasız senelik ola
rak tahakkuk ettirilen vergiler için cüzdan ve
rilir. Vergi cüzdanlarına, tahakkuk şubesi teş
kilâtı olan yerlerde şube ve bu teşkilât olma
yan yerlerde kaza varidat idaresi hududu içe
risinde mükelleflerin her sene tahakkuk edecek 
vergilerile bu vergilre karşı ödeyecekleri para-

f il Birinci müzakeresi 18 inci inikattadır. 

- 1 9 0 -



İ : *4 20 5-1933 C : 1 
lâr yazılır. Mükellefler cüzdanlarını diğer ta
hakkuk şubelerine veya kaza varidat idameleri
ne götürerek o şube ve kazalar hududu içeri
sindeki vergilerini ve ödeyecekleri paralan yaz
dırabilirler. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Vergi borçlarını ödeyen mü-
fcellenere mal sandıklarınca şimdiye kadar ol
duğu gibi ayrıca makbuz verilir. Mükellefler 
vergi borçlarını öde'diMerini bu makbuzlarla 
veya vergi cüzdanlarile ispat edebilirler. 

jRÜÎS — Mactdeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Vergi cüzdanlarında makbuz 
numaraları ve makbuzlarda da cüzdan numara
lan yazüîr. Vergilerin her türlü tahavvülât 
ve tadilâtı cüzdanlara işeret edilir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Vergi cüzdanları müddetle 
mukayyet değildir. Zayi olan veya her sayifa-
si kullanılarak dolmuş bulunan cüzdanların ye
rine diğerleri verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mükelleflere vasıtalı vergiler 
ijjitt ayn ve vasıtasız Vergiler için ayn cüzdan
lar verilir. Bu 'öüzdâülarîn ŞeMi ve ne suretle 
doldurulacağı Maliye vekaletince tayin olunur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Vergi cüzdanlan Maliye ve
kaletince ihzar, ve fiatı tesblt olunarak ıhal&an-
dıklanttdan satılır. Şu kadar ki bu cüzdanla
rın bez kâ|îilanna .^irmibeş ve meşin kaplıla
rına elli kuruştan fazla hat konamaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Cüzdanlar üzerinde yürütüle
cek her türlü kayitler damga resminden muaf
tır. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

13 — Ankarada yapılacak polis mektebi hak
kında 1/646 numaralı kanun lâyihası veBütçe 
encümeni mazbatası fil. 

BEİS — Bu kanunun da ikinci müzakeresidir. 

Ankarada yapılacak polis mektebi hakkında 
kanun 

MADDE 1 — Ankarada yapılacak polis mek
tebi inşaat, tesisat ve sair masrafları için 1933. 
1934 ve 1935 seneleri bütçelerine konulacak tah
sisattan verilmek şartile mezkûr senelere şamil 
olmak üzere 200 000 liraya kadar taahhüt icrası
na Dahiliye vekili mezundur. 

BEİS — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Barut inhisan bütçesine rey vermeyen ze
vat lütfen reylerini versinler. Bey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

14 — Türkiye Cümhuriyetile Irak Hükümeti 
arasında münakit ticaı*et muahedenamesinin tas
diki hakkında 1/233 numaralı kanun lâyihası 
ve, Hariciye ve İktisat encümenleri mazbata
ları [2] 

BEİS — Bu kanunun da ikinci müzakere
sidir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Kırallığı Devlet
leri arasında münakit ticaret muahedesinin 

tasdikma dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Gümhuriyeti ile Irak 
Kırallığı Devletleri arasmda 1932 senesi kânu
nusanisinin onuncu günü Ankarada imza edilen 
ticaret muahedesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

[1,2] Birinci müzakereleri 49 uncu inikat
tadır. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesi açık reyle reyi

nize arzedilecektir. 
îki defa müzakereye tâbi olan lâyihaların 

birinci müzakerelerine başlayacağız. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 

B. (Gümüşane) — îki defa müzakereye tâbi 
olan lâyihalardan 3, 5, 10, 13, 15 numaralan 

taşıyan lâyihalann bir kısmı teşkilâta taallûk 
ediyor, yani tevhit ve teadül kanununun tadiline 
taalûk ediyor. Bütçenin heyeti umumiyesinin 
müzakeresi hitam bulmadan, Heyeti Celilece bu 
kanunlar hakkındaki noktai nazarın malûm ol
ması lâzımgelir. Bunun için müstacelen müza
keresini mazbatalarda da tahriren arzettik kabu
lünü rica ediyoruz. Diğer kısmının bir kaç tanesi 
teşkilâta aittir, bir kaç tanesi de bütçesinin az 
çok fasıllan rakamları üzerinde ufak tefek tadi
lâtı tazammun edecek mahiyettedir. Onun için 
bu maddelerin Heyeti Celileniz kabul buyurursa 
müstacelen müzakeresini rica ederiz. 

REİS — Efendim, tensip buyurursanız ruz-
namemizdeki mevaddın heyeti umumiyesini müs
tacelen müzakere edelim. 

1.1 — Temyiz makkvmesİHİu Ankaraya nakli 
hakkında 1/560 numaralı kanun lâyihası ve Ad
liye encümeni mazbatası 

Ad. E. M. M. SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — 
Efendim, bu cetvelin 8 numarasında temyiz mah
kemesinin Ankaraya nakline ait lâyiha vardır. 
Bunun tehiri müzakeresini encümen namına rica 
ediyorum. 

REİS — Efendim, Adliye encümeni mazbata 
muharriri Temyiz mahkemesi hakkındaki lâyihai 
kanuniyeyi istiyor. Onu Adliye encümenine ve
riyoruz? Bundan maada olan diğer kanun lâ-
yihalannın müstacelen müzakerelerini reyi âli
nize arzedeceğim. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

O halde bunlan müstacelen müzakere edece
ğiz. 

16 — Türkiye hava yolları idaresi hakkında 
1/499 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, 

Dahiliye ve Bütçe ve İktisat encümenleri mazba
taları fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Mazbata 
muharririnden bir sual. Kanunun başlığı Türki
ye hava yollan idaresi teşkilâtıdır. Bu kanunun 
bu serlevhası ve muhtevası bana Türkiye dahi
linde hava yollarında seyahat yaptırmak salâhi
yetinin bu idareye münhasır olduğunu gösteri
yordu. Bu sefer iktisat encümeni, «hava yolları 
Devlet isletme idaresi teşkilâtı» yapmış Binaen
aleyh iki türlü teşkilât olabilmesi ihtimali var 
gibi çıkıyor. Bu hususta lütfen izahat verseler 
iyi olur. 

İKTİSAT En. M. M. İSMAİL B. ( Şebin Ka-
rahisar ) — Efendim, bunda inhisar mahiyeti 
yoktur. Sonra kanunun serlevhasını da değiştir
mek icap eder. Eğer matbaa hatası varsa o değiş
tirilebilir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) —O halde bir 
sual.. İktisat encümeni noktai nazanna göre Tür
kiye hava yollan idaresinden maada bir başka 
teşekkülün Türkiyede seyahat etmek salâhiyeti 
olacak mıdır? 

İSMAİL B. (Şebin Karahisar) — Eşkâli var
dır, eşkâline riayet etmek üzere yapabilir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde Hü
kümetten, Millî Müdafaa vekilinden bir sual; 
ayni noktai nazara iştirak ediyorlar mı? 

MİLLÎ MÜDAFÂA VEKİLİ ZEKÂİ B. (Di-
yarbekir) — Efendim; Hükümet te İktisat encü
meninin noktai nazanna iştirak etmiştir. Esasen 
Hükümetin, hava yollan işletme işi için bir inhi
sar tesisi maksadı yoktur. Fakat şüphesiz ki ha
valarımızda ecnebi tebaasına mensup şirketler 
idaresindeki sefaini havaiye işletilemez. Bu, Dev
lete ait bir işletme idaresidir. Fakat Türkiyede 
bütün Türklerin her nevi vesaiti nakliyeyi işlet
me salâhiyeti olduğu gibi sefaini havaiye, sivil 
tayyareler işletebilirler, münakale yapmağa salâ-
hiyettardırlar. Ecanibe gelince, onlar Devletler 
arasındaki müzakere ve beynelmilel kavaide tâ
bidir. 

REFİK B. (Konya) — Yani vekil beyefendi
nin izahatlarından, gerek Türk ve gerekse ecnebi 
olsun bu husustaki mevzuata riayet etmedikçe 
her aklına estiği zaman havalarda serbestçe ge-
zemez, manası çıkıyor (O demektir sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — De
niz ve kara vesaitinden istifade edenler, bu 
hava vesaitinden de istifade edecekler midir? 

MİLLÎ MÜDAFAA V. ZEKÂİ B. — Efen
dim, kanunun metninde buna ait bir madde 
vardır. Kimse bu vesaitle seyahatten meccanen 

[1] 163 numaralı matbua ve ilâvesi zaptın so
nuna merbuttur. 
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istifade edemez demeğe mecbur olduk. Heyeti 
celileniz hâkimdir. Bu, çok masraflı bir idare
dir. Her halde masrafının hâsılatından fazla 
olacağı tahmin edilmektedir. Muhtelif memle
ketlerde bu gibi teşekküllerin tesisi zamanında 
bunlardan meccanen istifade etmek gayesine 
revaç verilmiş olması, bir çok teessüslerin ne
tice itibarile masraflarını kapatmayarak inki-
raz bulmağa sevkeylemiştir. Onları göz önün
de tutarak bu çok masraflı iş için kimsenin mec
canen seyahat etmeyeceği kaydini lâyihaya 
koyduk ve arzettik. Hüküm Heyeti ceüleni-
zindir. 

EMÎN B. ( Eskişehir ) — Efendim, her 
hangi bir kimse hava hatları tesis etmek iste
diği zaman bu teşekkül vasıtasile Hükümete mi 
müracaat edecek, yoksa mercii ayn mıdır? 
Bunu müphem görüyorum. Tebarüz ettirilmesi 
lâzımdır. 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. ZEKÂÎ B. — Efen
dim, bu kanunla bizim kastettiğimiz, bir 
Devlet işletme idaresi şeklidir. Nasıl Devlet 
demiryolları olduğu gibi bazı şirketlere men
sup demiryolları mevcut ise, Devlet hava yol
lan işletme idaresi olduğu gibi Hükümetten 
müsaade almış Türklere ait şirketlerin de mem
lekette hava nakliyatında bulunmaları tabiî ve 
çok şayanı arzudur. 

EMÎN B. ( Eskişehir ) — Mercii neresidir? 
M. M. V. ZEKÂÎ B. ( DiyarbeMr ) — Bu 

baptaki lâyihai kanuniye iktisat encümeninden 
Heyeti celilenize takdim edilmek üzeredir. Di
ğer yollarda olduğu gibi hava yollan için de 
bir müdüriyeti umumiye vardır. Memlekette 
bilûmum hava vesaitini idare için diğer sivil 
vesaitte olduğu gibi tetkik ve muarkabe ve sa
lâhiyetini haizdir. 

EMÎN ASLAN B. ( Denizli ) — Tayyare 
Cemiyetinin kadrosu müsaittir. Bu vazifeyi 
oraya verebilirdik. Niçin ayn teşkilât yapı
yoruz? 

M. M. V. ZEKÂÎ B. ( Diyarbekir ) — Tay
yare Cemiyeti vasıtasile veya şirket vasıtasile 
yapmak mümkündür. Fakat bu idareyi, her 
hangi bir şekilde nakliyatı idare edebilmek için 
ehliyeti kanuniyeyi haiz bir şahsiyet vücude 
getirmek maksadile teşkil ettik. Bu, teşekkül 
ettikten sonra Tayyare Cemiyeti vasıtasile ya
par, yahut başka şekilde yapar. Kanun o 
hakkı nezetmiyor. Bu murakabenin Devlet teş
kilâtı vasıtasile yapılması hususundaki fikir de, 
tasarruf maksadına müptenidir. Çok masraflı 
olan bu teşekkülü lüzumundan fazla masrafa 
sokmamak içindir. Hangar ve saire gibi bir 
çok masrafı istilzam ettiren hususat vardır. 
Halbuki Millî Müdafaa vekâletinin elinde bu 
gibi tesisat mevcuttur. Rasat istasyonlan, tel
siz tesisatı gibi vekâletin elinde mevcut vesait
ten istifade etmeleri lâzımdır. Bidayette hâsı

latları masraflarına tekabül etmeyeceği için 
ve hiç bir yerde yeni tesis edilen bu gibi mü
esseselerin ilk zamanlarında varidatları masraf
larını kurtarmadığı görüldüğünden Hükümet 
tarafından lüzumunda asgarî bir yardımla ya
pılabileceği için ve teşkilâtı mevcut olduğundan 
bu yardnnlan en çok yapması mümkün olan 
Millî Müdafaa vekâletine merbut şekilde tesis 
edilerek tasarruf gayesi takip edilmiştir. 

(Maddelere geçilsin sesleri). 
REİS — Başka söz istiyen yoktur. Maddele

re geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler .... 
Kjabul edilmiştir. 

Havayollan Devlet işletme idaresi teşkilâtı 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiyede havayollan tesis 
etmek ve bu yollar üzerinde nakliyat yapmak 
için Millî Müdafaa vekilliğine merbut ve hükmî 
şahsiyeti haiz (Havayollan Devlet işletme ida
resi ) namile hususî bir idare teşkil edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — îdare sivil olup Millî Müdafaa 
vekilliğinin teklifi üzerine îcra Vekilleri Heye
tinin kararile tayin ve tebdil olunan bir müdür 
tarafından tedvir olunur. Merkezi Ankaradır. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Havayollan Devlet işletme 
idaresi mülhak bütçe ile idare olunur. Varidatı 
Millî Müdafaa vekilliği hava bütçesinin nâzım 
masraf faslından yardım şeklinde verilmesi 
bütçe ile kabul edilecek miktardaki paradan ve 
işletme hasılatından terekküp eder. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hava hatlarının istilzam ettiği 
teşkilât Büyük erkânı harbiye reisliğinin işti
rakiyle tanzim edilerek bütçe lâyihasına rapto-
lunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İdarenin hakikî ve hükmî şa
hıslarla akit ve muamelelerinde ve memur ve 
müstahdemlerile olan münasebetlerinde umumî 
hükümler caridir. 

Bu idarenin bütün mallan, eşya ve vasıta-
lan ve paralan, Devlet malı hükmündedir. 

Eşhas ve eşya için idarece ve posta mürase-
lâtı için Posta ve telgraf ve telefon idaresile 
müştereken tanzim edilecek nakliye tarifeleri 
Millî Müdafaa vekilliğinin teklifi ve îcra Vekilleri 
Heyetinin tasdikile katiyet kesbeder ve yine bu 

ı yol ile tebdil ve tadil olunur. 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Hava yolları Devlet işletme 

idaresinin bütün tesisat ve vesaiti Millî Müdafaa 
vekilliğine merbut fabrikalarda maliyet fiatile 
tamir ve ıslah edilir ve müstacelen lüzum olacak 
yedek eşya, malzeme ve vesaiti askerî depo ve 
ambarlardan maliyet fiatile satılır. 

Bu bedeller bir taraftan hava bütçesi nâzım 
faslına masraf ve diğer taraftan ayni fasla irat 
kaydolunur. Maaş ve ücretleri hava bütçesin
den verilmekte olan eşhas müstacel ahvalde 
Millî Müdafaa vekilinin muvafakatile bu idare
de çalıştırılabilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — İdarenin alım ve satım mua
meleleri müzayede ve münakaşa kanununa töbi 
olmayıp icra Vekilleri Heyetince tayin edilecek 
esasat dairesinde yapılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — İdarenin sarfiyat ve hesabatı 
muhasebei umumiye kanunu hükümlerine göre 
icra ve tesis olunur. Ancak Divanı muhasebatın 
murakabesi sarfiyatın vukuundan sonra ifa edi
lir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Seyrüsefere müteallik inzibatî 
ahkâm ayrıca bir nizamname ile tesbit olun
caya kadar Devlet demiryollarında tatbik edilen 
cezaî hükümler havayolları idaresi tesisat ve 
vesaitini bozanlar ve her ne suretle olursa olsun 
seyrüseferin emniyetini ihlâl edenler hakkında 
da tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Havayolları Devlet işletme 
idaresinin tayyarelerile her ne şekil ve suretle 
olursa olsun meccanen seyahat edilemez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Kaza vukuunda kazaya du
çar olanlara veya ailelerine verilecek malî taz
minat miktarı azamî on bin lira olup bu da si
gorta kumpanyasından idarece istifa ve mutazar
rırlara tesviye olunur. 

Bu maksatla tayyareye rakip olan yolcular 
10 000 liraya sigorta edilir. Sigorta primi idare
ce istifa edilen nakliye ücretinden tesviye olu
nur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim; 

hiç şüphesiz ki bu kanun lâyihası, medenî yolda 
esaslı bir adım atmış olduğumuzu gösteriyor ve 
hiç şüphesiz ki böyle Devletin kefaletile ve onun 
mütehassıslarının idaresi altında müesses bir 
teşekkül, insanın hayatı için en emniyetbahş bir 
müessesedir. Bu müessesenin en emniyetbahş 
ikinci bir maddesi de tayyareye binen adamların 
hayatının sigorta ile temin edilmesidir. Yalnız 
bendeniz İktisat encümenince dahi kabul edil
memesine imkân görmediğim bir noktai nazarı 
dermeyan edeceğim. O da: 5 bin lirayı 10 bin li
ra yapmışlar.. Çok doğrudur. 11 inci madde, ida
renin azamî olarak 10 bin liraya bir insanın ha
yatını sigorta edebileceğini gösteriyor. O halde 
tayyareye binecek insanlar 10 bin liraya sigor
ta olunabileceği gibi 5 bin liraya, 3 bin liraya da
hi sigorta olabilir. Fakat her halde sigorta ol
ması lâzımdır. 10 bin liraya sigorta olanların 
verecekleri prim başkadır, 5 bin liraya sigorta 
olanların verecekleri prim başkadır. Bu noktai 
nazardan maddenin tarzı tahriri değiştirilmeli
dir. Birinci fıkrada, idare 10 bin liradan fazla 
sigorta yapmaz, ikinci fıkra da, bu maksatla 
tayyareye rakip olan yolcular 10 bin liraya si
gorta edilir kaydi var.) Halbuki yukarıdaki fık
rada malî tazminat miktarı azamî 10 bin liraya 
kadar olduğuna göre yukanki azamî kaydi asga
riyi kabul etmektedir. Aşağıdaki fıkra, beheme
hal her yolcunun 10 bin liraya sigorta edilmesini 
icbar mahiyetinde olduğu için tensip ederseniz 
bunu da birinci fıkraya uyduralım. Tayyareye 
rakip olan yolcuların sigorta primleri bilet satı
lırken alınır ve kumpanyalardan tahsil eder, kaç 
liraya sigorta edilmişse tahsil eder. Yoksa her 
yolcu 10 bin liraya sigorta edilsin demek doğru 
değildir. 

İKTİSAT ENCÜMENİ M. M. İSMAİL B. (Şe-
bin Karahisar) — Efendim, birinci fıkra ile ikin
ci fıkra arasında hüküm itibarile fark vardır. 
Arkadaşım tarafından zannederim anlaşılmamış
tır; izah edeyim. 

Tazminattan maksat, icabında mahkemeye 
müracaat ederse o şirket 10 bin liradan fazla taz
minat vermesin. İkinci fıkradaki 10 bin lira ise 
beynelmilel kabul edilen miktardır. Bu 125 bin 
franktır, bizim paramızla 10 bin lira etmektedir 
ve bilet satarken her memlekette biletin arkasına 
yazılmış bulunmaktadır. Şimdiye kadar bir çok 
memleketlerde teamül böyledir. Diğer memle
ketlerde böyle olduğu gibi bizde de böyle olmuş
tur. Tayyareye rakip olan adam sakatlanırsa ve
ya ölürse veresesi 10 bin liradan fazla para tale-
bedemez. 

HAMDİ B. (Ordu) — Efendim, bu maddede 
tayyareye binenlerin sigorta edilmesinin sebebi 
Türkiye hava yollarının inkişafına hizmet etme
sidir. Herkes rağbet etsin ve binsin. Fakat hava 
yollarını idare edebilmek için sivil ve iyi tayya
reci yetiştirmek lâzımdır zannediyorum. 
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Halbuki hava yollarında çalışan tayyarecile

rimiz gayet az maaş alıyorlar ve belki de sigorta
lan filân da yoktur. 150 lira kadar bir maaş 
alıyorlarmış. Tevkifat çıktıntan sonra ellerine 
110 lira geçiyor. Amerikadan pilotlar getir
mişler. Bunlara 950 lira maaş veriyorlarmış. 
Bunlar mütehassıs dahi olsa950 lira aldıkla
rına göre ayni hatlarda işleyen türklerin pek 
az maaş almaları doğru değildir. Memlekette 
sivil pilotların yetişmesi için para noktai na
zarından biraz müsait davranılmak lâzımgelir. 
Müdafaai Milliye vekilinden soruyorum; Bu 
yolcular hakkında yapılan sigortalar işinde pi
lotlar ve tayyareciler de dahil midir ve onlar 
için ne düşünülmüştür? 

REÎS — Irak Hükümeti ile yapılan ticaret 
muahedesi hakkındaki kanun lâyihasına rey 
vermeyenler varsa lütfen reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
M. M. V. ZEKAÎ B. (DiyarbeMr) — Efen

dim, bu maddeden maksat, tayyareye rakip 
olacak yolcuların kendi arzularile sigorta 
kumpanyalarına nefislerini sigorta etmek 
hususunda istedikleri meblâğ mukabilin
de sigorta ettirmelerini menetmek değildir. 
Herkes isterse nefsini yüz bin liraya sigorta 
ettirir. Madde, yolcuların rızasına veya yol
cular tarafından primin verilmesine bakılmak
sızın alınan bilet içerisinde kendisinin de on 
bin liraya sigorta edildiğini idarenin buna ic
bar edilmesine dairdir. Yoksa yolcuların ayrı
ca sigorta muamelesine kanşılmıyacaktır. Yani 
eğer Ankaradan Istanbula gitmek faraza 35 
lira ise ve bir yolcunun on bin liraya sigorta 
edilmesi için beş lira sigorta primi vermesi la
zımsa 35 lira içerisinde 5 lirayı da idareye si
gorta diye vermiş bulunacaktır ve otomatik-
man herkes, her yolcu ve beyefendinin sorduk
ları tayyareciler ve pilotlar da sigorta edilmiş 
bulunacak, bunu Hükümet yani idare yapmış 
olacaktır ve sahibinden de aynca prim alın
mayacaktır. Çünkü o tarifenin içinde sigorta 
ücreti dahildir. Binaenaleyh maazallah bir ka
za vukuunda ailesine verilecek olan tazminat 
miktarı azamî on bin lira olacaktır. Yani on 
bin liraya sigorta edilmiş olduğundan tazmi
natın âzamisi budur. Fakat ölmeyipte hayatı 
zedelendi, bir yeri kırıldı, şu oldu bu oldu ise 
zaran derecesine göre tazminat verilecektir. 
Onun için biz beş bin liraya mecbur olalımda 
üsttarafını isterse kendisi yaptırsın demiştik. 
Fakat arkadaşlar, beynelmilel yapılan umumî 
tarifelere tetabuk etmesini istedikleri için on 
bin lirayı kabul ettiler. Maddenin tahriri bu 
suretle vaki olmuştur. Bu izahattan sonra zan
nederim ki Refik Şevket Bey arkadaşım tatmin 
edilmişlerdir. 

Arkadaşımın sual buyurdukları tayyareci
lerimizin maaş ve tahsisatlarının az olması me

selesine gelince; bunlar Devlet teşkilâtında kı
demlere tabidirler. Yüz elli lira alanlar oldu
ğu gibi daha fazla alanlar da vardır. Geti
rilmiş olan iki Amerikalı mütehassıs meselesi, 
mukavele meselesidir. Bunlara 300 dolar yani 
500 lira kadar para veriyoruz. Bunlar müte
hassıstır. Talebe yetiştirdikleri gibi bir çok 
mesuliyetleri de deruhde etmişlerdir. Bizim 
mütehassıslarımızda olduğu gibi bunlara da bi
raz daha farklı ücret koyduk. Bütçe encü
meniniz de zarurî olarak kabul etti. 

REŞİT B. ( Gazi Antep ) — Tayyareye bi
nen adamları sigorta etmekten maksat nedir? 
İsteyen sigorta yaptırır, isteyen yaptırmaz. 
Mutlaka sigorta yap demek % 90 tehlike 
var demek midir? Bu, bendenizce doğru de
ğildir. Hayatından vazgeç demek midir? Öy
le ise otomobile binilir. 

M. M. V. ZEKÂÎ B. (DiyarbeMr) — Bu si
gortanın külfeti yolculara tahmil edilmemiş
tir. Bu bir külfettir ki idare kendisi tahammül 
ediyor. Yolcular lehinedir. Onlardan para 
alınmaksızın, herkes nakledilirken sigorta edi
lecektir. Kendilerinden para alınmayacaktır. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. 
11 inci maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta

rihinden muteberdir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 13 — Bu kanunun icrasına İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 — Umumî harpte kara sularımızda batan 

</cnıilcri çıkaran şirket tarafından verilen para
nın Millî Müdafaa vekâleti deniz bütçesine konul
masına dair 1/661 numaralı kamın lâyihası ve, 
bütçe encümeni mazbatası fil 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? ( Hayır sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
Umumî harpte kara sularımızda batan gemileri 
çıkaran şirket tarafından verilen paranın deniz 
kısmı bütçesinde açılacak fasla tahsisat olarak 

ilâvesi hakkında kanun 
MADDE 1 — Harbi umumide kara suları

mızda batan gemilerin ihracını kontrol edecek 

İl 1 172 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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heyetin ikametgâh ve sair bilcümle masrafı 
olarak mukavelenamesi mucibince şirket tara
fından her ay verilecek (300) lira mukavelenin 
sonuna kadar 1932 malî senesi ile müteakip se
nelerde varidat bütçesinin (42) inci fevkalâde 
varidat faslının birinci maddesine irat ve mu
kabili Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı büt
çesinde (batan gemilerin ihraç ameliyesini kon
trol edecek heyetin -bütün masrafları) namile 
hususî bir fasıl açılarak bu fasla tahsisat olarak 
kayit ve sarfolunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

18 — Ordu vilâyeti hususî idaresi tarafından 
yaptırılacak büyük köprüler için Hazinenin ke
faletine dair 1/615 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye, Nafıa, ve Bütçe encümenleri mazba
taları fil 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da bir müytalea var mı? (Hayır sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Ordu vilâyeti hususî idaresi tarafından vilâyet 
yollan üzerinde yaptırılacak büyük köprüler 

inşaatı için Hazine kefaletine dair kanun 

MADDE 1 — Ordu vilâyeti hususî ida
resi tarafından vilâyet yolları üzerinde yaptırı
lacak büyük köprüler inşaatı için mezkûr vilâ
yet hesabına maliye vesaitile tahsil olunan ver
gilerden 1938 senesi gayesine kadar her sene 
kırk bin lira tevkifine ve köprüler inşaatını der-
uhde ve vilâyetle mukavele akteden şirkete kar
sı Ordu vi]âyleti idarei hususiyesine kefalete 
Maliye vekâleti mezundur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

flj 173 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
buUur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahpiye, Maliye ve Nafıa vekilleri memur
dur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

19 — Bazı vilâyetlerin kaldırılması ve bazı
larının birleştirilmesi hakkında 1/575 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları [İl 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? 

İSMAİL B. ( Ş. Karahisar ) — Efendim, 
bu lâyihada lâğvedilecek vilâyetler hakkında 
esbabı mucibe olarak gösterilen şey, varidatının 
azlığı, inkişaf kabiliyetinin olmaması. 6 vilâyetin 
hemen hepsinde de otomatik bir surette ayni 
şey asası yukan zikredilmiştir. Bu vilâyetlerin 
civarında öyle vilâyetler vardır ki bunlann 
kaza adedile onlann kaza adedi nisbet edilecek 
olursa öteki 8 kazalı bir vilâyettir, aşağı yuka
rı iki misli varidatı vardır. 

İnkişaf kabiliyetine gelince: diğerinde inki
şaf kabiliyeti ne ise bundaki de odur. Fakat 
vilâyetin umumî varidatının kendi masrafmı ko
rumaması gösteriyor ki teşkilâtı mülkiye üze
rinde bir tedbir almak icap ediyor. Bunu ben 
de şahsan kabul ediyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Hep beraberiz. 

İSMAİL B. (Devamla) — Fakat bu yapılır
ken bendeniz istiyorum ki eski bozulan şeyi de 
aratmayacak bir teşkilât yapılsın. Misal arze-
diyoram. Meselâ Karahisarı taksim etmişler. 
İki kazanın Giresuna, birisini Orduya, ikisini de 
Sıvasa vermişler. Karahisarın merkezi Giresu
na 120 kilometredir. Kazası da 200 kilometre
yi geçer. Eğer münakalesi senenin 12 ayında 
dürüst gidip gelecek bir vaziyette olsaydı haki
katen yerinde idi. Fakat böyle sıfırdan başla
yarak 45 kilometreden sonra 1900 kilometreye 
çıkan, sonra 2 300 metre irtifadan geçen bir 
yol ile böyle iki kazayı bir vilâyete, o da sahilde 
bir vilâyete, raptetmenin ne kadar doğru oldu
ğunu ben Heyeti umumiyenin takdirine bırakı
yorum ve sonra meselâ buna karşı deniliyor ki 
efendim, işte iki vilâyeti birleştiriyoruz, bu, 
vilâyetlerin kuvvetlenerek yollarını da yapma
ğa vesile olur. Fakat bendeniz aşağı yukan on 
senedir bunun üzerinde çalışırım, iki vilâyetin 
bunu yapacağını katiyen tasavvur edemem. Bil
hassa Nafıanın bu hususta tetkikatı filân da 
vardır. Dere yolu derler. Bu yol yapılan bir tet-

fll 174 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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kikte aşağı yukan beş, altı milyon lira istiyor. 
Dağlık, taşlık bir yerdir. Velhasıl çok büyük 
bir masrafı istilzam ediyor. Böyle işlerin iki vi
lâyetin birleşmesile yapılmasına imkân yoktur. 
Sonra bütün Türkiyede, altmış üç vilâyet içeri
sinde bu şeraitte acaba diğer vilâyetler yok 
mudur? Yekdiğerine yakın, inkişaf kabiliyeti de 
bunlar kadar varidatı bunlardan daha az baş
ka vilâyetler yok mudur? Şüphesiz vardır. İşi
tiyorum ki bu hususta ötedenberi Dahiliyenin 
almmış kararlan var, bunları yakında getire-
cekmi. Ben diyorum ki, mademki bunlar da 
gelecek, teşkilâtı mülkiye esaslı bir surette tet
kik edilsin, bilâhare hepsi birden çıksın. Bunun 
için lâyihanın encümene iadesini rica ediyor ve 
bir de takrir takdim ediyorum. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arkadaş
lar, biliyorum ki, söyliyeceğim söz, Aksarayın ba
şına gelmiş olan bu derdi kaldırıp atmıyacaktır. 
Bile bile söylüyorum. Hem ağlarım, hem gide
rim diyen kızın hesabı. Ben de hem bilirim, hem 
de söylerim. Çünkü ben üç devredir Aksarayın 
mebusuyum. Orayı sevdim, oranın hayrına ça
lışmağa söz verdim. Efendiler, ben sevdiğim, 
inandığım, söz verdiğim bir şehrin hayrına ça
lışmazsam bana gevşeklik ediyorsun demez mi
siniz? (Doğru sesleri). 

Herhangi bir zaman, her hangi bir şeyi se
versem, onun menfaatine çalışmağa söz verirsem 
nihayete kadar çalışmağa mecburum. Biliyorum 
benim bu sözlerim Aksarayın mersiyesi gibi bir 
şey olacak (Gülmeler). Biz her hangi bir işi ya
parken iyice dikkat edelim ve sonra bir daha 
bozmamak üzere yapalım. Bilirsiniz, İktisat ve-
kâletile Ziraat vekâletini kaç defa birleştirdik, 
ayırdık (O başka sesleri). İşitiyoruz, gazete
lerde okuyoruz; İstanbul maliyesinde, şurada 
burada yeni teşkilât yapılıyormuş, bilmem kaç 
yüz tane memur alınacakmış. Hatırlarsınız, ge
çenlerde tasarruf maksadile bir çok memurlar 
çıkartılmıştı. Efendiler, buna ne lüzum vardır.? 
Memura ihtiyaç vardı da niçin çıkardınız, yok 
ise bu gün niçin alıyorsunuz? 

Yapılacak her hangi bir işi esaslı tetkikten 
sonra yapalım. 

Biz vilâyetleri çoğaltırken, zabıt cerideleri 
meydandadır, bir çok nazariye serdettik Fay
dalarını saydık, döktük. O faydalar hâsıl ol
mamış midir ki bu gün lâğvediyoruz? Her ha
kikat tecrübe ile meydana çıkar. Yapılmış bir 
tecrübe ile meydana çıkar. Yapılmış bir tecrü
be varsa, vilâyet usulünün faydası görüldüğü 
hakikatidir. Yalnız bu vilâyetin değil, bir ta
kım vilâyetlerin dahi lâğvi düşünülmüş idi. Bu, 
memleketin hayri içinse niçin tehir ediliyor? 
Bir gün evvel bunlar da lâğvedilsin, değilse niçin 
yalnız bu vilâyetin başına geliyor. Arkadaşlar, 
Aksaray bu gün mevcut vilâyetlerin bir çoğun
dan nüfus ve mamuriyet itibarile çok yüksektir, 

çok iyidir. Bir gelin vakarile süzülüp gelen 
güzel bir suyu vardır, ve Basarabya kadar gü-
zelleşeeck, zenginleşecek bir memlekettir. 150,000 
nüfusu vardır. Nüfusu bu kadar olmayan vilâ
yet size sayabilirim. Elimizde istatistikler var
dır. Eğer bu hakikî ihtiyaca müstenit ise daha 
az nüfusu olan vilâyetler niçin lâğvedilmiyor? 
Varidatı umumiyesi kendisini idare etmeyen 
vilâyetler vardır. Halbuki 200 000 liradan faz
la muhasebei hususiye varidatı vardır. 
Merkeze irsalâtı 100 000 liradır. Bir 
çok vilâyetler muallimlerin. maaşını ve
remezken Aksaray vilâyeti her ay mun
tazaman memurlarının maaşını vermiştir. Köy
leri 298 dir. Aylarca muallimlerin maaşlarını 
veremeyen vilâyetler varken, onlar duruyor 
da Aksaray her ay muntazaman muallimle
rin maaşlarını ödeyebilecek kudrette olan bir 
vilâyetin lâğvi büyük bir zıya olmaz mı? Hu
lâsa arkadaşlar, uzun bir istatistik yaparak 
vaktinizi almak istemiyorum, çünkü elinizde 
mevcuttur. Son söz olarak şunu söyleyeyim ki; 
Aksarayın çok güzel ve parlak bir mazisi var
dır. Selçuk oğullan zamanında ikinci payitaht 
idi. Beyaz saraylar, darphaneleri, yeşil med-
reselerile kâinatın irfan merkezi idi. Vaktaki 
Osmanoğullan belâsı geldi. Siz şöyle yaptı
nız, böyle yaptınız, Osmanoğullarmı çiğnedi
niz diyerek katliamlar yaptılar, yaktılar, yık
tılar. Ondan sonra Gedik Ahmet Paşa gelerek 
katliamdan geri kalan ahalinin bir kısmım 
Istanbula götürdü, oradaki Aksaray mahalle
sini kurdu. Cumhuriyetten sonra mamuriyete 
kavuştu. Bahçeler, parklar yapıldı, ırmak ke
narlarına ağaçlar dikildi. Bunlardan başka 
300 beygir kuvvetinde bir elektrik fabrikası 
yapılmıştır ki, bu gün Nevşehire kadar gide
cek kabiliyettedir. 

Cumhuriyetin feyzinden, susamış bir âşık 
kadar, bol bol, kana kana istifade edecek
ken bundan mahrum edeceğinizi hiç ümit et
miyordum. 

REİS — Reylerini vermeyen zevat lütfen 
reylerini istimal buyursunlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
REŞİT B. ( Gazi Antep ) — Efendiler; 

Besim Atalay Bey arkadaşımızın buyurdukları 
gibi evvelce 73 vilâyetin yapılmasında elbette 
bir maksat vardı. O vakitki icabı maslahat 
öyle idi. Varidatı masrafını korumayan vilâ
yetlerin lâğvi muvafıktır. 
' Vilâyetle bir kaza teşkilâtı arasında 10 bin 
lira fark vardır. Bu suretle hepsinden 150 bin 
lira hâsıl olacaktır. Amma bunu Hükümet ya-
pacakmıdır? Yapacaktır. Yapmazsa, ben teklif 
edeceğim. Yalnız Aksaray değil, Aksaraydan 
daha az nüfuslu vilâyetlerimiz de var. Hüküme
tin bunlan lâğvetmesi lâzımdır. Amma yavaş 
yavaş. Bu gün altı, daha sonra beş tane. Mesele 
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bu suretle hallolunacaktır. Bunda hem Hazine
nin, hem de memleketin menfaati vardır. Hazi
nenin menfaati, memleketin menfaatidir. Bunun 
için aynen kabulünü rica ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Muhterem arkadaşlarım, idarî teş
kilât, hali tekâmülde bulunan bir uzviyetin isti
halesi gibidir. Hayatiyeti olan her uzuv gibi 
tahavvule tâbidir. Eğer ileri doğru giderse bu 
iyiliğe doğru bir tahavvüldür. Bizim teşkilâtı 
idariyemizin esası da budur. Memleketimizin ik
tisadî yollan değiştikçe teşkilâtı idariyenin ta-
havvül edeceği tabiidir. Bu teşkilâtı idariyenin 
nasıl olacağını, teşkilâtı esasiye kanunumuz sa
rahatle göstermiştir ve mütehassıslar tarafından 
her gün tetkik edilmekte olan bu teşkilât, vi
lâyet ve kazaların tayini suretile her gün tat
bikte yer bulmaktadır. Huzuru âlînize takdim 
ettiğimiz lâyiha da bunun bir cüzüdür. Vilâyet 
lâğvetmek hakikaten his itibarile zevkli bir şey 
değildir. Fakat memleket idaresi meselesinde 
histen ve keyften ziyade akıl ve bilhassa hayatı 
umumiyenin menfaati hâkim olursa bunu yap
mak zarurî olur. Mesuliyet makamını üzerine 
alanlar, bu teessürlere iştirak etmişlerdir. Çün
kü vilâyet merkezi, hakikaten irfan, ümran ve 
asayiş merkezidir, bir dereceye kadar büyük 
memurların bulunması bu ümmyeyi temin eder. 
Fakat Cumhuriyetin vilâyet merkezi oradan 
aynlırsa yine bu cihetleri temin edecek tedabir 
alınacaktır. Binaenaleyh Aksaray hakikaten 
terakki etmişse o terakkiyi vilâyet merkezi olma
sından ziyade Cumhuriyet idaresine medyundur. 
Vilâyet merkezi olduğundan dolayı terakki et
miş değildir. Yani Cumhuriyet idaresine nail 
olduğundan dolayı terakki etmiştir. (Şüphesiz 
sesleri). Nitekim bazı nahiye merkezlerimiz var
dır. Onlar kadar terakki etmiştir. Bu da an
cak her gün idarî tetkikatta takip edilen bir 
şeydir. Eğer diğer vilâyetler hakkında katı bir 
kanaat hâsıl olmuş olsa idi Meclisi Âliye 
takdim ederdik. Bu kanaat hâsıl ol
duğu gün buna ait lâyihaları Meclisi 
Âlinize takdim edeceğiz. Bu, doğrudan 
doğruya idarî, malî ve asayiş zaruretleri üzeri
ne yapılmış bir fedakârlıktır ve ümit ederim ki 
Meclisi Âli bütün meselelerde olduğu gibi bu 
fedakârlığı kabul edecektir. 

Besim Atalay Bey arkadaşımız çok güzel söy
lediler. Esasen güzel söylerler. Haki -
katen çok müteessir oldum. Eğer eski 
zamanda olduğu gibi şairlere caize vermek 
âdeti olsaydı, ben de bu şaire bir caize olarak 
bunu bırakırdım. ( Gülüşmeler ). Bu âdetler 
çoktan kalktı. Onun için rica edeceğim, mad
delere geçelim ve bu işimizi bitirelim. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddele
re geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Bazı vilâyetlerin ilgası ve bazılarının birleştiril
mesi hakkında kanun 

MADDE 1 — İçel ve Mersin vilâyetleri bir
leştirilerek merkezi Mersin olmak üzere «İçel» 
vilâyeti teşkil edilmiştir. «İçel» vilâyeti mer
kezi olan Silifke; vilâyet merkez kazası mül
hakatını ihtiva eden « Silifke kazası » nm mer
kezi haline konulmuştur. 

İSMAİL B. ( Şebin Karahisar ) — Bendeniz 
heyeti umumiyesinin encümene verilmesi için bir 
takrir vermiştim. Okutmanız icap ederdi. 0-
kunmadı. 

REİS — Evet, İsmail Beyefendinin bir tak
riri vardır, müsaadenizle okuyalım efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Teşkilâtı mülkiyeyi şiddetle alâkadar eden 

bu lâyihanın, lâğvi düşünülen diğer vilâyetler 
hakkında verilecek kararlarla tevhidi ve yapı
lacak teşkilâtta eski vaziyeti arattıracak şekil
de müşkülât ihdas etmeyecek tarzların esas
lı bir surette tetkiki icap eder. Bu noktai na
zardan lâyihanın daha şümullü tetkik edilmek 
üzere Dahiliye encümenine iadesini teklif ede
rim efendim. 

Şebin Karahisar 
İsmail 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— İsmail Beyefendi ilganın lüzumuna kani ol
dukları için takrirlerinde İsrar etmeyecekle
rini tahmin ederek kendilerine cevap verme
dim. Buyurdular ki sıfırdan başlayarak 2500 
metreye kadar çıkan bir köyün sahile raptı 
doğru değildir. Halbuki idarî rabıtalarda ni-
hayetülemir ticarî rabıtalar gibidir ve ne ka
dar yüksekte olursa olsun sular gibi daima sı
fıra yani denize müntehi olur ve şimdi artık 
bu lâyihanın tekrar, tekrar encümene gitme
sinden bir faide hâsıl olamıyacaktrr. Ancak 
zamanı uzatacaktır, vaktimiz ise dardır. Ar
kadaşımdan rica ediyorum, takriri geri alsın, 
veyahut ta müzakeremize devam edelim. 

İSMAİL HAKKI B. ( Şebin Karahisar ) — 
Efendim, ticaret yapmak için geride bulunan 
bir vilâyetin sahile çıkması nihayet bir derece
ye kadar kabul edilebilir. Fakat vilâyetle ka
za arasındaki mesele hiç bir zaman bununla 
kabili kıyas değildir. O halde Bayazrtla Vanı 
birleştirip Trabzona raptederek muazzam bir 
vilâyet teşkil edelim. Böyle uzak bir vilâyete 
raptedilen bir kazanın daima o vilâyetle irti
batının teminine imkân var mıdır? 

REFİK B. ( Konya ) — Efendim, maruza
tım kısadır. Buradan arzedeyim. 

İsmail Hakkı Bey arkadaşımız Türkiye Bü
yük Millet Meclisi azası olmakla beraber ayni 
zaman da Şebin Karahisannı temsil eden kıy
metli bir arkadaşımızdır. Arkadaşımız böyle 
bir şey arzedebilir. Ancak vermiş olduğu bu 
takrir kabul olunursa manası ne olur? Büyük 
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Millet Meclisi, Hükümete daha bir çok vilâ- ! 
yetlerin lâğvi için salâhiyet vermiş olacaktır ki 
bu takririn esas itibarile kabulüne imkân yok
tur. 

REİS — Efendim, maddelere geçilmesini 
kabul buyurmuştunuz. Fakat ondan daha ev
vel İsmail Hakkı Beyin takririni reye arzede-
ceğim. 

Takriri kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Binaenaleyh kanunun birinci maddesini re
yinize arzediyorum. 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — «Artvin» ve «Rize» vilâyetleri 
birleştirilerek merkezi Rize olmak üzere «Çoruh» 
vilâyeti teşkil edilmiştir. 

Artvin; vilâyet merkez kazas mülhakatını 
ihtiva eden «Artvin» kazasının merkezi haline 
konulmuştur. 

«Yusufeli» kazası bu günkü teşkilâtile «Er
zurum» vilâyetine bağlanmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri). Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aksaray vilâyeti lâğvolunmuş-
tur. Aksaray kaza haline konularak Arapsun 
kazasile birlikte Niğde vilâyetine ve Şerefli 

Koçhisar kazası Ankara vilâyetine bağlanmış
tır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Niğde vilâyetine tâbi Ürgüp 
kazası bu günkü teşkilâtile Kayseri vilâyetine 
bağlanmıştır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hakâri vilâyeti lâğvolunmuş-
tur. Hakâri kaza haline konularak Gevar kaza
sile birlikte Van vilâyetine ve Beytüşşebap ka
zası Siirt vilâyetine bağlanmıştır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler Etme- j 
yenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 6 — Cebelibereket vilâyeti lâğvo-
lunmuştur. Vilâyetin merkez kazası olan «Os
maniye» kazası, Bahçe, Dörtyol, Ceyhan ka-
zalarile birlikte Adana vilâyetine ve islahiye 
kazası da GaziAntep vilâyetine bağlanmıştır. 
Bu suretle teşekkül eden Adana vilâyetinin mer
kezi Adana olmak üzere ismi «Seyhan» a tebdil 
olunmuştur. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanak
kale) — Son fıkrası şu suretle olacaktır efendim: 

« Bu suretle teşekkül eden Adana vilâyetinin | 
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| ismi, merkezi Adana olmak üzere Seyhana teb

dil olunmuştur.» Selika itibarile daha muvafık
tır. 

REİS — Tashih veçhile maddeyi reye arzedi
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7— Pazarcık kazası Maraş vilâye
tinden alınarak, Gazi Antep vilâyetine, Behisni 
kazası Gazi Antep vilâyetinden alınarak Malat
ya vilâyetine bağlanmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri). Maddeyi kabul edenler 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Şebin Karahisar vilâyeti lâğ-
volunmuştur. Merkezi kaza haline konularak 
Alucra kazasile birlikte Giresun vilâyetine Su
şehri, Koyulhisar kazaları Sivas vilâyetine ve 
Mesudiye kazası da Ordu vilâyetine bağlanmış
tır. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanak
kale) — Burada da sarahatin daha ziyade temi
ni için maddenin şu suretle yazılması daha mu
vafıktır. 

«Şebin Karahisar vilâyeti lâğvolunmuştur. 
Vilâyet merkezi olan Şebin Karahisar kasabası 
merkez kazası mülhakatını ihtiva eden Şebin 
Karahisar kazasının merkezi olmuştur. Şebin 
Karahisar Alucra . . . » olmasını teklif ediyo
ruz. 

REİS — Maddeyi bu tashih veçhile okutu
yorum. 

MADDE 8 — Şebin Karahisar vilâyeti lâğ
volunmuştur. Vilâyet merkezi olan Şebin Karahi
sar kasabası merkez kazası mülhakatım ihtiva 
eden Şebin Karahisar kazasının merkezi olmuş
tur. Şebin Karahisar, Alucra kazasile birlikte 
Giresun vilâyetine ve Su şehri, Koyulhisar ka
zaları Sivas vilâyetine, Mesudiye kazası da 
Ordu vilâyetine bağlanmşıtır. 

REİS — Maddeyi bu tashih veçhile reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — İşbu ilga, tadil ve teşkilât se-
bebile iktiza edecek olan hudut, tahvillerinin 
icrasına Dahiliye vekili memurdur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Mad
deyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10 — İlga edilen vilâyetlerdeki 
memurlar hakkında 788 numaralı memurin ka
nununun 58 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 

ENVER B. (Balıkesir) — Vekil Beyden bir 
sual. Efendim, bu kanunla birleştirilen bazı vi-

I lâyetlerin hangilerinin ilga edildiği tasrih edil-
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memiştir. Bu memuriyet hayatında memurların 
vaziyetini işkâl edebilir. Hatta Divanı muha
sebatta maaşların tediyesi hususunda bir takım 
müşkülâtı mucip olabilir. Bu hususta vekâlet 
izahat versin, ne düşünülmüştür? 

Da. E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanakkale ) — 
Efendim, ilga olunan vilâyetler maddelerin de-
lâletile anlaşılıyor. Meselâ İçel vilâyeti Mersinle 
birleştiriliyor. Fakat ayni zamanda İçel vilâ
yetinin merkezi olan Silifkenin kaza merkezi 
haline getirilmesile, lâğvolunan vilâyetin İçel 
vilâyeti olduğu, yalnız ismen yaşatılan Mersin 
vilâyetine izafe edildiği zımnen anlaşılıyor. Şim
di arzettiğim madde de bu maksadı tavzih et
mektedir. (Memurların vaziyeti ne olacaktır 
sesleri). 

Tabiatile vilâyetlerin memurları hakkında 
bu kanun hükmü cari olacaktır, Dahiliye Vekili 
Bey cevap verecekler. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. — Efen
dim, Hükümet te bu hususta encümenle hem
fikirdir. Filhakika vilâyetlerin lâğvinden do
layı bir çok meseleler derhal hatıra geliyor. 
Evvelâ memurların vaziyeti var, idarei husu-
siyei vilâyet encümeni azalan ile heyeti umu
miye azaları var, sonra bütçenin tatbiki mese
lesi var, idarei hususiyenin mükellefiyeti ve 
daha bir takım şeyler var. 

Biz bu hususların halli için bu kanunun Da
hiliye vekâletine kâfi derecede salâhiyet ver
diğine kani olarak getirdik. Evvelâ memurla
rın vaziyetini düşündük. Gerek idarei merkezi-
yeden mansup olsun, gerek tali memurlardan 
olsun, gerek umumî bünçeden maaş alsın, ge
rek hususî bütçeden maaş alsın. Bunların me
muriyetleri vekâletlerin tensip ve tasdikile 
halledilecektir. Yani gerek Dahiliye vekâleti 
ve gerek kendi işlerinde diğer vekiller bir 
meselenin halli için bu kanunla kâfi salâhi
yete malik olmuşlardır. Bir defa, ilga edilen 
vilâyetlerin memurları vekâlet emrinde bulu
nacak, ilga edilmeyen valâyetlerin memur
ları yerli yerinde kalacaklardır. Bunlar için 
ayn bir muameleye lüzum yoktur. Encümen 
azalarının memuriyetleri meclisi umumilerin 
tekrar intihabına kadar Divanı muhasebat ve 
malmüdürlükleri ve defterdarlıklar bu esas 
dairesinde muamele yapacaklardır. Meclisi 
umumî azaları da yeni intihaba kadar ilhak 
olundukları vilâyat meclisi umumilerinde aza 
olarak kalacaklardır. Onun için haklan ve 
azalıklan bakidir. İdarei hususiye memurla-
nndan meselâ İçel vilâyeti tamamile Mersin 
vilâyetine kendi ismile iltihak etmiş oluyor. 
Mersin vilâyetinin memurları baki kalacak. 
İçelin meclisi umumî azalan ve encümen aza
ları Mersin meclisi umumisine iltihak edecek
ler ve orada vazifelerine devam edeceklerdir. 
Kanun bu salâhiyeti kâfi derecede tasrih edi-

j yor kanaatindeyim. Onun için Hükümet ay-
I rica bir madde koymağa lüzum görmedi. So-
j rulan suallere verdiğim cevabım Meclisi Âli

nin tasvibine iktiran eder ve bu da zapta ge-
| çerse ileride, Maliye malmüdürlerile Divanı 

muhasebat bu noktalarda tereddüt etmez, tef
sire hacet kalmadan tatbik olunur. Yok bu 
izahatım kâfi değilse encümen bu hususta bir 
fıkra hazırlamıştır o konulur ( Daha iyi olur 
sesleri ). Kanaatimce bu sual ve cevabın zap
ta geçmiş olması memurlara direktif vermek 
için kâfidir zannederim. 

REİS — Onuncu madde hakkında başka söz 
isteyen var mı? ( Yoktur sesleri ). Dahiliye 
vekilinin söyledikleri aynen zapta geçmiştir, 
maddeyi reyinize arzediyorum. 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11 — Vilâyetlerin lâğvi dolayısile 
hususî idarelere ait haklar ve vecibelerin ilhak 
olunan vilâyetlere tefrik ve tevziine ve hususî 
idare teşkilâtı ile diğer muamelelerin tasfiye
sine ve umumî meclislerile daimî encümenlerine 
ait işlerin tanzimine Dahiliye vekili mezundur. 

Mülkî taksimattaki tebeddül dolayısile husu
sî idarelere ait olup lâğvedilen vilâyetler na
mına mukayyet bulunan gayrimenkullerin bu-
lunduklan kazanın ilhak edildiği vilâyet na
mına tapu kayitleri ve tasarruf vesikalan harç
sız tashih olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? ( Yoktur sesleri ). 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Yukanki maddeler mucibin
ce yeniden teşkil edilecek altı kazada kullanıla
cak Olan ve merbut (A) işaretli cetvelde derece, 
adet ve maaşları gösterilen memurlara ait teşki
lât kadrosu 1452 numaralı kanunun 2 inci mad
desine merbut (2) numaralı cetvele ilâve olun
muştur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — İsmi geçen 
1452 numaralı kanun nedir acaba? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Memurini mülkiye ve askeriyenin 
maaşatınrn teadülü kanunu ve merbut cetveli 
vardır, odur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. ( Gümüşane ) — Devlet memurlannın maa-
şatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanun, li
sanı umumide de barem denilen kanundur. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır 
sesleri ). 12 inci maddeyi (A) cetvelile birlikte 
kabul edenler ... Etmeyenler .... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 13 — 1452 numaralı kanunun 2 in
ci maddesine merbut (2) numaralı cetvelin Da-
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hiliye, Maliye, Maarif, Nafıa ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletlerile Tapu ve kadastro 
umum müdürlüğü vilâyat kısımlarından mer
but (B) işaretli cetvelde derece, adet ve maaş
ları gösterilen memurlar çıkarılmıştır. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanak
kale ) — Malûmu âlileri ilga edilen vilâyet
lerde meclisi umumî azaları ve bir de encü
menler vardır. Bu vilâyetler derhal yeni inti
habat yapacaklardır. Bu ise masrafı muciptir. 
Zaten intihap kazalar vasıtasile yapılır ve in
tihap edilen azalar vilâyet meclisi umumile
rine iştirak ederler. Encümeni daimiler ise 
birleşerek yeni intihap yapılıncaya kadar va
zifelerinde devam etmeleri için ilga olunan 
vilâyetlerde bittabi bu mevzubahs değildir. 
Çünkü kazalar hangi vilâyetlere iltihak etmiş
lerse binnetice ortadan kalkmış olur. Bendeniz 
encümen namına muvakkat madde olmak üze
re bir madde teklif ediyorum. Mealini okuya
yım: 

( Her kazadaki umumî meclis azasının va
zifeleri intihapları müddetinin sonuna kadar 
devam eder. Bu kanunla birleştirilen vilâyet
lerde bütçeler tevhit olunur. İki daimî encü
men birleşerek yeni azanın iltihakile umumî 
meclisin inikadına kadar vilâyet merkezinde 
ifayi vazife ederler. ) 

KÂZIM Pş. ( Diyarbekir ) — Mebusların 
isimleri ne olacak? 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanak
kale ) — Tâbi oldukları vilâyetlerin isimlerini 
alırlar. 

HAMDİ B. ( Mersin ) — Efendim, bu, 
teklif edilen muvakkat maddede bendeniz ida-
rei hususiyei vilâyat kanununa muhalif bir nok
ta gördüm. İki vilâyetin encümeni daimî aza
lan birleştirilir deniyor. Halbuki kanunda 
azası dörtten fazla olamaz. Eğer bu encümen
lerin azası ikişer ise bunlar birleşince dört 
olur. Bu doğru. Fakat azası dörder ise bir

leşince sekiz olur. Bu, kanuna muhaliftir. 
Sonra bazı vilâyetler vardır, üçe ayrılmıştır. 

Faraza Şebin Karahisarm encümeni daimî 
azalan hangi vilâyete, Sivasa mı, Orduya mı gi
deceklerdir? Bunlar nasıl olacaktır? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
— Vakıa vilâyet idaresi kanununda encümen 
azalannın haddi azamisi tayin edilmiştir. Fakat 
gerek bütçenin tatbiki ve gerek hesabatm tan
zimi için behemehal bu zevatın çalışmak zaru
retleri vardır. Bunlar gene bu kanunla salâhi-
yettar olacaklardır Meclis toplandıktan sonra 
yeni azalar intihap edilecektir. 

HAMDİ B. (Mersin) — Şebin Karahisar en
cümeni daimî azalan nasıl tevzi edilecektir? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
— Bu ciheti Dahiliye vekâletine verdiniz. Biz 
bu işi yapacağız. 

Da. E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanakkale ) — 
Vekil Beyefendinin verdikleri izahatla mesele 
anlaşılmıştır. Yalnız aza doğrudan doğruya ye
ni merbut oldukları Meclisi umumiye iltihak 
edeceklerdir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bendeniz 
usule ait bir şey soracağım. 

Bir encümenin mazbata muharriri tevzi edilen 
lâyihalar üzerinde encümen namma mütalea der-
meyan edebilir. Fakat tevzi edilmeyen ve encü
men azaları tarafından imza edilip edilmediği 
bilinmeyen tahrirî bir teklif hakkmda nasıl be
yanı mütalea ederler? Binaenaleyh gerek tarzı 
tahrir, usul noktasından ve gerek Mersin mebu
su Hamdi Bey arkadaşımızın sualleri noktasın
dan bu mevzuun encümene havalesini teklif edi
yorum. 

Da. E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanakkale ) — 
Tahrirî olarak arkadaşların imzaları yoktur. Fa
kat muvafakatlerini aldım. 

REİS — Dahiliye encümeni mazbata muhar
riri Bey, arkadaşlannın muvafakatlerini aldık
larını soyuyorlar. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Efendim, 
hiç olmazsa kâtip bey, bu teklifi yavaş yavaş 
okusunlar da yazalım; belki üzerinde münakaşa 
açılacak bir nokta vardır. 

REİS — Pek âlâ efendim, okunsun. 
(Muvakkat madde tekrar okundu). 
REİS — Bu yazılan madde, tensip buyurur

sanız bir çerek istirahat edelim. O vakte kadar 
tetkik edilsin. Şimdi saat dördü beş geçiyor, 
dördü yirmide toplanmak üzere celseyi kapatı
yorum. 

Kapanma saati; 16,5 
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REİS — Esat B. 

KÂTİPLER: Ruşen Eşref B. (Afyon Karahisar), Ali B. (Rize). 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 
Bazı vilâyetlerin ilgası hakkındaki kanunun 

bir muvakkat maddesi vardır. Teneffüsten evvel 
arkadaşlarımız bunun hakkında söz söylemşi-
lerdir. Yeni şeklini hazırlıyorlar. Tensip bu
yurursanız ruznamenin diğer maddelerine ge
çeriz; geldikten sonra tekrar müzakere ederiz. 

20 — Başvekâlet teşkilât ve vazifeleri hak
kın ciak 1/590 numaralı kanun lâyihası ve Dahi
liye ve Bütçe eneümenleri mazbataları [lj 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Başvekâlet teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun 

MADDE 1 — Başvekâlet teşkilâtı bir müste
şarın idaresi altında muamelât umum müdür
lüğü, hususî kalem, kararlar, yazı işleri, neşri
yat, evrak ve Hazinei evrak, daire ve levazım 
müdürlüklerinden mürekkeptir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Müsteşar Başvekâlete ait iş-" 
leri Başvekâlet namına tedvir ve Başvekâlet teş
kilâtının vazifelerine nezaret ve bunların iyi yü
rümesini temin ile mükelleftir. 

REİS — Kabul 
Kabul edilmiştir. 

edenler.. Etmeyenler. 

MADDE 3 — Muamelât umum müdürü; u-
mum muamelâta nezaret ve Başvekâlete ait iş
leri tedvir hususunda müsteşara yardım eder. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hususî kalem bir müdürün 
idaresindedir. Başvekilin emir ve tevdi ettiği 
hususatı ve şifre işlerin yapar. 

REİS — Kabul edenler. 
bul edilmiştir. 

Etmeyenler... Ka-

MADDE 5 — Kararlar müdürlüğü; bir mü
dürün idaresinde: 

[1] 175 numaralı matbua zaptın sununa mer
butlar. 

1) İcra Vekilleri Heyetine arzolunan kanun 
lâyihaları ile kararname tekliflerine ait muame
leleri ikmal eder. 

2) İcra Vekilleri Heyetinden çıkan kanun 
lâyihalarını Büyük Millet Meclisine arz ve ka
rarları tanzim ile Riyaseti Cumhura takdim ve 
tasdikten sonra tebliğ işlerini yapar, 

3) Kanunların tefsiri teklifine ve kanun 
ve kararlara ait bütün işleri görür. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Yazı işleri müdürlüğü; bir mü
dürün idaresindedir: 

I - İcra Vekilleri Heyeti kararnamelerinin 
haricindeki kararnamelerin muamelelerini, 

II - Başvekâletten doğrudan doğruya vekâ
let ve dairelere yapıları tebligatı, 

III - Başvekâlete vaki olan müracaat ve şi
kâyetlere ait muhabereleri, 

IV - Şûrayı devletten Başvekâlete gönderilen 
kararların tebligatını yapar. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — Neşriyat müdürlüğü; bir mü
dürün idaresinde: 

1) 1322 numaralı kanunun Müdevvenat mü
dürlüğüne verdiği işleri yapar, 

2) Kanunlara, tefsirlere ve Büyük Millet 
Meclisi Heyeti umumiyesi kararlarına ait dos
yaları tanzim ederek ileride Hazinei evraka dev
redilmek üzere saklar, 

3) Başvekâlet matbaasını idare eder, 
4) Resmî gazeteyi çıkarır ve hesaplarını tu

tar, 
5) Başvekâlet memurlarile mülga sadaret 

mensuplarının sicil ve zat işleri muamelelerini 
yapar. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) Efendim, 
bu 1322 numaralı kanun hangi kanundur? 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanak
kale ) — Maksat, kanunlann neşrü ilânı hak
kındaki kanunun müdevvenat müdürlüğüne tah
mil ettiği vazifedir. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
var mı? 

9(V 
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Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Evrak ve Hazinei evrak müdür
lüğü; bir müdürün idaresinde ve iki kısımdan 
ibarettir: 

Birinci kısım: 
Merkezdeki evrak ve dosya işlerini, 
İkinci kısım: 
Hazinei evrak işlerini yapar. 
Bu şubenin müdür ve muavininden biri Baş

vekâletçe Hazinei evrtak dairesinin mesul âmiri 
olarak istihdam olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Daire ve levazım müdürlüğü 
bir müdürün idaresindedir. 

1 - Başvekâlet dairesinin dahilî hizmet ve in
zibatım temin ve idare eder, 

2 - Ayniyat muhasipliğini, 
3 - Levazım ve Kütüphane işlerini yapar. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 10 — (A) Müsteşar, muamelât umum 

müdürü, hususî kalem, kararlar, yazı işleri, neş
riyat, evrak, daire ve levazım müdürleri Başve
kilin inhası ve Reisicumhurun tasdikile tayin 
olunur. 

B - (A) fıkrası haricinde kalan memurlarla 
kâtipler müsteşann inhası ve Başvekilin tasdikile 
tayin olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Âli iktisat meclisi ile Başve
kâlete bağlı olan diğer dairelerin teşkilât ve va
zifeleri hususî kanun ve talimatnamelerine tâbi
dir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dair 1452 numaralı kanuna 
merbut (2) numaralı cetvelin Başvekâlet memur
larına ait olan kısmı yerine merbut (A) işaretli 
teşkilât kadrosu konulmuştur. 

İcabında bu kadroda yazılı memuriyetlerden 
birinde daha küçük derecede bir memurun istih
damı caizdir. Kendisine Devlet memurları ma
aşatının tevhit ve teadülüne dair olan kanunun 
müsait olduğu derecesinin maaşı verilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum (Hacet yok sesleri) 

Bazı vilâyetleri ilga eden kanun lâyihası
nın muvakkat maddesi gelmiştir. Okuna
caktır. 

Muvakkat madde — İlga edilen vilâyetlerin 
meclisi umumî azalarının vazifeleri yeni intihap 
devresine kadar devam eder. Bu kanunla bir
leştirilen vilâyetlerin 1933 bütçeleri tasdik 
edildiği şekilde tatbik olunur. 

Kazalarile birlikte diğer bir vilâyetle bir
leştirilen vilâyetlerin daimî encümen azalan il
tihak ettikleri vilâyetin encümen azalarüe bir
likte meclisi umuminin içtimama kadar vazife 
görürler. 

Kazaları muhtelif vilâyetlere dağıtılmak su-
retile ilga edilen vilâyetlerin daimî encümenle
ri mülgadır. 

REİS — Bu okunan muvakkat madde hak
kında söz isteyen var mı efendim? ( Yok ses
leri ). Muvakkat maddeyi reyi âlinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, Başvekâlet teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanunun heyeti umumiyesini açık 
reye arzetmiştim. Bazı arkadaşlar buna hacet ol
madığını ifade ediyorlar. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümü-
şane ) — Hacet yoktur efendim. 

REİS — Bareme taallûk ediyor efendim. 
HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Tahsi

sattan bütçe ile kabul edilecektir. Burada de
receleri, memuriyetleri ve vazifeleri gösetriyor. 
Tahsisat verilmiyor. 

REİS — Bareme taallûku itibarile açık re
ye arzetmiştim. Mademki buna mahal yoktur, 
o halde işarî reyle kanunun heyeti umumiyesini 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kanunun heyeti umumiyesi kabul edil
miştir. 

Bazı vilâyetleri ilga eden kanunun heyeti 
umumiyesini açık reye arzediyorum. 

21 — Askerlik dersleri muallimlerinin ücret
leri hakkında 1/541 numaralı kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları fil 

REİS — Kanun lâyihasının heyeti umumi
yesi hakkında söz isteyen var mı? ( Yok ses
leri ). Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 176 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hak
kında kanun 

MADDE 1 — Maarif vekâletine merbut lise 
ve muallim mekteplerile diğer vekâletlere mer
but bu derecedeki mekteplerde askerlik dersleri 
veren zabit muallimlere haftada gösterdikleri 
her ders saati için ayda maktuan dört lira üc
ret verilir. 

MAARİF E. NAMINA REFET B. ( Urfa ) 
— Efendim, Bütçe encümenince çıkarılmış olan 
küçük bir kaydin ilâvesini rica edeceğim. Bu 
madde mekteplerde askerî tedrisat gösteren za
bitlere verilecek ücret hakkındadır. Orta mek
teplerden başlayarak lise ve yüksek mektepler
le meslek mekteplerinde bu tedrisat gösteril
mektedir. Maarif encümeninin ve Hükümetin 
maddesinde orta mektep kaydi varken Bütçe 
encümeni orta mektep kaydini kaldırmıştır. 
Meslek mektepleri de vardır. O da kaldırılmış
tır. Halbuki bu mekteplerde bu tedrisat göste
rilmektedir. Bunun maddeye ilâvesini rica ede
rim. 

BÜTÇE E. REİSİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Orta mektep mezunlarının ihtiyat 
zabiti olmaması hakkındaki kanun kabul edil
dikten sonra bu maddeden bunların da çıkarıl
ması lâzımgeldi. Maarif vekâletinin Bütçe en
cümenine vaki olan teklifi üzerine bunu çıkar
dık. Fakat orta mektepler, meslek mektepleri, 
askerî tedrisata devam edecek olduklarından ge
çen sene bunun için kırk küsur bin lira kon
muştu, bu tahsisatın bu sene de aynen ipka 
edilmesi lâzımgelirdi, halbuki Hükümetten lise 
ve âli mektepler için on beş bin lira tahsisat is
tenmiş ve o da aynen kabul edilmiştir. Ha
kikaten orta mektep mezunları ihtiyat zabiti 
olmamakla beraber askerî ders gördüklerinde 
hizmeti filiyelerinden üç ay kazanmış oluyorlar. 
Şayet Maarif vekili bey münasip görürlerse tah
sisat kısmını münakale suretile halletmek müm
kündür. Çocukların orta mekteplerde askerî 
ders görmelerinde faide vardır. Eğer heyeti 
celile arzu buyurursa bizce de bir mahzur yok
tur. 

MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. 
(Aydın) — Askerlik tedrisatının orta mekteple
re de teşmili memlekete f aidesi noktasından ha
kikaten ehemmiyetlidir. Buna lâzım gelecek pa
rayı Maarif bütçesi dahilinde bulabileceğimizi 
hesaplarımıza bakarak gördük, bu itibarla ka
nuna orta mekteplerin de ithal edilmesini ve 
buna lise derecesinde meslek mektepleri kaydi-
nin de ilâvesine Maarif vekâleti de iştirak edi
yor. 

REİS — Efendim, Refet Beyefendinin bir 
takrirleri vardır. 

REFET B. (Urfa) — Encümen namına ar-
zettim. Maddenin tashihli şeklini yazdım efen
dim. 

REİS — Maddenin tashihli şeklini okutuyo
rum. 

MADDE 1 — Maarif vekâletine merbut lise 
ve orta mekteplerle muallim ve meslek mektep
lerinde ve diğer vekâletlere bağlı bu derecede
ki mekteplerde askerlik dersleri veren zabit mu
allimlere haftada gösterdikleri her ders saati 
için ayda maktuan dört lira ücret verilir (Gü
rültüler, anlaşılmadı sesleri). 

REİS — Efendim, anlaşılmadı ise tekrar 
okutayım. 

(Madde tekrar okundu) 
MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. 

(Aydın) — Saati dört liradır. Fakat ders ve
rir vermez hemen vezneden ücretini almayacağı 
ve aydan aya alacağı için ayda tabiri konul
muştur. 

SADRİ MAKSUDİ B. (Şebin Karahisar) — 
Ayda ne kadar? 

MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. 
(Devamla) — Ayda 10 ders verirse 40 lira ala
caktır. 15 ders verirse onun tutarını alacaktır. 

MAARİF ENCÜMENİ NAMINA REFET B. 
(Urfa) — Efendim; lise ve orta mekteplerde 
her muallimin göstereceği ders saatleri vardır. 

Kanunla muayyendir. Bir muallim liselerde 15 
saat, orta mekteplerde 18 saat ders verir. Bun
dan fazla vereceği her ders saati için yine o ka
nun mucibince ders başına 2 lira kadar bir üc
ret verilir. Askerî tedrisat yapan askerî mu
allimler dahi haftada bir ders gösterecekse ayda 
4 ders edeceğinden, 4 ders için 4 lira verilecek
tir. Yani saati bir liradır. 

NACİ Pş. (Cebelibereket) — Efendim, mek
teplerde askerî dersleri verecek olan muallim 
zabit efendilere takdir olunacak ücretin pek az 
tutulmamasını rica ederim. Maarif vekili Bey
efendinin izahatından bendeniz öyle anlamıştım 
ki verecekleri her ders saati için, her ders için 
4 lira hesabile tutarı ne olursa kendilerine tes
viye edilecektir ki bu oldukça muvafık bir rakam 
idi. Fakat bundan daha dun bir meblâğ hatıra 
gelirse zannederim ki muvafık olmaz. Esasen 
mektep muallimi olan zevatın fazla ders saat
leri için aldıkları iki lira veyahut daha az bir 
ücret bunlar için mikyas ittihaz edilsin teklifi 
zannederim ki doğru bir teklif olmaz. 

Bir vazife sahibi kendisine takdir edilmiş olan 
mukannen saatler dahilinde gördüğü vazifeden 
fazla vazife görürse ona ücret vermek çok mu
vafık olmakla beraber, kendi vazifesi dahilinde, 
kendi sahası dahilindedir. Onun da ücret alma
sına bendenizce - bütçeniz müsaitse hiç bir mâ
ni yoktur ve verilmelidir. Kendi vazifesini -
bir kaç saat daha fazla - görmekte olan bir 
muallim de esasen kendi vazifesile meşgul ol
muştur. 
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Fakat vazifesinden fazla kendisine ayrıca 

bir vazife tevdi edilmiş olan bir zabite takdir 
edilecek ücretin biraz farklı olması da çok hak-
lı olur zannediyorum. Her ders saati, de
mesek bile her ders için dört lira teklif edilen 
ücretin bu suretle kabul edilmesini ve ay niha
yetinde kendilerine bu hesap ile para veril
mesini rica ederim. 

REÎS — Rey vermeyen zevat lütfen reylerini 
istimal buyursunlar. 

MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALlP B. (Ay
dın) — Her hafta bir ders için bir lira; ayda 
dört lira eder. Dediler ki beher ders için dört 
lira. Ayda on ders gösterirse kırk lira almış ola
caktır. Zabitan maaşı da var. Encümende de 
öyle tensip edildi, karar Heyeti Celilenizindir. 

REİS — Rey toplama muamelesi bitmiştir 
efendim. 

NAOİ Pş. (Cebelibereket) — Efendim, haf
tada bir ders verildiği takdirde o dersin bir lira 
itibar edilmesi ve ayda dört ders itibarile dört 
lira verilmesi çok az tekliftir. Esasen bu de
recede küçük mebaliğ zannederim ki muallimler 
için doğru bir kıymet değildir. Maksadım bütçe
den kendi hayalimde fazla ihsanlar teklif etmek 
değildir efendim. Fakat o tarzı teklif cidden az
dır. Zabit muallimler hem nazarî ders verirler, 
hem de iktizasında amelî olarak arazide efendi
lerle çalışırlar ve onlan çalıştırırlar, zihnen de 
bedenen de meşgul olurlar. Bu iştigallerine karşı 
kendilerinin ders saatlerine yalnız bir lira takdir 
edilmesi ve bu bir lira için münakaşa edilmesini 
münasi görürseniz, efendim kendimce doğru değil
dir tarzında teyit olunacaktır. Bendeniz bu vazi
feleri yapmış olan zabit arkadaşlarla vaktile ir
tibatlarda bulundum. Bu gibi işlere en gayretli 
en çalışkan ve vazifesini noktası noktasına ifa 
etmekle tanmmış olanlar gönderilir. Cümleten 
müsellemdir ki muallimlik çok mühimdir, buraya 
her rast gelen gönderilmez, Zabitlerce de böyle
dir. Binaenaleyh esasen müsteit olan ve kendi 
vazifesini, aynca muallimlik yapacak ve bunun 
için de ayrıca hazırlanacak, çalışacak olan za
bitlere biraz daha semih davranılmasmrn ve ilk 
anladığımız gibi kendilerinin her saatine dört lira 
takdir buyurulmasını adalet ve hakkaniyete 
muvafık görmekteyim. Adalet ve hakkaniyet na
mına bunu arzettim. Kabulünü rica ederim. 

REFET B (ürfa) — Efendim, Maruzatım 
yanlış anlaşılmış olacak ki Naci Paşa hazretleri 
hakikaten çok necip ve asil fikirler beyan ettiler. 
bir zabit mektepte en az haftada altı ders göste
rir. Bundan fazla ders gösteren zabitler de var
dır. Buna nazaran haftada altı ders gösterenler 
ayda yirmi dört lira alacak demektir. Şayet ders 
başına dört lira vermek lâzımgelirse haftada 
altı ders gösteren bir muallime 100 lira kadar 
bir para vermek lâzımdır ki bu da zannederim 
bütçeye dokunur. Zabit arkadaşlardan haftada 

altı ders gösterenler ayda yirmi dört, daha fazla 
gösterenler de kırk elli lira alacaklardır. Aynca 
zabitlik maaşları da vardır. 

REİS — Maarif encümeninin birinci madde 
hakkında yaptığı teklifi bir daha okutacağım; 

SALÂHATTİN B. ( Kocaeli ) — Bir de 
okunsa o, beş te okunsa o. 

REFİK B. (Konya) — Görülüyor ki bu iza
hat hakikî maksadı ifade için kâfi gelmiyor. 
Hesap meselesidir, bir yanlışlığa mahal bırak
mamak için encümene iade edelim. Esaslı su
rette tetkik etsin getirsin. 

REFET B. (Urfa) — Tetkik edilmiş gelmiş. 
( Birinci madde hakkındaki Maarif encüme

ninin teklifi tekrar okundu. ) 
( Gürültüler, anlaşılmadı sesleri. ) 
KEMAL TURAN B. ( İsparta ) — Efendim, 

bu tarzın ihtiyar edilişi, lise ve orta mektep
lerde de hafta üzerine maaş verilmesidir. Ba
zı ay beş, bazı ay dört hafta etmektedir 
( Gülüşmeler, gürültüler ). Efendim, dört 
hafta mutlaka bir ay değildir. Cumaların düş-
mesile haftada bir ders verirse ayda dört ders 
eder. Fakat bazan beş te olur. Onun için haf
tada gösterilen ders adedi dörtle darp edile
rek her ay verilir denirse mesele kalmaz. 
Dört defa ders verirse bu dörtle darp edilince 
bir ayda 16 lira alır. Haftada beş ders oku
tursa dörtle darp edilir, yirmi lira alır. 

MAARİF E. NAMINA REFET B. ( Urfa ) 
— Arzu buyurulursa madde şu şekle girebilir. 
( Göstereceği her ders için bir lira ) denirse 
bir ayda göstereceği ders kadar para alır. 

MAARİF V. Dr. REŞİT GALİP B. ( Ay
dın ) — Efendim, eğer ders başına bir lira di
yecek olursak bu, askerî tedrisat muallimleri
nin çok zararına olacaktır. Çünkü tatillerde 
alamıyacaklardır. Bayramlara tesadüf eden 
günlerde veremiyecekleri dersler için ücret 
alamıyacaklardır. O zaman zaten mütevazi 
bir karşılık olan bu nisbet büsbütün eksilmiş 
olacaktır. Burada kullanılan haftada göster
dikleri ders için ayda şu kadar ücret verilir 
tabiri bu mahzurları izale eder. Yalnız askerî 
tedrisat muallimleri mevzubahs olarak değil, 
lise ve orta mekteplerde de ücretle ders oku
tan muallimler için bu mahzur mevcuttur. Bi
naenaleyh şeklin aynen kabulünü rica ederim. 

NURİ B. ( Gazi Antep ) — Efendim, aske
rî ders verecek olan zabitlerin ders saatlerinin 
birer lira olması hakikaten azdır. Düşünelim; 
evinde hususî ders veren bir muallim kendi evi
ne ders almak üzere gelen talebeden en aşağı 
iki lira alır. İki liradan az para alan yoktur. 
Fakat düşününüz ki talebe evine, muallimin 
yanına gider, zabit efendi talebenin yanına gide
cektir. Tasavvur buyurursunuz ki kışlalardan 
mekteplerimiz epice uzaktır. Mektebe gidecek 
bir muallim hiç olmazsa yanm saat yürüyecek 
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ve dersini verdikten sonra gene kışlasına veya 
evine gelmek için ayni yolu tekrar katedecek-
tir. Binaenaleyh iki saatlik zamanını bu işe has-
redecektir. Ayrıca çalışacak, yorulacak, il
mini talebeye telkin edecektir. O da başka, iki 
saat için bir zabite bir lira azdır, dört lira da 
çoktur. Bunun ortasını bulmak lâzımdır. Onun 
için bendeniz bir takrir takdim ettim ve bu 
ücretitn iki lira olmasını rica ettim, bunun ka
bulü çok doğru olur (Doğru, doğru sesleri). 

MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. — 
Efendim, zabit muallimlerin daha fazla ücret 
almaları için esas itibarile hiç bir itirazımız 
olamaz. Fakat bu sene bütçesi tanzim edildiği 
sırada orta mekteplerin askerî tedrisatı hesaba 
katılmadığı için ona karşılık olacak par Maa
rif bütçesine konmamıştır. Bunun şimdi arka
daşlarımızın teklifi ve bizim iltihakımızla büt
çeye yeniden girmesile 15 bin lira kadar bir mas
raf olacaktır ki onu diğer sahalardan yapacağı
mız tasarruflarla önümüzdeki sene için temin 
edeceğimizi heyeti celilenize taahhüt ettik. Fa
kat Nuri Bey arkadaşımızın ve Naci Paşa Haz
retlerinin teklif ettikleri gibi ücret fazlalaş-
tıracak olursak, iki lira olduğu zaman 30 bin, 
4 lira olduğu zaman da 60 bin lira fazla mas
raf çıkacaktır. Bunu Maarif bütçesi içinden 
temin edeceğimizi taahhüt edemem. 

O takdirde heyeti celile buna karşılık olacak 
parayı Maarif bütçesine ithal etmesi lâzımdır. 

REİS — Bu madde hakkında iki takrir var
dır, okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Zabit muallimlere her ders için 4 lira hesa-

bile ücret verilmesini arz ve teklif ederim. 
Cebelibereket 

Naci 
Yüksek Reisliğe 

Beher ders saati için zabitlere ikişer lira ve
rilmesini rica ederim. Bu miktar 18 saatten 
fazla ders veren sivil muallimlerin aldığmın 
aynidir. 

Gazi Antep 
M. Nuri 

REİS — Evvelâ ders başına 4 lira verilmesi 
hakkındaki takriri reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

İkinci takriri reye arzediyorum. 
EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, bu hu

susta Maliye ve Bütçe encümenlerinin ve Maliye 
vekili beyefendinin mütalealarını anlayalım. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Çankırı) — Maliye vekili bütçeyi he
yeti umumiyeye takdim etmiştir. Başka parası 
yoktur (Handeler). 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim, tensip buyurulur-
sa bu lâyihayı geri alalım, hesap edelim, karşı-

1 9 3 3 C : 2 
lığını da düşünelim. Bulacağımız imkânı arze-
delim. İki mi, iki buçuk mu, daha az mı, da
ha çok mu? heyeti celileye karşılığile beraber 
arzedelim. 

REİS — O halde Bütçe encümeni, bu kanun 
lâyihasını, birinci maddesi hakkmda tetkikat 
yapmak üzere geri istiyorlar, oraya veriyoruz. 

22 — İstanbul Türk anonim su şirketi imti
yazı ile tesisatının satın alınmasına dair 1/563 
numaralı kanun lâyihası ve Nafıa, Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçlmesni kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

İstanbul Türk anonim su şrketi imtiyazile 
tesisatının satın alınmasına dair kanun 

MADDE 1 — Nafıa vekilliği ve İstanbul 
belediyesi ile İstanbul Türk anonim su şirketi
nin salahiyetli murahhası arasında 1932 yılı kâ
nunuevvelin 27 nci günü muvakkaten imzalanan 
ve şirketin imtiyazile bütün tesisatının satın 
alınmasına dair olan mukavelename tasdik edil
miş ve kati olarak imzası için Nafıa vekiline sa
lâhiyet verilmiştir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Terkos gölü civarında bulu
nup Millî Müdafaa vekilliği ile şirket arasmda 
aidiyeti ihtilaflı olan dekovil bütün teferrüa-
tile birlikte İstanbul belediyesine bırakılmıştır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Terkos gölünün taşarak yap
tığı tahribattan dolayı Evkaf idaresi şirket aley
hine açtığı zarar ve ziyan davasından vaz ge
çecek ve gerek şirket ve gerekse belediyeden 
bir şey istemeyecektir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Nasıl olur
da Evkaf idaresini davasından vaz geçer diye 
kanun yapıyoruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Muvafakatile... 

I Efendim, çünkü su işi Evkafın vazifesidir. 
Fakat bu kanunla Evkaf davasından vaz geç-

I meği kabul etmiştir. Esasen bu dava 30 sene-
I lik bir davadır. Çıkmaz, karışık bir davadır. 

Belediyeye bir daha tazyik olmaması için... 
REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) —Reis Bey, 

Adliye encümeni mazbata muharriri bey arka
daşım bu işi Adliye encümeni namına mucibi 
tetkik görmüyorlar mı? 

fil 178 numralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTlN 

B. (Kocaeli) — Ne münasebet efendim. Ben 
müddeiumumi miyim? 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Müna
sebetini arzedeyim: 

Efendim, zannederim ki Salâhattin Bey ar
kadaşımın önünde madde olsaydı benden evvel 
istical ederdi. «Terkos gölünün taşarak yap
tığı tahribattan dolayı Evkaf idaresi şirket 
aleyhinde açtığı zarar ve ziyan davasından vaz
geçecek, gerek şirket ve gerekse belediyeden bir 
şey istemiyecektir». 

Şimdi bu kanunun mvzuu, terkos şirketinin 
bütün imtiyazatmrn, hukukunu belediyeye dev
rinden ibaret olduğuna göre, ayni davayı bele
diye aleyhine tutmamasını temindir. Bu dava 
Şükrü Kaya Bey arkadaşımızın dediği gibi çık
maz bir davadır. Bendenizce davanın sahibine 
bırakılması daha iyidir. Teşkilâtı esasiye mu
cibince herkesin hakkı mülkiyeti mahfuz ve onun 
üzerinde başkalarının tasarruf imkânı olmadığı
na göre, böyle bir maddenin konulmasını ben
deniz doğru görmiyorum. Mesele teşkilâtı esa
siye noktasından mevzuatı hazıraya taallûku 
noktasından çok şayani dikkattir. Binaenaleyh 
bu maddenin buradan çıkarılmasına taraftarım. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTlN 
B. ( Kocaeli ) — Efendim, Refik Şevket Bey
efendi arkadaşımızda teslim buyururlar ki Hü
kümetçe teklif edilen kanunların altında bütün 
Heyeti Vekilenin imzası vardır. Evkaf müdü
riyeti umumiyesi Başvekâletin tahtı mesuliyetin
de ve bütçesi Meclisi Âlice tasdik edilen bir mü-
müessesedir. Burada şahsî bir hak mevzubahs 
değildir ki alâkadar olduğu halde Adliye encü
meninin nazan dikkatini celp etsin. Burada 
Adliye encümenini alâkadar edecek bir vaziyet 
yoktur. Burada, vaziyeti tesbit edilmiş ve büt
çesi Meclisi Âliden tasdik edilmiş bir müdüri
yeti umumiyeyi bu dava hakkında vaz geçirmek
le bu iş temiz ve pürüssüz bir halde İstanbul 
belediyesine terki mutazammrn bir şeydir. Bu
rada Adliye encümenini alâkadar edecek bir me
sele yoktur. Bendenizce böyledir. 

CELÂL NURİ B. ( Tekirdağ ) — Efendim, 
zannederim ki dahilî nizamname bu müzakere
ye müsait değildir. Devletçe yapılan mukave
leler ve muahedelerin müzakeresi ancak o 
maddenin iadesi suretile olur. Binaenaleyh 
bunu burada müzakere etmek bendenizce za
ittir. Dahilî nizamnamenin 112 nci maddesinin 
bilhassa ikinci fıkrası sarihtir ( Okuyunuz ses
leri ). 

Madde 112 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
26 nci maddesi mucibince tasdikleri Meclisin 
müsaadesine mütevakkıf bulunan Devletlerle 
münakit muahede ve mukavelelerin tasdiki ta
lebini mutazammrn kanun lâyihaları Meclise 

takdim edildikte o muahede ve mukavelenin 
ihtiva ettiği maddeler reye konamaz ve metin
leri hakkmda tadilât İeklif edilemez. Birinci 
müzakere sırasında maddeler hakkmda vuku-
bulacak itiraz lâyihanın encümene iadesini is
temek suretile olur... 

Zaten nizamnamenin ruhu da buna müsait 
değildir. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Efendim, 
hak ve adlin alâmeti farikası, herkesin hak
kında ayni terazinin mütesaviyen kullanüma-
sile tecelli eder. Salâhattan Bey arkadaşımız 
her hangi bir meselenin adliyeye taallûk et
tiği zaman gösterdiği asabiyeti burada da 
göstermesini beklerdim. Evkaf müdürü umu
misinin davadan vazgeçmiş olması dahi B. M. 
Meclisinin bu gibi mevzular üzerinde söz söy
lemek hakkını asla selbetmez. Dahilî nizamna
menin bir maddesinde bir kayit vardır. Bir 
iş encümenlere havale edildiği zaman encü
men en evvel bu meselnin teşkilâtı esasiyeye 
münafi olup olmadığım gözden geçirir. On
dan sonra heyeti umumiyesinin şayanı kabul 
olup olmadığım tetkik eder. Encümen buna 
da ekseriyetle karar verirse maddelere geçer. 
Bendenizce Evkaf idaresine taallûk eden ve 
şahsiyeti hükmiye mahiyetinde bulunan bir 
idarenin üzerine tesir eder mahiyette B. M. 
Meclisi kanun yapamaz. Binaenaleyh Evkaf 
idaresine sen şu zarar ve ziyan davasından vaz
geçeceksin demek teşkilâtı esasiye kanununa 
münafidir. Bir de bu davanın çıkmaz oldu
ğunu söylediler. Müessesatı resmiyenin çıkmaz 
davalarda ne suretle hareket edeceğine dair 
muhasebei umumiye kanununda ahkâm vardır. 
Bu noktai nazardan bendeniz davadan vaz geç
sin mealindeki bu maddenin teşkilâtı esasiyeye 

münafaatinden bahsettim. Mukaveleden ve onun 
ahkâmından bahsetmedim. Sözümde İsrar ede
rek bu maddenin arzettiğim esbabı mucibe ile 
tayyini teklif ediyorum. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTlN B. (Ko
caeli) — Biz münafat görmüyoruz. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Efendim, terkos suyu meselesi Istanbulun 
başmda bir efsane şekline giren yılan hikâye
si gibi uzayıp gitmiştir. Gerek mukaveleye olan 
riayetsizlik, gerek dikkatsizlik, gerek şu ve 
gerek bu itibarla bu şirket bir çok yangrnlarm 
âmili olarak tanınmıştı. Gazeteler ve efkârı 
umumiye daima bundan şikâyet ediyorlar. Bu
nun satın alınabilmesi hakkı geldiği vakit be
lediye bu günkü vaziyetine rağmen bir çok fe
dakârlıklara katlanarak bunu satm aldı. Şe
rait evvelce tahmin edilen şeraitten daha eh
ven oldu. Fakat belediye bunu alırken - vak-
tile sulan da vermiştik - ve belediyeyi bunu 
almağa teşvik ederken, belediye de bunun hu
kuku gayrile meşgul olmamasını şart koymuştu. 
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Bir defa Millî Müdafaaya ait dekovil hattı 
vardı. Bu belediyeye verildi. Diğer taraftan 
bent yapılmış. Bunun üzerine Evkaf ta bir za
rar ve ziyan davası açmış. 25 - 30 seneliktir. 

SALÂHATTÎN B. ( Kocaeli ) — Daha es
kidir. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. ( Devam
la ) — Bu gün belediyeye bu suyu devrettiği
miz zaman Evkafın hukuku tasarrufiyesi mev-
zubahs oluyor. Bence bu olmamalıdır ve bu 
maddenin buraya konulması teşkilâtı esasiyeye 
münafi değildir. Bütçesi meclisçe tetkik edi
len, bütün varidat ve masrafına Meclisin va-
zülyet olduğu, mesul bir müdür ve mesul bir 
Başvekil ile karşınızda bulunan bir idarenin 
hukuku tasarrufiyesine bu Meclis karışmaz da 
kim karışır? ( Karışır sesleri ). O halde bu
raya da bu madde konur. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, bu ka
nun lâyihası encümenimizden de geçti. Bina
enaleyh Refik Şevket Beyefendinin encümenle
rin kanun lâyihalarını tetkikte evvel emirde 
teşkilâtı esasiye kanununa mugayir olup olma
dığını tetkik etmeleri lâzımgeldiği noktasile 
tabiatile ben de alâkadar oldum. Biz encümen
de bu lâyihayı müzakere ettiğimiz vakit... 

REFİK B. (Konya) — Nizamnameye muva
fık yapıldığı her mazbatanın başında görünsün. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Tabiî biz de bu 
lâyihayı tetkik ederken teşkilâtı esasiye kanu
nuna münafi mi, değil mi diye uzun uzadıya 
meşgul olduk ve meseleyi teşkilâtı esasiye ka
nununa muhalif görmedik. Çünkü evkaf şah
siyeti hükmiyeyi haiz olmakla beraber her hal
de şahsiyeti hükmiyeyi haiz şirketler gibi telâk
ki edilecek bir müessese değildir. Kendisi şim
diye kadar kanunen tanımış olduğumuz şahsi
yetle bir Devlet müessesesi halinde idare olun
maktadır. Binaenaleyh bütçesi Meclisten geçer 
ve Başvekâlete merbut bir bütçe ile idare olu
nur. Idarei hususiyeye ait bir takım hak ve va
zifeleri bazan başka tarafa devrediyoruz, ha
zan da ilga ediyoruz. Bu da ayni mahiyette 
bir şey görülmüştür. Onun için teşkilâtı esa
siyeye mugayir ve sırf hükümde bulunan şah
siyeti hükmiye suretinde telâkki edilemeyeceği 
için ve sahibi imtiyaz bir ecnebi ile yapılmış mu
kavele halinde bulunduğu için bu maddenin 
tayyi şüphesiz ayni şirketin vaziyetini icap et
tirecektir. Bu kül halinde tasdik edilebilir. 
Onun için maddenin aynen kabulünü rica ede
rim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, Meclisi âlinin buna benzer 
bir çok kararlan vardır. Sulan almış, idarei 
hususiyelere vermiştir. Sonra belediye kanunu 
ile mezarlıklan belediyeye almıştır. Bunlar için 
bir maddei kanuniyeye ihtiyaç vardır, ancak 
maddei kanuniye ile verilebilir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Şayanı 
memnuniyettir ki hukukî malûmatına hürmet 
ettiğim Şükrü Kaya Bey arkadaşımızla bu mese
lede münakaşa ve mübahasede bulunmuş olu
yorum. Son olarak mevzubahs ettikleri bele
diye kanunu mucibince mezarlıklann alınması, 
su kanunu mucibnce sularm alınması keyfiyeti, 
velayeti ammesi dolayısile bu işlerin eşhastan 
ibaret olan mütevellilerin yerine ayni vazife 
şu veya bu zevat şu veya bu daire tarafından gö
rülmesi keyfiyetini temindir. Maksat böyle ol
duğu gibi iskatı hak mahiyetinde bir teklif de
mek değildir. 

Efendim, bendenizce Dahiliye encümeni maz
bata muharriri Şükrü Beyin bu mesele üzerinde 
tevakkuf ettiğini bildirmiş olmakla meselenin 
tevakkufa değer olduğunu anlamış oldum. Bir 
defa evkaf idaresinin bu günkü vaziyeti nedir? 
haddi zatinde evkaf idaresi denen müessese mü
tevelli denen ve hususî adamlar tarafından ifası 
lâzımg-elen vazifelerin ifasına mütevekkil olan bir 
müessesedir. Bunlar, bazılanmn mütevellisi kay
bolmuş evlâdı vâkıf kalmamış, hasılı aynı mak
sadı yerin& getirmek üzere ammei menfaat na
mına ihdas olunmuş bir müessesedir. Ciheti sar-
fiyesi muayyen olan, varidatı kendiliğinden şu 
veya bu şekilde dahi iskat etmek hakkına malik 
değildir. Bazı mütevelliler kuyudatta bulunmaz., 
onların yerine kaim olan bizlerin dahi ıskatı hak
ka salâhiyeti yoktur. 

Yalnız bir nokta var, muhasebei umumiye ka
nunu bu gibi davaların çıkmazda olduğuna ka
naat hâsıl ederse, müessesenin bu davayı takip 
ten doğacak zarara meydan vermemek için mü
essese doğrudan doğruya Şûrayı devletin noktai 
nazarını alır. Bu davayı takipte fayda yoktur 
derse, onun karanın, zannederim Heyeti vekilece 
tasdike iktiranı eder, mesele hallolunur. Yoldan 
çıkmış bir davaya kanunî şekiller vermek müm
kün iken bir müessesenin hakkını kanunen ta
sarrufa kalkmak zannederim teşkilâtı esasiyeye 
münafidir. 

Celâl Nuri Bey arkadaşımızın bahsettikleri 
nizamnamenin 112 nci maddesini okudum. Bah
settikleri madde beyneddüvel, bir devletin diğer 
devlelAe aktettiği mukaveleler ve muahedeler 
hakkındadır. Teşkilâtı esasiye kanununun 112 
nci maddesinde Devletlerle münakit muahede 
tabiri vardır. Halbuki okuduğumuz şeyde Devlet
lerle y&pümış muahede ve mukavele yoktur. Esa
sen T. B. M. Meclisinin yaptığı bir mukavele de 
yoktur. Bendenizce bu keyfiyet mualleldir. Bu 
maddenin tayyını teklif ederim. 

CELÂL NURİ B. (Tekirdağ) — Pek muhte
rem Refik Şevket Beyi bir aşağıdaki 113 üncü 
maddtyi okusalardı. 

RBFİK ŞEVKET B. — 112 dediniz. 
CELÂL NURİ B. — 113 üncü maddeyi de o-

kusaydnuz. 
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REFİK ŞEVKET B. — Aceleye geldi. 
CELÂL NURİ B. — 113 üncü maddeyi oku

yorum: «T. B. M. Meclisinin kabulüne muallâk 
olarak Hükümetçe aktedilen mukavelelerle bun
ların tasdiki talebini mutazammm kanun lâyi
haları hakkında dahi geçen maddedeki usule ri
ayet olunur.» 

Binaenaleyh havanda su dövüyoruz. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Tuz dö

vüyoruz. 
DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 

Mevzuu sırf kanuna aittir, mukaveleye ait ciheti 
yoktur. Bunun menşei ise kumpanyanın Devletten 
istediği bir çok paralar vardır. Harbi umumide 
kumpanyanın yerine kaim olarak Hükümetin 
işlettiği zamana ait kârdır. 1 500 000 liradan 
başlamıştır. Gele gele 350 000 liraya kadar in
miştir. Bu taraftan dabirisi dekovile diğeri de 
evkafa ait zararı ziyan davasıdır. Neticede kum
panya ile mukavele yapılırken bu iki dava takas 
edilmişti. Hükümet te bunu münasip görmüştü. 
Belediye bunu üzerine aldıktan sonra mesele kal
mamıştır. Evkaf ve Müdafaai Milliye buraya 
olan alâkasını kesmiştir. Belediye suyu alır al
maz ve inşaata başlar başlamaz tazminat vermeğe 
mecbur olacaktır. Buna da imkân yoktur. 
Borç altına girerse bu işi nasıl takip edebilir? 
Bu iş anlaşılmasa yani arada anlaşma olmasa ta 
temyize kadar gidecektir. Hangi daire Temyize 
baş vurmadan vaz geçebilir? Bundan vaz geç
meğe ancak bir yol vardır. O da kanun yolu
dur. Bunun için kanun yaptık. 

SAlT AZMİ B. (Kayseri) — Efendim Evka
fın davasının mahiyeti nedir? 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Bunu Nafıa vekili Beyefendi bizzat takip ettik
leri için daha iyi bilirler. Bendeniz bildiğim 
kadarını arzedeyim. Bundan bilmem kaç sene 
evvel bent yapılmış, su taşmış, etrafındaki ev
kafa ait araziye ziyan vermiş. Arazi yerindedir, 
her şey yerindedir. Bu güne ait bir şey yoktur, 
o zamana aittir. 

SALÂHATTtN B. (Kocaeli) — Efendim, Re
fik Şevket Beyefendinin bu maddenin bu lâyiha
da yeri olmaması yolundaki mutalâatrndan anla
şılıyor ki, evkafm vaziyeti hakkmda bir nevi 
hususiyet tasavvur ediyorlar. Öyle olmuş 
olsaydı, ondan evvel geçen ve Millî Müdafaaya 
ait olan dekovilin terkine ait madde vardır ki 
o da hakikatte böyledir. Millî Müdafaa vekâ
letine ait dekovilden vekâlet belediye lehine na
sıl bütün hakkından vaz geçiyorsa Evkaf mü
düriyeti umumiyesi de derdesti muhakeme bulu
nan bu vasiyetten sarfı nazar ediyor, demektir. 
ikisinin arasında da hiç bir fark yoktur. Çünkü 
kanunu medeninin neşrinden sonra Evkafa bir 
vaziyet verilmesi tasavvur edilmiş. Fakat hala 
lâyiha yapılmamıştır. 

Bugün mülhak bütçelerle idare edilen Devlet 

i müessesatı ne ise, evkafı mazbutaya dahil olan 
I vakıf işleri hakkında Evkaf müdüriyeti umumi-

yesinin vaziyeti, onun bütçesinin burada tas
dik edilmesi şekli de aynen odur. Bundan müs
tesna vakıflar, hususiyetlerini muhafaza etmek
tedirler. Bunların mütevellileri, vâkıf namına 
olarak vakfiyeler dairesinde bütün hukuku ha
izdir. Bir zaman neşrolunmuş « Tevcihi ci
hat » nizamnamesi bu vakıf işlerinde de Devlet 
murakabesine işaret etmiştir ve mütevelli olan 
kimselerden bir takım şartlar aramıştır. O ni
zamname hükümlerine tevfikan muamele ya
pılmaktadır. Yoksa müstesna vakıflarla evka
fı mazbutadan olan ve Evkaf müdüriyeti umu
miyesi bütçesine dahil vakıf işlerile bu gün 
bir Devlet müessesesi itibar olunan bu vaziyet 
arasmda hiç fark yoktur. Tıpkı Müdafaai mil
liye vekâletinin vagonlarını belediyeye terket-
mesi gibidir. Bu iş için de bir kanun lâzımdır, 
bu kanunun yeri de burasıdır, mesulü olan Baş
vekil imza ederek Meclisi âliye göndermiştir. 
Binaenaleyh maddenin aynen kabulünü rica 
ediyorum (Reye konsun sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim esbaba binaen maddenin 

tayyini teklif ederim. 
Manisa 

Refik Şevket 
RBİS — Dahilî nizamnamenin bu gibi mu-

kavelât ve muahedelere taallûk eden bu mad
desi; encümene iadesini istemek suretile olur 
diyor. Binaenaleyh nizamnamenin 112 ve 113 
üncü maddeleri mucibince bu teklifi reye ko-
yamıyaoağım. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Bu, bir meselei hukukiyedir. Mukavele ile 
alâkası yoktur. Zaten arkadaşımız mukavele
leri mevzubahs etmiyorlar. Mesele; bu madde 
ile bu kanun olur mu, olmaz mı meselesidir. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Muka
velename diye bir kayit yoktur. Böyle olsay
dı tabiî mesele mevzubahs olmazdı. Onun için 
usule ait olmak üzere bu maddenin encümene 
iadesini teklif ediyorum. 

REİS — O halde teklifinizi yazarak veriniz. 
REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Şu daki-

j kada yazmama imkân yoktur. Usule ait oldu-
i ğu için nizamnamenin 113 üncü maddesi mu-
i cibince mukavelenin halli için maruzatımın 

tetkik edilmek üzere encümene iadesini teklif 
ederim ( Reye sesleri ). 

I REİS — Refik Şevket Beyefendi, tarzı tek-
; lifinden vazgeçiyorlar. Yalnız encümene iadesi 
i ile iktifa ediyorlar ( Hangi encümene sesleri ). 
1 Bütçe encümenine efendim. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Oümü-
| şane ) — Efendim, bu maddeyi ve bu hükmü 

gördüğümüz zaman Evkaf müdüründen bu da-
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vanın mahiyeti hakkında lâzmıgelen malûmatı 
aldık. Evkaf hakkında Salâhattin Bey arka
daşımızın da işaret ettikleri veçhile bu gün mül
hak bütçe ile idare edilir ve bütçesi doğrudan 
doğruya Heyeti celilece tanzim edilir. Evkafın 
esas teşekkülü mütevelliler tarafından idare edi
len mülhak vakıflar değildir. Devlet vaktile 
dinî bir çok vezaifi filen üzerine alarak tesisler 
yapmış, bu suretle bir çok tesisler, vakıflar 
meydana gelmiştir. Bu suretle arazinin vakfi-
yeti üzerindeki vaziyet te ayn bir şey... Bu da
va; araziyi su basmış, hasılatından 30 küsur bin 
lira mutazarrır olmuş, Evkaf dava açmış, sene-
lerdenberi uğraşılmış, ilâm alınmış, Mahkemei 
temyiz nakzetmiş, tekrar gitmiş. Evkaf ida
resi geçen sene takdir buyurulur ki mukataat 
bedelleri Meclisi Âli tarafından bir kanunla 
tezyit edildi. îki sene sonra lüzum görürse 
tenkis edebilir. Meclisi Âlinin müdahale etme
yeceği bir şey varsa o da mütevelliler tarafın
dan idare edilen ve ferde ait eşhasın hakkı te
lâkki edilen vakıflardır. Bunda böyle bir 
vaziyet yoktur. Binaenaleyh Devlet demiryol
larının, Seyrisefainin vaziyeti ne ise, Evkaf ta 
aynidir. Seyrisefain; iskele benim paramla ya
pıldı, binaenaleyh bana aittir. Meclisi Âli alıp 
belediyeye verdi. Çünkü her ikisinin varida
tına Meclisi Âli hâkimdir. Burada da ayni va
ziyet vardır. Evkaf ta, belediye de Meclisi 
Âlinin hükmüne tâbidir. Bu işte gerek ferdiyet 
itibarile ve gerek şahsiyet itibarile ferdî bir hak 
görmedik. Böyle olunca umumî telâkki ile bir 
menfaatin bir dairei resmiyeden diğer daireye 
alınmasında bir mahzur görmedik ve yirmi se
ne süren bir davanın, yirmi sene daha deva
mına lüzum yoktur, dedik. Evkaf müdürü de 
razı oldu, meseleyi Başvekil Paşa Hazretlerin
den de aynca sorduk, müsteşar Kemal Beyle de 
görüşerek Evkaf müdürünün rizasını kâfi gör
mediğimiz için kanunî vaziyet te düşünüldü, tet
kik edildi, bunu artık bize verip te ne yapa
caksınız? 

REİS — Bütçe encümeni, bunun kendilerine 
iadesini istemiyorlar. Binaenaleyh maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Şirkete verilecek senelik tak
sitlerin tediyesine, belediye hesabına tahsil ede
ceği resim kesirlerinden alıkoymak şartile Hü
kümet namma, Maliye vekili kefalet eder. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Yok sesleri). Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden başlar. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü incraya 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler... 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze

diyorum. 

2H — inhisarlar idaresince muhtelif yerlerde, 
yaptırılacak ambar ce depo binaları hakkında 
1/654 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası fil. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz var 
mı efendim? (Yok sesleri). Maddelere geçilme
sini kabul edenler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

İnhisarlar idaresince yaptınlacak tütün ambar 
ve depolan hakkında kanun 

MADDE 1 — İnhisarlar idaresince muhtelif 
yerlerde yaptınlacak olan fennî tütün ambar 
ve depolan için her sene tediye edilecek mikta
rı o sene bütçesine konulmak ve azamî altı sene 
zarfında ödenmek ve inşaat nihayet üç sene zar
fında bitirilmek üzere üç buçuk milyon liraya 
kadar taahhütlere girişmeğe ve bu miktara ka
dar bono vermeğe Gümrük ve inhisarlar vekili 
mezundur. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Yok sesleri). Maddeyi kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince am
bar ve depolann yaptırılacağı yerlerde evsaf ve 
şeraiti iktısadiyeyi haiz olarak bulunan Devlete 
ait arsalar bedelsiz inhisarlar idaresine verilir. 

REÎS — İkinci madde hakkında söz var mı? 
(Yok sesleri). Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı 
efendim? ( Yok sesleri ). Maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini» kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

[İl 185 numaralı matbua zaptın sonuna bağ
lıdır. 
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'24 — Altın ve petrol arama ve işletme idare

lerinin teşkiline dair 1/599 numaralı kanun lâyi
hası ve İktisat ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

REİS — Efendim, burada iki kanun lâyiha
sı var, birisi teşkilâta ait, diğeri de bir mü
nakaledir. Evvelâ teşkilâta ait olanı okuyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? ( Yok sesleri ). Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Altm ve petrol arama ve işletme idareleri 
teşkiline dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye dahilinde altın ve pet
rol ve bunlarla beraber çıkacak diğer madenleri 
aramak ve arama neticeleri elverişli olursa bu 
madenleri işletmek üzere ticarî maksatla İktisat 
vekâletine bağlı ve İktisat vekâletinin teftiş 
ve murakabesi altında hükmî şahsiyetli altm ve 
petrol arama ve işletme idareleri kurulmuştur. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Altm ve petrol arama ve işlet
me idareleri bidayeten istikşaf ve taharri ve iş
letme için ilmühaber, ruhsatname ve imtiyaz al
mak mecburiyetine ve maden nizamnamesüe pet
rol kanununun istikşaf ve taharriye ait diğer 
usullerile zaman ve saha tahdidi hükümlerine ve 
fesih ve iptal şartlarına tâbi tutlmaz. Ancak 
bu idareler istikşaf, taharri ve işletmeğe başla
mazdan evvel çalışacakları sahalarm hudutları
nı İktisat vekâletine bildirmek ve buralarda il
mühaber, ruhsatname ve imtiyaz alınmak sure-
tile kazanılmış haklar varsa onlara riayet etmek 
mecburiyetindedirler. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Altm ve petrol arama ve işlet
me idareleri, birbirinden ayrı iki şahsiyettir. Bu 
idareler birer müdür tarafından idare olunur. 
Kadrolarım İktisat vekâleti tanzim eder. 

Müdürler İktisat vekâletinin inhası, İcra Ve
killeri Heyetinin karan ve Reisicumhurun tas
diki ile tayin olunur. Türk ve ecnebi mütehas
sıs ve mühendisler müdürlerin inhası üzerine İk
tisat vekâletince tayin olunur. Mesul muhasipler 
İktisat vekâletinin intihabı üzerine Maliye vekâ
letince tayin olunur. Diğer memur ve müstah
demlerin tayinlerini müdürler yapar. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Altm ve petrol arama ve iş-

[1] 186 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

letme idareleri ihtiyacı için İktisat vekâleti büt
çesine lüzumu kadar tahsisat konularak iptidaî 
ve mütedavil sermaye olmak üzere mezkûr ida
relere Hazinece makbuz mukabilinde verilir. 
Bu idarelerin sermayeleri ve bütün sarfiyat ve 
muameleleri muhasebei umumiye, müzayede ve 
münakaşa ve ihalât kanunlarına ve Divanı mu
hasebatın vizesine tâbi değildir. 

Ancak İktisat vekâleti bu idareler hesabat 
ve muamelâtını her sene en az bir defa teftiş 
ettirir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. .Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Altm ve petrol arama ve işlet
me idarelerince yapılacak her türlü muamelât 
ve taahhüdat ve sarfiyat İktisat vekâletince ta
yin olunacak esaslar dairesinde icra olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Altın ve petrol arama ve işlet
me idareleri senelik blânçolarmı her malî sene
nin sonundan itibaren üç ay zarfında ihzara 
mecburdurlar. Bu blânçolar Maliye ve İkti
sat vekâletlerince her biri için tayin olunacak 
birer murakrpten müteşekkil iki heyet marife-
tile bütün hesap ve muameleler ve istinat ettik
leri vesikalar görülmek suretile blânçolann 
kendilerine tevdii tarihinden itibaren iki aylık 
bir müddet zarfmda tetkik ve bir raporla İkti
sat vekâletine tevdi olunur. 

İktisat vekâleti de bu blânçolar ile murakip 
raporlarını kendi mütaleasmı da ilâve ederek 
tetkik ve tasdik olunmak üzere bir ay zarfında 
Büyük Millet Meclisi Bütçe ve İktisat encümen
lerinden mürekkep umumî heyete tevdi eyler. 
Umumî heyetin tasdik kararlan alâkadar me
murların ibrası hükmündedir. 

REİS — (Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu teşkilât kanununun heyeti umumiyesini 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi münakale hakkındaki kanuna geçi
yoruz efendim. Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

- 2 1 1 -



İ : 5 4 2 0 - 5 - 1 9 3 3 C : 2 
1932 malî senesi Düyunu umumiye bütçesinden 
naklen İktisat vekâleti bütçesine fevkalâde tah

sisat konulmasına dair kanun 
MADDE 1 — 1932 malî senesi Düyunu umu

miye bütçesinin 188 inci faslından 500 000 lira 
tenzil edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ten
zil edilen mebaliğden 200 000 lirası 1932 malî 
senesi İktisat vekâleti bütçesinde (altm arama 
ve işletme idaresi iptidaî ve mütedavil sermaye
si) namile yeniden açılan 648 inci fasla ve 
300 000 lirası da (petrol arama ve işletme ida
resi iptidaî ve mütedavil sermayesi) namile ye
niden açılan 649 uncu fasla favkalâde tahsisat 
olarak konulmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Fevkalâde tahsisata ait olan bu kanunun 
heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 

Su şirketi hakkındaki kanun lâyihasına rey 
vermiyen zevatın lütfen reylerini vermelerini 
rica ederim. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
25 - - f s par la mebusu Kemal Turan ve Ma

latya- mcbusuMahmut Nedim Beylerin, askerî ve 
mülkî tekaüt kanununun 55 inci maddesine bazı 
fıkralar ilâvesine dair 2/22 numaralı kanun t ek
li file askerî ve mülkî tekaüt kanununun muvak
kat 2 inci maddesinin tefsiri hakkında. 3/17 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi fil. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri). Maddelere g-eçilmesini 
kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
3 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı askerî ve 

mülkî tekaüt kanununun 55 inci maddesinin 
tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 3 haziran 1930 tarih ve 1683 nu
maralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 55 
inci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

fi] 187 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
bu'.'ur. 

Müteaddit cihetten maaşa müstahak olan ye
timlerin maaşı en çok alacağı cihetten hesap 
olunur. 

Ancak maaşa müstahak olan dul zevcelere 
pederlerinden düşen yetim maaşı, dul maaşın
dan fazla olursa reyleri alınır. Zevçlerinden 
intikal eden maaşları tercih ettikleri takdirde 
bu maaş tahsis olunur. 

Pederlerinden tahsis olunan maaş miktarı, 
zevçlerinden intikal eden maaştan fazla olmak 
hasebile 47 nci ve muvakkat ikinci madeler mu
cibince tasfiyeye tâbi tutulan dul zevceler hak
kında dahi bu fıkra hükmüne tevfikan muamele 
olunur. 

Bunlar zevçlerinden intika.1 eden maaşı tercih 
ederlerse tasfiye tarihinden itibaren zevçle
rinden tahsisi lâzımgelen maaş miktarları hesap 
olunarak evvelce pederlerinden tahsis olunan 
maaşın tasfiyesi neticesinde aldıklan paradan 
mahsup olunarak üst tarafı, yeni tahsis oluna
cak dul maaşından dörtte biri kesilmek suretile 
istirdat edilir. 
Ellinci ve muvakkat dördüncü maddeler mu

cibince tasfiyeye tâbi tutulmuş bulunan zevce, 
ana ve baba ve zevçlere diğer cihetten daha faz
la maaş tahsisi lâzımgeldiği takdirde yalnız iki 
maaş arasındaki fark miktarı tahsis ve ita olu
nur. 

REİS — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

26 — Sivas - Erzurum haltı ile Malalyadan 
başlayarak Divriki civarında bu hatla birleşecek 
iltisak hattının yaptırılması hakkında, 1/641 nu
maralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encü
menleri mazbataları fi] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

AZİZ SAMİH B. ( Erzincan ) — Arkadaş
lar, şark vilâyetimiz sultanlık devirlerin
de Hükümet merkezinden uzak olduğu için 
her türlü bakımdan mahrumdu. Bu vilâyetler 
yolların uzaklığı ve her tarafla ittisalinin az
lığı dolayısile bir nevi sürgün yeri de olmuş
tu. Bu vilâyetler yine uzaklık ve yolsuzluk do-

fll 190 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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layısüe iyi ve yakm yerlere tayin olunamayan 
memurlara tahsis kılınmıştı. Bu hal bütün sul
tanlık devirlerinde hüküm sürdü. Meşrutiyet 
devri de bu vilâyetlerde bir yenilik bir kolay
lık yapamadı. 

Anadoluda ilk şimendifer 1873 te îstanbul-
la İzmit arasında 91 kilometre üzerinde olarak 
işledi. 1888 de bu hat Ankaraya ulaştı. Fakat 
orada kaldı. Anadolu yüksek yaylaları demir
yoluna kavuşmak için Büyük Gazinin kurdu
ğu Cumhuriyet idaresini yanm asra yakm bek
ledi. Türk mühendisi, Türk amelesi, Türk 
parasile yapılan şimendifer hattı, 1930 da Sı-
vasa vardı. Fakat Sivas vatanın şarkile gar
bini birbirine bağlayacak olan demiryolunun 
nihayeti değil, ortası idi. Cumhuriyet Hükü
metinin şimendifer siyasetini bu hattaki hedefi 
şark hudutlarımıza kadar, dots, komşu Devlet
lerin hatlarile birleşinceye kadar uzatmaktı. 

Zaten hattın Sıvasa gelmesile şark vilâyet
lerinin demiryollarından edecekleri idarece; 
içtimaiyatça, ticaretçe, ziraatçe istifadeler te
min olunamazdı. Bunun her halde ilerletilmesi 
mecburiyeti vardı. 

Hükümetimizin ikinci hamlesi olarak Sivas 
hattının bir taraftan Erzuruma varması ve di
ğer taraftan da Malatyada cenup hatlarile bir
leşmesi hakkındaki kanun lâyihası Meclisi Âliye 
arzolunuyor. Bunların yapılması masrafı da 
80 milyon lira tahmin olunuyor. 

Sivastan Erzuruma bağlanacak olan yol Div-
riki, Kemah, Erzincandan geçiyor ki bunun 
uzunluğu 537 kilometredir. 

Divrikten ayrılıp Malatyaya gidecek yolun 
uzunluğu da 140 kilometredir ki; ikisi 677 kilo
metre oluyor. 

Şark vilâyetlerimizde emniyet ve asayişin 
zımanıdır. Bu Erzurum hattı memleketin bel 
kemiği ve daha doğrusu büyük kan damarıdır. 
Bu hat memleketin her tarafım birbirine bağla
yacak ve bir şekle koyacaktır. Şark ve garp 
vilâyetleri adı ve farkı kalkacaktır. Şark vila
yetlerimizdeki köylülerimizin hasılatı başka ta
raflara taşınacak ve şimdiye kadar nakliye üc
retlerinin yüksekliği dolayısile olduğu yerler
de kalan mahsulât satılarak halkın refahına 
hizmet edecektir. Bu hattan doğrudan doğru
ya faide görecek Erzincan, Erzurum, Kars, 
Artvin, Bayazıt vilâyetleri ve civar vilâyetlerin 
bazı kazaları ile Malatya iltisak hattı üzerinde
ki Kemaliye ve Arapkir kazalarının nüfusu bir 
milyon kadardır. 

Divrik - Malatya iltisak hattı şark vilâyet
lerimizi Akdenize bağlayacak ve buraların mah
sulâtına yakın ve ucuz bir mahreç teşkil ede
cektir. Bu yolların inşası ayni zamanda dahilî 
ticaretimize hizmet edecek, halkımıza çalışma 
yeri açacak ve masarifi inşaiye olarak tahmin 
olunan (80 000 000) liradan en az (40 000 000) u 

kendi köylülerimizin eline geçerek onlann refa
hına yarayacaktır. 

1933 senesinden itibaren 8 sene içinde yapıla
cağı müjdelenen bu yollardan dolayı kendim 
ve müntehiplerim adına teşekkürler eder ve 
yakın muvaffakiyetler dilerim. 

Sözlerimi; bizi bu güzel işlere iriştiren ve bu 
yollan gösteren Büyük Reisicumhurumuz Gazi 
Hazretlerine en yüksek saygı ve sevgilerimi 
arz ile bitirmeyi borç bilirim (Alkışlar). 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sivas - Erzurum hattı ile Malatyadan baş
layarak Divrik civarında bu hatla birleşecek 

iltisak hattının inşalarına dair kanun 
MADDE 1 — Sivastan başlayarak Divrik -

Kemah, Erzincan tarikile Erzuruma varmak ve 
Malatyadan başlayarak Divrik civarında mü
nasip bir noktada mezkûr hatla iltisak eylemek 
ve 1933 malî senesi iptidasından itibaren en çok 
8 sene zarfında ikmal edilmek üzere normal ge
nişlikte iki demiryolunun inşası için 80 milyon 
liranın sarfına ve bunlar için gelecek senelere 
sari taahhütlerde bulunmağa ve vadeleri inşaat 
müddetlerine bağlı olmak ve resülmali bu mik
tarları geçmemek üzere bono ihracına mezuniyet 
verilmiştir. 

Bu bonolara kefil olmak hususunda Ziraat 
bankası hakkı takdirini kullanır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Kısaca ar-
zedeceğim için müsaade buyurursanız buradan 
söyleyim. Efendim, bu maddede son fıkra var
dır. Bence bu zaittir. Bu bonolara kefil olmak 
hususunda Ziraat bankası takdir hakkını haiz
dir; deniyor. Malûmu âliniz kanun ya bir hak, 
salâhiyet tesis eder, yahut bir mecburiyet tah
mil eder. Ziraat bankasının hakkı takdiri mev
cuttur. Burada mevcut olan bir vaziyeti teyide 
lüzum yoktur. 

Hükümet teklifinde Ziraat bankası kefaletile 
bono ihracına mezuniyet verilmiştir; diyor. Fa
kat Bütçe encümeninin tadilinde bir mana kal
mamıştır. Onun için bendenizce bu fıkranm kalk-
msaı lâzımdır. 

BÜTÇE E. REİSİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim; dikkat buyurulursa Hükü
metten gelen teklifte Ziraat bankasının kefaleti 
vardır. Ziraat bankası bu gün mevcut kanuna 
göre müstakil bir müessese halindedir. Binaena
leyh kefil olup olmamak hakkı hiyan kendine 
aittir. Bu fıkranın konulmasındaki sebep, Devlet 
namına Maliye vekâleti bono çıkarıyor. Ma
liye vekâletine ledelicap Ziraat bankasının ke
faletile bono çıkarmak salâhiyetini vermektir. 
Maliye vekâletinin müsaadesi olmadan çıkardığı 
bonolar doğrudan doğruya kefaletsiz olur. Bu 
müsaadeyi temin için bu fıkra konmuştur ve 
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Ziraat bankasmm muhtariyetine dokunmamak i 
için de hakkı hiy arına dokunulmamıştır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Maksadı as
lî, Maliye vekâletine kefil olmak salâhiyetini 
vermek olduğuna nazaran, Maliye vekâleti bo
nolar için Ziraat bankasının kefaletini isteyebi
lir deyelim, bunu demezsek bu mana çıkmaz. Bu 
fıkra Ziraat bankasının hakkı hiyannı kullan
makta serbest olduğunu ifade ediyor. Bu mevcut 
olan bir hükümdür, teyide hiç lüzum yok. 

B. E. R. HASAN FEHMİ B (Gümüşane) — 
Bu, ifade meselesi; Ziraat bankası bonolara ke
fil olabilir, Maliye vekâleti Ziraat bankasının 
kefaletini istiyebilir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Ziraat ban
kası kefil olabilir, bu güzel. 

KÂZIM PAŞA (Diyarbekir) — İstemezse ol
maz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Çankırı) — Bir defa Maliye vekâleti bu 
kayit olmadıkça Ziraat bankasının kefaletini is
teyemez. Her hangi bir kefaletin alınması için 
Heyeti Oelileden karar almak lâzımdır. Nitekim 
bu zamana kadar yaptığımız kanunlarda bu j 
salâhiyeti Heyeti celileniz vermiştir. Binaen
aleyh Bütçe encümeni reisi beyefendinin bu
yurduğu gibi bu bonolara iZraat bankası kefil 
olabilir. Bunu istiyorlarsa olur. Yalnız mad- j 
dede (bağlı olmak) kelimesi yoktur. Doğru
su, ( bağlı olmamaktır ). ( inşaat müddet
lerine bağlı olmamak ) şeklinde olacaktır. 

MÜKERREM B. ( İsparta ) — Bonolara j 
Ziraat bankası kefil olabilir şeklinde tashih 
edilsin. 

RÜŞTÜ B. ( Bursa ) — Arkadaşlar, mebus 
olduğumu ilk işiten bir Bursalı, bendenize de
di ki; tebrik ederim. Mebus olmuşsun. Ev
velâ Bursaya bir şimendifer yaptırmağa uğraş, 
dedi. Bendeniz de evvelâ Erzurum şimendi
ferlerini yapalım, ondan sonra Bursayı iste, 
dedim. İsmet Paşa Hazretleri ile görüştüğüm 
zaman Bursamn ihtiyaçlarını sordular. Ben- j 
deniz de bu hikâyeyi anlattım. Cevaben ne de
din dediler. Evvelâ Erzurum şimendiferi ya
pılsın, sonra Bursayı isteyelim dedim, deyince 
İsmet Paşa Hazretleri çok iyi söylemişsin de
diler. Binaenaleyh şimdi Erzuruma yapılacağı
nı görünce artık bursaya da isteyebiliriz. 

YUSUF B. ( Denizli ) — Bursada şimendi
fer var. 

RÜŞTÜ B. ( Bursa ) — Efendim, Bursa 
ağzından nefes alıyor amma ciğerine gitmiyor. 
Biz ancak Mudanyadan nefes alabiliyoruz. 
Halbuki ihtiyacımız Anadoluya bağlanmaktır. 

Sonra Vekil Beyefendi ati senelere sari ol
mak üzere yapılacak işler, dediler. Bu cüm
le ve fikir üzerinde durmak istiyorum. Böy
le büyük taahhüdata girilirken senelerin ucuz
luğa doğru gittiğini nazan itibare alarak uzun 

seneli mukavelelerle uzun müddetli taahhüda
ta girmenin mahzurlu olduğunu zannediyorum. 
İşin hacmi küçülmemiş olmakla beraber ikti
sadî vaziyetin seneden seneye değiştiğini nazan 
itibara almak suretile ona göre fiat ve sair 
hususat düşünülmek suretile bu mukavele ya
pıldı mı? İzahat verirlerse müteşekkir olurum. 

NAFIA V. HİLMİ B. (Adana) — Senelere 
sari taahhüdata bağlanmak zarureti vardır. Çün
kü kül halinde tasarlanacak büyük bir şebekedir. 
Heyeti umumiyesini taahhüde bağlamak lâzım
dır, faydalıdır. 

Mukaveleleri biz iki kısım üzerine yapıyo
ruz. Birisi, serbest münakaşa esası üzerinedir. 
Bunda Rüştü Bey arkadaşımızın endişeleri varit 
değildir. Çünkü her an için o günün rayicine 
göre bedeli verilir. İkincisi: (Seri dö pri) dedi
ğimiz usuldür. Bu da tesbit edilen fiatler üzeri
ne yapılan ihalelerdir. Bununla beraber (Seri 
dö pri) esası üzerine ihale edilecek işler de en
dişe ettikleri mahzura bağlanmamak için işleri 
kısım kısmı ayırdık. Bilfarz 70 kilometre için bir 
(Seri dö pri) tesbit ettik. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Bu yetmiş kilometre
den maksat nedir? Çünkü yüzde kırk ile baş
kasına devrediliyor. 

NAFIA V. HİLMİ B. (Devamla) — Bunu na
zan itibara aldık. Bu yetmiş kilometre tahmini
dir, Bunu sekiz senede müsavi kısımlara ayıra 
rak yaptıracağız. Çünkü yapılan mukaveleler ba-
zan Hazine aleyhine tecelli ettiği gibi, müteahhit, 
aleyhine de tecelli edebilir. Meselâ; Malatya kı
sımlarını ihale ettikten sonra diğer vereceğimiz 
Sivas - Erzurum gibi kısımları almak için müte 
ahhitler endişe gösteriyorlardı. Çünkü iş çoğa
lınca oralarda amele ücretleri artacağı için bu 
hatları vereceğimizden nndişe ediyorlardı. Bina
enaleyh bütün bunları nazar ıitibara alarak kı
sımlara ayırdık. Her ânın malî vaziyetini müte
ahhitle birlikte mütalea etmek vaziyetini muha
faza ettik. 

REİS — Birinci madde hakkmda başka söz 
istiyen var mı? 

Birinci madde hakkında bir takrir vardır. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim esbaba mebni birinci maddenin 
son fıkrasının ( bu bonolara Maliye vekâleti 
Ziraat bankasmm kefaletini alabilir ) şeklinde 
yazılmasını teklif ederim. 

İzmir 
Kitapçı Hüsnü 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde maddenin evvelki fıkrası yapılan 
tashihe göre olacaktır. Son fıkra da Hüsnü Be
yefendinin takriri veçhile olacaktır. Bu suret
le maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 2 — İşbu demiryollarının inşası ve 

ihraç edilecek bonoların ödenmesi için her se
ne ioap eden tahsisat Nafıa vekâleti bütçesi
ne konulur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Nafıa ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize ar-
zediyorum ( Tayini esami sesleri ). 

Tayini esamiye lüzum yoktur. Çünkü bir 
para vermiyoruz. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Günıü-
şane ) — Efendim, bu, Devletin büyük bir ta-
ahhüdatıdır. Tensip buyurursanız tayini esami 
ile reye arzedilsin. 

REİS — O halde bu kanunu da açık reye 
arzediyorum. 

27 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cet
velin Maarif vekâletine ait olan kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair 1/605 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı efendim? ( Yok sesleri ). Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanuna müzeyyel 

kanun 
MADDE 1 — 1617 ve 1869 numaralı kanun

larla tadil edilen bazı mektepler kadrolan bu 
kanuna merbut 1 ve 2 numaralı cetvellerde gös
terildiği üzere yeniden tadil ve tesbit edilmiştir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz var 
mı? ( Yok sesleri ). Birinci maddeyi cetvelle 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı 1 nu
maralı cetvel yeniden mektep açılmadıkça de
ğiştirilemez. Yeni mektep açılırsa kanunla ek
lenecek kadro, açılan mektep muallim yoklu
ğunu aşamaz. 

REİS — İkinci madde hakkmda söz isteyen 
var mı? ( Yok sesleri ). Maddeyi kabul eden-

[1] 191 numaralı matbua zaptın sonuna bağ
lıdır. 

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — 1452 numaralı kanuna merbut 

(2) numaralı cetvelin Maarif vekâleti kısmın
dan bu kanuna merbut (3) numaralı cetvelde 
gösterilen memuriyetler çıkarılmıştır. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 eylül 1933 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze

diyorum. 
siivas - Erzurum hattı hakkındaki kanuna rey 

vermeyen varsa lütfen reylerini versinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

28 — Kocaeli vilâyetine bağlı 4 nahiyenin kal
dırılması ve Karasu namile yeni bir kaza kurul
ması hakkında 1/610 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları Ul 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (tfoic sesleri). Maddelere geçilmesini Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kocaeli vilâyeti içinde dört nahiyenin kaldırıl
ması ve Karasu adile yeniden bir kaza kurul

ması hakkmda kanun 

MADDE 1 — Kocaeli valiliğinin Hendek ka
zasına bağlı Açmabaşı ve Adapazarı kazasına 
bağlı Taşağıl, Kayalar ve Karasu nahiyeleri 
kaldırılmış ve ilişik 1 numaralı cetvelde yazılı 
köyleri kaplamak üzere Karasu adile yeni bir ka-. 
za kurulmuştur. Kaza merkezi İncirli kasabası-
dır. 

REİS — Birinci madde hakkmda söz var mı? 
(Yok sesleri). Birinci maddeyi cetvelile birlikte 
kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Kaldırılan dört nahiyeye ait 
ve ilişik 2 numaralı cetvelde yazılı memuriyet
ler, 1452 sayılı kanuna merbut 2 numaralı cet
velin Dahiliye vekilliği kısmındaki (Nahiyeler) 
teşkilâtından indirilmiştir. 

REİS — İkinci madde hakkmda söz olma-

[1 j 192 numaralı matbua zaptın sonuna bağlı
dır. 
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dığına göre maddeyi cetvelile birlikte kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir 

MADDE 3 — Yeniden kurulan kazada çalış
tırılacak olan ve ilişik 3 numaralı cetvelde dere
ce, adet ve maaş miktarları gösterilen memur
lara ait teşkilât kadrosu, 1452 sayılı kanuna 
merbut 2 numaralı cetvelin ait oldukları kısım
larına geçirilmiştir. 

REtS — Madde hakkmda söz var mı efen
dim? (Yok sesleri). Üçüncü maddeyi cetvelile 
birlikte kabul edenler . . . Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmü 1933 se
nesi haziranından başlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Heyeti 
umumiyesini reye koymazdan evvel, bendeniz 
kaza merkezini göremedim. 

REİS — Efendim, birinci maddenin niha
yetine; (kaza merkezi İncirli kasabasıdır) diye 
ilâve edilmiştir, o suretle okundu. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

29 — İstatistik umum müdürlüğü merkez teş
kilâtı hakkında 1/585 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları Fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında 
kanun 

MADDE 1 — İstatistik umum müdürlüğü; 
umum müdürlük, müşavirlik, bir muavinlik 
ve on şubeden mürekkeptir. 

REtS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Umumî müdür, daire işlerini 
idare ve 1554 numaralı kanun hükümlerini ta
kip ve murakabe, müşavir, yapılacak istatis
tiklerin ilmî ve teknik esaslarını hazırlamak ve 
mevcut millî ve ecnebi istatistikleri tahlil ve 
mukayesesi ile istatistik tekâmülâtmı takip et-

[1J 194 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur, 

mek ve tatbik imkânlarını hazırlamakla mükel
leftir. 

Muavin, muamelâtı umumiyede umum müdü
re yardım ve onun tayin edeceği şubelerin fa
aliyetlerinin tanzim ve idaresinden mesuldür. 

REtS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Umum müdürlük teşkilâtı, 
vazife itibarile aşağida gösterilen müdürlüklere 
ayrılmıştır. 

I - Maliye istatistikleri şubesi ( birinci sı
nıf müdürlük), 

Devlet maliyesile vilâyet hususî idarelerine, 
belediyelere, memurlara, Tapu ve kadastroya ve 
müessesat ımaliyeye ait istatistikler bu şube ta
rafından tanzim ve tertip edilir. 

II - Haricî ticaret istatistikleri şubesi, 
(Birinci sınıf müdürlük) 
Haricî .ticaret istatistikleri bu şube tarafından 

yapılır, 
III - Tasnif şubesi, 
(Birinci sınıf müdürlük) 
Makinelerin işletme ve muhafazası ve daire

nin bilûmum makine tasnif işleri bu şube tara
fından yapılır. 

IV - Uüfus istatistikleri şubesi, 
(İkinci sınıf müdürlük) z 
Nüfus hareketleri istatistikleri bu şube tara

fından yapılır. Umumî nüfus tahrirlerinden ev
vel bu tahrirlere ait hazırlıkların icrası dahi bu 
şubeye aittir, 

V - Maarif istatistikleri şubesi, 
(İkinci sınıf müdürlük), 
Memleketin umumî maarif hareketleri ista

tistikleri bu şube tarafından yapılır. 
VI - Adliye istatistikleri şubesi, 
(İkinci sınıf müdürlük), 
Mahkemeler teşkilât ve faaliyetine, hâkim

lere, iflâslara, cürüm, maznun, mahkûmlara ve 
hapisanelere ait istatistiklerle kanunların tatbi
kat neticelerine ait anketler bu şube tarafından 
yapılır. 

VII - Sanayi ve ticaret istatistikleri şubesi, 
(Üçüncü sınıf müdürlük), 
Bilûmum sanayi ve dahilî ticaret istatistikle

rinin tanzimi bu şubeye aittir. Aynca fiat ista
tistikleri de bu şube tarafından tanzim olunur. 
Bu şube umumî sanayi tahrirlerinden evvel bu 
tahriflere ait hazırlıkların icrası ile de mükellef
tir. 

VIII - Ziraat istatistikleri şubesi, 
(Üçüncü sınıf müdürlük), 
Bth&mum ziraat istatistikleri bu şube tara

fından tertip olunur. 
Umumî ziraat tahrirlerinden evvel bu tah

rirlere ait hazırlıklar da bu şube tarafından 
yapılır. 
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IX - Neşriyat ve istihbarat şubesi, 
(Üçüncü sınıf müdürlük), 
istatistik yıllığının hazırlanması ve umumî 

neşriyatın icrası ve daireden talep edilecek ma
lûmatın ihzan bu şubeye aittir. 

Kütüpanenin idare ve tanzimi, harita ve 
grafik işleri de bu şube tarafından tedvir olu
nur. 

X - Muamelât şubesi, 
(Üçüncü smıf müdürlük), 
Dairenin yazı, zat, bütçe ve masraf, levazım 

ve ayniyat işlerile neşriyatın tevzi ve şevki ve 
sair müteferrik işler bu şube tarafından görülür 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Umum müdür; müşavir ve 
muavin Başvekilin inhası ve Reisicumhurun 
tasdiki ile ve şube müdürleri umum müdürün 
inhası ve Başvekilin tasvibi ile sair memur ve 
ücretliler umum müdür tarafından tayain olu
nurlar. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Devlet memurları maaşatmın 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı ka
nunun ikinci maddesine merbut (2) numaralı 
cetvelde gösterilen istatistik umum müdürlüğü 
memurlarile bazı dairelerin istastistik şubelerin
de bulunan ve derece, adet ve maaşları merbut 
(A) cetvelinde gösterilen memurların dahi na
killeri suretile vücude getirilen teşkilât kadrosu 
(B) cetvelinde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — (B) cetvelinde gösterilen me
muriyet dereceleri azamî olup icap ettiği tak
dirde yüksek dereceler yerine maaşı daha az de
receden memur istihdamı caizdir. 

On bir ve daha yukarı derecelere yeniden 
alınacak memurların yüksek mektep mezunu ol
ması şarttır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunda sayılı vazifeler 
umum müdürlük şube ve memurlarının aslî va
zifelerinden olup umum müdür veya âmir ta
rafından ilâveten verilecek vazifelerin ifası 
mecburî olduğu gibi umum müdürlük, icabma 
göre bir şubeye mensup memurları diğer şube
lerde de çalıştırabilir. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Adliye, Maliye, Maarif, İkti
sat, Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat vekaletleri 

ile Tapu ve kadastro umum müdürlüğünce yapı
lan istatistikler badema istatistik umum müdür
lüğünce tanzim ve neşredilecektir. 

REÎS— Madeyyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Devlet ve memleketin ihtiyaç
ları için devamlı olarak yapılması lâzımgelen 
umumî istatistiklerle her sene yeniden yapılması 
icap edecek istatistiklerin mahiyet, nevi ve şü
mullerini tayin etmek üzere bir ( Âli istatistik 
komisyonu ) teşkil olunmuştur. Bu komisyon 
Büyük Millet Meclisi, İktisat, Ziraat, Bütçe, 
Maarif, Adliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve 
Millî Müdafaa encümenlerince kendi azalan 
arasmdan seçilecek birer zat ile vekâlet müste
şarları âli iktisat meclisi umumî kâtibi, istatis
tik umum müdür, müşavir ve muavini, darülfü
nun ve yüksek meslekler profesörlerinden ve 
millî bankalar ve büyük sanayi ve ticaret mü
esseseleri mensuplarile millî iktisat ve tasarruf 
cemiyeti idare heyeti azası arasmdan Başvekâ
letçe seçilecek zatlardan mürekkeptir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, bendeniz 
Gümrük ve inhisarlar encümenindeyim. İsta
tistik âli komisyonunda İktisat, Ziraat, Bütçe, 
Maarif, Adliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve 
Millî Müdafaa encümenlerinden birer arkadaş 
aza olarak bulunacaklardır. Gümrük ve inhi
sarlar encümeni kaydi yoktur. Halbuki gümrük 
işleri başlı başına memleketin iktisadiyatında 
mühim rol oynayacak mühim işlerdir. Bu en
cümenden de bir arkadaşımızın seçilmesini tek
lif ediyorum. 

REİS — Reylerini vermeyen arkadaşlar lüt
fen versinler. Rey toplama muamelesi bitmiş
tir efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, bu günkü ruznamemizin yüklü olduğu ma
lûm, hepimizin yorulmuş olduğumuz da malûm. 
Fakat şimdi müzakere ettiğimiz maddenin ehem
miyeti bir kaç dakikanızı işgal etmemi mucip 
esbabı hakikiyeyi muhtevidir. 

Arkadaşlar, bu madde mucibince âli istatis
tik komisyonu teşkil olunuyor. Bu komisyon 
hakkında Hükümetin teklifi ve Dahiliye encü
meninin kabulüne muhalif olarak Bütçe encü
meni şu kaydi ilâve ediyor: 

B. M. M. İktisat, Ziraat, Bütçe, Maarif, Adli
ye, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Millî Müdafaa 
encümenlerinden birer zat intihap olunur. Son
ra bu komisyona heyetler, müsteşarlar, pro
fesörler, sair yüksek meslekler - tâbiri anlaya
madım. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum.-
erbabmdan mütehassıslar geliyor ve bunlar 
İstatistik idaresinin halen ve atiyen takip et-
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mesi lâzımgelen umumî ana hatlarını tesbit 
edeceklerdir. 

Arkadaşlar, nazarımda millet vekili denilen 
mümessillerin alâmeti farikası; teşkilâtı esasi-
yemizin ihtiva ettiği, icra Vekilİeri Heyeti 
müstesna olmak üzere, hiç bir zaman mebus
luk sıfatile yaptıklarından dolayı hesap ver
meğe mecbur olmamalardır. Bu komisyona he
pimiz iştirak ederiz. Edebiliriz. Fakat B. M. 
Meclisi azası olarak; sıfatımız üzerimizde bu
lunmak üzere mebus oldukça, B. M. Meclisin
den müntehap olarak gittiğimiz zaman o ko
misyon mukarreratının istilzam ettiği mesuli
yeti üzerimize aldığımız zaman mebusluğun 
ihtiva ettiği yüksek masuniyete kendi kendi
mize mesuliyet ilâve etmiş oluruz ( Doğru ses
leri ). Efendiler, ne olursak olalım bu mille
tin umumî vekâletini üzerimizde taşıdığımız za
man, istatistik komisyonu azası olarak komis
yona girmek her halde mütezat İM sıfatı nef
simizde cemetmeğe kıyam etmiş oluruz. Son
ra yanımızda ne kadar büyük sıfatta memur 
bulunursa bulunsun, iki sıfatla orada derme-
yan ettiğimiz mütalealarm mahiyeti bu ko
misyonların mukarreratınm reddi halinde bi
ze müşkül vaziyetler ihdas eder. Ondan dola
yıdır ki bendeniz Bütçe encümeninin bu müta-
leasınm minküllülvücuh hatta tatbikatta tesiri 
noktasından, bir faidei ameliyesi olmadığın
dan sarfınazar, mebusluk unvanının adeta bir 
komisyon azası gibi velevki bir menfaat mu
kabilinde olmasa bile teşkilâtı esasiye kanu
nuna münafi bir vaziyet ihdas ettiğine kaniim. 
Onun için bendeniz Bütçe encümeninin serdet-
tiği bu mütaleanın, yani Büyük Millet Mecli
sinden bu komisyona azalar gideceği mütalea-
sının aleyhindeyim. Nihayet kıymetli arkadaş
ların malûmatlarına müracaat etmek lâzımge-
lirse bunlara iştirakten içtinap edecek arka
daşımız yoktur. Arkadaş, gel sen mühendis
sin, fikrinden istifade edeceğiz, denir. Fa
kat orada komisyon azası olarak bulunduğu
muz gün vaziyetimiz çok naziktir ( Doğru ses
leri ). O münasebetle bendeniz Bütçe encü
meninin noktai nazarmı değil, Dahiliye encü
meninin noktai nazarını kabul etmenizi teklif 
ediyorum. 

İBRAHİM B. ( İsparta ) — Bu kaydi niçin 
koymuş Bütçe encümeni? izahat versin. 

REİS — Bir teklif vardır efendim, okuta
cağım. 

Yüksek Reisliğe 
Mebusların icraî işlere daimî bir surette içti-

rakini tazammun eden fıkraların maddeden çıka
rılmasını ve Dahiliye encümeninin dokuzuncu 
maddesinin kabulünü teklif ederim. 

Manisa 
L. Itefİk Şevket 

REÎS — Dahiliye encümeninin tekilifini bir 
defa okutup reye koyacağım efendim. 

MADDE 9 — Devlet ve memleketin ihtiyaç
ları için devamlı olarak yapılması lâzrmgelen 

umumî istatistiklerle her sene yeniden yapılması 
icap edecek istatistiklerin mahiyet, nevi ve 
şümullerini tayin etmek üzere aşağıda gösteri
len şekilde bir (Âli istatistik komisyonu) teşkil 
olunmuştur. 

Bu komisyona vekâlet müsteşarları, Âli 
iktisat meclisi umumî kâtibi, İstatistik umum 
müdür, müşavir ve muavin, Darüllfünun ve 
yüksek meslekler profesörlerinden ve millî ban
kalar ve yüksek sanayi ve ticaret müesseseleri 
mensupları ile Millî iktisat ve tasarruf cemiyeti 
idare heyeti azası arasından Başvekâletçe seçi
lecek zatlar dahildir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, 
maddede bir kelime hatası vardır. «Yüksek 
meslekler» ibaresindeki « Meslekler » yerine 
«Mektepler» kelimesi konacaktır. 

REİS — Tashih veçhile maddeyi kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Rey vermeyen arkadaşların reylerini verme
lerini rica ederim. 

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — İstatis
tik umum müdürlüğü 1932 kadrosuna dahil üc
retli memurlardan merbut (C) cetvelinde gös
terilenlerin ücretlerine tekabül eden maaşlarla 
teşkilât kadrosuna nakilleri caizdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir . 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — İstatistik 
tahsil etmek ve avdetlerinde İstatistik umum 
müdürlüğünde istihdam olunmak üzere beş se
ne müddetle her sene umum müdürlükçe intihap 
edilecek âli mektep mezunu iki kişiyi Maarif 
vekâleti, müdürlüğün tayin edeceği müddetle, 
ecnebi memleketlere gönderecektir. 

Bu suretle tahsilden avdet edecek olanlara 
kadroda münhal olmaması sebebile vazife ve
rilemediği takdirde bunların hizmet vecibeleri 
bir seneden evvel sakıt olamaz. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum 

efendim. 
ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Dokuzuncu mad

denin ikinci fıkrasında ufak bir tahrir hatası 
vardır: (Müdürü müşavir ve muavini) olarak 
tashihi lâzım. 

RElS — Tashih edilmiştir. 
4 — TAKRİRLER 
1 — Tekirdağ mebusu Cemil Beyin Arzuhal 

encümeninin 14 ve 15 numaralı haftalık mukar-
rerat cetvelindeki jandarma zzabitlerine ait olan 
kararların Umumî heyette müzakerelerine dair 
takriri 

REİS — Efendim; bir takrir var, okunacak
tır: 

Yüksek Reisliğe 
Arzuhal encümeninin 14 ve 15 numaralı haf

talık karar cetvelinde jandarma zabitanına ait 
olan kararların ruznameye alınarak birer birer 
müzakeresinin icrası için Arzuhal encümenine 
iadesini arz ve teklif eylerim. 

Tekirdağ mebusu 
Cemil 

REİS — Bu takriri kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir 

Arzuhal encümenine veriyoruz. 
Srvas-Erzzurum hattile Malatyadan başlaya

rak Divriki civarmda bu hatla birleşecek iltisak 
hattının yaptırılması hakkındaki kanuna rey ver
meyenler varsa versinler, rey toplama muamelesi 
bitmiştir efendim. 

İstatistik umum müdürlüğü hakkındaki kanu
na rey vermeyenler vvarsa lütfen reylerini ver
sinler . . . Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum efendim. 
Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 malî se

nesi bütçesine munzam tahsisat verilmesine dair 
olan kanuna (185) zat rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun 185 reyle kabul edilmiştir. 

Muvazenei umumiye kanununa merbut bütçe
lerde bazı tadilât yapılmasına dair kanuna (198) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (198) reyle 
kabul edilmiştir. 

Barut, mevaddı infilâkiye, fişek, av mühim
matı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat 
idaresinin 1933 malî senesi bütçe kanununa (191) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (191) reyle 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak krrallığı ara
sında münakit ticaret muahedesinin tasdikma 
dair kanuna (195) zat rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun (195) reyle kabul edilmiştir. 

Umumî harpte kara sularımızda batan gemi
leri çıkaran şirket tarafından verilen paranın 
deniz kısmı bütçesinde açılacak fasla tahsisat 
olarak ilâvesi hakkındaki kanuna (180) zat rey 
vermiştir. Binaenaleyh kanun (180) reyle kabul 
edilmiştir. 

Ordu vilâyeti hususî idaresi tarafından vilâ
yet yollan üzerinde yaptırılacak büyük köprü 
inşaatı için Hazine kefaletine ait kanuna (181) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (181) reyle 
kabul edilmiştir. 

Bazı vilâyetlerin ilgası ve bazılarının birleşti
rilmesi hakkındaki kanuna (177) zat rey vermiş
tir. Binaenaleyh kanun (177) reyle kabul edil
miştir. 

İstanbul Türk anonim su şirketi imtiyazile 
tesisatının satın alınmasına dair kanuna (165) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (165) rey
le kabul edilmiştir. 

1932 malî senesi düyunu umumiye bütçesin
den naklell İktisat vekaleti bütçesine fevkalâde 
tahsisat konmasına dair olan kanuna (163) zat 
rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (163) reyle ka
bul edilmiştir. 

Sivas - Erzurum hattı ile Malatyadan başla
yarak Divriki civarında bu hatla birleşecek ilti
sak hattının inşalarına dair kanuna (179) zat 
rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (179) reyle 
kabul edilmiştir. 

Devlet memurları maaşatrnm tevhit ve tea
dülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna müzeyyel 
kanuna (164) zat reye iştirak etmiştir. Bina
enaleyh kanun (164) reyle kabul edilmiştir. 

Kocaeli vilâyeti içinde dört nahiyenin kal
dırılması ve (Karasu) adile yeniden bir kaza ku
rulması hakkındaki kanuna (166) zat reye işti
rak etmiştir. Binaenaleyh kanun (166) reyle 
kabul edilmiştir. 

İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki kanuna (161) zat rey vermiştir. Binaen
aleyh kanun (161) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad
de kalmamıştır. Yarmki pazar günü saat 14 te 
toplanmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,45 

TASHİH 
Bu zaptm sonuna merbut olan (188) numaralı matbuanın 12 nci sayıfasındaki Gümrük ve in

hisarlar vekâleti başlığının altındaki cetvele şu fasıllar ilâve edilecektir: 
F. 

237 
239 

Tenvir ve teshin 
Bedeli icar 

Lira 
~ĞÖÖ~ 
500 
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Ankara şehri İmar müdürlüğü 1932 mali senesi bütçesine munzam tahsisat 

verilmesine dair olan kanuna verilen reylerin neticesidir 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
îzzet B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslininin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydm 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Aza ac ledi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
185 
158 

0 
0 

: 131 
1 

/ Kabul edenler J 

Vasfi Memet B. 
Bayaztt 

ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Bundur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. ' 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
İbrahim Tali B 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziynettin Karamursal P>. 

İzmir 
Kâmil B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

- 2 2 0 -
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Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa B. 
Naim Hazım B, 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Maki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 

Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

:^«i 

Nazım B. ^ 
Trabzon < 

Daniş B, -:\A 
Halil; Nihat B. < p f ? 
Nebiaade Hamdi B. j ] 
Raif B. j 
Süleyman Sırrı B. •* 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. T '*; 

Van ' ' ' !: 
Hakkı. B. "~~m 
Münip B. ' 7 -

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. '"• ' • 
Rifat B. -rr-:"-^:' - -

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B, 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. W 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B. 

Bay azıt 
Bavraktaroglu Halit B. 
(î. A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. W~ "•'" 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümüşane-
Edip Servet B. ••($&* -

İstanbul 
AbdüUıak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf R. 

- 2 2 1 -
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Ahm«t Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B, (T.)' 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 

Sırrı B. 
Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.i 
Rasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 

Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Lisan Reşit B. 

Kılıeoğlu Hakkı B. 
Niğde 

Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet îhsan B. 

Rize 
Fuat B. 
Hasan Oavit B. 

Samsun 
Emin B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. (V.) 
Sivas 

Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. < 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Me
zun) 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
«asan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

Mııvazenei umumîye kanununa merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına 
dair olan kanuna verilen reylerin neticesi 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aza adedi . 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 
317 
198 

: 198 
: 0 

0 
118 

1 

/ Kabul edenler J 

Ruşen Eşref B. 
Aksaray 

Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Esat B 
ismail 
Nafiz I 

Aka CTi 

Amasya, 

Hakkı B. 

Ankara 
ndüz B. 

Eşref B. 
Halit FeTit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B 
Rifat B. 

- 2 2 2 -
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Antalya 

Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. % 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. * * 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. • *- -»JW 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B, 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Earamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. f*' ^ 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
İZekâi B. 
İZeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
[Faik B. 
Hasan Hayri B. 
|Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr, Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
[Nuri B. 
Reşit B. 
[Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B t 

İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
[Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
[Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
(Mükerrem B. 

Kars 
» 

Faik B. *-••*»•!"*,. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
İAhmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
[Refik B. 
Sırrı B. 

B. 

u; M 

Tevfik Fikret B. 
Kütahya 

Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B, 
Rifat B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
[Refik Şevket B. 

Maraş 
İMemet B. 
İMitat B. ' 
NuriB. /•* 

Mersin 
[Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B 

[Hasan Reşit B. 
Kıheoğlu Hakkı B. 
tNaki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. t 
Galip B. 

Ordu 
[Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
İAli B. 
[Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
|Memet Hacıyunus B. 
Ruşani B. 

İZühtü B. 
Siirt 

[Halil Hulki B. 
Sinop 

[Hulusi B. 
[İbrahim Alâetti* B. 
[Recep Zühtü B. 

- 2 2 3 -



Sivas 
Ismaiİ Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahistır 
İsmail B. 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
/Ali B. 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. *•*' ^ 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 
JFuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevaıt Abbas B. (Mezun 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

I : 54 
Tekirdağ 

Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Danış B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 

2 0 » 1 ^ 3 3 C : 2 

Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
M. Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

İsmail Hakkı B. 
Burdur 

Mustafa Şeref B. 
Bursa 

Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Refet B. (R. V. ) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Neeip Ali B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 

Gümüşane 
Edip Servet B. (Mezun) 

) İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 

Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Halü Etem B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B. 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halü B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. i *«ws*»\ 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Memet B. 
İbrahim B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. .; . . . 

Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. Mezun) 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabrı B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Ajbdülkadir B. (Mezun) 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Riza B. 
İrfan Ferit B .(1. A.) 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Halit B t 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Emin B. 

- 2 2 4 
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Mahmut B. 
Sinop 

Yusuf Kemal B. (V.) 
Sivas 

Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. :* '•«• »' 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Mezun) 
Besai B. 
Süreyya Tevfik B. ( Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 

Hasan B. (Rs. V.) 
Urfa 

Ali Saip B. 
Yozgat 

Avni Doğan B. 
Zonguldak 

Ragıp B. 

Barut, mevaddı infil&klye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarlar! 
işletme muvakkat idaresinin 1933 mail senesi bütçe kanununa verilen 

reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
îzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Az 
Reye iştirak 

Kabul 

a adedi : 317 
edenler : 191 
edenler : 191 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 125 
Münhal 1er : l 

Kabul edenler 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B ' A 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. > 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
thsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

* 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. < 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri Ba 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. JCâztm B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

. Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
5eref B 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz. Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 

Dr. Ahmet Fikri B 

-225 
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Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin B. 

Oazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. ' : . -*;ıt 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

B 

Kars 
Fa i/k B v ' 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Âli Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasa Fehmi B. J&*> 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Naran Hazim B. 
Refik B. . 
Srrrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut. B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talût Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 

Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. , v 

Maraş 
Memet B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B, 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Rüşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
Daniş B, 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
M. Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
ArtıUoglıı Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. ''•** *•"'' 
Hacim Muhittin B. 
Kâzını Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayrakta roğl u Hal it 
(I "A.) 
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Übeydullah B. 
Bilecik 

Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Refet B. (Rs, V.) 

Cebelibereket 
ibrahim B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. k 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismet B. (Mezun) 

Benizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 

İNecip Asım B. 
Eskişehir 

Cafer B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 

JAlâettin Cemil B. 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B, 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
ibrahim B. 

Kars 
Baha Tali B. 

Kastamonu 
Halil B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

I Kırşehir 
Hazım B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzrm B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Tailısin B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
İKâni B. 
Memet Sabri B. (M< 
Mustafa Fevzi B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. ' (Mw 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (I. A.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 

I Yunus Nadi B. 
Niğde 

Faik B. 
Halit B. ^ -% 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 

Rize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. '• 

Samsun 
Emin B. 

Siirt 
Mahmut B. 
I Sinop 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
pfecmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Me
zun) 
Nazım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Hasan B. (R. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. ~ 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. '•'.." 

Zonguldak 
Ragıp B. 

(V.) 

sun) 

m) 
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Türkiye Cümhıtriyetîlc Irak kırallığı arasında münakit ticaret muahedename-

sinin tasdi kına dair kanuna verilen reylerin neticesidir. 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
îzzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. " * 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B : 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 

Aza a dedi : 317 
Reye iştirak edenler : 195 

Kabul edenler : 195 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 121 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler J 

Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çınkırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
İNabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâzız 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Fazıl Ahmet B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Aimet B. 

Gazi Antep 
|M. Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 

Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B/ 

İçel l 

Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B, 
ibrahim Tali B. '"" » 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. **** * \ 
Memet Nazif B, "* 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B, P 1 
Refik B. 
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Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Ktrklareîi 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. * 
S i m B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

I : 5 4 2 0 - 5 - 1 9 3 3 C : 2 

Talât Haşim B. 
Manisa 

Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 

Maras 
Memet B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asrin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Stvas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sı rn B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

\ . ' 
^ 

i ' İ 

• i 

*1 
~ü 

' '• ' ' V 

*>** 

,;, ' 

. -•t 

Reye iştiark etmeyenler 

Adana 
Arulkoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 
• Afyon Karahisar 

Ali B. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. 
Kâzını Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rtfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakla B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. < 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun' 
Refet B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum, 
İsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir ' 
Cafer B. (Mezun) 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep "̂  
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümüşane * 
Edip Servet B. ••"*•*' 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 

229 -
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met Hamdi B. 
ettia Cemil B. 
j l Btem B. 
/rullah B. 
âh Cimcoz B, 

İzmir 
Tevfik Rüştü B. (V. 
il B. 
nü B. 
;ım Pş. 
apçı Hüsnü B. 
ımut Celâl B. (V.) 
aanzade Hamdi B. 

İsparta 
him B. 

Kars 
ıa Tali B. 
ıittin Pş. 

Kastamonu 
Kıza B. 
il B. 

Kayseri 
net Hilmi B. 
it B. 

Kırklareli 
net Nahit B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
tbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
[Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
İMustafa Lûtfi B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
İMemet B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim H. (Mezun) 
[Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. ( Mezun ) 

Manisa 
Kani B. 
Memet. Sabri B. (Mezun" 
Mustafa Fevzi B. 

İTahir B. 
Turgut B. 
JYakup Kadri B. 

Maraş 
[Abdülkadir B. (Mezun) 
Nuri B. 

Mardin 
lAbdürrezzak B. 
[Ali Rıza B. 
trfan Ferit B. (t. Â.) 

Mersin 
[Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
|Yunus Nadi B. 

Muş 
[Hasan Reşit B. 

Niğde 
İHalit B. 

Ordu 
I Ahmet îhsan B. 

Rize 
İFuat B. 
[Hasan Cavit B. 

Samsun 
lEmin B. 

Siirt 
[Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
iNecmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
[Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
[Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. ( Me
zun ) 
Resai B. 
Süreyya, Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Sevdi B. 
İHasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
[Ali Saip B. '*•'¥ 

Yozgat ] 

[Avni Doğan B. 
Zonguldak 

Ragıp B. 

mum! harpte kara sularımızda batan gemileri çıkaran şirket tarafından 
irilen paranın deniz kısmı bütçesinde aeılaeak fasla tahsisat olarak ilavesi 

hakkındaki kanuna verilen reylerin netieesi 

( Kanun kabul edilmiştir.) 

Adana 
Münif B. 
' Resul B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller : 

317 
180 
180 

: 0 
0 

136 
1 

/ Kabul edenler J 

Afyon Karahisar 
izzet B. 
tzzet Ulvi B. 

Mol] 
Ruş 

laoğlu Cemal B. \ 
sn Eşref B. 

Aksaray 
Yaşar B. 
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Amasya 

ismail Hakkı B. 
ftaffc B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Bifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydtn 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Btçi B. 
Yasfi Memet B. 

Bayazıt 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Blrdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Şükrü B. 
Çanktn 

Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
İZekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
^akir B. 
Şeref B. '""' 'V, 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet BJ * *-' 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Mi ilana B. » 
İbrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. * ' 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. &ı •-» 

Muş 
Naki B, ...*$ 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asma B. 
Etem B. 
Memet Haeıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
HalU Hulki B. 

Sinop 
[Hulusi B. 
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Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. | 

Adana 
Arııkoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. (t. Â.j 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhitttiıı B., s 
Kâzım Pş. (Reis) 

Bay azıt 
Bayraktaroğlu Haldt B. 
(t. Â.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. W " " 
Falih Rrfkı B. 
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Tekirdağ 1 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Nebizade Hamdi B. 

Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Hasan Cemil B. 1 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. '• 

Bursa 
Dr. Galip B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
İNafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşane 
|Edip Servet B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. j 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halü B. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. (Mezun) 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Sı rn B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
bklustafa Lûtfi B. 
Tevfik Fikret B. 

Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halü B. 
Hasan B. 
Rifat B. J 

Kütahya 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (Vj 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. .*.? 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (î. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Lihmet ihsan B. 

Rize 
[Akif B. 
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FuatB. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
J)min B. 

Sürt 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Basim B. 

Şebin Kardhisar 
3adri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Mezun) 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B, 
Ragıp B. 

Onlu vilayeti hususî idaresi tarafından vilâyet yolları üzerinde yaptırılacak 
büyük köprüler inşaatı için hazine kefaletine ait kanuna verilen 

reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Reye 
Aza adedi : 317 

iştirak edenler 181 
Kabul edenler : 181 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler ; 0 

Reye iştirak etmeyenler : 135 
Münhal ier : 1 

/ Kabul edenler J 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. (Rs. V.) 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B, 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
5ükrü B. 
4iya Gevher B. !* N 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

' 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. f 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B »:;f 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. -*! 
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Fazıl Ahmet B 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ali Ramı B. 
İbrahim Tali B ""•• " 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziynetti ir Ka ramursal 

İzmir 
[Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
[Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
[Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B, 
Şevket B. 

Kocaeli 
Ali B. 
(Kemalettin B. 
Ragıp B. 
İReşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
(Mustafa B. 
Naim Hazım B. 

B 

Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
[Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 
[Turgut B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
[Hamdi B. 

Muğla 
İDr. Hüseyin Avni B. 
İNuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Muş 
[Naki B. 

Niğde 
[Ahmet Vefik B ; 
İFaik B. 
[Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
İReeai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
[Ali B. 
[Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
İMemet Hacıyunus B. 

İRuşeni B. 
[Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
[Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
[Daniş B. 
İNebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
İMemet Emin B. 
[Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
|Münip B. 

Yozgat 
lAhmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
İHamdi B. 

Zonguldak 
(Esat B. 
Halil B. 
IHasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Aııılkoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyo7i Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Aması/a 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 

Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R.-C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Rasıh B. 
Artvin 

lAsım B. 
Memet Ali B. (1. A.) 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
[Fuat Şahin B. 
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Balıkesir 

^uuri B. 
m Muhittin B. 
m Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
•aktaroğlu Halit B. 

-t 
Büecik 

•ettin B. 
im B. 
B. -* 4 

Bolu 
t Abbas B. ' -

Rıfkı B. 
n Cemil B. 
"1 Hakkı B. 
* B. 

Burdur 
afa Şeref B, 

Bursa 
lalip B. 
iasim Ferit B. 
Fikri B. 
B. (R. V. ) 

Çanakkal* 
A Cevat B. 

Çanktn 
B. 

Çorum 
Earamemet B. 
B. 

Denizli 
'.izim B. 
,r Rüştü B. 
Ali B. 

Elâziz 
Tahsin B. 

uh Şevket B. 
Erzincan 

B. î 
Erzurum 

3. 

İNafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. * • 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdı B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâzım Pş, 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut |3sat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

\ Kars 
Baha Tali B. i 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. ' 1 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. ' 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Elazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
tbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

1 Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 

İKâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
tbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B, (V.) 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
îsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B, 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. $ 
Memet Sabri B *« > \ 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. i 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. 
( Î . A . ) 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

1 

1 Niğde 
Halit B. -**4 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Bize-
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
DMahmut B. 

Sinop 
tbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. , 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
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B a / ı vilâyetlerin i lgası ve bazı larının birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana ."/ 
Ali Mtinif B. "$"' 
Hilmi B. 
Ömer Besul B. 

Afyon Kardkisar 
Ali B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara ' 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasarı Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya . •'" 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
îbrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfı Memet B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

/ Kabul edenler J 

317 
177 
177 

O 
O 

139 
1 

Bay azıt 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. »• 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. \ . 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B ** 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakûri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. : 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Dr. ibrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karanıursal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

- 2 3 6 -
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Kocaeli 

Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırn B. 
Terfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Sairn B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Mersin 
İHamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
|Dr. Hüseyin Avni B. 
p i r i B. 
(Şükrü Kaya B. 

Muş 
İKılıcoğlu Hakkı B. 
İNaki B. 

Niğde 
jFaik B. 
Galip B. 

Ordu 
İHamdi B. 
itsmail B. 
İRecai B. 

Rize 
jAli B. 
İAtrf B. 

Samsun 
İDr. Asım B. 
pVtemet Hacryunus B. 

Ruşeni B. i ...w 
İZühtü B. 

Siirt 
İHalil Hulki B. 

Sinop 
İHulûsi B. 
lîbrahim Alâettin B. 

Sivas 
itsmail Memet B. 
Rahmi B. 
İRasim B. 
Remzi B. 
İŞemsettin B. 
|Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
İCelâl Nuri B. 
İMahmut Rasim B. 

Tokat 
İHüsnü B. 
Nazım B. 

Trabzon 
[Daniş B4 
Halil Nihat B. 
İNebizade Hamdi B. 
[Raif B. 
Süleyman Snn B. 

Urfa 
Behçet B. 
İMemet Emin B. 
Refet B. 

Van 
(Hakla B. 
|Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
lAhmet Cevdet B. 
iHamdi B. 

Zonguldak 
[Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragrp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
izzet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (1. A.) 

Aydm 
Adnan. B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayaztt 
Bayraktaroğkı Halit B. 
(t A.) 
thsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
İTalât B. 
|Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. (Mezun) 

Denizli 
[Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
[Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
|Memduh Şevket B. 

Erzincan 
|Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
İNafi Atuf B. 

Necip Asım B. 
Eskişehir 

Cafer B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
[Hakkı Tank B. 
Jthsan Pş. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
JAbdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
İHalil Etem B. 
Hayrullah B. 4 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
İHalil B. 
Kâzım Pş. 
|Kitapçı Hüsnü B. 
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Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
H a l i l B . •*•• 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 

Tahsin B. 
Kütahya 

Hakkı B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Kânı B. 
Memet Sabri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
AbdüLkadir B. (Mezun) 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (î. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B, 
Hali/t B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Etem B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. (V.) 
Sivas 

Necmettin Sadık B. 
Ş. Karahisar 

İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. ( Me 
zun ) 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Hasan B. (ite. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B s 

İ s t a n b u l T ü r k a n o n i m su ş i rke t i iıntiyaKile t e s i sa t ın ın sa t ın a l ı n m a s ı n a d a i r 
k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n ne t i ces i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 165 
Kabul edenler : 165 

Reddedenler : O 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmeyenler : 151 
Münhal ler : 1 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. ı 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 

İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
İsmail Hakla B. 
İNafiz B. i 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 

İRifat B. 
Antalya 

(Haydar B. 
İNuman B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

fiüuslihittin Abdullah B. Fuat Şahin B. 

- 238 -
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Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Btçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazit 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. ' *- -*# 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri Ba 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. i 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan *Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 

Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz Bt 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B, , , , 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
İbrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziynettin Karamürsal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
tbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. JMMO&K 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. -,* 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B.. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
tsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Haeıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Renizi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
tsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
Daniş B, 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
M. Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 
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/ Reye iştirak etmeyenler J 
Afyon Karahisar 

Ali B. 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Basih B. V*" -\ 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Ziya Gevher B. 
Çankırı 

Talât B. 
Çorum 

(Bekir Karamemet B. 
İsmet B. (Mezun) 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
[Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
[Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
|Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
INafi Atuf B. 
[Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
[Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
[Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İstanbul 
[Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
[Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B; 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
İHalil B. 

Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
[Mahmut Esat B. 
IMustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
[Baha Tali B. 
[Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
[Refik B. 
Tahsin B. 
İVelet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
İDr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
İSırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
[Kâzım B. 
IMustafa Lûtfi B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
[Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
tMahmut Nedim B. 
[Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
İKâni B. 
Memet Sabri B. (Mezun) 

IMustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
[Yakup Kadri B. 

Maraş 
Albdülkadir B. (Mezun) 
[Memet B. 
Mitat B. 
[Nuri B. T 

Mardin 
lAbdürrezzak B. 
Ali Riza B. 
îrfan Ferit B .(I. Â.) 

Mersin 
[Ferit Celâl B. 

Muğla 
[Nuri B. 
[Yunus Nadi B. 

Niğde 
lAhmet Vefik B, 
İFaik B. 
Halit B, 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
İHamdi B. 

Rize 
[Akif B. 
Utıf B. 
Esat B. 
[Fuat B. 
İHasan Cavit B. 

Samsun 
lEmin B. 

Siirt 
İMahmut B. 

Sinop 
|Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İNecmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
ISadri Maksudi B. 
İVasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
ICemil B. 
İFaik B. 
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Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Mezun) 
Nazım B. 
Resai B. 

I : 5 4 
Süreyya Tevfik B. 
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 

2 0 - 5 - 1 9 3 3 
( Me 

C : 2 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

1 9 3 2 ma l î senes i d ü y u n u u m u m i y e bü t çe s inden n a k l e n i k t i s a t vekâ le t i 
b ü t ç e s i n e f evka lâde t ahs i sa t k o n u l m a s ı n a d a i r 

k a n u n a ve r i l en r e y l e r i n ne t ices i 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 163 

Kabul edenler : 163 
Reddedenler : O 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmeyenler : 153 
Münhaller : 1 

Kabul edenler 

Adana. 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
îzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
tsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Adnan B. 

Dr. Reşit Galip B. ( 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
îsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. i 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. ? 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
lAbdülhak B. 

Aziz Samih B. 
Erzurum 

Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 
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İstanbul 

Ali Rana Ba 
Dr. İbrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 

Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Failk B 1 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasa Fehmi B. '\ 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

B, 

Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Haziım B. 
Refik B. . 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Süleyıpan Fikri B. 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni B. 
Muş 

Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Ordu 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Btem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Rüşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 

Stvas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

ŞebinKarahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Ürfa 
Behçet B. 
M. Emdn B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B, 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (1. A.) 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuur i B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. i', 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Hal it B. 
1(1. A.) 
Übeydullah B. 
1 Bilecik 
Hayrettin B. 

İbrahim B. 
Salih Bs 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasam Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Qalip B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Rofet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Talât B. 

Ziya B. 
Çorum 

Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (Mezun) 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edime 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
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Memduh Şevket B« 
Erwincan 

Saffet B. 
Enurum 

Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmlt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B, 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş;. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hâzini B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
tbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Basını B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi S. (Mezun) 
fcimet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Dr. Saim B. 

İKâni B. ' Samsun 
Memet Sabri B. (Mezun )|Emin B. 
Mustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
trfan Ferit B. (t. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ahmet Vef ik Bs 
Faik B. 
Gialip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet îhsan B. 
Hamdi B. 

Rize 
Akif B. 1 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

1 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Me 
zun) 
Nazım B.f 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir Bs 
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Sivas Krzıırum hattile Malatyadan başlayarak Divriki civarında bu hatla 

birleşecek illisak hattının inşalarına dair kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B. 
Eilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
îzzet B. 
izzet Ulvi B. ' 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Eıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
îsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Aza a dedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhall er 

317 
: 179 
• 179 

0 
: 0 
: 137 
: 1 

/ Kabul edenler ] 

Vasfi Memet B. 
Bayazıt 

îhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâzız 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr Hakin Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
ibrahim Tali B. '""' 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B, 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. W ^ * 
Memet Nazif B, 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B, 'f[ 
Refik B. 
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Kayseri 

Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kocaeli 
Ali B. 
îbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

Ömer Davut B. 
Malatya 

Abdülmuttalip B. 
Manisa 

Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Ordu 
îsmail B. 
Recai B. 

Şevket B. 
Rize 

Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Haeıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
tsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Reye iştiark etmeyenler 

Adana 
Aru'koğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B, 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasüı P>. 

Artvin . 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 

Dr. Mazhar B. 
Balıkesir 

Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
îbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Oovat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
îsmail Hakkı B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezuna 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (R. V. ) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Haydar Rüştü B, 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 

JYusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
M. Nuri B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Rc/fi;k B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. 
Tahsin B. 
Velet B. 
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Kayseri 

Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hâzini B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
;Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa Lûtfi B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
îsmet Pş. (Bş. V.) 

Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B, 
Vasıf B. ( Mezun ) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sahri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
trfan Ferit B. (t. Â.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halil B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 

Rize 
Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
zun ) 
Nazım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B, 
Ragıp B. 

( Me-

(Me-

Devlet memurları maaşatınııı tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı 
kanuna müzeyyel kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir,) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
îzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 164 

Kabul edenler : 164 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 152 

Münhal 1er : 1 

/ Kabul edenler J 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rıfat B. 

Antalya 
Haydar B. 

Numan B. 
Artvin 

Memet Ali B 
Aydın 

Dr. Reşit G<aüp B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 
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t : S4 20-S -1933 t! : Ö 
Balıkesir 

Enver B. 
ibrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Yasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri Bt 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırt 
Mustafa AbdûlhalîkB. 
Rifat B. 
Ziya B 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
ŞakirB. 
Şeref B. ~~ M 

Elâeiz 
Ahmet Saffet B. 

Fazıl Ahmet B. i V^-
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Oümûşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Mi Rajıa B. •* 
İbrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. <Y < 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naim Hazini B. 
Refik B. 
Sim B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

N'üki B , >ltj.'.$itt<j 

Niğde 
Ahmet Vefik Bs 

Ordu 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Bize 
Ali B. 
Atıf B. , £ 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Memet Hacryunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
Daniş Bs 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halü B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

- 2 4 7 -
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/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B 
Rasıh B. \ 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Bahkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (Reis) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Refet B. (R. V. ) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
İBekir Karamemet B. 
İsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
JMazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Elâziz 
[Hüseyin B. 
|Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
İNafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
|Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
|Kılıç Ali B. 
M. Nuri B. 
Reşit B. 
(Şahin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
jAlâettin Cemil B. j 
Dr. Refik B. (V.) 
[Halil Etem B. 
ıSalâh Cimeoz B. 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
İHalil B. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 

'Mahmut Bsat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha TaliB. 
Memet Naıif B. 
[Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Oıman B. 
Reşit B. 

K%rHareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 

İSırn B. 
Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
İMustafa Lûtfi B. 

Kütahya 
Memet B. 
[Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 
[Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
İMahmut Nedim B. 
Talât Ha$im B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
[gani B. 
Memet Sâbri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 

) Turgut B. 
[Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülfcadir B. (Mezun) 

Mitat B. 
Nuri B. 
[Memet B. 

Mardin 
lAbdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
îrfan Ferit B. (1. A.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
lYunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
I Ahmet İhsan B. 
İHamdi B. 

Rize 
Akif B. 
Fuat B. 
İHasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Etem B. 

Siirt 
[Halil Hulki B. 
İMahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
'Necmettin Sadık B. 
[Rasim B. 
İRemzi B. 

Şebin Karahisar 
3adri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Mezun) 
İNazım B. 
Resai B. 

-248 
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Süreyya Tevfik B. ( MelHasan B. (Rs. V.) 
zıın) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Halil Nihat B. 

[Nebizade Haindi B. 
Urfa 

|Ali Saip B. 

C : 2 
Van 

Hakkı B. 
|Münip B. 

Yozgat 
lAvni Doğan B. 

[Süleyman Sırrı B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 

Kocaeli vilâyeti içinde dört nahiyenin kaldırılması ve Karasu adile yeniden 
bir kaza kurulması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir J 

Adana 
Ali Münif B. 
Aruikoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
izzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydtn 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. i 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 166 

Kabul edenler : 166 
Reddedenler : o 
Müstenkifler ; 0 

Reye iştirak etmeyenler : 150 
Münhaller : l 

/ Kabul edenler J 

Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. ^ 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri Bâ 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Şükrü B. 
Ziya Gevher B. > v — 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. t 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B ..,»* 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B ; \ 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak Ö. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Azız B, 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Hakkı B. 
Emin B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 

= 2 4 9 -



İbrahim Tali B 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamıırsal 

İzmir 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. '* 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

B 

I : 5 4 
Kocaeli 

[Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
jMustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B, 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

20-5-1&3Îİ (, C : ' i 
Muğla 

[Dr. Hüseyin Avni B. 
Muş 

[Hasan Reşit B. 
İKıhcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
[Ahmet Vefik B t 

Ordu 
İsmail B. 
İRecai B. 
Şevket B. 

Bize 
lAli B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Btem B. 
[Memet Haeıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

I Şebin Kardkisdr 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 
I Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
[Memet Emin B. 
|Refet B. 

Van 
blakkı B. 
plünip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
[Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Kardhisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. ' 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (1. 1.) 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
llaeim Muhittin B. 
Kâzını Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

İbrahim B. 
Salih B. K , 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
llefet B. (R. V. ) 

ÇanakkaU 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Talât B. 

Ziya B. 
Çorum 

İBekir Karamemet B. 
İDr. Mustafa B. 
İsmet B. (Mezun) 
İNabi Rıza B. 

Denizli 
[Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
jNecip Ali B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
İFaik B. 
Şakir B. 

ElÂziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

- 2 5 0 
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Erzincan 

Saffet B. f 
Erzurum 

Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun). 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. ' 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hayrullah B. ' ^T<\ 
Salâh Cimcoz B., 

tzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
[İbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Rasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Dr. Saim B. 

Kani B. ;>y 
Memet Sabri B (Mezun 
[Mustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
[Yakup Kadri B. 

Maraş 
lAbdülkadir B. (Mezun) 
rMemet B. 
İMitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
( t A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
İNuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
lYunus Nadi B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. *"' "- "-^i 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
İMahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
|Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
İNocmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
İSadri Maksudi B. 
(Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
İFaik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Mezun) 
Nazım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Halil Nihat B. " v 

Hasan B. (R. V.) 
İNebizade Hamdi B. 

Urfa 
[Ali Saip B. 

Yozgat 
[Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir Bt 
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istatistik ıımıını müdürlüyü teşkilâtı hakkındaki kanuna verilen 

reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
îzzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
161 
161 

0 
0 

155 
1 

/ Kabul edenler ] 

Übeydullah B. 
Bolu 

Dr. Emin Cemal B. 
Burdur 

Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. '" <. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâzit 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
A.sım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Al i oğlu Ahmet B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. H**" 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
İbrahim Tali B. " ^ 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. , 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
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Konya 
Kâzını Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Manisa 
Osman B. 

Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri B. 

Muş 
insan Reşit B. 
tfaki R. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Ordu 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

B. 

Bize 
Ali B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Memet Haeıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. , * 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
JTaydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R . C.) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

İsmet B. (Mezun) 
Denizli 

Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 

Akçuraoğhı Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Cazım Pş. 

Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 
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Kırklareli 

Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Alım et Hamdi B. 
Kâzım B. 

Kütahya 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Kasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Aü Rıza B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
İKılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 

Rize 
jAkif B. 
Utıf B. 
Fuat B. 
Hasan Oavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
[Rasim B. 
[Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Rasit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Mezun) 
Nazım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

- ° 3 » > - > • «-C 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 177 
İmalâtı harbiye fabrikalarındaki mütehassıs zabitana 

verilmehte olan yevmiyelerinin umum müdürlük mer
kezinde çalışan zabitana da teşmili hakkında 3/279 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî müdafaa 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T.C. . . . . . . . . . . . 
Başvekâlet • / 11-III-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/608 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

imalâtı harbiye fabrikalarında çalıştırılan mütehassıs zabitana 28 - V -1927 tarih ve 1058 sayılı 
kanun mucibince verilmekte olan yevmiyelerin Askerî fabrikalar umum müdürlüğü merkezinde ça
lışan mütehassıs zabitana da teşmili hakkında Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan tezkere sureti 
sunulmuştur. 

Bu işin tefsir yolu ile halline müsaade buyurulması arzolunur efendim, 
Başvekil 

• ; , - " • İsmet 

Millî Müdafaa vekâleti Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1014/1754 numara ve 4-III-1933 
tarihli tezkere sureti 

Başvekâleti Celileye 

(İmalâtı harbiye fabrikalarındaki mütehassıs zabitana verilecek yevmiye hakkındaki 28 mayıs 
1927 tarih ve 1058 numaralı kanun ) a tevfikan ^skerî fabrikalar umum müdürlüğüne merbut 
fabrikaların ihtisas ve sanata taallûk eden fennî işlerinde bilfiil müstahdem bulunan zabitlere ih
tisas yevmiyesi verilmektedir. 

Ancak, emsalleri arasında ilmen temayüz ettiklerinden dolayı umum müdürlük merkezindeki 
şubelere tayin edilerek kendilerinden buralarda ve hatta fabrikalardan gelen ihtisas işlerinin tetkik 
ve kontrolunda istifade edilmekte olan mütehassıs zabitlerin vaziyeti Divanı muhasebatça kanu
nun birinci maddesi dairei şümulünde mütalea kılınmayarak ihtisas yevmiyesi verilmemektedir. 

Halbuki, merkezde istihdam edilen zabitler yukarıda arzedildiği veçhile fabrikaların fen ve 
usul dairesinde işlemelerini temin ve mütemadiyen teftiş ve kontrol vazifesile mükellef ve bu va
zife dolayısile hemen her an fabrikalarla temasta ve işin nazariyatını ihzardan maada ameliyatını 
dahi fabrikalar dahilinde takibe memur ve mecbur bulunduklarından, idarî işlerde bile, fennî ve-
zaifte bihakkin ibrazı ehliyet ettiklerine Askerî fabrikalar umum müdürlüğünce kanaat hâsıl edi
len mütehassıs zabitan istihdam edildiğinden ve bunlar filen fabrikada fennî vezaifte müstahdem 
iken ihtisas yevmiyesi alıp hasbellüzum merkeze fennî ve idarî vazifelere alındıkları zaman ihtisas
larını gaybediyorlarmış gibi yevmiyelerinin kesilmesi şevklerini kesredeoeğinden Askerî fabrikalar 
umum müdürlüğünde müstahdem zabitandan ihtisasları umum müdürlükçe musaddak fennî ve 
idarî işlerde kullanılan zevat müdüriyetin heyeti umumiyesi dahilinde her nerede olursa olsun 
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vekâletimizce mezkûr kanunun şümulüne dahil görülmektedir. 

Binaenaleyh 1058 numaralı kanunun birinci maddesinin mutlak ve umumî hükümlerinin umum 
müdürlük merkezinde mütehassıs fennî ve idarî zabitlerinin hizmetlerine de şamil bulunduğunun 
tefsir tariki ile halline müsaadei devletleri arz ve istirham olunur efendim. 

M. M. Vekili 
Zekâi 

Milli Müdafaa encümeni mazbatası 

75 - i V - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 6/658 numaralı ve 11 - III - 1933 tarihli tefsiri talebini havi tezkeresile imalâtı 
harbiye fabrikalarında çalıştırılan mütehassıs zabitana 1058 numaralı 28 mayıs 1928 tarihli kanun 
mucibince verilmekte olan ihtisas yevmiyelerinin Askerî fabrikalar umum müdürlüğü merkezinde 
çalışan mütehassıs zabitana da teşmil edilmesi hakkında encümenimize havale buyurulan M. M. 
Vekâletinin tezkeresi sureti M. M. Vekili Beyin ve Fabrikalar umum müdürünün huzurile müza
kere olundu. 

1058 numaralı kanunun birinci maddesinde İmalâtı harbiye fabrikaları dahilinde bilfiil çalışan 
zabitana ihtisas yevmiyesi verilmesi katî ve sarih olarak beyan kılınmıştır. Gerçi fabrika işlerinin 
tetkik ve hesabatının icra ve kontrol edilmesi daha yüksek fennî vazifeleri ifa eden Askerî fabri
kalar umum müdürlüğünde çalışan mezkûr mütehassıs zabitana yevmiye itası muvafıkı mütalea edil
mekte ise de yukarıda yazılı 1058 numaralı kanunun sarih hükmünün tefsir suretile teşmil edil
mesine imkân görülemediğine karar verilmiştir. Arzolunur. 

M. M. E. Reisi M. M. K5. Aza .Aza Aza 
G i resmi Piyarbekh' Cebelibereket. Elâziz Kastamonu 
İhsan Kâzım Naci Ahmet Saffet A. Rıza 

Aza Aza 
Tokat Kırşehir 
Hüsnü L. Müfit ** 

Bütçe encümeni mazbatası 

11 - V -1933 

Yüksek Reisliğe 

İmalâtı harbiye fabrikalarındaki mütehassıs zabitlere 1058 numaralı kanun mucibince veril
mekte olan yevmiyelerin umum müdürlük merkezinde çalışan zabitlere de verilip verilmeyeceği
nin tefsiren halli hakkında 11 mart 1933 tarih ve 6/658 numaralı Başvekâlet tezkeresile bu bapta
ki Millî Müdafaa encümeni mazbatası Millî Müdafaa vekili Bey hazır bulunduğu halde encüme-
nimizce de tetkik ve mütalea olundu: 

T. ti. M. M. 
M. M. Encümeni 
Karar No. 26 

Esas No. 3/279 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 127 
Esas No. 3/270 
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İmalâtı harbiye fabrikaları dahilinde fabrika müdürlüğü, mühendislik, kimyagerlik, fen ve 

işletme müdürlükleri, şube şefliği ve ustabasılık gibi ihtisas ve sanata taallûk eden fennî vazife
lerde bilfiil müstahdem bulunan zabitlere 1058 numaralı kanunun birinci maddesi mucibince ça
lıştıkları günler için ihtisas yevmiyesi verilmektedir. 

Bu madde hükmünün tefsir suretile umumî müdürlük merkezinde çalışan bu gibi zabitlere de 
teşmil edilmesine encümenimizce de imkân görülmediğine karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. 
(lümüşane Konya Aksaray Elâziz Erzurum Edirne Giresun 
H.Fehmi K. Hüsnü A. Süreyya H.Tahsin Aziz Faik Kâzım 

İsparta Kayseri Kırklareli Kırklareli ' Manisa Niğde 
Mükerrem A. Hilmi M. Nahit Şevket M. Turgut Faik 





Sıra No 179 
Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtındaki eşya hakkında 

5/42 numaralı Meclis hesaplarının tetkiki encümeni 
mazbatası 

M. M. Tetkiki encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. H. Tetkiki encümeni 10-V-1f):):.i 

Karar No. o 
Esas No. r>/42 

Yüksek Reisliğe 

İBüyük Millet Meclisinin demirbaş malı olarak Meclisi Âli salon ve odalan ile matbaada ve îs-
tanbuldaki depoda mevcut eşya görülüp Daire müdüriyetince tutulmakta olan defterlerle karşı
laştırıldıkta cümlesinin tamam bulunduğu anlaşılmakla Heyeti umumiyeye arzolunur. 

Meclis H. T. E. lieisi M. M. Murakıp Aza Aza 
Varı Ankara Denizli Konya Çankırı 

Hakkı Rıfat Mashar Müfit Mustafa Ziya 





Sıra No 180 
« I * » 

Prîştineli Omeroğlu Recep ve Ibrahimoğlu Arnavut Isma-
ilin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 3282 numaralı 

Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Maamelât müdürlüyü 
Sayı: (i/()7 4 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Adam öldürmek ve saireden suçlu Priştineli Omeroğlu 320 doğumlu Recep ve Ibrahimoğlu 

316 doğumlu Arnavut îsmailin idamları hakkında Manisa Ağır ceza mahkemesince ittihaz ve 
Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı 
maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 9 - III -1933 ta
rihli ve 87/54 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim 
olunmuştur. Muktazasmm ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 

U-III-1933 Başvekil 
tam e t 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. J/. 

Adliye encümeni 13 - V - 19.').'} 
Karar No. 27 
Esas S o. r,/;>s;> 

Yüksek Reisliğe 
Manisanın Kökçe köyünden Sait oğlu Mahmud a parasına tamaan yaraladıktan sonra kaçarken 

yakalayarak biri elini ve ayağını tutup ve diğeri de boğazlayarak öldürdükleri iddia edilen Hamidiye 
mahallesinden Priştineli Omeroğlu 320 doğumlu Recep ve Menteşbaba mahallesinden Ibrahimoğlu 
1316 doğumlu Arnavut ismail haklarında Manisa a^ır ceza mahkemesince icra kılınan muhakeme 
neticesinde paraya tamaan işkence ile ve evvelden tasmim ederek maktulü îsmailin öldürdüğü ve 
Recebin de hemfiil olduğu sabit olmakla her ikisinin ölüm cezasına mahkûmiyetlerine dair verilen 
hüküm Temyiz mahkemesinin 26 - II - 1933 tarih ve 191 numaralı ilâmile tasdik olunarak mez
kûr ilâmı, müteakip kanunî muamelenin ifası için Başvekâletin 11 - III - 1933 tarih ve 6/674 nu
maralı tezkeresile Adliye encümenine tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Recep ve ismail haklarında hükmedilmiş olan ö.üm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir 
sebep görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesine tevfikan mezkûr cezaların 
infazına karar verilmesi hususunun Heyeti umumiyeye arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. R. N. 
M. M. 

Salâhatlin 
Aza 

Erzincan 
Abdal İta İt 

Kâtip 

Aza 
Kars 

\azif 

Aza 
Antalya 
X uma ti 

Aza 
l>alıkosh' 
Yasf'i 

Aza 
Trabzon 

Jtaif 

Aza 
(Çanakkale 

Osm atı Xiyazı 

Aza 
Konya 

T. Fikret 

file:///azif


• 



Sıra No 181 
Kütahyanın Cebrail köyünden Mehmetoğlu Halilin ölüm ce
zasına çarpılması hakkında 3/288 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 21-III-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/804 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Adam öldürmek maddesinden suçlu Cebrail karyesinden 1321 doğumlu Memetoğlu Halilin 

idamı hakkında Kütahya Ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince 
tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuni-
yesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 19- III -1933 tarihli ve 100/64 numaralı tezkeresile 
tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. Muktazasının ifa ve netice
sinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
: İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 13 . V - 1933 
Karar No. 25 

Esas No. 3/288 
Yüksek Reisliğe 

Kütahyanın Cebrail köyünden Ali Osman kızı Hamideyi cebren kaçırarak dağda ırzına geçmeğe 
muvafakat etmemesinden dolayı mezbureyi on bir yerinden yaralayıp işkence ile boğazından kes
mek suretile öldüren mezkûr karyeden Kara Velioğullanndan Memetoğlu 321 doğumlu Halilin Kü
tahya ağır ceza mahkemesince ölüm cezasına mahkûmiyetine dair verilen ilâmın tasdikini ve mü
teakip kanunî muamelenin Meclisi Âlice ifasını mutazammın Temyiz mahkemesi birinci ceza daire
sinden sadır olan 4 - III - 1933 tarih ve 12 numaralı ilâm Başvekâletin 21 - III - 1933 tarih ve 
6/804 numaralı tezkeresile Adliye encümenine tevdi olunmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Halil hakkında hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahvil ve tahfifini müstelzim bir sebep görülme
diğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesine tevfikan mezkûr cezanın infazına karar ve
rilmesi hususunun Heyeti umumiyeye arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim kılınır. 

Adliye E. Reisi 
M. M. 

Salâlıattitı 
Aza 

Çanakkale 
Osman Niyazi 

Na. M. 

Aza 
Edimi' 
Şeref 

M. Kâ. 

Aza' 
Konya 

T. Fikret 

Aza 
Erzincan 
Ahdiilhak 

Aza 
Kars 
Nazif 

Aza 
Antalya 
Numa ti 

Aza 
Balıkesir 

Vasfı 

Aza 
Trabzon 

Raif 





Sıra NQ 183 
Asker kaçağı Çanak Alinin ölüm cezasına çarpılması hak

kında 3 277 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Mu anıelât müdürl üğ il 
Sayı: 6/614 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Söğüt hudut karakolunu basarak nefer Hasanı şehit etmek suçundan mahkûm asker kaçağı Ali

nin Altıncı kolordu askerî mahkemesince Türk ceza kanununun (450) inci maddesinin yedinci 
fıkrasına tevfikan idamı hakkında verilen ve Askeri temyiz mahkemesince tasdik edilen ve teşki
lâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere 
Millî Müdafaa vekâletinin 2 - III - 1933 tarihli ve 33/172 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile 
buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. Muktazasraın ifa ve neticesinin işar buyurulma-
sını rica ederim efendim. 5 - I I I - 1933 

Başvekil 
İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encinncni 13 - V - 1933 
Karar No. 26 

Esas No. 3/277 
Yüksek Reisliğe 

Hasa nahiyesinin Tiyek köyünden Demircioğullarından 320 doğumlu Ahmetoğlu Çanak Alinin as
kerden kaçarak diğer arkadaşlarile çete halinde şekavet yapmak üzere dolaştıkları sırada Söğüt 
hudut karakolunu basıp nöbetçi nefer Hasanı şehit etmek filinden dolayı 6 ncı kolordu askerî 
mahkemesince icra kılınan muhakeme neticesinde merkum Alinin ölüm cezasına mahkûmiyetine 
dair verilen hükmün tasdikini mutazammın askerî temyiz mahkemesi birinci dairesinden sadır olan 
8 - II - 1933 tarih ve 74 numaralı ilâm askerî ceza muhakemeleri usulü kanununun 249 uncu 
maddesine tevfikan Meclisi Âlice kanunî muamelesi ifa edilmek üzere Başvekâletin 5 - III - 1933 
tarih ve 6/614 numaralı tezkeresile Adliye encümenine tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Çanak Ali hakkında hükmedilmiş olan ölüm cefasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir sebep 
görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesine tevfikan mezkûr cezanın askerî 
ceza kanununun 20 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre infazına karar verilmesi hususunun 
Heyeti umumiyeye arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. Reisi Na. Kâ . Aza Aza Aza Aza 
M. M. Edirne Erzincan Antalya Trabzon 

Salâhattin Şeref AbdüJhak Numan Raif 
Aza Aza Aza Aza 

Çanakkale Konya Kars Balıkesir 
Osman Niyazi T. Fikret Nazif Vasfi 





Sıra Ng 188 
Kınniyet işleri uımını nm<hiıhı<jıı 1 9 3 2 senesi bütçesinde 1 0 0 0 0 liralık 
münakale yanılması hakkında 1/055 , (Utmrük ve inhisarlar vekâleti 1 9 3 2 
senesi bütçesinde 2 0 0 0 0 liralık münakale yapılması hakkında 1 /650 , Posta 
tehjraf ve telefon umum müdürlüyü 1 9 3 2 senesi bütçesinde 5 0 0 0 
liralık münakale yapılması hakkında 1 /658 , Ziraat vekalet i 1 9 3 2 senesi 
bütçesinde 4 6 5 0 liralık münakale yapı lması hakkında 1 /659 , Askeri 
fabrikalar ıınuıın nnı* i ıı r! ıı <| ıı 1 9 3 2 senesi hüteesinde 1 5 0 0 liralık 
münakale yapılması hakkında 1 /671 , Jandarma umum kumandanl ığı 
1 9 3 2 senesi hüteesinde 3 0 5 0 0 liralık münakale yapılması hakkında 
1/676, Maliye vekâleti 1 9 3 2 senesi bütçesinde 5 5 0 0 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/677, Milli müdafaa vekaleti 1 9 3 2 senesi deniz 
ve hava bütçelerinde 3 0 0 0 0 liralık münakale yapı lması hakkında 1 /678 
ve Milli müdafaa vekâleti kara ve askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
1 9 3 2 senesi hüteesinde 17 417 liralık münakale yapılması hakkında 
1 /679 numaralı kamın lâyihalariie İdare Heyetinin , Büyük Millet 
Meclisi 1 9 3 2 senesi bütçesine 4 6 0 0 liralık tahsisat konulmasına ve ayni 
sene bütçesinde 5 8 0 liralık münakale sapı lmasına dair 2 7 2 numaralı 

kanun teklifi ve bütçe encümeni mazbatası 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 1932 bütçesinde 10 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/655 numaralı kanun lâyihası 

T. ('. 
Başvekalet :; - V - l<n:i 

Maanıelut ut ({(/ilrliifjii 
Sayı: 0/J.:>4~> 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Emniyet işleri umum müdürlüğünün 1932 malî yılı bütçesinde 10 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30 - IV - 1933 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurları
na sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe muhtırasıdır 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinin 321 inci maaş faslına konulan 
tahsisat kadroya nazaran 31430 3 lira noksandır. Fevkalâde zaruret olmadıkça münhal memu
riyetlere memur tayin edilmemek stıretile açığın kapatılması yolunda alınan tedbirler netice
sinde maaş açığı 10 000 liraya indirilmiş olduğundan zabıta memurlarının mayıs maaşlarının 
tediye edilebilmesi için 338 inci faslın 1 inci melbusat maddesinden 10 000 liranın tenzilile 
321 inci maaş faslına ilâvesine dair esbabı mucibe muhtırasıdır. 
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Emniyet işleri umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında 10 000 liralık 

münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Emniyet işleri umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinin 338 inci faslının 1 inci 
zabıta memurlarının melbusat masrafı maddesinden 10 000 liranın tenzihle 321 inci memurlar ma
aşı faslına ilâvesi tensip edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

30 - IV - 1933 
I iş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
İ sın el )'usuf Kemal ZckCıi S. Kaı/a S. Kaya M. Ahdül halik 

AİT. V. \ı\a. V. İk. V. V. *S. İ. M. V. ' il. İ. Y. 'Av. V. 
Dr. Resif Galip Hilmi Muhlis Dr. Refik Ali Hana Muhlis 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 senesi bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/656 numaralı kanun lâyihası 

T. (\ 
Başvekâlet ' :} - V -103:} 

Muamelât müdürlüyü 
Sayı: 67' Hl-l:> 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Gümrük ve inhisarlar vekilliği 1932 bütçesinin fasılları arasında 20 000 liralık münakale yapıl

ması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan veîcra Vekilleri Heyetinin 2 - V - 1933 tarihli içti-
maında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzur
larına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Mucip sebepler 

Gümrük muhafaza umum kumandanlığmca 1932 malî senesinde tekaüde sevkedilenlere 
1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 58 inci maddesi mucibince verilmesi icap 
edip tahsisat olmaması sebebile verilememiş olan ikramiyelerin tesviyesine karşılık olmak üzere 
255, 257 maaş ve ücret fasıllarındaki tahsisattan 256 ncı ikramiye faslına ( 20 000 ) yirmi 
bin lira münakale yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği 1932 malî senesi bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

BİIÎİITÜİ MADDE — Gümrük ve inhisarlar vekilliği 1932 senesi bütçesinin merbut cetvelde 
yazılı fasılları arasında 20 000 liralık münakale yapılmıştır. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

2 - V - 1933 
Bş. V. Ad. V. 
İsmet Yusuf Kemal 

M.f. V. Na. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 

İk. V. V. 
Mu id is 

Da. V. 
Ş. Kaya 
'S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Ha. V. V. Mal. V. 
*S'. Kaya M. Abdülhalik 

G. 1. V. Zr. V. 
Ali Bana Muhlis 
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Münakale cetveli 
F. M. Tahsisatın nevi Zam Tenzil 

255 Maaşatı umumiye 15 000 
257 Müstahdemler ücreti 5 000 
256 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 

verilecek tekaüt İkramiyesi 20 000 

20 000 20 000 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 5 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/658 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet r> - V - 19i):] 

Muamelât müdürlüğü '""" ^ 
Sayı: 6/11149 ' '""•' . . . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1932 malî yılı bütçesinde 5 000 liralık münaka
le yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30 - IV - 1933 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına 
sunulmuştur efendim. Başvekil 

İsmet 

Esbabı muc be lâyihası 

1 — 932 Bütçemizin 861 inci faslın 3 üncü defatir ve evrakı matbua tertibine mevzu tah
sisata münakale suretile alınan 6 000 liralık tahsisatla ihtiyacımız temin edilmemiş olduğundan 
sene nihayetine kadar vukubulacak bazı mübrem defatir ve evrakın tabı ve kağıt ve saire 
masraflarına karşılık olmak üzere tertibi mezkûre daha 2 000 liranın ilâvesine zaruret vardır-

2 — 872 nci faslın ebniye tamirat ve inşaatı tertibine konulan ve münakale suretile 
alınan tahsisat ta gaynkâfi gelmiş olduğundan maili inhidam bir hale 'gelmiş olan merkezle 
rimizin tamirine sarfedilmek üzere bu tertibe 3 000 liranın ilâvesi icap etmektedir. 

3 — 865 inci faslın birinci posta nakliyatı tertibinden tasarruf edilen 5 000 liranın ten-
zilile merbut listede gösterilen fasıl ve maddelere ilâvesine mecburiyeti katiye hâsıl olmuş 
bulunduğundan merbut kanun lâyihası bu esasata göre tanzim ve takdim kılımıştır. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1932 malî senesi bütçesinde münakale icrası 
hakkında kanun lâyihası 

BÎRÎNCÎ MADDE — Posta, telgraf, telefon umum müdürlüğünün 1932 senesi bütçesinin ili
şik cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında ,5 000 liralık münakale yapılmıştır. 

ÎKÎNCl MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye vekili memurdur. 

30 - IV - 1933 
Bs. V. Ad. V. 
İsmet Yusuf Kemal 

Mf. V. Na. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi 

M. M. V. 
Zekâ i 

fk. V. V. 
Muhlis 

Da. V. 
S. Kaya 
s. 1. M' v. 
Dr. Refik 

Ha. V. V. Mal. V. 
S. Kaya M. A bdülhalik 

(l. 1. V. Zr. V. 
Ali Bana Muhlis 
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Münakale cetveli 

F. M. Mulıassasatıa nevi 
865 1 Nakliyat 
801 3 Defatir ve evrakı matbua 
872 0 İnşaat ve tamirat 

Yokun 

Ziraat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 4 650 liralık münakale yapılması hakkında 1/659 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Jîaşvclâlet, *>' - V IflV: 

MnamclıU mv<]iirliı<jiı 
tfıııjı: (i/'lr>r>:> 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ziraat vekâletinin 1932 senesi bütçesinde 4 650 liralık münakale yapılması hakkında Ziraat ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30 - IV - 1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

li.-ışvoUil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Vekalet bütçesinin memurlar harcırahı, telefon mükaleme ücreti, Yüksek Baytar mektebi, 
tedavi ve yol masrafı tertiplerine mevzu tahsisatın sene sonunu tutmağa kâfi olmadığı tahak
kuk etmiştir. 

Harcıraha müteallik sarfiyatta çok sıkı bir merkezcilik takip edildiği halde zaınsız idare 
imkânı müyesser olmamıştır. 

Malî sene iptidasında adetleri azaltılan telefonlar için bütçeye mevzu iki yüz lira tahsisat; 
ihtiyacın yarsmdan bir az fazlasına kâfi gelebilmiştir. 

Yüksek Baytar mektebine bu sene kadro dahilinde olmak şartile fazla talebe alınmış ve bu 
yüzden tahsisatta bir az noksanlık hâsıl olmuştur. Tedavi ve yol masrafına gelince, bütçedeki 
miktarı 186 liradan ibaret olan bu tertip; sıhhî müesseselerde tedavileri lüzumu tahakkuk 
eden dört memurumuzun masarifine kâfi ^elmeıniştir. [kınlardan üçünün tedavilerine devam 
zarureti mevcuttur. Bu sebeple sene sonuna kadar daha beş yüz liraya ihtiyaç, olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Yukarıda sayılan dört tertibe ait noksanlığın yekunu 4 650 uradır. Karşılığı itlaf olunan 
hayvan tazminatı tertibinden bu sene srfı lüzumu tahakkuk etmeyen kısmından temin olun
muştur. Merbut kanun lâyihası, bu karşılığın noksanlığı "örülen tertiplere nakli için kaleme 
alınmış ve takdim olunmuştur. 

Ziraat vekâletinin 1932 bütçesinde münakale icrasına dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — Ziraat vekâletinin 1932 senesi bütçesinin fasılları arasında merbut cetvel
de gösterildiği üzere dört bin altı yüz elli liranın münakalesi yapılmıştır. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir, 
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ÜCÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsmct Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Na. V. Jk .V.V. S.L. M. V, 
Hilmi Muhik Dr. Refik 

30 - IV - 1933 
Ha. V. V. Mal. V. 
,Ş'. Kaya M. AbdülhaUk 
(İ. t. V. Zr. V. 
Ali Kana Muhlis 

Mf. V. 
Dr. Reşit Galip 

F. M. 

680 
665 
666 
679 
686 

4 
1 
2 
1 
1 

Münakale cetveli 

Muhassasatın nev'i 
İtlaf edilen hayvan tazminatı 
Memurlar harcırahı 
Mükâleme bedeli 
Yüksek baytar mektebi 
Tedavi ve yol masrafı 

Yekûn 

Zammedi
len 

2 000 
150 

2 000 
500 

4 650 

Tenzil 
edilen 

4 6 

4 6 

Askehî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 1 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/671 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât ın.wlürliiıjii 
Saifi: 6/.W>r> 

11 -V -1933 

Büyük Milet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1932 malî yılı askerî fabrikalar bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması hakkında 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10 - V -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 

lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 
Ti aş vekil 
t sm el 

Askerî abrikalar umum müdürlüğü 1932 bütçesinin fasılları arasında münakale icrasına dair 
esbabı mucibe lâyihası 

1 — 803 üncü harcırah faslına mevzu 7 000 lira tahsisattan bir miktar düyun için mevkuf tu
tulmuş ve bakiye kalan miktar da bitmek üzere bulunmuştur. Halbuki Küçük yozgattaki barut 
fabrikası imalâtını takip etmek ve tesellüm devresine giren trotil imlahanesini tesellüm için gide
cek olan heyetlerin harcırahı ile sene nihayetine kadar ifa edilecek hidematı umumiye için daha 
1 500 liraya ihtiyaç vardır. j j ö ; r T t 1 ı 

2 — Bu ihtiyacın temini için. 
815 inci faslın 1 inci mevaddı iptidaiye maddesinden tasarruf edilen 1 500 liranın tenzilen 803 

üncü harcırah faslına zam suretile münakalesine zaruret görülmüştür. 
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Askerî fabrikalar umum müdürlüğü bütçesinde münakale yapılması hakkında 

kanun lâyihası i 

BİRÎNCÎ MADDE — Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 malî yılı bütçesinin 815 inci 
faslının 1 inci mevat ve malzemei iptidaiye ve müstehlike ( mamul ve gayrimamul ) ve işlet
me masrafı maddesinden 1 500 liranın 803 üncü harcırah faslına münakalesi icra kılınmıştır. 

ÎKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. > 

10 - V -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

îsmet Yusuf Kemal Zekât S. Kaya S. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. ' S. t. M. V. ' (İ î. V. Zr. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Jandarma umum kumandanlığı 1932 senesi bütçesinde 30 500 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/676 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 1 - V -19.13 

Muamelât müdürlüyü 
Sayı: 6/1431 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1932 malî yılı Jandarma umum kumandanlığı bütçesinin bazı fasılları arasında münakale ya
pılması hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 10 - V -1933 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
« • - " • : • . . " . " •• . ' îsmet 

Esbabı mucibe 

1 — Şark vilâyetlerinde yolların karla kapalı olması hasebile nisanın on beşinden itibaren 
başlayan jendarmanın celp ve terhis efradının iskele ve istasyon yerlerine nakilleri için tutulan 
kamyonlara fazlaca para sarfını istilzam eylemiş ve böylece mevcut nakliye tahsisatı kâfi gel-
miyerek bir kısım borç tahakkuk etmesinden, 

2 — Yine tahsisat bitmiş olduğu halde sonradan, yirmi sene müddet hizmette bulunarak 
terhisleri icra kılınan ve 1861 numaralı kanun mucibince ikramiye almağa müstehak olan bir 
kaç neferin tahakkuk eden istihkaklarının verilememesinden dolayı jandarma bütçesinin iaşe 
maddesinden 30 500 liranın nakliye ve efrat ikramiyesi maddelerine nakli zarurî bulunduğunu 
arzeylerim efendim. 

1932 malî yıiı Jandarma umum kumandanlığı bütçesinde münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası 

BİRÎNCÎ MADDE — 1932 malî senesi Jandarma umum kumandanlığı bütçesinin 371 inci faslının 
1 inci iaşe bedeli maddesinden 30 500 lira tenzil edilerek 29 000 lirası 374 üncü nakliyat faslına 
ve 1 500 lirasının da 377 nci faslın 1 inci (1861 numaralı kanun mucibince tekaüt edilecek efrada 
verilecek ikramiye) maddesine münakalesi yapılmıştır. 
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İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. • ~ 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

10 - V - 1933 
Bş. V. 
İsmet 

Na. V. 
Hilmi 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

lk. V. V. 
Muhlis 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
("i. î . V. 
Ali Bana 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

Zr. V. 
Muhlis 

Mf. V. 
Dr. Reşit Galip 

Maliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 5 500 liralık münakale yapılması hakkında 1/677 
numaralı kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet ^ . J 

Muamelât müdürlüğü 11 -V -1933 
Sayı: 6/1421 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye vekâletinin 1932 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında 5 500 liralık münakale yapılması 
hakkında mezkur vekillikçe hazırlnan ve İcra Vekillerie Heyetince 10 - V -1933 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efen
dim. 

Başvekil 
, ' , . . ; • , . ' "" ' • ••* ' İ ,t % i . * İsmet 

Esbabı mucibe 

1932 senesi maliye bütçesinin 127 nci merkez levazım faslının birinci tenvir maddesine 
konmuş olan tahsisat, geçen seneye nazaran noksan bulunduğundan ve 132 nci vilâyat müte
ferrikası faslındaki tahsisat ta bir çok mühim işler için yapılan ilân bedellerine kifayet etmi-
yeceğinden sene nihayetine kadarki ihtiyaçları karşılamak üzere işbu iki tertibe 130 uncu fas
lın 2 nci vilâyat demirbaşı maddesi ile 131 inci faslın birinci vilâyat tenvir ve teshini mad
desinden tasarruf edilen 5 500 liranın münakalesi zarurî görülmüş ve ilişik kanun lâyihası bu 
maksatla tanzim ve takdim kılınmıştır. 

1932 senesi Maliye vekâleti bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 senesi Maliye vekâleti bütçesinin merbut cetvelde gösterilen fasıl ve mad
deleri arasında 5 500 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Na. V. 
Hihyıi 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

îk. V. V, 
Muhlis 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

S. 1. M. V. 
Dr. Befik 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
G. t V. 
Ali Rana 

10 - V - 1933 
Mal. V. Mf. V. 

M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Zr. V. 
Muhlis 
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'• 

130 
131 
127 
132 

M. 

2 
1 
1 

Tahsisatın nevi 
Demirbaş 
Tenvir ve teshin 
Tenvir 
Vilâyat müteferrikası 

Yekûn 

Tenzil 
Lira 

1 500 
4 000 

5 500 

Zam 
Lira 

2 500 
3 000 
5 500 

M. M. vekâleti 1932 senesi deniz ve hava bütçelerinde 30 000 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/678 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1427 

İL -V -l!Jj:i 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Deniz ve hava bütçelerinin bazı fasılları arasında münakale yapılması hakkında Maliye vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10 - V -1933 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştrılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

liaşvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1932 hava bütçesinin 731 inci maaşatı umumiye faslına konulan tahsisatın sene nihayetine 
kadar yetişmiyeceği anlaşılmış olduğundan tahsisatı müsait olan deniz bütçesinin 701 inci 
maaşat faslından 3 000 liranın bittenzil hava bütçesinin mezkûr faslına ilâvesi zarurî görülmüş 
ve merbut kanun lâyihası bu esasa göre tanzim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa vekâleti deniz ve hava bütçelerinin bazı fasılları arasında münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 1932 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı bütçesinin 761 inci maa
şatı umumiye faslından 3 000 lira tenzil edilerek hava kısmı bütçesinin 731 inci maaşatı umumiye 
faslına nakledilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

10 - V - 1933 
Bş. V. 
İsmet 

Na. V. 
Hilmi 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

îk. V. V. 
Muhlis 

M. M. V. Da. V. 
Zekât Ş. Kaya 

S. İ. M. V. 
ür. Refik 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
(i. İ. V. 
Ali Raua 

Mal. V. 
M. AbdiUhalik 

Zı\ V. 
Muhlis 

Mî. V. 
Dr. Reşit Galip 
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M. M. vekâleti kara ve askerî fabrikalar U. M. 1932 senesi bütçelerinde 17 417 liralık mü

nakale yapılması hakkında 1/679 numaral ıkanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdmiügü 11 -V -1933 
• Sayı: O/1437 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1932 malî yılı kara ve askerî fabrikalar bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması 
hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 11 - V -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
• :, İsmet 

Esbabı mucibe 

Millî Müdafaa vekâleti kara ordusunun 932 senesi bütçesinin 692 inci maaşatı^umumiye fas
lına konulan tahsisatın kifayet etmemesinden mayıs maasatının temini için mühteltf bütçelerden 
181 628 liranın mezkûr fasla münakalesi yapılmış ise de evvelce arz olunduğu veçhile efrat 
maasatının tediyesi senenin son gönüne yetişemiyeceği cihetle efrat maaşatı hesaba katılma
mıştır. 

Yedinci kolordu mıntakasında harekât dolayısile bir kısım efradın maaşlarının tesviye olu-
namadığı anlaşıldığından bu kabîl efradın müterakim maaşlarına verilmek üzere daha 17 417 
liraya ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bu ihtiyacın temini için kara bütçesinin 695 inci müstahdemler 
ücreti faslından 3 497 Ha ve 710 uncu levazım ve teçhizatı harbiye faslının birinci talim 
ve terbiye maddesinden 3 320 lira ve 723 üncü Askerî müze masrafı faslından 600 lira ve 
Askerî fabrikalar bütçesinin 812 inci ecnebi mütehassıslar faslından da 10 000 lira ki ceman 
17 417 liranın tenzili ile salifülârz 692 inci maaşatı umumiye faslına münakalesine zaruret 
hâsıl olmuştur. 

Bu maksatla kaleme alınan kanun lâyihası rapten takdim kılınmıştır. Aynen kabulünü arz 
ve teklif eylerim efendim. 

1932 malî yılı Millî Müdafaa kara ve Askerî fabrikalar bütçelerinde 17 417 liralık münakale 
yapılması hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 1932 malî yılı Millî Müdafaa vekilliği kara ve Askerî fabrikalar bütçele
rinin ilişik cetvelde gösterilen fasılları arasında 17 417 liralık münakale yapılmıştır. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

11 - V - 1933 
B.ş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. İla. V. V. Mal. V. Mf. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaı/a M. Abdülhalik Dr. Kesit Galip 

Na. V. îk. V. V. S. î. M. V. (i. t. V. Zr. V. 
Hilmi Muhlis ür. Refik Ali Kana Muhlis 
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Münakale cetveli 

Tenzil Zam 
F. M. Tahsisatın nevi Lira Lira 

695 
710 1 
723 
692 

812 

M. Müdafaa ( Kara ) 
Müstahdemler ücereti 
Demirbaş talim ve terbiye malzemesi masrafı 
Askerî müze masrafı 
Maaşatı umumiye 

( Askerî fabrikalar ) 
Ecnebi mütehassıslar 

Yekûn 

3 497 
3 320 

600 

10 00 0 
17 4 1 7 

17 417 

17 4 1 7 

İdare Heyetinin, B. M. M. 1932 senesi bütçesine 4 600 liralık tahsisat konulmasına ve ayni 
sene bütçesinde 586 liralık münakale yapılmasına dair 2/72 numaralı kanun 

teklifi 

// ' . B. M. M. 
idare amirliği :! - V -1!)33 

Muhasebe müdürlüyü . ' . 
Karar: ~>4 • " • • ;.;,•. 

Yüksek Reisliğe 

Divanı riyasete yeniden ilâve edilen iki kâtip için nisan ve mayıs 1933 tazminatları olarak 1932 
senei maliyesi Meclis bütçesinin 1 inci faslının 3 üncü maddesine 600 ve mebusluğa intihap olu
nan üç zatin nisan ve mayıs aylarına ait muvakkat tazminatı olarak ayni faslın 4 üncü maddesine 
500 ve 6 inci mefruşat faslına 3 500 lira ilâvesi ve ayni sene bütçesinin 10 uncu faslının 3 üncü 
sigorta maddesinden 586 lira tenzili ile 12 inci faslın 2 inci telefon mükâleme bedeli maddesine 
zammı için atideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz efendim. 

İdare âmin İdare âmiri İdare âmiri 
M- Ali Halil 

MADDE 1 — 1932 senei maliyesi Büyük Millet Mecliai bütçesinin 1 inci faslının 3 üncü madde
sine 600, 4 üncü maddesine 500 ve 6 inci mefruşat faslına 3 500 lira zam ve 10 uncu faslın 3 üncü 
sigorta maddesinden 586 lira bittenzil 12 inci faslın 2 inci telefon mükâleme maddesine nakledil
miştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
M ADI!. E 3 — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
ee encümeni . 14 - V -1933 

M. No. 136 
Esas No. ı/(;r>r>,6r>6,(;r>8,65(j,67i, 

676,677,678,670 ' 
2/72 ' ' - • ' i 

Yüksek Reisliğe 

Umumî muvazeneye dahil bazı daire bütçelerinin fasılları arasında münakale yapılmasına 
dair olup muhtelif tarihlerde encümenimize havale buyurulan dokuz adet kanun lâyihası ile bir 
adet kanun teklifi Maliye vekili Beyin huzurile ayrı ayrı tetkik ve mütalea edildi. 

Teklif olunan lâyihalar esbabı mucibelerinde izah olunan sebepler dolayısile kabul edilmiş ve 
hepsi birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine 
arzolunmuştur. 

Reis Reis V. 
(fümüşatıe Konya (Joı-uıu Kliıziz Emıruııı (Tn'ıesun İstanbul 
/ / . Fehmi K. Hüsnü Mustafa II. Tahsin Aziz Kâzını Sadettin 
İsparta Kayseri Niğde Sivas 

M ilker rem A. Hilmi Faili M. Remzi 

RÜT(JE KNCÜMKNİNİN TADİLİ 

Muvazene i İemumij/e kananıma m erim t bütçelerde bazı tadilât jfajnlmasuıa 
dair kamın lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut cet
velde yazılı fasılları arasında 112 753 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 



F. »M. 

10 3 Sigorta 

130 2 , Demıirbaş 

131 1 Tenvir ve teshin 
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CETVEL 

Mulıassasatııı nevi 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

MALİYE VEKÂLETİ 

Tenzil edilen 
Lira 

195 

255 

257 

DÜYUNU UMUMİYE 

664, 1013, 1077, 1244, 1550 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bono
lar ve bu mahiyetteki borçlar 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR VEKÂLETÎ 

Maaşatı umumiye 

Müstahdemler ücreti 

EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

338 1 Zabıta memurlarının melbusat masrafı 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

371 1 İaşe bedeli 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

680 4 Itlâf edilen hayvan tazminatı 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

695 Müstahdemler ücreti 

710 1 Demirbaş talim ve terbiye malzemesi masrafı 

723 Askerî müze masrafı 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

761 Maaşatı umumiye 
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F. M. Muhassasatm nevi 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

812 Ecnebi mütehassısları 

815 1 Mevat ve malzemei iptidaiye ve müstehlike (Mamul ve gayrim amul) ve 
isletme masrafı 

Tenzil edilen 
Lira 

10 000 

1 500 

POSTA, TELGRAF VE TELEFON UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

S65 1 Nakliyat 

UMUMÎ YEKÛN 

5 000 

112 753 

F. M. 

CETVEL 

Muhassasatın nevi 
Zammedilen 

Lira 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

1 3 Divanı riyaset azası tazminatı 
4 Muvakkat tazminat 

G Mefruşat 

12 2 Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

600 
500 

1 100 

3 500 

586 

MALİYE VEKÂLETİ 

127 1 Tenvir 2 500 

132 Vilâyat müteferrikası 3 000 

166 1351 numaralı kanun mucibince sarfolunacak Ankara şehri imar masrafı 10 000 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

256 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 20 000 

EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

321 Memurlar maaşı 10 000 



_ 14 __ 
Zammedilen 

Muhassasatın nevi Lira 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

Nakliyat 29 000 

1861 numaralı kanını mucibince tekaüt edilecek efrada verilecek ikramiye 1 500 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Memurlar harcırahı * 2 000 

Miikaleme bedeli 150 

Yüksek baytar mektebi 2 000 

Tedavi ve. yol ması-afı 500 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

Maaşntr umumiye 17 417 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

TMaaşatı umumiye T' 3 000 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Harcırah . :. . 1 500 

FOSTA, TELGRAF VE TELEFON UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Defat ir ve evrakı matbua 2 000 

İnşaat ve tamirat 3 000 

, i v UMUMÎ YEKÛN 112 753 

• > » > » » € « > - -



Sıra NO 189 
Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 senesi bütçesine 
10 000 liralık tahsisat konulmasına dair I 637 ve bazı dairele 
rin 1932 senesi bütçelerinde 10 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında I/672 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 senesi bütçesine 10 000 liralık tahsisat konulmasına 
dair 1/637 numaralı kanun lâyihası 

T. C. , , • 
Başvekâlet 26 - IV -1933 

Muamelât müdürlüğü ; ; 
Sayı: 6/1237 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ankara şehri tmar müdürlüğünün 1932 senesi bütçesine 10 000 liralık munzam tahsisat verilmesi 

hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 25 - IV -1933 toplanışında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştınlan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına 
sunulmuştur efendim. 

' " • Başvekil 
"' • " ' , ' . ' , . ' . - :: - ' tsmet 

Esbabı mucibe 
Dört senedenberi imar faaliyetinini plân esaslarına göre filen tetkik ve murakabe altında 

bulunduran Ankara şehri imar müdürlüğü vazaifi arasında bilhassa arsaların tevhit ve tekrar 
tanzim ve ifrazı ve her hangi bir arsanın plân esaslarına göre müstakbel vaziyetinin eshabına 
bildirilmesi gibi muameleler neticesinde ve bazı yol ve meydanların saha itibarile tanzim ve 
ihzarı maksadile zarurî istimlâklar yapılmak icap etmekte ve bu veçhile şimdiye kadar yapılan 
istimlâklerden dolayı bir kısım masrafın ifasına lüzum görülmektedir. Ancak İmar müdürlüğü
nün 1932 senesi bütçesinin hini tasdikinde istimlâk bedelleri faslına yalnız bir lira tahsisat 
konulmak suretile faslın mevcudiyeti muhafaza edilmiş ve sene içinde münakale ve tahsisatı 
munzamma suretinde bu fasla 23 000 lira kadar bir tahsisat konularak sarf olunmuş isede bu 
miktar bu günkü ihtiyacı karşılayamamıştır . Binaenaleyh muamelesi yapılmış ve tediyesi 
zaruret iktisap etmiş olan istimlâk bedellerinin bu sene içinde tahakkuk ve tediyesini temin 
maksadile bir miktar daha tahsisat almak lüzumu hâsıl olmuştur. Jandarma Umum kumandan
lığının 1932 senesi bütçesinin 371 inci faslının birinci iaşe maddesinden tasarruf edilmiş 
olan tahsisattan şimdilik ı o 000 liranın imar müdürlüğünün arzedilen ihtiyacına tahsisi 
düşünülerek bu hususta hazırlanan kanun lâyihası Büyük Meclisin tasvip ve tasdikine 
arzolunmuştur efendim, 
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İİK. V. 

İ sın fi 
Mi". V. 

Ad. V. 
Y nsuf Kanal 

\ a . V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Ze/râi 

İk. V. V. 

Muhlis 

l)a. V. 
#Ş\ K<uj(t 
S. İ. M. \ ' 
ZM /iV/7ı 

Tenzil 
lira 

10 000 

10 0 0 0 

Zam 
lira 

10 000 
10 0 0 0 

Jandarma umum kumandanlığı ile Maliye bütçeleri arasında münakale yapılması ve Ankara 
şehri îmar müdürlüğünün 1932 senesi bütçesine 10 000 liralık munzam tahsisat ve

rilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İlişik cetvelde gösterilen bütçelerde on bin liralık münakale yapılmıştır. 
MADDE 2 — Bu para, Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1932 senesi bütçesinin 7 inci faslının 

birinci istimlâk bedeli ve muhamminler ücreti maddesine munzam tahsisat olarak verilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye vekili memurdur. 

25 - IV . 1933 
Ha. V. V. Mal. V. 
S. Kaifa M. Abd ül halik 

(İ. İ. V. Zr . V. 
. 1 / / Hau<( Muhlis 

932 Jandarma umum kumandanlığı ve Maliye bütçelerinde yapılacak münakale cetveli 

\\ M, Tahsisatın nevi 

371 i İaşe bedeli 
jöö 7 Ankara şehri imar masrafı 

VcKıııı 

Bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde 10 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/672 
numaralı kanun lâyihası 

T. ('. 
Başvekâlet .11 - V - 1WVl 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1419 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Jandarma umum kumandanlığı bütçesinin iaşe bedeli tertibinden 10 000 liranın Maliye bütçesi
nin 166 inci faslına münakalesi ve bu para karşılık tutularak imar müdürlüğü bütçesinin 7 inci 
faslının birinci maddesine 10 000 liralık munzam tahsisat konulması hakkında Dahiliye vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10 - V -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

.Başvekil 
İsmet 

Jandarma umum kumandanlığının 1932 senesi bütçesinden Maliye vekâleti bütçtesine tahsisat 
nakli ve İmar müdürlüğü bütçesine munzam tahsisat ilâvesi hakkında kanun lâyihasının es

babı mucibe muhtırasıdır. 

îmar plânının tatbiki neticesinde zarurî olarak yapılmış olan istimlâklerden dolayı Ankara şehri 
îmar müdürlüğü zimmetinde bir kısım istimlâk bedeli tahakkuk ettiği ve bunun için bu cihete bir 

miktar para tahsisine zaruret hâsıl olduğu bundan evvel ayni mahiyette olarak arz ve teklif olunan 
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kanunun esbabı mucibesinde izah olunmuştu. Jandarma umum kumandanlığı bütçesinin 371 inci 
faslmın birinci iaşe maddesi muhassasatmdan tasarruf edilen miktarın kifayeti nisbetinde daha on 
bin liranın maliye bütçesindeki ( 1351 numaralı kanun mucibince sarfedilecek Ankara şehri imar 
masrafı) unvanlı 166 inci faslına nakil suretile bu maksada tahsis olunduğu surette müdüriyetin ic
raat ve faaliyetine oldukça bir küşayiş temin edilmiş olacağından bu hususta hazırlanan kanan lâyi
hası Yüksek Meclisin tasvibine arzolunmustur efendim. 

Jandarma umum kumandanlığının 1932 senesi bütçesinden Maliye vekâleti bütçesine tahsisat 
nakline ve bu para karşılık tutularak imar müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesine 10 000 liralık 

munzam tahsisat verilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Jandarma umum kumandanlığı 1932 senesi bütçesinin 371 incifaslının birinci iaşe 
bedeli maddesi muhassasatmdan on bin lira tenzil ile Maliye vekilliği bütçesinin 1351 numaralı ka
nun mucibince sarfolunacak Ankara şehri imar masrafı unvanlı 166 inci faslına ilâve naklolun-
muştur. 

MADDE 2 — Bu para karşılık tutulmak suretile Ankara şehri îmar müdürlüğü 1932 senesi büt
çesinin yedinci faslının birinci istimlâk bedeli ve muhamminler ücreti maddesine on bin liralık 
munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

10 - V -1933 
Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik 

G. t V. Zr. V. 
Ali Bana' Muhlis 

Bütçe encümeni mazbatas 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 14— V -1933 

M. No. 137 
Esas No. 1/637,672 

Yüksek Reisliğe 

1932 malî senesi Jandarma umum kumandanlığı bütçesinden 20 000 liranın tenzili ile Maliye 
vekâleti bütçesinin 166 nci faslına nakline ve Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 bütçesinin 
7 nci faslının birinci maddesine 20 000 liralık munzam tahsisat verilmesine dair olup muhtelif 
tarihlerde encümenimize havale edilen iki adet kanun lâyihası tetkik ve mütalea edildi: 

Lâyihaların birinci maddelerile Jandarma ve Maliye bütçeleri arasında yapılması teklif edi
len münakaleler umumî bütçeye ait olup ayrıca Yüksek Heyetin tasvibine arzeylediğimiz kanun 
lâyihalarına alınmış ve bu sebeple bu iki lâyihanın yalnız Ankara şehri imar müdürlüğü bütçe
sine verilecek munzam tahsisata ait maddeleri birleştirilmek suretile hazırlanan kanun lâyihası 
Umumî Hyetin yüksek tasvibine arzolunmustur. 

Hş. V. Ad. V. 
İsmet Yusuf Kemal 

Mt\ V. Na. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi 

'M. İM. V. 
Zekâ i 
tk. V. V. 
Muhlis 

Da. V. 
*S. Kaua 
s. t. M', v. 
Dr. Befil 

Reis 
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H. Fehmi 
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Mükerrem 

Reis V. 
Konya 

K. Hüsnü 
Kayseri Niğde 

A. Hilmi Faik 

(,\>rıııu Elâziz 
Mustafa İL Tahsin 

Sivas 
M. Bemzi 

Erzurum 
Aziz 

(üresun 
Kâzım 

istanbul 
Sadettin 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Ankara şehri İmar müdürlüğü 1932 malî senesi bütçesine munzam tahsisat 
verilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 malî senesi bütçesinin 7 nci faslmın birin
ci ( istimlâk bedeli ve muhamminler ücreti ) maddesine 20 000 liralık munzam tahsisat veril, 
mistir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Dahiliye vekili memurdur, 
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Barut ve mevaddı infilâkıye ve fişek ve av mühimmatı ve 
av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1933 

senesi Bütçesi hakkında 1/510 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 27 - 11 - 1.9M 

Muamelât müdürlüğü '' 
Sayı: 6/nii) 

B. M. M. Yüksek Eeisliğine 
Barut ve mevaddı infilâkiye ve fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarı 

işletme muvakkat idaresi için hazırlanan ve tora Yeki İleli i. Heyetinin 27 - 11 - 193)1 
toplantısında yüksek meclise sunulması kararlaştırılan 19313 malî senesine ait büt
çe kanun lâyihası esbabı mucibe ve teferruatile birlikte arzolunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

21 - X I I -1932 
Barut ve mevaddı infilâkiye ve fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme 

muvakkat idaresinin 1933 bütçesi esbabı mucibesi 

Barut ve mevaddı infilâkiye ve fişek, mühimmat ve av saçması inhisarı şirketle
rinin tasfiye muamelesi bitmediğinden bu inhisarlar mevzularının katı idare şekli 
henüz tesbit edilememiştir. Muvakkat idarenin 1932 malî senesi bütçesinin tatbikıu-
da müşahede edilen yeni ihtiyaçlarla yapılabilen tasarrufları nazarı itibare alarak 
1933 malî senesi için hazırlanan bütçe lâyihası bağlı olarak takdim kılınmıştır. 

İnhisarların muvakkat idareye geçtiği tarihten bu zamana kadar gecen tatbikat 
müddetinin verdiği kanaatlere göre gerek merkez ve gerek taşra, gerek fahri kal a» 
kadrolarında bazı ilâve ve tadiller yapmak iktiza etmiştir. 

Merkezde muhasebe ve ticaret kısımlarındaki kâtip adetlerinin yapılması lâzım 
işlere kâfi olmadığı anlaşılarak bu kısımlara birer kâtip ilâvesi zarurî görülmüş
tür. 

Taşra teşkilâtında elyevm depolardan her birine yalnız bir memur ile lüzumu 
miktar bekçi verilmiş olup halbuki depo memurunun hüsnü idare ve ifasından me
sul olan memurun yalnızlığı mühim merkezlerde işleri sektedar eylediği anlaşıl 
mıştır. 

Filvaki hastalık ve sair mazeretlerle memurun vazifesinden uzaklaşmak mecbu
riyeti veya vefat halinde halefinin bulunup yerine gönderilmesi müşkülâtı ile, depo
lar muamelâtı tevakkufa uğramaktadır. Ekseriya depoların şehre uzak yerlerde te
sisi zaruretile piyasa mahallerindeki yazıhanelerinde çalışan memurların bir icap 
dolayısile depoya kadar gitmesi takdirinde bile idarelerini kapamaları ve bu sırada 
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gelen müşterilerin geri dönmeleri veya uzun müddet memurun avdetine intizar et
meleri iktiza etmektedir. 

İnhisarlar mevzuuna dahil mevaddm hususiyeti bu islerde mukaddem bir tecrü
be ve mümaresenin mevcudiyetini icap eylediğinden ve bu tecrübeden geçmeyen 
her talibe depo memurluğu tevcih edilmemek yüzünden iniıılal vukuunda memur te
darikinde de müşkülât görülmüştür. Bütün bu mahzurların önüne geçmek üzere 
kadroda esasen mevcut iki kâtip tahsisatına ilâveten üç, sınıf itibarile on katiplik 
daha ihdasını ve mevcut iki mııbassırlığm ilgasını teklif etmek zarureti hâsıl ol
muştur. Bu sayede hem mühim depoların sektesiz ve arızasız işini görebilmesi ve 
hem inhilâl edecek depo memurluklarına namzet memur yetiştirilmesi esbabı temin 
edilmiş olur. 

Fabrikaların emri idaresinde de tecrübenin verdiği kanaate güre kadrolarında 
tadilât icrasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Gerek Kücükyozgat barut ve mevaddı infilâkıye ve gerek Silâhtarağa fişek 
fabrikalarında hali tasfiyedeki şirketler zamanında eelbolnnan mütehassıslardan 
mühimce bir kısmının hizmetlerine nihayet verilip yerlerine Türk mütehassıslar ika
me olunmuştur. 

Silâhtarağada kâin fişek fabrikasının vazifelerine sene içinde hitam verilen ec
nebi imalât sefile üç mütehassıs ecnebi yerine 1932 bütçe yekûnu dahilinde bir mü
dür ve yevmiye ile Türk mütehassıs ustabaşı alınmış olduğundan bunların tahsi
satlarının bütçeye ilâvesi icap ettiği gibi. diğer Türk ustabaşılarmın yevmiye ile 
istihdamları tercih edilerek beş mütehassıs usta için fabrika kadrosile kabul edilen 
tahsisatın tasarruf edilmesi ve buna mukabil yalnız bir mühendis ve ressam tahsi
satının bütçeye ithali ve gördükleri iş ve yedi emanetlerine mevd ugayet mütenevvi 
emvalin mesuliyetile ücretleri mütenasip olmayan mağaza memur ve muavininin 
ayniyat muhasip ve ambar memuru ve muavini unvanile ücretlerinin münasip mik
tara iblâğı ve şimdiye kadar hususî bir doktoru bulunmayan fabrikaya istihdam 
olunan işçi adedinin kırkı tecavüz etmesi hasebile kanunen lâzımgclen doktor tah
sisatının ilâvesi ve fabrika muhafazasına memur üç bekçiden birinin bekçibaşı ad-
dile maaşının bir miktar tezyidi lüzumlu görülmüştür. 

Kücükyozgat barut ve mevaddı infilâldyc fabrikaları kadrosunda vazifelerine hi
tanı verilen ecnebi mütehassıslarla kalanların da icabında yerlerini işgal edebilecek 
evsaf ve kabiliyette mütehassıs türkler yetiştirmek üzere 1932 kadrosunda bazı ta
dilât icrası muvafık görülmüştür. 

Bu fabrikalarda müdürün demlide eylediği mesuliyet gayet büyük olduğu halde 
hastalık, mezuniyet gibi vazifeden uzak kalmağı istilzam edecek ahvalde kendisini 
istihlâf edebilecek hiç bir kimse mevcut bulunmadığından buraya bir müdür mua
vini tayininde zaruret vardır. Buna verilmesi münasip görülen nmiktar tahsisatın 
da ilâvesi ve bu meyanda ecnebi ustabaşılarmdan bazısının yerini alan Türk ustalara 
verilmekte olan tahsisatın bir miktar tezyidi ve 1932 bütçesinde derpiş edildiği halde 
lüzumu kalmayan traktör şefliğinin tasarruf edilmesi ve ayniyat muhasip maaşının 
tenzili ve bir muhasebe kâtipliğinin müdüriyet kâtipliğine tahvili ve muallim maa-
şile şimdiye kadar yevmiye ile kullanan 13 depo bekçisinin ücretlerinin kadroya it
hali ve bütün bu tadilâtın 1932 bütçesi umumî vekunundan uzaklaşmaksızın icrası 
lüzumlu görülmüştür. 

Kadrolar vesilesile arzolunan şu izahattan sonra masraf kısımları hakkında arzı 
malûmat edilir. 
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İdare masarifi meyanında 1932 bütçe yekûnu ile mukayyet olarak talep olunan 

tahsisat meyanında bari/ farklar ancak 4 üncü faslın 7 inci maddesile 10 uncu 
maddelerinde görülmekte olup bu da A~erilen demirbaş eşya ile levazım tahsisatının 
ademi kifayesi hasebile idarenin pek muhtaç olduğu bir hesap makinesinin tedari
kini ve fabrikalarda ikmal olunacak noksan tesisat mukabilinde artması melhuz olan 
sigorta ücretini temin mülahazasından, nıümbais bulunmaktadır. 

11 inci maddeye mevzu tahsisat poligonlar ve depolar inşaat ve tamiratının temi
nini istihdaf eylemektedir. 

Memlekette atıcılığı teşvik için atış yerleri tesisi fişek inhisar idaresinin yapma
sı lâzımgelcn hizmetlerden olduğundan şimdilik yalnız üç yerde poligon yapılmak 
üzere tahsisat konulmuştur. 

Depo memur ve bekçilerinin 1932 senesinde beşinci faslın beşinci maddesin
deki tahsisattan verilmiş olan sigorta primlerinin ilâve edilen kâtiplerin primleri 
de hesap edilmek suretile yeni ihdas edilen bu maddeye (1 000) lira konulmuştur. 

Fabrikalar idare masarifinde başlıca tahsisat ikinci ve üçüncü maddelere 
mevzudur. Burada 1932 bütçe hududile mukayyet olarak fişek fabrikalarına 
ilâvesi lâzımgelen bazı tezgâhlarla barut fabrikalarının bazı küçük noksanları 
için (15 000) lira ve barut fabrikalarında istimal ile aşman nataıı cihazının, asit 
mecralarının ve sair mühim bazı tesisat aksanınım tecditleri gibi büyük idame 
masrafları için (33 000) lira talep olunmuştur. 

1933 varidatı 1932 malî senesinin ilk yedi aylık satışları ve istihsal edilen 
hasılat ile inhisar maddelerinin maliyet Piatları ve ihtiyar edilen nakliye ve 
satış masrafları nazarı dikkate alınarak tahmin edilmiştir. 

1932 bütçesinde senevi sekiz milyon fişek ve dört milyon av kovanı satılabi
leceğine nazaran fişek için varidat talimin edildiği halde bu miktarın ancak ya
rısının satılabileceği anlaşılnıasilc 1933 varidatı da dört milyon fişek ve iki mil
yon kovan satışına göre hesap edilmiştir. .Bunların imalât maliye fiatınm hariç
ten mubayaaya nisbetle fazla olması da İni tahmine âmil olmaktadır. Muvakkat 
idare nıanıulât Hatlarının, yükselmesi, gayrikabili içtinaptır. Çünkü imalâtın mah
dut olması, el emeğinin de bu mahdut mikdara daha fazla isabetini intaç eyle
mektedir. Avrupa fabrikalarının ucuz maliyet istihsal etmeleri oralardaki ima
lâtın kıyas kabul etmeyecek derecede yüksekliğinden, ayni zamanda harp mühim
matı dahi imal eden bu fabrikaların umumî masraflarını bu kısma tahmil et
melerinden ileri gelmektedir. Netekim hali tasfiyede bulunan fişek inhisar şir-
ketile yapılan mukavelede bile dahilde imalâta başlanılınca maliyetlerin tezayüt 
edeceğine nıebııi satış Hatlarının arttırılması hususunun derpiş edilmesi bundan 
neşet etmiştir. 

( Fişek ve av malzemesi inhisarına ait mukavelenameye merbut bir ve dört 
numaralı cetveller ) rüsumla beraber maliyetlerde hâsıl olan bu tezayüt, fişek 
mevaddı iptidaiyesi dahilde tedarik edilince bir miktar tenakus edebilir. 

Barut ve mevaddı infilâkiye satışlarının 1932 de tahmin edilen miktara vâsıl 
olacağı ilk yedi aylık satışın neticesinden istidlal olunmaktadır. Ancak maden ida
relerine satılan infilâk maddelerinin maliyet fiatma satılarak istihsalâtı tergip ve 
tevsi esasının kabulünden dolayı bu varidat (340 000) lira olarak kaydedilmiştir. 

Av saçması için 1932 senesi bütçesine 200 ton satış esası üzerinden 72 000 lira 
varidat konulmuş idi. î lk yedi aylık satışa, ve senenin son üç. ayında bu mikda-
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rm pek cüzi bir dereceye tenezzül edeceğine nazaran satış yekûnu ancak 1931 
tona vâsıl olabileceği zannedilmektedir. Bu şeraite nazaran 1933 ınuhammenatı 
135 ton olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

13 - V - 103!-) 

Yüksek Reisliğe 
Barut, mevaddı infilâkıye, fişek ve av mühimmatı ve saçması inli işarları işlet

me muvakkat idaresinin 1933 malî senesi bütçesi hakkında olup Başvekaletin 27 şu
bat 1933 tarih ve 67519 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim edilen kanun 
layihası encümenimize havale buyurulmuş olduğundan Maliye ve Gümrük ve in
hisarlar vekilleri Beyefendilerle işletme umum müdürü Lûtfi Bey hazır oldukları 
halde tetkik ve mütalea edildi. 

Evvelce bu inhisar maddelerini idare eden ve ol baptaki mukavelenameleri hü
kümlerine riayet etmelerine imkân bulunmaması dolayısile heyeti umumiyelerince 
tasfiyelerine karar verilen şirketlerin Hazineye devrettikleri müesseselerle inhi
sar maddeleri muamelâtını tasfiye nihayetine kadar idare ve tedvir için »ecen iç-
timada Yüksek heyetin tasvibine iktiran eden 1927 numaralı kanun ile kendi ka
zancından temin edilmek üzere 400 000 liralık bir tahsisat açılmış ve bir idarei mu
vakkate teşkil olunmuştu. 

1 kânunusani 1932 tarihinde işe başlayan muvakkat idarenin 1931 sonesi son 
aylarına ait beş aylık faaliyeti verilen bu tahsisatla temin edilmiş ve tasfiye mu
amelesinin mezkur sene zarfında intaç edilemeyeceği anlaşıldığı cihetle muvak
kat idare için 1932 senesine mahsus olmak üzre bir bütçe tanzimine mecburiyet hâ
sıl olmuştur. 

Tasfiye muamelesi henüz neticelendirilnıediğinden dolayı katî idare şekilleri teshil 
edilemeyen bu inhisar maddeleri muamelâtının 193.3 malî senesi zarfında dahi ida
rei muvakkate tarafından tedviri için tanzim ve teklif olunan bütçe lâyihası he
yeti umumiyesi itibarile kabul edilmiştir. 

Lâyihanın masraf kısmına ait birinci maddesile istenilen tahsisat miktarı, 1932 
bütçesinin tatbiki esnasında idarece görülen yeni ihtiyaçlar nazarı dikkate alınmak 
suretile tertipler arasında yapılan zam ve tenzillerle beraber 1932 bütçesi masraf 
kısmı tahsisat miktarının ayni olup teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Lâyihanın varidat kısmına ait ikinci maddesile 1933 malî sonesi için tahmin 
olunan varidat miktarı 1932 varidat miktarına nazaran 273 500 lira derecesinde bir 
noksanlık göstermektedir. , i ; • . . . \ . • ..'•' , , .. . . .«"".. ~ .* i ^ 

.Bu da Hükümetin esbabı mueinbe lâyihasında tafsil en izah olunduğu veçhile in-

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 133 
Hms No. 1/nio 
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hisar maddelerinin bazılarında satış miktarının azalnıasile beraber maden idarele
rine satılan infilâk maddelerinin maliyet fiatma göre satılması hakkında iktisadî 
mülâhaza ile Hükümetçe ittihaz olunan karardan ileri geldiği anlaşılmış ve teklif 
veçhile kabul edilmiştir. 

Muzlr hayvanlarla mücadele ve avcılığın tamimi maksadile av malzemesi fiatla-
rında dahi tenzilât yapılmasını encümenimiz temenniye lâyık görmektedir. 

inhisar maddeleri fiatları üzerinden tenzilât icrası İcra Vekilleri Heyetinin 
salâhiyeti dahilinde görüldüğünden bu hususun nazarı dikkate alınması muvafık 
olur. 

Maddelerde şekle ve ibareye ait bazı tadilât yapılmıştır. Yeniden hazırlanan 
kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Re is vekil i Aza Aza Aza Aza 
Gümüşane Konya Çorum* Elâziz Erzurum Giresun 
H. Fehmi K. Hüsnü Mustafa H. Tahsin Asını Kâzım 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
İstanbul İsparta Kayseri Manisa Niğde Sivas 
Sadettin Mükerrcm A. II i im i M. Turgut Faik M. Remzi 
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Barut, mevaddı infilâkiye, fişek, av mül 
muvakkat idaresinin 1933 malî 

HÜKÜMETİN TEKLİ El 

MADDE 1 — Barut ve mevaddı in
filâkiye ve fişek ve av mühimmatı ve av 
saçması inhisarları işletme muvakkat 
idaresinin 1933 malî senesi masrafları 
i d n bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (340 242) lira tahsisat veril
miştir, 

MADDE 2 — birinci maddede; adı 
geçen inhisarları işletme muvakkat ida
resinin 1933 malî senesi varidatı bağlı 
(I>) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(55() 00]) lira tahinin edilmiştir. 

MADDE 3 — Muvakkat işletme ida
resinin merkez ve taşra memur ve müs-
tahdeuılerile idareye merbut fabrikalar
da kullanılan menini' ve müstahdemler 
kadroları bağlı ((<) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 4 — Birinci maddede adı 
gecen inhisarlara ait fabrikalara lüzumu 
olan iptidaî ve müstehlek madedler be
delleri, işçi ücretleri fabrikalarda yapı
lamayacak vre yabancı memleketlerden 
getirilecek yapılmış inhisar maddeleri 
esmanı, iptidaî ve yapılmış maddelerin 
gümrük resimleri, taşıma ve sigorta, 
masrafları, alelûmum malların sigorta 
bedelleri, fabrikaların tamir ve bakım 
masrafları, av saçması yapma ücreti, 
fabrikalar işçilerine mahsus iş elbiseleri, 
satış aidatı ve diğer bütçeye girmeyen 
işletme masraflarının ödenmesi için 
(500 000) liralık mütedavil sermaye ka
bul olunmuştur. 

İşbu mütedavil sermaye satış h asıla -
larile temin olunur. 

MADDE 5 — Esasları Gümrük ve in
hisarlar vekâletince tasvip edilecek te
minat mukabilinde kredi, ile satış yapıla | 
bilir. ı 

rimmatı ve av saçması inhisarları işletme 
senesi bütçe kanun lâyihası 

BÜT(,1E ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Barut, mevaddı infilâ
kiye, fişek, av mühimmatı ve av saçması 
inhisarları isletme muvakkat idaresinin 
1933 malî senesi masrafları için merbut 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
340 242 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 —- İşletme muvakkat ida
resinin 1933 malî senesi -varidatı merbut 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
550 001 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Muvakkat işletme ida
resinin merkez ve taşra teşkilatilo fabri
kaları memur ve müstahdemleri kadro
su merbut (O) işaretli cetvelde4 göste
rilmiştir. 

MADDE 4 — Fabrikalara lü/mım 
olan iptidaî ve müstehlek maddeler be
delleri, işçi ücretleri, fabrikalarda yapı
lamayacak ve yabancı memleketlerden 
getirilecek yapılmış inhisar maddeleri 
esmanı, iptidaî ve yapılmış maddelerin 
gümrük resimleri, nakliye ve sigorta 
masrafları, alelûmum malların sigorta 
bedelleri, fabrikaların tamir ve bakını 
masrafları, av saçması yapma ücreti, 
fabrikalar işçilerine mahsus iş elbiseleri, 
satış aidatı ve sair bütçede olmayan iş
letme masraflarının verilmesi için 
500 000 liralık mütedavil sermaye kabul 
olunmuştur. 

İşbu mütedavil sermaye satış hasıla-
tile masraf bütçesinden bakiye kalacak 
miktarla temin olunur. 

MADDE 5 — Avnen kabul edilmiş
tir. 
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ÎVIADDE 6 — 4 üııeü madde Üe veri- | 

len (500 000) liralık miitedavil sermaye
den başka adi geçen maddede sayılan iş
lerin yapılması i cin lüzum görüldüğü 
takdirde Gümrük ve inhisarlar vekâleti
nin tensibi ile muvakkat işletme idaresi 
ayrıca 250 000 liraya kadar ve müddeti 
bir seneyi geçmemek ü%ei*e kısa vadeli 
istikraz ve avanslar aktine, kredi ve he
sabı cariler açtırmağa ve Maliye vekâle
ti de bunlara kefalet etmeğe izinlidirler. 

MADDE 7 — Varidat ve masraf büt
çeleri arasındaki fark 1932 senesi bütçe 
kanununun 4 üncü maddesile verilen 
500 000 liralık miitedavil sermayenin 
ikmalinden sonra üst tarafı Hazineye 
varidat fazlası olarak tediye olunur. 

MADDE 8 — Mahkeme masrafları 
ve 1918 numaralı kanun mucibince ha
ber verenlere, yakalayanlara verilecek o-
lan ikramiyeler için bütçeye konulan 
tahsisat kâfi gelmediği takdirde fazla 
sarfına lüzum görülecek meblâğ hak
kında umumî muhasebe kanununun 48 
inci maddesi hükmü cereyan eyler. 

MADDE 9 — Muvakkat işletme ida
resi tarafından bayilere verilecek beyi
ye kâğıtlarından nüfusu 50 000 vr daha 
fazla olan vilâyet merkezlerinde senelik 
üçer ve diğer yellerde birer lira harç 
alınır. 

MADDE 10 — t'Vretli memurlardan 
vefat edenlerin teçhiz ve tekfin masraf
larına ve ailelerine yardım olmak üzere 
memur ve müstahdemler ücretleri ta
sarruflarından bir maaş nisbetinde yar
dım akçesi verilir. 

MADDE 11 — Fabrikaların ecnebi 
mütehassıslarından birinin vazifesine 
hitam verildiği takdirde yerine alınacak 
Türk mütehassıslara verilecek ücretler 
Gümrük ve inhisarlar vekâletinin tasvi-
bile ecnebilere ayrılan tahsisattan ve
rilir. 

MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 
1933 tarihinden muteberdir. 

MADDE ti — 4 üncü madde ile veri
len 500 000 liralık miitedavil sermaye
den başka mezkûr maddede sayılan işle
rin yapılması için lüzum görüldüğü tak
dirde Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 
tensibi ile muvakkat işletme idaresi 
müddeti bir seneyi geçmemek üzere ay
rıca 250 000 liraya kadar kısa vadeli is
tikraz ve avanslar aktine, kredi ve hesa
bı cariler açtırmağa ve Maliye vekâleti 
de bunlara kefalet etmeğe mezundur. 

MADDE 7 — Varidat ve masraf büt
çesi arasındaki fark 4 üncü madde ile 
tahsis olunan mütedavil sermayenin ik
malinden sonra üst tarafı Hazineye va
ridat fazlası olarak tediye olunur. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9 — Aynemkabul edilmiş
tir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

"MADDE 11 — Aynen kabul edilmiş 
tir. 

MADDE 12 - Aynen kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 13 — Bu kamımın hüküm

lerini icraya Maliye ve Gümrük ve inhi
sarlar vekilleri memurdur. 

27 - I I -1933 
Bş. V. 

İsmet 1 
Da. V. 

*Ş'. Kat/a 
Mf. V. 

Dr. Reşit Gal 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
ıısııf Kemal 
Ha 

#• 

ip 

. V. V. 
Kat) a 

Na, V. 
Hilmi 
a. ı. v. 

Ali Rantı 

M. 

M. M. V. 
Zekâ i 

Mal. V. 
Abdal hal il, 

Ik. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 

MADDE Avneıı kaini I eü i İm is
tir. 



Â - CETVELİ 

I 'O 

; 
Fa

s 

1 

1 
2 

i 3 
4 

9 
10 
11 

12 
l"3 

114 

• l - ' U L L - l uMattal 

Muhassasatın nev'i 

Merkez ve taşra memur ve müstahdemleri ücretleri 

Umumî müdür 
Murakıp ve kalemi 
Merkez memur ve müstahdemleri 
Taşra memur ve müstahdemleri 

Fasıl yekûnu 

Fabrikalar daimî ve muvakkat memur ve müstah
demleri ücretleri 

Barut ve mevaddı infilâkıye fabrikaları 
Fişek fabrikası 
Ecnebi memurlar tazminatı 

Fasıl yekûnu 

Harcırah ve tazminat 
Memur ve müfettişler harcırahı 
Ecnebi memurlar avdet harcırahı 

Fasıl yekûnu 

İdare masrafları 

Kiralar 
Mahkeme masrafları 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
Akçe nakliyesi 
İstikraz faizi 
Kırtasiye ve matbu evrak 
Demirbaş eşya ve levazım 
Depoların muhafızları melbusatı ve köpek
lerin iaşesi 
Tenvir ve teshin 
Mebani tesisat ve mobilye sigortası 
Poligonlar ve depoların inşaat ve tamirat 
masarifi 
Vergiler 
Mütenevvi masarif 
Depo memur ve müstahdemlerinin kazaya 
karşı sigortaları 

Fasıl yekûnu 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 000 
4 680 
43 440 
50 400 
104 520 

65 664 
23 460 

1 
89 125 

7 000 
2 600 
9 600 

10 000 
500 
500 
500 
000 

2 000 
4 000 

1 500 
2 500 
30 000 

17 900 
1 500 
2 500 
1 000 
80 400 

6 000 
4 680 
43 440 
50 400 
104 520 

65 664 
23 460 

1 
89 125 

7 000 
2 600 
9 600 

10 000 
500 
500 
500 
000 
000 

4 000 

1 500 
2 500 
30 000 

17 900 
1 500 
2 500 

1 000 
80 40Q 
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İpMÜ «HltfMtfliHHIM 

fa |E 
Muhassasatııı nev'i 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

5 
1 
2 

; 3 
1 
! 4 

I 
5 

6 

j 
i 

Fabrikalar idare masarifi 

Fabrikalar* muhafızı melbusatı ve bekçi kö
peklerin iaşesi 
Fabrikaların noksan tesisatı 
Fabrikalar büyük idame ve muhafaza masa
rifi 
Ecnebi mütehassısların kazaya karşı sigor
taları 
Fabrikalar müstahdemini sairesinin kazaya 
karşı sigortaları 

Fasıl yekûnu 

1918 numaralı kanun mucibince muhbir ve müsadır-
lere verilecek ikramiye 

1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

700 
15 000 

'X\ 000 

1 079 

2 450 
52 229 

1 000 

3 368 
340 242 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

700 
15 000 

33 000 

1 079 

2 450 
52 229 

1 000 

3 368 
340 242 



B • ÖMVEIİ 
ÎT Mi 

l_« 

i VarlcJalıu nmji 

1 | Barut ve mevaddı infilâkıye ve teferruait 

2 I Revolver fişeği ve av mühinimatı ve teferruatı 

3; ! Av saçmasi 

4 | Şenlik fişeği 

5 i Muhtelif varidat 

<î I Kaçak hasılatı 

UMUMÎ YEKÛN 

ffimrnrTunı 
1933 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
tahırtift edilen tahmin edilen 

Lira Lira 

340 000 i 
I 

150 000 

60 000 

1 000 

5 000 

1 

340 000 

150 000 

60 000 

1 000 

5 000 

1 
556 001 556 001 



C - CETVELİ 

M ermin yol in ııev'i Adet 

IImıım müdür 
İdare merkezi, 

Murakabe heyeti 

Murakıp 1 
Tetkik memuru 1 

Teftiş heyeti 

Müfettiş 1 
» 1 
» 1 
» 1 

Doğrudan müdüriyete merbut memurlar 
Avukat müşavir 1 
Kâtip daktilo 1 
Daktilo 1 
Memurin ve levazım memuru 1 
Evrak ve dosya memuru 1 

Muhasebe 
Müdür 1 
Muhasibi mesul 1 
Katip 1. 

» 1 
» 1 

Kâtip ve veznedar 1 
Kâtip 1 

Ticaret kıstın 
Müdür 1 
Kâtip 1 

» 1 
» 1 
» 1 

Sigorta kâtibi 1 
Gümrük ve sevk memuru 1 

» » » muavini 1 
Av saeması memuru 1 
Kâtip 1 
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Moımırivetiıı ııcv'i Adet 

Müstahdemler 
Telefoncu 1 
Takibat ve tahsilat ve dahilî hidenıat memur
ları . • • . . . ' . 2 

Taşra memur re müstahdemleri 
Depolar 
Depo memuru 2 

» » ' 3 
» » 6 
» » 7 

Depo kâtibi 3 
» » 4 
» » 5 

Depo bekçisi 5 
» " » ' 8 
» » 10 
» » 16 
» » 1 

Darııt fahri kalan 
Ecnebi memur re müstahdemler 

Müdür 1 
Kimyager 1 
Ustabaşı 1 

» 1 
» 1 

Tiirlı memur re müstahdemleri 
Müdür muavini 1 
Muhasebeci 1 
Ayniyat muhasibi (muhasebe muavini) 1 
Muhasebe kâtibi 1 
Ambar memuru 1 
Müdürivet kâtibi 1 
Tabip ' " 1 
Hasta bakıcı 1 
Kimyager muavini 1 
Dinamit şubesi ustası 1 
İmalâtı kimyeviye şubesi ustası 1 
D anıt şubesi ustası 1 
Santral elektrik ustası 1 
NTitrasyoıı şubesi ustası 1 
Marangozhane ustası 1 
A telve şefi 1. 
Muallim 1 
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Bekçibaşı 
Bekçi 

Memuriyetin nev'i 

Silâhtarağa fişek fabrikası 
Ecnebi memurlar 

Adet 

1 
13 

Ücret 

80 
40 

Ustabaşı 400 

Memurin ve müstahdemini saire 
Müdür 
Fabrika mühendis ve ressamı 
Muhasebeci 
Muhasebe kâtibi 
Doktor 
Ayniyat muhasibi ve ambar memuru 

» » muavini 
Bekçibaşı 
Bekçi 
Kapıcı 
Mütehassıs ustabaşı 
Başmakinist 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

200 
150 
150 
100 
90 

100 
75 
65 
50 
50 

350 
125 

* " < j ^ ' '•4&*"jP' * * % * ^ ^L * "* 



Sıra No 193 
Evkaf umum müdürlüğü 1929 senesi son hesabına dair ya
pılan mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/307 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile evkaf 
umum müdürlüğü 1929 senesi hesabı katisi hakkında 1/362 
numaralı kanun lâyihası vf Divanı muhasebat encümeni 

mazbatası 

Evkaf umum müdürlüğü 1929 senesi son hesabına dair yapılan mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakkında 3/307 numaralı Di. M. riyesti tezkeresi 

T.C. 
Divanı muhasebat 

U. 10267 
Sayı: 

H. 93 

30-IV-1933 

Büyük MUJet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Evkaf umum müdürlüğünün 192J) senlesi hesabı katisi üzerine tanzim olunan mutabakat beyan
namesinin müteferri cetvellerile birJ.ikte îeffen takdim kılınmış olduğu arzolunur efendim Hz. 

D. M. Reisi 
•..'•"• İ Fuat 

T Beyanname 

Evkaf umum müdürlüğünü n 1929 senesi katı hesabı, Başvekâleti Celilenin 17 - V -1932 tarih ve 
6/1307 numaralı tezkeresile gönderilmekle muhasiplerin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme 
edilmiş olan idare hesaplarile İcarşılaştınlarak görülen farklar ve sebepleri merbut cetvellerde arz 
ve izah edilmiştir. 

Arzolunan cihetler nazan dikkate ahnmak üzere hesabı katide münderiç rakamlann kabule 
şayan olduğunu arzeyleriz. 

D. M. Reisi 
Fuat 

Aza 
Müeyyet 

Aza 
Kâmil 

D. 1. Reisi D. 2 Reisi 
Faik Abidin 
Aza 'i Aza 

Ziya * Fevzi 
Aza Aza 

M. İhsan Emin Bifat 

D. 3. Reisi 
H. Âlim 

Aza 
Refik 

Aza 
Fahri 

D. 4. Reisi Aza 
Seyfi Celil 

Aza Aza 
Basri Nazmi 
Müddeiumumi 

M. Ali 
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Evkaf umum müdürlüğü 1929 senesi hesabı katisi hakkında 1/362 numaralı kanun lâyihası 

T. C. , , 7 
Başvekâlet 22 - V -1932 

M i ı-m n el ât m üdü rlüfj il 
Sayı: 6/1334 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Evkaf umum müdürlüğünün 1929 malî senesi hesabı katisi hakkında hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 16 - V -1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba
bı mucibe ve cetvelle birlikte takdim olunmuştur. ) 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasını rica echrim efendim. 
Başvekil 

M ı f « . • < • < ) . . • . . îsmet 

Evkaf umum müdürlüğünün 1929 malî senesi hesabı kati esbabı mucibe lâyihası 

Varidat 
Evvkaf umum müdürlüğünün 1929 malî senesi hesabı katisi tanzim ve leffen taktim kılınmıştır. 
Bu hesabı katinin mütaleasından anlaşılacağı üzere umum müdürlüğün 1929 malî senesinde tah

sil edilen varidatı (2 324 143) lira (88) kuruşa baliğ olmuşttur. 1928 senesi hesabı katisi esbabı mu
cibe lâyihasında da arzedildiği üzere senei mezkûre varidat bütçesine muvazenei umumiyeden yardım 
unvanı altında dahil olup tahsil edilememesine mebni 1929 senesine devredilerek bakaya tahakkukatı 
meyanına alman (400 000) lira ile 1929 malî senesi varidat bütçesinin ikinci faslının birinci mad
desine ayni unvan tahtında vazolunan (250 000 .) lira gibi mühim bîr yekûn teşkil eden iki kalemin 
1929 sesnesinde maliyeden alınamadığı cihetle bunlar hariç tutularak muvazene edildiği takdirde 
tahsilat nisbetinin yüzde (72) derecesine vardığı anlaşılmıştır. Tahsilatın daha ileriye gidememesi 
o sene zeytin mahssulünün az olmasından ve evvelki senelerdeki kuraklık tesiratının devam etmesin
den ve evvelki hesabı katilerde de arzedildiği üzere tahsilatın kuvvei müeyyedesi olmamasmdandır, 

Masraf 

1929 senesinde tahsisatı munzamına alınmamıştır. Bütçe ile verilen tahsisat (3 847 100) liradır. 
Sarfiyatın bu tahsisata nisbeti yüzde (89) derecesindedir. Ancak bu mey anda maliyeye verilmesi 
lâzımgelen (594 000) lira da dahil olup halbuki bu para maliyeye verilmeyerek varidat kısmında ar-
zedilen matlubatı vakfiye ile mahsup edilmek üzere bütçe emanatma alınmış ve bu miktar hariç 
tutularak sarfiyatı vakıa muhassasat ile muvazene edildiği takdirde nisbetinin yüzde (73) derece
sinde olduğu ve binnetice ufak bir fark ile gerekvaridat, gerek masrafın bütçeye nazaran müteva-
zin denecek bir derecede yürüdüğü anlaşılır. 

Kanunu mahsusları mucibince faslı mahsus şeklinde fevkalâde tahsisat kaydı ve o suretle sarfı 
lâzımgelen icarei vahideli mahaller ile müstağnaanha hayrat satış bedelâtı hesabından geçen sene
den devredilen mebaliğ ile beraber bu hesap 929 malî senesinde (863 879) lira (42) kuruş göste
rilmekte olup bunlardan ceman bu sene zarfında (293 290) lira (44) kuruş sarf edilerek mütebaki 
(570 588) lira (98) kuruş 1930 malî senesine devrolunmuştur. 

Tahsilat ve sarfiyatın vilâyat itibarile miktar ve müfredatı merbut cetvellerde gösterilmiş ve 
mevaddı kanuniye de bu hususta kabul edilen formüle muvafık bulunmakla başkaca izahat arzına lü
zum görülememiştir, 
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Divanı Muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı Muhasebat encümeni 16 - V - 1933 

Karar No. 36 
Esas No. 1/362, 3/307 

Yüksek Reisliğe 

Evkaf umum müdürlüğünün 1929 malî senesi katı hesabı hakkında Başvekâleti celilenin 
22 mayıs 1932 tarihli ve 6/1334 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı Muhase
batça hazırlanan mutabakat beyannamesile birlikte müzakere ve cetveller tetkik olundu. 

Mutabakat beyannamesine bağlı masraf cetveline nazaran hesabı katî masraf cetvelinin mu-
hassasat kısmında 1 109 048 lira 50 kuruş noksanlık ve tediyatta 1 lira 68 kuruş fazlalık vardır. 

Tahsisattaki farkın satılan icarei vahideli mallar bedeli ve müstağniianha evkaf hasılatı 
olarak irat kaydolunan 1 109 048 lira 50 kuruşun aynen muhassasat olarak gösterilmesi lâzım iken 
dairesince tahsisat olarak gösterilmemesinden ve tediyattaki 1 lira 68 kuruş farkın da muhasipler 
hesaplarının merkezce tevhidi sırasında vukua getirilen sehivden ileri geldiği ve bundan başka 
fasıllar arasında 658 lira 13 kuruş fark olup bunun da muhasiplikler hesaplarının merkezce tev
hidi sırasında başka başka fasıllarda gösterilmiş olmasından neşet eylediği anlaşılmıştır. 

Mutabakat beyannamesine bağlı varidat cetvelindeki meşruhata nazaran varidat hesabı katî 
cetvelinin tahakkukat ve tahsilatında görülen farkların da tahakkukat ve tahsilata ilâvesi lâzım-
gelen paraların hesabı katiye alınmamış ve tahakkukat ve tahsilattan çıkarılması lâzımgelen me-
baliğin hesaba alınmış ve muhasipliklere ait cetvellerin merkezce tevhidi sırasında bir kısım 
varidatın hesabı katiye noksan ve fazla ithal edilmesinden ileri geldiği tebeyyün etmiştir. 

Bu sebeple lâyihanın 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı rakamlar mutabakat beyanna
mesine bağlı cetvellere göre tashih edilmiş ve kanunun neşri tarihinden muteber olduğunu 
göstermek maksadile beşinci madde kaleme alınıp lâyihanın beşinci maddesinin numarası da 
altıncı madde olarak değiştirilmiştir. Bu suretle hazırlanan kanun lâyihası Heyeti Umumiyenin 
yüksek tasvibine arzolunur. 
T)i. M. E. Reisi M. M. Ka. Aza Aza. Aza, Aza 

Konya Kize Yozgat Aksaray (.hınkın İstanbul İzmir 
Refik Ahmet Avni Rıza Rıfat Haymil ah Hüsnü 

Aza Aza 
Kayseri Kütahya 

Osman Ömer 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Evkaf umum müdürlüğünün 1929 maü senesi 
hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1929 malî senesi umum masarifi merbut (4) nu
maralı hesabı katî cetvelinde yazıldığı üzere 
(3 432 095) lira (18) kuruştur. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1929 malî senesi umum varidatı merbut (2) nu-
amarlı hesabı katî cetvelinde yazıldığı üzere 
(2 324 143) lira (88) kuruştur. 

MADDE 3 — Merbut (4) numaralı cetvelde 
gösterildiği üzere sarfolunmayan tahsisat baki
yesi (414 053) lira (82) kuruştur. 

MADDE 4 -*• İcarei vahideli mahaller satış 
bedelâtı hesabından 1929 malî senesine gayriez-
sarf (490 130) lira ve müstağnaanha mahaller 
satış bedelâtından gayrieîisarf (80 458) lira (98) 
kuruş 1930 malî senesine devredilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Başvekil 
memurdur. 

Üş. V. 
ismet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. 
Esat 
H. 1 M. V. 
Ih Refik 

Dr 

Ad. V. 

Ha. V. 
T. Rüştü 
Na. V. 
Hilmi 

(i. t. V. 
Ali Ranü t 

M. M. Y. 
Zekâi 
Mal. V. 

M. AbdüthaUk 
İk. V. 

M. Şeref 
rlr. V. 

MuhHs 
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DİVANI MUHASEBAT ENCÜME

NİNİN TADİLİ 

Evkaf umum müdürlüğünün 1929 malt senesi 
hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünüri 
1929 senesi umum masarifi bağlı (A) cetvelindi 
gösterildiği üzere (3 725 383) lira 94 kuruştur» 

MADDE 2 — Mezkur müdürlüğün ayni sene 
umum varidatı bağlı (B) cetvelinde gösterildiği 
üzere (3 179 507) lira (16) kuruştur. 

MADDE 3 — 1929 senesi içinde sarfolunniâ-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelin
de ayn bir sütunda gösterildiği üzere (413 955) 
lira (50) kuruştur. 

MADDE 4 — (A) cetvelinin sütunu mahsu
sunda ğ-österildiği üzere 1930 senesine devri meş
rut tahsisat miktarı (815 858) lira (6) kuruştur, 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Başvekil memurdur. 



A-CETVELİ 

Muhassasat 

F. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 

Muhassasatın nevî 

Merkez memurları maaşatı 
Merkez müstahdemini ücuratr 
Vilâyet memurları maaşatı 

» müstahdemini ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık, pahalılık zarcımı 
Tahsisatı maktua 
İhtisas ücuratı 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 

y> müteferrikası 
» ikramiyesi 

Vilâyet mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyet levazımı 

» müteferrikası 
» ikramiyesi 

Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Masarifi mukannene 
Akaratı vakfiye masarifi 
Orman ve zeytinlikler ve arazii 
masrafı 
Tesis olunacak zeytin fidanlığı 
ve masarifi 

vakfiye 

bedeli 

Müzayede ve ihale heyetleri huzur ücreti 

Lira 

70 068 
43 924 

101 346 
168 82S 
330 000 

37 000 
500 

21 840 
3 50O 
8 000 

17 000 
7 500 

10 000 
12 500 
13 000 

4 000 
74 500 
37 000 

400 
I 000 

322 500 
221 920 

80 000 

0 
3 500 

Sarfiyat 

Sa 
ipt 

m 

Lira 

61 078 
39 025 
89 268 

142 883 
296 451 

31 328 
500 

12 738 
2 763 

•7 719 
11 975 

7 499 
9 063 

10 762 
8 629 
3 998 

60 566 
29 073 

218 
760 

312 490 
194 487 

K. 

49 
41 
64 
92 
79 
62 
00 
19 
47 
36 
08 
79 
46 
08 
63 
75 
25 
47 
45 
12 
56 
18 

Lir 

1 
2 
3 

1 

1 
2 

56 628 94 2 

0 
1 617 75 



850 
20 
415 

5 
10 

1.10 
30 
5 

128 

000 
500 
000 

000 
000 
ooo 
000 
000 
000 

Muhassasat 

F. Muhassasatın nevi Lira K' 
26 İnşaat ve tamirat 
27 Tahrir masrafı 
28 Muavenet 
29 Zeytinlik ve evkaf için celbolunacak ec

nebi mütehassıs ücret ve harcırahı 
30 Mahkûmünbih borç karşılığı 
31 Gureba hastanesi masarifi umumiyesi 
32 Evkaf matbaası masrafı 
33 İmaretler masrafı 
34 Maaşatî zatiye 
35 Diyanet işleri riyasetine ve Maarif vekâ

letince devrolunan müessesatın maaş ve 
masarifi mukabili olarak maktuan Hazinei 
maliyeye verilecek olan 600 OOO 

36 788 No. kanunun tatbik masarifi 10 000 
37 Geçen sene düyunu 25 000 
38 Eski seneler düyunu 26 000 
39 Mülkiye tekaüt kanununun 29 uncu 

maddesinin 3 üncü fıkrası mucibince 
Maliye vekâletine verilmesi lâzımgelen 
maaşatı zatiye açığı 

40 Sıhhiye vekâletinden devrolunan otelin 
inşaat bedeli bakiyesi 

41 1927 senesinde tahakkuk eden borçlar 
karşılığı 

F. M. İcarei vahide 
:» Müstağnii anha evkaf 

Yekini 

12 023 
9 000 
800 

962 720 
146 328 

4 955 197 

•3' 
47 
50 

Sarfiyat 
Lira 
780 580 
17 736 

365 200 

- 5 000 
9 025 

109 549 
22 551 
4 999 
78 435 

K. 
43 
82 
22 

00 
12 
43 
69 
66 
31 

Sar 
ip 
M 

600 000 
4 544 
14 864 
11 934 

66 
13 
17 

12 022 39 

3 634 21 

585 86 
254 948 63 
38 241 81 

i 725 383 94 4 
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B - CETVELİ 

F. M. Varidatın nevi 
1 i İcarei vahide 

2 İcarei müeccele ve tevsii intikal ruhsatiyesi 
3 Mukataat 
4 Müddeti mahlûle kirası 

2 1 Muvazenei umumiyeden yardım 
2 Evkafı mülhaka varidatından alınacak hakkı 

murakabe karşılığı 
3 Maa rüsum mahlûl muaccelât 
4 Orman ve zeytinliklerle arazi ve maadin 

hasılatı 
5 Varidatı mütenevvia 
6 Nukudu mevkufe neması 

3 Sinini sabıka bakayası 
F. M. İcarei vahideli satış bedeli 

» Müstağnii anha vakıf hasılatı 

Muhammenat 
Lira 

1 500 000 
575 000 

70 525 
1 000 

250 000 

50 000 
100 000 

460 000 
190 000 
44' 575 

606 000 
0 
0 

3 8 4 7 1 0 0 

Tahsilat 
Lira 

011 
253 
26 
1 

886 
137 
931 
428 
0 

111 532 
248 463 
30 813 
546 593 
736 432 

K. 
29 
49 
57 
62 

31 582 83 
'62 054 48 

21 
36 
63 
26 
63 

118 650 79 
3 179 507 16 

— ^ 





Sıra No 163 
Türkiye havayolları idaresi hakkında I 499 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa, ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 12 -1 - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/132 

B. M. M, Yükıek Reisliğine 

Türkiye havayolları idaresi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tince 9 - I - 1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
Tsmet 

Esbabı mucibe 

Dünyanın hiç bir memleketi yoktur ki hava hatlarına Türkiye kadar mübrem ve acil bir surette 
muhtaç olsun. Başka hiç bir memleket yoktur ki; millî hava hatlarına bu kadar mütenevvi ve 
esaslı vazifeler tevcih etsin ve hava hatları umumî hizmetler noktai nazarından bu kadar büyük bir 
boşluk doldurmağa namzet olsun. 

Her millet siyasî, idarî, askerî, içtimaî, iktisadî noktai nazardan birlik hissini tamamile duya
bilmek için toplu bir manzara arzetmesi yani efradının birbirile haftalar zarfında değil, saatler zar
fında temas ve muvasala temin etmesi lâzımdır. 

Memleketimizde bu gayenin tahakkuku için kâfi miktarda demiryoluna, yollara, telgraf ve tele
fon hatlarına malik olmamız lâzımgelir. Bunun için Cumhuriyetin bu noksanların izalesine nasıl çalı
şıldığı malûmdur. Yalnız memleketimizin her köşesinin bunlarla tamamen teçhizi zaman ve para 
meselesidir. 

Bu itibarla memleketimizde hava şebekesinin husule getireceği neticeler şu suretle hulâsa edile
bilir : 

I - Bazı sahalarda şimendiferden beklenen vazifelerin mühim bir kısmı binde bir sermaye ve 
masrafla temin olunabilir. 

II - Seri posta muhaberesi telgraf ve telefon hatlarının noksanlarını itmam edeceği gibi hava 
hatlarının muhtelif istasyonlarda tesis edeceği telsiz istasyonlarından da telgraf idaresince umumî 
muhabere için istifade edilebilir. 

III - Yolcu, posta ve eşya nakliyatının teminindeki sürat her yerde olduğu gibi yeni iktisadî ha
reketler hazırlayabilir. Bilhassa memleketimizde bu gün her tarafta havayice müteallik eşya sto
kunun kâfi miktarda olmaması ve bunları muayyen merkezlerden müstacelen celp ihtiyacı olması, 
sıhhî vesaitin noksanı, gazetelerin yalnız bir kaç merkezde çıkması, hava münakalâtının, iktisadî, 
sıhhî ve içtimaî noktai nazardan derhal mühim boşluklar doldurmasına sebep olabilir. 

IV - Mesafe ve zaman mefhumunun hava yolu sayesinde kaldırılması memlekette umumî haya
tın cidden daha ziyade müşterek olmasını temin eden bilhassa asayişe ait idarî ve askerî fayda-
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lardan başka ordunun adam yetiştirmek ve elde ihtiyat malzeme ve teşkilât bulundurmak noktai 
nazarından hava hatlarından temin edilecek istifade izaha muhtaç değildir. 

Bütün dahilî vazifelerden başka Türk hava hatları beynelmilel şebekelerin en emin ve kestir
me şebekesi sıfatile de beynelmilel büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Milletimiz teceddüt ve terakkiyatı ne kadar kolay kendine maledebildiğini her sahada isbat et
miştir. Bu itibarla milletimizin hiç olmazsa diğer milletler kadar süratle hava vasıtasına alışması 
hatta mevcut vasıtalardaki noksan ve yavaşlığa nazaran hava yollarına rağbetinin diğer memle
ketlerden daha çabuk inkişaf etmesine de sebep olacağı beklenilebilir. Bu suretle memleketi
miz için lüzumlu olduğu neticesine varılan bu teşkilâtın Millî Müdafaa vekâletine merbut ve mül
hak bir bütçe ile idare edilmesi sebebine gelince: 

Devlet demiryolları ve seyrisefain idarelerinin teşekkülüne saik olan amiller hava hatları için 
de aynen varittir. s 

Bundan başka hattın tesisile inkişaf edebilmesi ancak bütün fennî icapların yapılması, emin ve 
muntazam bir işletmeye mazhariyeti ile kabildir. 

Çok fennî olan bu teşkilâtta muvaffak olabilmek için de bu işle alâkadar, kadrosu dahilinde 
bulunacak eşhasın bilhassa tayyarecilikte ve fenninde olduğu kadar iktisadî sahada da teşkilât
çılıkta da tam bir vukufu olması şarttır. Bu ise mütehassıs insanlara ihtiyaç gösterir. Bir fi
kir edinmek için bu hususta ileri gitmiş memleketlere ve bütün medenî memleketlerin hayatına 
dahil olan seyrüsefer müesseselerine bakarak: hemen her devletin hava seyrüseferinin askerî esas
lar üzerine kurulduğunu görürüz. îngilterede, Fransada, Italyada, Lehistanda ve Rusyada hava 
seyrüseferine müteallik teşkilâtın tesisinde ve bu memleketlerin hava siyasetinde tercihan askerî 
sebepler mühim bir rol oynamaktadır. Yalnız Almanya gibi silâhtan tecrit edilmiş 
memlekettir ki iktisadî maksat takip eder görünmektedir. Askerî ve sivil tayyarecili
ğin fen sahasında, arazi teşekkülâtında, eşhas, malzeme hususlarında birbirlerile çok sıkı 
alâkadar oldukları müşterek mühim noktalan vardır. Bu cihetle muvaffakiyetli hava siyaseti 
için en yüksek kanun tayyarecilikte faal olan bütün bu kuvvetlerin hâsılasıdır. 

Tayyareciliğin, askerî, sınaî, siyasî ve fennî tekemmülü için ana hatlar, bundan dolayı müm
kün olduğu kadar bir merkezden, bir elden çıkmalı ve idare edilmelidir. Buna binaen büyük ve 
ileri memleketlerde en yüksek hava makamları dahi ekseriyetle askerî olarak kurulmuş ve sivil 
hava seyrüseferi de lâyık olduğu bir ehemmiyetle askerî teşkilâta ilhak edilmiştir. Çünkü teşkilâtta 
kullanılacak tayyarelerin, motörlerin fennî şartnamelerini tanzim ve bu şartnameye göre alınırken, 
muayene, tecrübe ve tesellümleri, zaman zaman kontrolleri, keza yedek malzemenin alınması mu
ayenesi yine hususî ihtisas sahibi bir komisyona ve laboratuara ihtiyaç gösterir. 

Keza hattın muntazam, arızasız işlemesi için daima ikmale ihtiyacı vardır. Bu ikmal işleri için 
de başlangıç ve nihayet merkezlerinde, bazı orta merkezlerde bu malzemenin fennî bir surette mu
hafazası ve bakımı için depolara ve mütehassıs eşhasa ihtiyaç gösterir. 

Bundan maada tayyarelerin uçabilmesi için meydanlara, tamirleri için fabrikaya, emniyetleri 
için hava ve yer telsizlerine, rasat postalarına ihtiyaç vardır. 

Binaenaleyh bu maksatla yeniden meydanlar istimlâk, tesis ve ıslah etmek, tamirhane ve fabri
kalar yapmak, telsizler almak, rasat postaları tesis etmek milyonlara mütevakkıf bir iştir. Bu gibi 
işleri yapabilmek için oldukça mühim bir para sarfetmek, esasen bilhassa ilk senelerde daima açığı 
olacak olan bu teşkilâtın açığını mühim miktarda arttıracak belki hattın inkişafına mühim bir mâni 
olacaktır. Bundan başka M. M. vekâleti teşkilâtı haricinde bu mütehassıs eşhası bulmağa da imkân 
yoktur. 

M. M. vekâleti teşkilâtından istifade etmek suretinde bu idarenin başka bir makama merbut 
olması işlerin uzamasına sebep ve arzu edilen şekilde tedvirine mâni olacaktır. 

Binaenaleyh: 
Gerek hattın emniyet ve intizamla fennî bir surette işlettirilmesi gerekse emniyeti ihlâl etme-
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den bu işin en az bir masrafla tedviri «Türkiye havayolları idaresi» nin M. M. vekâletine bağlı, Devlet 
demiryolları ve seyrisefain gibi hükmî şahsiyeti haiz bir idare olarak teşekkülünü icap ettirmekte 
olduğundan merbut kanun lâyihası bu maksada göre tanzim ve takdim olunmuştur. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni İS - TV - W:i:i 
Karar No. 22 

Esas No. i/499 
Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 12 kânunusani 1933 tarihli ve 6/132 numaralı tezkeresile encümenimize havale 
buyurulan (Türkiye havayolları idaresi) hakkındaki kanun lâyihası Millî Müdafaa vekili Beyin 
huzurile müzakere edildi: 

Memleketimizin siyasî, idarî, askerî, içtimaî, iktisadî menfaatleri ve coğrafî vaziyeti icabı her 
medenî memlekette olduğu gibi muntazam ve emin hava yollarile münakale ve muvasala vasıtala
rına sahip olmasındaki faydalar izahtan müstağnidir. 

Lâyihaya bitişik esbabı mucibe mazbatasında tafsilen yazılı mütalealara ve bu (Havayolları 
idaresi) nin Millî Müdafaa vekâletine merbut olması hakkındaki mülâhazalara iştirak eden encü
menimiz lâyihanın, maddelerinde küçük ibare değişikliği ile kabulüne karar vermiştir. Ancak ha
vayolları ile seyahatlar esnasında bir kaza vukuunda kazaya uğrayanlara veya ailelerine tazmi
nat olarak 5 000 liranın verilmesi ve bu tazminatın yolcuların sigorta edilmesi suretile temini husu
sunun halkın hava seyahatlerine rağbetini ziyadelestirecek bir vasıta olacağından bahsile lâyihaya 
böyle bir hükmün ilâvesine dair M. M. Vekili Beyin teklifi encümenimizce de muvafık görüldü
ğünden 11 inci maddenin bu veçhile tertip edildiği arzolunur. 

M. M. K. Reisi 
(üresun 
Ilışan 
Aza 

]>a İlkesi r 
Enver L 

M. M. 
Diyarbekir 

Kâzını 
Aza 

Kırşehir 
. Miıfil 

Kâtip 
Malatya 

Aza 

Aza Aza 
(Vbel i bereket Klâziz 

Naci Ahmet Saffet 

Aza 
Tokat 
II üs nü 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni İH - IV - 1933 

Karar No. 18 
Esas No. 1/199 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye havayolları idaresi teşkili hakkında hazırlanıp Başvekâletin 12 ikinci kânun 1933 tarih 
ve 6/132 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise arzolunan kanun lâyihası encümenimize de havale 
buyurulmakla olbaptaki Millî Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte M. M. Vekili Beyefendinin 
hazaır bulunduğu 15 - IV - 1933 tarihli toplanmamızda müzakere olundu. 

içinde bulunduğumuz asnn en büyük medeniyet eserlerinden biri olan tayyarelerden memleke
timizde de yüksek derecede istifade edilmesi ve bilhassa her cihetle muhtaç olduğumuz sivil tayya-
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reciliğin vücude gelmesi için böyle bir teşekkülü çok lüzumlu ve çok faydalı bulan encümenimiz 
esas itibarile tamamen Millî Müdafaa encümeninin noktai nazarına iştirak eylemiştir. 

Maddeler üzerinde mezkûr encümenin yaptığı tadilât ve ilâveleri Vekil Beyefendi de muvafık 
bulduğundan encümenin maddeleri üzerinde müzakere cereyan eylemiştir. 

Lâyiha hava yollan idaresi teşkilâtından ziyade bu idarenin teşkiline dair olduğundan unvanı 
o suretle yazılmıştır. 

Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Beşinci madde daha fazla vazıh yazılmak maksadile üç maddeye ayrılmıştır. M. M. Encümeni

nin dokuzuncu maddesi Devlet demiryolları hakkında tatbik edilen cezaî hükümler mevzuundan 
bir kısmının hava yollan hakkında tatbikini ifade eylemekte bulunduğundan bu hükümlerin hava 
yollarına tatbiki kabil olan diğer kısımlarının tatbikini temin maksadile madde tadil edilmiştir. 

11 inci maddede ifade ve fıkra tadilleri yapılarak 13 madde vücude getirilmiş ve diğer maddeler 
aynen kabul olunmuştur. Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Da. E. Reisi Na. Us, V. M. M. Kâ. Aza Aza 
Tekirdağ Çanakkale ttebin Karahisar Çorum 
M. Faik Şükrü Vasfi Raşit t. Kemal 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Samsun Kars Zonguldak Ordu Elâziz 
Zühtü Baha Tali Rifut Ahmet İhsan Hüseyin 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 4-V -1983 

M. No. 1/499 
EHÜS NO. 118 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye havayolları idaresi hakkında tanzim olunup Başvekâletin 12-1-1933 tarih ve 6/132 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise arzolunan kanun lâyihası Millî Müdafaa ve Dahiliye encü
menleri mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi kılınmakla Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri 
Beyler hazır bulundukları halde encümenimizce de tetkik ve müzakere olundu: 

Asnmızda sürat ve zaman mefhumunun gerek iktisadiyat ve gerek Devlet idaresi noktasından 
ehemmiyeti aşikâr olmasına binaen hava yolları için şahsiyeti hükmiyeyi haiz olarak teşkili tek
lif olunan idarenin tesisini encümenimiz dahi tasvip etmiştir. 

Ancak maksat ve mahiyeti itibarile bu idarenin Nafıa veyahut İktisat vekâletlerinden birine 
raptı düşünülmüş ise de bu takdirde malî noktai nazardan hayli bir külfete tahammül etmek ik
tiza etmesine mebni Millî Müdafaa elindeki mütehassıs tayyareciler ile rasat merkezleri ve tay
yare maydanlan gibi vesaitten de istifade edilebilmek üzere bu idarenin Hükümetin teklifi veç
hile Millî Müdafaa vekâleti emri altında faaliyette bulunması muvafık görülmüş ve Millî Müda
faa encümenince hazırlanan kanun lâyihasının 2, 4, 7, 8 ve 12 nci maddelerinde şekle ait bazı 
tadilât icra edilmiştir. 1932 malî senesi nihayeti yaklaşmış olmak itibarile teşkili mevzubahis 
idarenin 1933 malî senesi iptidasından itibaren faaliyete geçmesi münasip görülerek birinci ve 
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ikinci muvakkat maddeler lâyihadan tayyedilmişti] 
Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. 
(liimüşaıie Konya Edime Elâziz 

H. Fehmi K. Hüsnü Faik H. Tahsin 
Kırklareli Manisa Niğde 
Şevket M. Turgut Faik 

Bu esaslara göre hazırlanan kanun lâyihası 

İstanbul İsparta Kayseri 
Sadettin Mükerrem A. Hilmi 

Sivas Yozgat 
M. Remzi S. Sim 



HÜKfMUTİN THKLİFİ l MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLT 

T ürk iye harayolları idaresi halikında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiyede hava yollan tesis 
etmek ve bu yollar üzerinde nakliyat yapmak 
için Millî Müdafaa vekilliğine merbut ve hük
mî şahsiyeti haiz (Türkiye hava yolları idaresi) 
namile bir idare teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 — İdare sivil olup Millî Müdafaa 
vekilliğinin teklifi üzerine İcra Vekilleri He
yetinin kararile tayin ve tebdil olunan bir mü
dür tarafından tedvir olunur. Merkezi Anka-
raıdr. 

MADDE 3 — Türkiye Hava yolları idaresi 
mülhak bütçe ile idare olunur. Varidatı Millî 
Müdafaa vekilliği hava bütçesinin nâzım mas
raf faslından yardım şeklinde verilmesi bütçe 
ile kabul edilecek miktardaki para ile işletme 
hâsılatından terekküp eder. 

MADDE 4 — Millî Müdafaa vekilliği hava 
hatlarının istilzam ettiği teşkilâtı bu idarenin 
bütçesine göre tanzim ve kadrosunu B. E. Har
biye reisliğinin ve B. M. Meclisi Bütçe encüme
ninin tasdikından sonra tatbik eder. 

MADDE 5 — İdarenin hakikî ve hükmî şa
hıslarla akit ve muamelelerinde ve memur ve 
müstahdemlerile olan münasebetlerinde umumî 
hükümler caridir. 

Bütün emval, eşya ve vesait ve nükudu, 
Devlet malı hükmündedir. Eşhas ve eşya için 
idarece ve posta müraselâtı için Posta ve tel
graf ve telefon idaresile müştereken tanzim edi
lecek nakliye tarifeleri Millî Müdafaa vekil
liğinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin tas-
dikile katiyet kesbeder ve yine bu yol ile teb
dil ve tadil olunur. 

MADDE 6 — Hava yollan idaresinin bütün 
tesisat ve vesaiti Millî Müdafaa vekilliğine mer
but fabrikalarda maliyet fiatile tamir ve ıslah 
edilir ve müstacelen lüzumu olacak yedek eşya; 
malzeme ve vesait askerî depo ve ambarlardan 
maliyet fiatile satılır. 

Bu bedeller bir taraftan hava bütçesi nâzım 
faslına masraf ve diğer taraftan ayni fasla irat 
kaydolunur. Maaş ve ücretleri hava bütçesin
den verilmekte olan eşhas, müstacel ahvalde 

Tiirhiye IIaraifolları idaresi teşkilâtı 
halikın d a kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiyede havayolları tesis 
etmek ve bu yollar üzerinde nakliyat yapmak 
için Millî Müdafaa vekilliğine merbut ve hük
mî şahsiyeti haiz (Türkiye havayolları idaresi) 
namile hususî bir idare teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 — İdare Millî Müdafaa vekilli
ğinin teklifi üzerine, İcra Vekilleri Heyetinin 
kararile tayin ve tebdil olunan bir müdür tara
fından tedvir olunur. Merkezi Ankaradır. 

MADDE 3 — Türkiye hava yolları idaresi 
mülhak bütçe ile idare olunur. Varidatı Millî 
Müdafaa vekilliği hava bütçesinin nâzım mas
raf faslından yardım şeklinde verilmesi bütçe 
ile kabul edilecek miktardaki paradan ve işlet
me hâsılatından terekküp eder. 

MADDE 4 — Hava hatlarının istilzam etti
ği teşkilât B. E. Harbiye reisliğinin iştirakile 
tanzim ve B. M. Meclisince tasdik edilecek kad
rolara göre yapılır. 

MADDE 5 — İdarenin hakikî ve hükmî şa
hıslarla akit ve muamelelerinde ve memur ve 
müstahdemlerile olan münasebetlerinde umumî 
hükümler caridir. 

Bu idarenin bütün malları, eşya ve vasıta
ları ve paraları, Devlet malı hükmündedir. 

Eşhas ve eşya için idarece ve posta mürase
lâtı için Posta ve telgraf ve telefon idare
sile müştereken tanzim edilecek nakliye tarife
leri Millî Müdafaa vekilliğinin teklifi ve İcra 
Vekilleri Heyetinin tasdikile katiyet kesbeder 
ve yine bu yol ile tebdil ve tadil olunur. 

MADDE 6 — Hava yolları idaresinin bütün 
tesisat ve vesaiti Millî Müdafaa vekilliğine mer
but fabrikalarda maliyet fiatile tamir ve ıslah 
edilir ve müstacelen lüzumu olacak yedek eşya, 
malzeme ve vesait asker; depo ve ambarlardan 
maliyet fiatile satılır. 

Bu bedeller bir taraftan hava bütçesi nâzım 
faslına masraf ve diğer taraftan ayni fasla irat 
kaydolunur. Maaş ve ücretleri hava bütçesinden 
verilmekte olan eşhas müstacel ahvalde Millî 



DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye hava yollan idaresi teşkili 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
' . - .',ı ' *•*.]•."•* 

Türkiye havayolları idaresi teşkilâtı' hakkında,: 

. kanun lâyiham . 

MADDE 1 — Millî Müdafaa encümeninin. 
1 inci maddesi aynen. 

MADDE 2 — îdare sivil olup Millî Müdafaa 
vekilliğinin teklifi üzerine îcra Vekilleri Heye
tinin kararile tayin ve tebdil olunan bir müdür 
tarafından tedvir olunur. Merkezi Ankaradır. 

MADDE 3 — Millî Müdafaa' encümeninin 3 
üncü maddesi aynen. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. MADDE 4 — Hava hatlarının istilzam etti
ği teşkilât Büyük erkâni harbiye reisliğinin işti-
rakile tanzim edilerek bütçe lâyihasına râpt'olû-
nur. 

MADDE 5 — İdarenin hakikî ve hükmî şa
hıslarla yapacağı akit ve muameleler umumî 
hükümlere tâbidir. Bu idare hizmetinde çalış
tırılan şahıslar hakkında memurin kanununun 
müstahdemler hakkındaki hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 5 — Millî Müdafaa encümeninin 
5 inci maddesi avnen. 

MADDE 6 — İdarenin bütün mallan, eşya 
ve vasıtaları ve paraları Devlet malı hükmün
dedir. 

MADDE 6 — Millî 
6 ncı maddesi aynen. 

Müdafaa encümeninin 



Millî Müdafaa Vekilinin muvafakatile bu idare
de çalıştırılabilir. 

MADDE 7 — İdarenin alım ve satım mua
meleleri müzayede münakaşa kanununa tâbi ol
mayıp îcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak 

bir talimatnameye tevfikan yapılır. 

MADDE 8 — İdarenin sarfiyat ve hesabatı 
muhasebei umumiye kanunu hükümlerine göre 
icra ve tesis olunur. Ancak bu sarfiyattan işlet
meden mütevellit olanları icradan evvel Divanı 
muhasebatın vizesine tâbi değildir. 

MADDE 9 — Seyrüsefere müteallik inzibatî 
ahkam ayrıca bir nizamname ile tesbit olunun
caya kadar Devlet demiryollarında tatbik edilen 
cezaî hükümler havayolları idaresi tesisat ve ve
saitini bozanlar ve her ne suretle olursa olsun 
seyrüseferin emniyetini ihlâl edenler hakkında 
da tatbik olunur. 

MADDE 10 — Hava yollan idaresindeki tay
yarelerle her ne şekil ve suretle olursa olsun mec-
eanen seyahat edilemez. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun icrasına Millî 
Müdafaa, Dahiliye ve Maliye vekilleri memur
dur. 

Müdafaa vekilinin muvafakatile bu idarede ça
lıştırılabilir. 

MADDE 7 — İdarenin alım ve satım mua
meleleri müzayede münakaşa kanununa tâbi ol
mayıp İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak 
bir talimatnameye tevfikan yapılır. 

MADDE 8 — İdarenin sarfiyat ve hesabatı 
muhasebei umumiye kanunu hükümlerine göre 
icra ve tesis olunur. Ancak bu sarfiyattan işlet
meden mütevellit olanları icradan evvel Divanı 
muhasebatın vizesine tâbi değildir. 

MADDE 9 — Seyrüsefere müteallik inzibatî 
ahkâm ayrıca bir nizamname ile tesbit oluncaya 
kadar Devlet demiryollarında tatbik edilen cezaî 
hükümler hava yollan idaresi tesisat ve vesaiti
ni bozanlar ve her ne suretle olursa olsun seyrü
seferin emniyetini ihlâl edenler hakkında da tat
bik olunur. 

MADDE 10 — Hava yolları idaresindeki tay
yarelerle her ne şekil ve suretle olursa olsun 
meccanen seyahat edilemez. 

MADDE 11 — Kaza vukuunda kazaya duçar 
olanlara veya ailelerine verilecek malî tazminat 
miktarı 5 000 lira olup bu da sigorta kumpanya
sından idarece istifa ve mutazarrırlara tesviye 
olunur. 

Bu maksatla tayyareye rakip olan yolcular 
5 000 liraya sigorta edilir. Sigorta primi idare
ce istifa edilen nakliye ücretinden tesviye olu
nur. 

MADDE 12 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 13 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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MADDE 7 — Eşhas ve eşya için idarece 
tanzim olunacak nakliye tarifeleri M. M. Vekil
liğinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin tasdi-
kile katiyet kesbeder ve yine bu yol ile tebdil 
olunur. 

Posta nakliyatı için alınacak ücret; idare 
ile P. T. T. Umum müdürlüğü arasında karar
laştırılır. 

Bu ücrette uyuşulamadığı takdirde keyfiyet 
İcra Vekilleri Heyeti kararile hallolunur. 

MADDE 8 — 6 ncı madde aynen. 

MADDE 9 — 7 nci madde aynen. 

MADDE 10 — 8 inci madde aynen. 

MADDE 11 — Seyrüsefere müteallik inziba
tî ahkâm ayrıca bir nizamname ile tespit olu
nuncaya kadar Devlet demiryollarında tatbik 
edilen cezaî hükümler hava yollan hakkında da 
tatbik edilir. 

MADDE 12 — 10 uncu madde aynen. 

- Tayyareye rakip olanlar ida-
000 ( beş bin ) liraya sigorta 

MADDE 13 
re tarafından 5 
ettirilir. 

Sigorta ücreti idarece alınan nakliye para
sından verilir. Kaza vukuunda sigorta bedeli 
sigorta kumpanyasından idarece alınarak kaza
ya uğrayanlara veya varislerine verilir. 

MADDE 7 — İdarenin alım ve satım mua
meleleri müzayede ve münakaşa kanununa tâbi 
olmayıp İcra Vekilleri Heyetince tayin edilecek 
esasat dairesinde yapılır. 

MADDE 8 — İdarenin sarfiyat ve hesabatı 
muhasebei umumiye kanunu hükümlerine göre 
icra ve tesis olunur. Ancak Divanı muhasebatın 
murakabesi sarfiyatın vukuundan sonra ifa edi
lir. 

MADDE 9 — Millî 
9 uncu maddesi aynen. 

Müdafaa encümeninin 

MADDE 10 — Millî Müdafaa encümeninin 
10 uncu maddesi aynen. 

MADDE 11 — Millî Müdafaa encümeninin 
11 inci maddesi aynen. 

MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 13 — Millî Müdafaa encümeninin 
13 üncü maddesi aynen. 
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MÜVAKKAT BİRİNCİ MADDE — 1932 ma
lî senesi içinde idarenin lüzum görülen teşkilâtı
nın icrasına ve kadroların tasdikına İcra Vekil
leri Heyeti salâhiyettardır. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Bu teşki
lâtın 1932 senesine ait müstahdemler ücretleri ile 
işletme ve sair müteferrik masarifi Millî Müda
faa vekâleti hava bütçesinin nâzım masraflar ter
tibinden yapılacak yardım ile işletmeden elde 
edilecek hasılattan temin olunur. 

9 - I - 1933 
Rş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. Mal. V. Mf. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na, V. îk. V. S. î. İ l V. 
mimi M. Celâl Dr. Refik 

G. L V. Zr. V. 
Ali Rana , Muhlis 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — 1932 ma-
lî senesi içinde idarenin lüzum görülen teşkilâtı
nın icrasına ve kadroların tasdikına İcra Vekil
leri Heyeti salâhiyettardır. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Bu teşki
lâtın 1932 senesine ait müstahdemler ücretlerile 
işletme ve sair müteferrik masarifi Millî Müda
faa vekâleti hava bütçesinin nâzım masraflar ter
tibinden yapılacak yardım ile işletmeden elde 
edilecek hâsılattan temin olunur. 
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MADDE 14 — 12 nci mdde aynen. I 

MADDE 15 — 13 üncü madde aynen. 

MUVAKKAT BÎRİNCÎ MADDE — Aynen. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Aynen. I 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Tayye-
dilmiştir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Tayyedil-
mistir. 

* 





Sıra NQ 163 e ilâve 
Türkiye hava yollan idaresi hakkında I 499 numaralı kanun 

lâyihası ve İktisat encümeni mazbatası 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 16 -V - 19.Vİ 
Karar No. 26 
Esas No. 1/409 

Yüksek Reisliğe 

Heyeti Umumiyeden encümenimize havale buyurulan ( Türkiye havayolları idaresi ) hakkın
daki kanun lâyihası Millî Müdafaa vekili Zekâi Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu: 

Encümenimizde mevcut deniz ve hava ticareti umum müdürlüğü teşkili hakkındaki kanunla 
taaruz teşkil edecek bir hükmü havi olup olmadığı noktasından muhtacı tetkik gördüğümüz bu 
kanunun maddelerinin tetkikinden ve Vekil Beyin izahatından böyle bir mahzurun varit olma
dığı neticesine varılmıştır. Kanunun mevzuu Türkiyede havayolları tesis etmek ve bunlar üze
rinde nakliyat yapmak için Millî Müdafaa vekâletine merbut bir idarenin kurulmasından ibaret 
olup bu ise başlı başına bir işletme idaresi olduğundan demiryolları ve denizyolları Devlet işlet
me idarelerile tenazur teşkil etmek üzere encümenimizce kurulacak idare isminin ( havayolla
rı Devlet işletme idaresi ) şeklinde tadil ve kanun isminin buna nazaran tebdili muvafık görül
müştür. 

Kanunun diğer maddeleri Bütçe encümeninin tadili dairesinde kabul edilmiş yalnız on bi
rinci maddede tayyareye binecek yolcuların sigorta edilecekleri para miktarının beynelmilel ka
bul edilen (125) bin frang-a tekabül edecek şekilde değiştirilmesini, bu idare vesaitinden istifade 
için rağbeti arttırmağa da hadim olacağı nazan itibare alınarak bu maksat ile mezkûr madde
ye beş bin lira olarak gösterilen tazminat bedelinin on bin liraya çıkarılmasını encümenimiz mu
vafık bulmuştur. < . j 

Heyeti umumiyeye arzedilmek üzere lâyiha Yüksek Riyasete takdim olunur. 

İk. E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Edime Ş-ebin K. Afyon K, Bursa Bolu İstanbul 
Şakir İsmail Akosmansade İzzet Dr. Easim Ferit Şükrü Alâettin 

"İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Havayolları Devlet işletme idaresi teşkilâtı hdkktnda kanun lâyiham 

MADDE İ — Türkiyede Havayolları tesis etmek ve bu yollar üzerinde nakliyat yapm'ak için 
Millî Müdafaa vekilliğine merbut Ve hükmî şahsiyeti haiz ( Havayolları Devlet işletme idaresi ) 
namile hususî bir idare teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 — Bütçe encümeninin şekli aynen. 

MADDE 3 — Havayolları Devlet işletme idaresi mülhak bütçe ile idare olunur. Varidatı Millî 
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Müdafaa vekilliği hava bütçesinin nâzım masraf faslından yardım şeklinde verilmesi bütçe ile ka
bul edilecek miktardaki paradan ve işletme hasılatından terekküp eder. 

MADDE 4 — Bütçe encümeninin şekli aynen. 

MADDE 5 — Bütçe encümeninin şekli aynen. 

MADDE 6 — Havayolları Devlet işletme idaresinin bütün tesisat ve vesaiti Millî Müdafaa 
vekilliğine merbut fabrikalarda maliyet fiatile tamir ve ıslah edilir ve müstacelen lüzum olacak 
yedek eşya, malzeme ve vesait askerî, depo ve ambarlardan maliyet fiatile satılır. 

Bu bedeller bir taraftan hava bütçesi nâzım faslına masraf ve diğer taraftan ayni fasla irat 
kaydolunur. Maaş ve ücretleri hava bütçesinden verilmekte olan eşhas müstacel ahvalde Millî 
Müdafaa vekilinin muvafakatile bu idarede çalıştırılabilir. 

MADDE 7 — Bütçe encümeninin şekli aynen. 

MADDE 8 — Bütçe encümeninin şekli aynen. 

MADDE 9 — Bütçe encümeninin şekli aynen. 

MADDE 10 — Havayolları Devlet işletme idaresinin tayyarelerile her ne şekil ve suretle olursa 
olsun meccanen seyahat edilemez. 

MADDE 11 — Kaza vukuunda kazaya duçar olanlara veya ailelerine verilecek malî tazminat 
miktarı azamî on bin lira olup bu da sigorta kumpanyasından idarece istifa ve mutazarrırlara tes
viye olunur. 

Bu maksatla tayyareye rakip olan yolcular 10 000 liraya sigorta edilir. Sigorta primi idarece 
istifa edilen nakliye ücretinden tesviye olunur. 

MADDE 12 — Bütçe encümeninin şekli aynen. 

MADDE 13 — Bütçe encümeninin şekli aynen. 



Sıra No 172 
Umumî harpte karasularımızda batan gemileri çıkaran şir
ket tarafından verilen paranın Millî Müdafaa vekâleti deniz 
bütçesine konulmasına dair I 664 numaralı kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 3 -V -1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1347 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Harbi umumide kara sularımızda batan gemileri çıkaran şirket tarafından verilen paranın 
Millî Müdafaa vekilliği deniz kısmı bütçesinde yeniden açılacak fasla tahsisat olarak ilâvesi hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30 - IV -1933 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştınlan kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

, , ' • , . . ' . ' : <• ı1 "' Başvekil 
• i . , , ,• , . , ; " . . _ . ' ' • ! İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Umumî harpte Çanakkale boğazında ve Marmara denizi ile Karadeniz ve Saros körfezi ile 
Akdenizde kara sularımızda batan ve haddi zatinde Hükümetimize ait olan veya kavaidi huku-, 
kiyece Hükümetimizin mülkiyetine geçmiş bulunan bilcümle gemilerle sair malzemenin taharri ve 
ihraç işini deruhte eden şirket mukavele mucibince bu işleri kontrol etmek üzere tarafımızdan tayin 
edilecek kontrol ve muayene komisyonu ve lüzumuna göre bulundurulacak diğer mütehassısların 
ikametgâh ve saire gibi bilcümle masarifine mukabil mahiye 300 lira itasını deruhte etmiş oldu
ğundan bu paranın umumî bütçe dahilinde istimalini temin için cari ve müteakip seneler zar
fında varidat bütçesinin 42 nci fevkalâde varidat faslının 1 inci mukavelenameler veya itilâfna-
meler mucibince veya sair suretle tahsil olunan fevkalâde varidat maddesine irat ve Millî Müda
faa vekâleti deniz kısmı bütçesinde açılacak hususî bir fasla tahsisat olarak ilâve olduktan sonra 
sarfı muvafık görülerek bu maksatla merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. » i ; . 
Bütçe encümeni 10 - V - 1933 

M. No. 124 
Esas No. 1/664 ı •; « : •' 

Yüksek Reisliğe 

Umumî harpte kara sularımızda batan gemileri çıkaran şirket tarafından verilen paranın Millî 
Müdafaa vekâleti deniz bütçesine konulmasına dair olup encümenimize havale buyurulan kanun la-
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yihası Millî Müdafaa vekili Beyin huzurile tetkik ve mütalea olundu. 

Teklif olunan lâyiha esbabı mucibesine nazaran encümenimizce aynen kabul edilmiştir. Umumî 
heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
(üiıiLÜşaııc 
İl. Fehmi 

Kayseri 
A. Hilmi 

Ks. V. 
Konya 

A'. Hüsnü 

Manisa 
M. Tımjut 

(Joi'Utn 
M usla fa 

E Laz i/, 
/ / . Tahsin 

Edirne 
Faik 

! : . • • ' . . 

(ÜLTSll l l 

Kâzım 
İsparta 

Mülccrrenı 

IIÜKO.MIOTİN TEKLİVI 

lrmnmİ Jıarple luıru salarımızda balan <jem ileri çıkaran sirh'cl larafındnajı veri
len paranın deniz İnsim hiıtresinde açılacak' fasla laltsisal olarak ilâvesi hak

kında ka-nan I âi) ili ası 
MADDE 1 — Harbi umumide kara sularımızda batan gemilerin ihracını kontrol edecek heye

tin ikametgâh ve sair bilcümle masrafı olarak mukavelenamesi mucibince şirket tarafından her 
ay verilecek 300 lira mukavelenin sonuna kadar 1932 malî senesile müteakip seneler de varidat 
bütçesinin 42 inci fevkalâde varidat faslının 1 inci madesine irat ve mukabili Millî Müdafaa vekâ
leti deniz kısmı bütçesinde (batan gemilerin ihraç ameliyesini kontrol edecek heyetin bütün mas
rafları) namile hususî bir fasıl açılarak bu fasla tahsisat olarak kay it ve sarf olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

I iş. V. Ad. V. 
ismet )'ıısnf Kemal 

Mf. V. ' Na. V. 
Dr. Resif, Galip Hilmi 

M. M. V. 
Zekâ i 

İk. V. V. 
Muhlis 

Da. V. 
Ş. Kaifa 
' S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

30 - IV - 1933 
lTa. V. V. Mal. V. 
S. Kaıpı M. Abdiilhalik 

(I. İ. V. Zr. V. 
Ali ilana Muhlis 



Sıra No 173 
Ordu vilâyeti hususî idaresi tarafından yaptırılacak büyük 

köprüler için Hazinenin kefaletine dair 1/615 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye, Nafıa ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

T. O. 
Başvekâlet lfi-lV-1!);i:i 

Muamelât müdürlüyü 
Sayı: 6/1019 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ordu vilâyeti hususî idaresi tarafından vilâyet yolları üzerinde yaptırılacak büyük köprüler 

inşaatı için Hazinenin kefaletine ait Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
12 - IV -1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve 
Maliye vekilliğinin mütaleanamesi ile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
•'" İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Sahil vilâyetlerimizin bir çoklarında olduğu gibi, Ordu vilâyetinde de yollar hemen umumiyetle 
sel yatağı derelerden ve bazan da geniş ırmaklar üzerinden geçmektedir. 

Bu derelerden pok çokları senenin bir çok aylarında geliş ve gidişi menedecek derecede coşmak
ta ve bu yüzden nüfus zayiatına bile sebep olmaktadır. Bundan başka köprüsüz yapılacak yolların 
daima işler bir halde bulunmaması ve zamanla harap olmasını ve nihayet bu yollara sarfolunan pa
ra ve amele emeğinin de heder olmasını intaç etmektedir. 

Vilâyet hususî idaresi zaman, zaman bu dereler üzerine mahalli vesaitle ahşap köprüler inşası 
suretile ihtiyacı tatmine çalışmış ise de hemen her sene gelen seller bu köprüleri birer ikişer tahrip 
etmiş ve nihayet bu gün vilâyetin hiç bir tarafında tek bir köprü kalmamış ve Ordu vilâyeti kaza 
ve nahiyeleri bile bir birinden kara muvasalasından kamilen mahrum bir hale girmiştir. 

Çok verimli ve bereketli toprağı ve nüfus kalabalığile memleketimizin mühim bir mıntakasını teş
kil eden vilâyetin hayat ve harekâtı iktısadiyesinde yolların ehemmiyetini bihakkın takdir eden vilâ
yet umumî meclisi bütçesinden senede kırk bin liranın büyük köprüler inşasına tahsisini tensip etmiş 
ve 1933 senesi bütçesile buna ait nizamnameyi de bu esas dahilinde tanzim etmiştir. 

Vilâyet dahilinde yapılacak büyük köprülerin adedi altıdır. înşa bedelleri takriben iki yüz yir
mi bin lira tutmaktadır. Bu köprülerin toptan bir şirkete ihalesi hem maliyet fiatı itibarile hem de 
yolların defaten geliş gidişe açılmasını temin noktasından lüzumlu ve zarurî görüldüğünden inşaatı 
deruhde edecek müesseselere karşı emniyet verici bir kefalet göstermek lüzumu hissolunmuştur. 
Vilâyet umumî meclisi tanzim ettiği yol proğramile senevi kırk bin liranın köprüler inşaatına tahsisi
ne karar ve bu miktarı karşılamak üzere vilâyetin maliye vesaitile tahsil olunan ve her sene miktarı 
120 bin liradan aşağı düşmeyen varidatından 40 bin lirasının Maliye vekâletince tevkifine muvafa
kat ve buna mukabil Hazine kefaletinin temini Hükümetimizden bamazbata temenni etmiştir. 

Bu kanun lâyihası yukarıda arzolunan esbap ve mülâhazata binaen tanzim edilmiştir. 
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Maliye vekilliğinin 5057/173 numara ve 3/IV/1933 tezkeresi suretidir 

Başvekâleti celileye 

Ordu vilâyeti hususî idaresi tarafından vilâyet yollan üzerinde yaptırılacak büyük köprüler in
şaatı için Hazine kefaletine ait olarak Dahiliye vekâletince tanzim olunup Hazineye havale buyuru-
lan ilişik kanun ve esbabı mucibe lâyihaları tetkik olundu. 

Mezkûr vilâyetin yapacağı işler için karşılık gösterdiği varidatın miktarı Hazinece yapılacak 
kefaleti karşılamakta olduğundan teklif edilen kanun lâyihası ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Yüksek Meclise takdimini takdiri samilerine arzeylerira efendim. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 2:2 - IV - 19,1:1 

Karar No, 10 
Esas No. 1/61» 

Yüksek Reisliğe 

Ordu vilâyeti hususî idaresi tarafından vilâyet yollan üzerinde yaptırılacak büyük köprüler in
şaatı için Hazinenin kefaletine dair Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
12 - IV - 1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve 
Maliye vekilliğinin mütaleası ile birlikte Başvekâletin 16 nisan 1933 tarih ve 6/1019 numaralı tez
keresine bağlı olarak encümenimize havale buyurulmuş olmakla mesele Dahiliye ve Maliye vekille
rinin hazır bulundukları 16 - I V- 1933 tarihli toplantımızda konuşuldu. 

Nüfus kesafeti, feyizli arazisi sebebile memleketimizin ümran ve inkişafa en müsait mıntaka-
larmdan biri olan Ordu vilâyetinin ticaret ve ziraatin terakkisine hadim muvasala vasıtaları' 
vücude getirmek hususunda gösterdiği şevk ve gayrete Hükümetin yardım etmesini memnuniyet
le kabul eden encümenimiz lâyihayı tasvip eylemiştir. 

Yalnız birinci maddedeki 1933 tarihinin sehven yazıldığı anlaşıldığından (1938) olarak tashih 
olunmuştur. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. > 

.Dahiliye K. Reisi Na. R. V. M. M. Katip Aza Aza 
Adana Ordu 

Ali Miinif A hm el İhsan 
Aza Aza 

Zonguldak Amasya 
Rıfat İsmail Hakkı 

Tekirdi 
M. Fa* 

Aza 
Çorum 

/ . Kemal 
Aza, 

Niğde 
Ali Galip 

ağ 
yık 

Aza 
Amasya 
Esat 
Aza 

Kütahya 
Memet 

Çanakkale 
Şükrü 

Aza 
Kars 

Bahtı Tali 
Aza 

Hurdur 
Halil 

Aza 
Ordu 

İsmail 



- 3 -
Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 
Karar No. 8 

Esas No. 1/615 

Ordu vilâyeti hususî idaresi tarafından vilâyet yollan üzerinde yaptırılacak büyük köprüler in
şaatı için Hazinenin kefil olmasına dair Dahiliye vekâletince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 
12 - IV -1933 toplanışında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besi ve Maliye vekâletinin mütaleası ile birlikte Başvekâletin 16 - IV -1933 tarih ve 6/1019 numa
ralı tezkeresi ve Dahiliye encümeninin mazbatası encümenimize havale buyurulmuş olmakla işbu ka
nun lâyihası Nafıa vekili beyin huzurile okundu ve konuşuldu. 

Memleketimizin çok feyizli ve bereketli bir vilâyetinin muvasala yollarını iyi bir hale getirme
ğe matuf olan işbu lâyiha çok değerli ve yerinde görüldü. Vilâyetin içindeki büyük köprülerin 
(220) bin lira ile yaptırılması ve bu paranın altı sene zarfında vilâyet hususî idaresi bütçesine kona
cak kırk bin lira ile ödenmesi hususuna Maliye vekâletinin kefil olması münasiptir. Dahiliye encü
meninin mazbatası aynen kabul olunarak yüksek Reisliğe sunulur efendim. 

Nafıa En. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Samsun Erzincan Manisa Tekirdağ Kütahya Samsun İçel 
Eteni A. Şamili Osman M. Basim İbrahim Dr. Asım Hakkı 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. M " ' . \ ? ,/•' ' 
Bütçe encümeni 10-V-1933 \ 
M. No. 123 
Esas No. 1/615 •* • ' / " * ' • ; » : . , • • VN/( 

Yüksek Reisliğe 

Ordu vilâyeti hususî idaresi tarafından yaptırılacak büyük köprüler için Hazinenin kefaletine 
dair olup Nafıa encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi edilen kanun lâyihası Maliye 
vekili Beyin huzurile tetkik ve mütalea olunarak encümenimizce de teklif veçhile kabul edilmiş
tir. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. p t i , ( , , . . 

Reis Reis V. • 
Gümüşane Konya Aksaray Çorum Edirnie Elâziz 

H. Fehmi K. Hüsnü A. Süreyya Mustafa Faik H. Tahsin 
Giresun İstanbul İsparta Kayseri Kırklareli Kırklareli 
Kâzım Sadettin Mükerrem, A.Hilmi M. N ahit Şevket 
N i ğ d e Y o z g a t , -• J " ? i - : 

Faik S. Sırrı . , . . . . , .."...'.'"'.-

4-V-1933 

Yüksek Reisliğe 
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HÜKÛMETÎN TEKLÎFİ 

Ordu vilâyeti hususî idaresi tarafından vilâyet 
yolları üzerinde yaptırılacak büyük köprüler 

inşaatı için Hazine kefaletine ait kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Ordu vilâyeti hususî idaresi 
tarafından vilâyet yolları üzerinde yaptırılacak 
büyük köprüler inşaatı için mezkûr vilâyet he
sabına maliye vasıtasile tahsil olunan vergiler
den 1933 senesi gayesine kadar her sene 40 000 
lira tevkifine ve köprüler inşaatını deruhde ve vi
lâyetle mukavele akteden şirkete karşı Ordu vi
lâyeti idarei hususiyesine kefalete Maliye ve
kâleti mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye ve Nafıa vekilleri me
murdur. 

12 - IV - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
ITa. V. Mal. V. Mf. V. 

7)/\ T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. tk. V. S. î. M. V. 
Hilmi M. Celâl J)r. Refik 
(1. T. V. Zr. V. 

Ali Rana Muhlis 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADÎLt 

Ordu vilâyeti hususî idaresi tarafından vilâyet 
yolları üzerinde yaptırılacak büyük köprüler 

inşaatı için Hazine kefedetine ait kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Ordu vilâyeti hususî idaresi 
tarafından vilâyet yollan üzerinde yaptırılacak 
büyük köprüler inşaatı için mezkûr vilâyet he
sabına maliye vesaitile tahsil olunan vergiler
den 1938 senesi gayesine kadar her sene kırk bin 
lira tevkifine ve köprüler inşaatını deruhde ve 
vilâyetle mukavele akteden şirkete karşı Ordu 
vilâyeti idarei hususiyesine kefalete Maliye ve
kâleti mezundur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 



Sıra No 174 
Bazı vilâyetlerin kaldırılması ve bazılarının birleştirilmesi 

hakkında I/575 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 

•>o - İÜ -103:1 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Bazı vilâyetlerin kaldırılması ve bazılarının birleştirilmesi hakkında Dahiliye vekilliğince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 19 - III -1933 toplantısında Büyük Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmluştur. efendim. 

haşve kil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Madde 1 — içel vilâyetinin merkezi bulunan Silifke 700 haneli bir kasabadır. Nüfusunun ap
liği ve mevkiinin kabiliyetsizliği dolayısile iktisadî ve ticarî sahalarda bir vilâyet merkezi derecesin
de terakki ve inkişaf edememiştir. Vilâyetin umumî nüfusu 91032 mesahai sathiyesi 9445 kilo
metre murabbaı ve umumî varidatı 302 655 liradır. 

Yakininde Taşucu iskelesi mevcut ise de iskelenin hiç bir ticarî ehemmiyeti olmadığından bu 
vilâyet de ithalât ve ihracatını iç vilâyetlerimizden bir kısmının iskelesi olan Mersin ile temin et
mektedir. 

Gerek nüfusunun ve varidatının azlığı ve gerekse iktisadiyatının durgunluğu itibarile içel vilâ
yeti bir vilâyet evsafım haiz değildir. 

Madde 2 — iki kazadan ibaret olan Mersin vilâyetinin mesahası ve nüfusu pek az olduğundan 
bu günkü teşkilâtile bir vilâyet evsafını haiz bulunmamaktadır. 

Binaenaleyh ayrı ayn sebeplerden birer vilâyet evsafını haiz olmayan bu iki vilâyetin birleşti
rilerek merkezi Mersin olmak üzere içel vilâyetinin teşkili, içel vilâyetinin merkezi olan Silifke-
nin kaza haline konulması, 

Madde 3 — Artvin vilâyetinin merkezi 2900 nüfuslu ufak bir kasabadır. Sathî mesahası 5 400 
kilometre murabbaı olan bu vilâyetin umumî nüfusu 89630 ve umumî varidatı 443456 lira masarifi 
için 497 777 lira olup varidatı mahallî ihtiyaca bile tekabül etmemektedir. Vaziyeti coğrafiyesi ve 
mevkii itibarile âtiyen de inkişafa müsait değildir. Gerek varidatının azlığı ve gerekse iktisa
diyatının bir vilâyet mertebesinde inkişaf edememesi gibi mühim sebeplerden dolayı bu vilâyet ha
lihazır şeklile bir vilâyet evsafını haiz değildir. 

Madde 4 — Üç kazadan mürekkep küçük bir sahil vilâyeti olan Rize, hinterlanda malik değil
dir. Coğrafî vaziyeti hasebile de halihazır şeklile atiyen inkişafa müsait görülmemektedir. Nüfus ve 
mesaha itibarile bu günkü mülhakatile bir vilâyet evsafım haiz bulunmamaktadır. Diğer taraftan bu 
iki vilâyetin teşkil ettiği mıntakada coğrafî, idarî ve siyasî ehemmiyeti ve hudut «vaziyeti itibarile 
kuvvetli bir vilâyet teşkiline ihtiyaç vardır. 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/761 
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Binaenaleyh ayrı ayrı birer vilâyet olmak kabiliyetinde olmayan Artvin ve Rize vilâyetleri bir

leştirilerek merkezi Rize olmak üzere bir vilâyet teşkili ve Artvin vilâyeti merkezinin kaza haline 
konulması ve vilâyet adının bu mıntakada iktisadî ve hayatî ehemmiyeti olan Çoruh nehrine izafe
ten « Çoruh » olması ve bu tebeddülat sırasında iktisadî münasebeti ve coğrafî vaziyeti itibarile 
Erzurum vilâyetine bağlanması icap eden Yusufeli kazasının Artvin vilâyetinden fekkedilerek Erzu
rum vilâyetine ilhakı. 

Madde 5 — Eskiden Niğdeye bağlı iken vilâyet haline getirilmiş olan Aksaray vilâyeti mevkii 
coğrafisi itibarile en küçük bir inkişaf kabiliyeti gösterememekte ve ayni zamanda kazalarile merkez 
arasında iktisadî ve ticarî münasebet mevcut olmadığından bu vilâyet teşkilâtından istifade edileme
mektedir. Umumî nüfus ve varidatının azlığı noktasından da vilâyet evsafını haiz olmayan mezkûr 
vilâyetin lâğvi cihetine gidilmiştir. 

Yegâne iskelesi Ulukışla - Niğde demiryolu üzerindeki Bor iskelesi olduğu ve coğrafî vazi
yeti nazarı dikkate alınarak Aksaray merkez kazasının ve yine iktisadî ve idarî münasebeti iti
barile Arabsun kazasının Niğde vilâyetine ilhıkı ve merkezi küçük bir kasabadan ibaret olan 
ve tuz ihracatı noktasından Ankara, Kırşehir, Kayseri, Konya vilâyetlerile münasebeti bu
lunan Şereflikoçhisar kazasının kaza teşkilâtlım muhafazasında bir faide görülmediğinden 
nahiye haline konulmuştur. 

Madde 6 — Bu tebeddülat sırasında Kayseri - Ulukışla demiryolunun inşasile husule gelen 
vaziyet ve esasen iktisadî ve coğrafî münasebeti nazarı dikkate alınarak Niğde vilâyetine mer
but Ürgüp kazasının da Kayseri vilâyetine tahvili irtibatı, 

Madde 7 — Hakâri vilâyetinin merkezi 800 nüfuslu ufak bir kasabadır, ilk nazarda Irak 
ve İran hudutları üzerinde bir vilâyet merkezinin bulunmasının mühim faideleri varidi hatır 
olabilirse de coğrafî vaziyeti itibarile siyasî bir ehemmiyet iktisap etmeye müsait değildir. 
Mülhakatile birlikte 25 000 nüfusu olup mesahai sathiyesi 15 505 kilometre murabbaı ve umumî 
varidatı 74 000, hususî varidatı 143 000 lira bulunan bu vilâyetin ümran ve temeddün deredesi 
iktisadî ve askerî vaziyeti itibarile halen bir vi'âyet kabiliyetini haiz olmadığı gibi atiyen de 
inkişafı muhtemel değildir. Ticaret münasebatı o kadar inkişaf etmemiş olmakla beraber kısmen 
Irak ve İran ile ve kısmen de Van ile alâkadardır. 

Gerek nüfusunun ve varidatının azlığı ve gerek iktisadiyatının bir vilâyet merkezi mertebesinde 
inkişaf edememesi gibi mühim sebeplerden dolayı bu vilâyetin vilâyet teşkilâtını muhafaza etme
sinde bir faide memul değildir. Binaenaleyh mezkûr vilâyetin lâğvile yukarıda arzolunan iktisadî 
rabıta ve münasebatı mevkiiyeye nazaran Van vilâyetine ilhakı halinde Vanın günden güne art
makta bulunan iktisadiyatı da bu ilhak sebebile bir kat daha tezayüt edeceğinden Gevar, Çöle-
merik kazalarının Van vilâyetine ve coğrafî vaziyeti itibarile Beytüsşeap kazasının Siirt vilâyetine 
ilhakı, 

Madde 8 — Nüfusu 107 000 miktarında olan Cebelibereket vilâyetinin mesahai sathiyesi pek 
az ve varidatının masarif atına tekabül edemeyecek derecede mahdut bulunması ve mıntakanın haiz 
olduğu siyasî ehemmiyeti itibarile daha şimalden idaresi zaruridir. Vilâyet halinde bulundukça 
inkişaf kabiliyetini gösterememekle beraber âtiyen inkişaf edecek vaziyette dahi değildir. Gerek 
varidatının azlığı ve gerek iktisadiyatının bir vilâyet merkezi mertebesinde inkişaf edememesi gi
bi sebeplerden dolayı halihazır şeklile bir vilâyet evsafını haiz değildir. Binaenaleyh mezkûr 
vilâyetin lâğvile münasebatı ticariyeleri dolayısiie merkezinin kaza haline konularak Bahçe, Dört
yol, Ceyhan kazalarile birlikte Adana vilâyetine ve islâhiye kazasının Gazi Antep vilâyetine ilhakı 
zarurî görülmüştür. 

Madde 9 — Cebelibereket vilâyeti merkezi ve Dörtyol, Bahçe, Ceyhan kazaları ilhak edilen 
Adana vilâyetinin merkezi yine Adana kalmak üzere adının « Seyhan » a tebdili, 

Madde 10 — Mesahai sathiyesi 5415 kilometre murabbaı olan Şebin Karahisar vilâyetinin nü
fusu 108 000, varidatı umumiyesi 283 340 lira masarifi ise, 314 760 lira olup varidatı mahallî ihti
yaca bile kifayet «etmemektedir. Bu vilâyet kısmen Giresun ve kısmen Ordunun bir hinterlandı me
sabesindedir. Vaziyeti coğrafiyesi itibarile atiyen inkişaf edecek bir halde değildr. Sivas hattı-
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hm şimale temdidi halinde bile ancak Suşehri kazası bir derecede inkişaf edebilir. İhracat he
men yok gibidir. Askerî bir ehemmiyeti de haiz değildir. Gerek varidatının azlığı ve gerek iktisa
diyatının bir vilâyet merkezi mertebesinde inkişaf edememesi gibi mühim sebeplerden dolayı 
halihazır şeklile bir vilâyet evsafını haiz değildir. Binaenaleyh mezkûr vilâyetin lâğvile yuka
rıda arzolunan iktisadî rabıta ve münasebatı mevkiiyeye nazaran Şebin Karahisar, Alucra kazala
rının Giresun vilâyetine ve coğrafî vaziyeti itibarile Su şehri ve Koyulhisar kazalarının Sivas vilâ
yetine ye Mesudiye kazasının da Ordu vilâyetine ilhakı yukarıda arzedilen sebepler dolayısile za
rurî görüldüğünden ilişik kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahil iye encümeni 

Karar No. 20 22 - IV -1933 
Esas No. 1/575 / V"'• î \' •. 

Yüksek Reisliğe 

Bazı vilâyetlerin kaldırılması ve bazılarının birleştirilmesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırla
nıp İcra Vekilleri Heyetinin 19 - III -1933 toplantısında Büyük Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Başvekâletin 20 - III -1933 tarih ve 6/76 numaralı tezkeresine 
bağlı olarak encümenimize havale buyurulmuş olmakla mesele Dahiliye vekili beyefendinin bu
lunduğu toplanmamızda konuşuldu. 

Gerek umumî, gerek hususî varidatları ve nüfus ve vüsatleri itibarile vilâyet halinde kalmaların
da fayda olmadığı sabit olan ve ilgalarında mahzur görülmeyen altı vilâyetin ilgası hakkındaki 
teklifi aşağıdaki tadilâtla encümenimiz de kabul eylemiştir 

1 - Şerefli Koçhisar her tarafa uzak bir mevkide olduğu gibi mühim tuz memlâhalarım ihtiva 
eden, idarî ehemmiyeti haiz, bir kaza olduğundan nahiye haline konulması muvafık görülmemiştir. 

2 - Gazi Antep ile Fevzipaşa yolu üzerinde ve Gazi Antep ile daha ziyade münasebattar bulunan 
Pazarcık kazasının Marastan alınarak Gazi Antebe ve Malatyaya giden şimendifer sebebile bütün 
münasebet ve muamelâtı Malatyaya intikal eden Behisninin de Gazi Antepten alınarak mezkûr vilâ
yete bağlanması kararlaştırılmış ve bu hususta yeni bir madde vücude getirilmiştir. 

3 - îlga olunan vilâyetlerin bütçelimi tasfiye edebilmelerini temin için kanunun meriyeti tarihi 
haziran 1933 olarak tesbit edilmiş ve diğer maddeler hakkında Hükümetçe gösterilen esbabı mucibe 
encümenimizce de kabul edildiğinden ayrıca esbabı mucibe serdine lüzum görülmemiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Kâtip Aza Aza Aza 
Burdur Adana Ordu Amasya 
Halit Ali Milnif Ahmet İhsan Esat 

Aza Aza Aza 
Kars Ordu Zonguldak 

Baha Tali İsmail İli fal 

Dahiliye En. Rs. 
Tekirdağ 
M. Faik 

Aza 
Kütahya 
M e at et 

Aza 
Zonguldak 
Halil 

na. Reis V. 

Aza 
Çorum 

/ . Kemal 
Aza 

Amasya 
/ . Hakkı 

M. M. 
Çanakkale 

ŞUL'rii 
Aza 

Niğde 
Ali (lalip 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 120 
Fsas No. l/~>7n 

6 - V - M 

Yüksek Reisliğe 

Bazı vilâyetlerin kaldırılması ve bazılarının birleştirilmesi hakkında olup Dahiliye encümeni 
mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası encümenimizce de mütalea olundu. 

Dahiliye encümeninin teklif eylediği ilga hükümleri umumî heyetçe de tasvip buyurtilduğU 
takdirde maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna1 bağlı cetvelden bu kanuna bağlı (fe) öek 
velindeki memuriyetler çıkarılarak yerine (A) cetvelindeki memuriyetlerin ikame edilmesini bö-= 
yan eden maddelerin ilâvesi suretile kanun lâyihası Umumî heyete arzolunur. 

Reis 
Hünıüşane 
//'. Fehmi 
arzunun 

Asmı 
Niğde 
Faik 

R. V. 
Konya 

K. II il su i\ 
İstanbul 

Sadettin 

Aksaray 
.1. Süreyya 

İsparta 

M ilk evrem 
Sivas 

M. Renizi 

Çorum 
Mustafa 
Kırklareli 

M. Nakit 

Edirne 
Faik 
Kırklarel i 

Şevket 

Elâzîz 
/ / . Tahsin 

Manîsi 
M- Turgut 

HÜKÜMKTİN TEKLİFİ 

Bazı vilâyetlerin Uf/ast ve bazılarneııı 
b İ ı leşti ı • Um es i hak k in ela k anan lây i ha s ı 

MADDE 1 — îçel ve Mersin vilâyetleri bir
leştirilerek merkezi Mersin olmak üzere (îçel) 
vilâyeti teşkil edilmiştir. Eski îçel vilâyeti mer
kezi olan Silifke kaza haline konulmuştur. 

MADDE 2 — Artvin ve Rize vilâyetleri 
birleştirilerek merkezi Rize olmak üzere (Ço
ruh) vilâyeti teşkil edilmiştir. Artvin vilâye
tine tâbi (Yusufeli) kazası, bu günkü teşkilâ-
tile Erzurum vilâyetine bağlanmıştır. 

MADDE 3 — Aksaray vilâyeti lâğvolun-
muştur. Aksaray kaza haline konularak, Arap
sun kazasile birlikte Niğde vilâyetine bağlan
mıştır. Şerefli Koçhisar kazası lâğvedilerek na
hiye haline konulmuş ve Ankara vilâyetine 
raptolunmuştur, 

DAHİLİYE ÜNCÜM ENİMİN TADİLİ 

Hazı 1'Hâj.n ilerin ilgası re büzihirınrn birleşli-
rîhrif si hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — îçel ve Mersin vilâyetleri bir* 
leştirilerek merkezi Mersin olmak üzere « içel » 
vilâyeti teşkil edilmiştir. « îçel » vilâyeti mer
kezi olan Silifke; vilâyet merkez kazası müî* 
hakatmı ihtiva eden « Silifke kazası » niti mer
kezi haline konulmuştur. 

MADDE 2 — « Artvin » Ve « Rize » vilâyet
leri birleştirilerek merkezi « Rize ;>> olmak üzere 
« Çoruh » vilâyeti teşkil edilmiştir. 

Artvin; vilâyet merkez kazası mülhakatım 
ihtiva eden « Artvin » kazasının merkezi haline 

.konulmuştur. 
« Yusufeli » kazası bu günkü teşkilâtile « Er

zurum » vilâyetine bağlanmıştır. 

MADDE 3 — Aksaray vilâyeti lâğvolun. 
muştur. Aksaray kaza haline konularak Arap
sun kazasile birlikte Niğde vilâyetine ve Şerefli 
Koçhisar kazası Ankara vilâyetine bağlanmış
tır. 
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BÜTÇE ENUÜMENİÎVİİK TADİLİ 

MADDE 1 *-• Dahiliye encümeninin İ inci 
maddesi aynen kabul 

MADDE 2 — Dahiliye encümeninin 3 aei 
Maddesi aynen kabul 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul 



MADDE 4 — Niğde vilâyetine tâbi Ürgüp 
kazası, bu günkü teşkilâtile Kayseri vilâyetine 
bağlanmıştır. 

MADDE 5 — Hakâri vilâyeti lâğvolunmuş-
tur. Hakâri kaza haline konularak, Gevar ka-
zasile birlikte Van vilâyetine ve Beytüşşebap 
kazası, Siirt vilâyetine bağlanmıştır. 

MADDE 6 — Cebelibereket vilâyeti lâğvo-
lunmuştur. Cebelibereket, kaza haline konula
rak, Bahçe, Dörtyol, Ceyhan kazalarile bir
likte ve kaza teşkilâtlarile Adana vilâyetine ve 
islahiye kazası da Gazi Antep vilâyetine bağ
lanmıştır. Bu suretle teşekkül eden Adana 
vilâyetinin merkezi Adana olmak üzere vilâye
tin ismi (Seyhan) a tebdil olunmuştur. 

MADDE 7 — Şebin Karahisâr vilâyeti lâğ-
volunmuştur. Merkezi kaza haline konularak 
Alucra kazasile birlikte Giresun vilâyetine ve 
Suşehri, Koyulhisar kazaları Sivas vilâyetine, 
Mesudiye kazası da Ordu vilâyetine bağlan-
mıştıi*. 

MADDE 8 — İlga, tadil ve teşkilât sebebile 
muktazi tahvil ve irtibatların icrasına Dahiliye 
vekili memurdur, 

MADDE 9 — İlga edilen vilâyetlerdeki me
murlar hakkında 788 numaralı memurin kanu
nunun 85 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 4 — Niğde vilâyettine tâbi Ürgüp 
kazası bu günkü teşkilâtile Kayseri vilâyetine 
bağlanmıştır. 

MADDE 5 — Hakâri vilâyeti lâğvolunmuş-
tur. Hakâri kaza haline konularak Gevar kaza
sile birlikte Van vilâyetine ve Beytüşşebap ka
zası Siirt vilâyetine bağlanmıştır. 

MADDE 6 — Cebelibereket vilâyeti lâğvo-
lunmuştur. Vilâyetin merkez kazası olan « Os
maniye » kazası, Bahçe, Dörtyol, Ceyhan ka
zalarile birlikte Adana vilâyetine ve İslâhiye 
kazası da Gazi Antep vilâyetine bağlanmıştır. 
Bu suretle teşekkül eden Adana vilâyetinin mer
kezi Adana olmak üzere ismi « Seyhan » a tebdil 
olunmuştur. 

MADDE 7 — Pazarcık kazasî Maraş vilâ
yetinden alınarak Gazi Antep vilâyetine, Be-
hisni kazası Gazi Antep vilâyetinden alınarak 
Malatya vilâyetine bağlanmıştır. 

MADDE 8 — Şebin Karahisâr vilâyeti lâğ-
volunmuştur. Merkezi kaza haline konularak 
Alucra kazasile birlikte Giresun vilâyetine Su
şehri, Koyulhisar kazaları Sivas vilâyetine ve 
Mesudiye kazası da Ordu vilâyetine bağlan
mıştır. 

MADDE 9 •— İşbu ilga, tadil ve teşkilât se
bebile iktiza edecek olan hudut tahvillerinin 
icrasına Dahiliye vekili memurdur. 

MADDE 10 — İlga edilen vilâyetlerdeki 
memurlar hakkında 788 numaralı memurin kanu
nunun 85 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 



MADDE 4 — Dahiliye encümeninin 4 üncü 
maddesi aynen kabul 

MADDE 5 — Dahiliye encümeninin 5 inci 
maddesi aynen kabul 

MADDE 6 — Dahiliye encümeninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul 

MADDE 7 — Dahiliye encümeninin 7 nci 
maddesi aynen kabul 

MADDE 8 — Dahiliye encümeninin 8 inci 
maddesi aynen kabul 

MADDE 9 — Dahiliye encümeninin 9 uncu 
maddesi aynen kabul 

MADDE 10 — Dahiliye encümeninin 10 uncu 
maddesi aynen kabul 

MADDE 11 — Vilâyetlerin lâğvi dolayısile 
hususî idarelere ait haklar ve vecibelerin ilhak 
olunan vilâyetlere tefrik ve tevziine ve hususî 
idare teşkilâtı ile diğer muamelelerinin tasfiye
sine ve umumî meclislerile daimî encümenlerine 
ait işlerin tanzimine Dahiliye vekili mezundur. 

Mülkî taksimattaki tebeddül dolayısile husu
sî idarelere ait olup lâğvedilen vilâyetler na
mına mukayyet bulunan gayri menkullerin bu
lundukları kazanın ilhak edildiği vilâyet na
mına tapu kayitleri ve tasarruf vesikaları harç
sız tashih olunur. 

MADDE 12 — Yukarıki maddeler mucibin
ce yeniden teşkil edilecek altı kazada kullanıla
cak olan ve merbut (A) işaretli cetvelde derece, 



— & <**>, 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta-
muteberdir. lininden muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic- MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19 - i n -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Pa. V. Ha. V. Mil. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Ahdülhalik 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl 
S. î. M. V. G. t V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rmıa Muhlis 
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adet ve maaşları gösterilen memurlara ait teş
kilât kadrosu 1452 numaralı kanunun 2 inci 
maddesine merbuttur. (2) numaralı cetvele ilâ
ve olunmuştur. 

MADDE 13 — 1452 numaralı kanunun 2 il
ci maddesine merbut (2) numaralı cetvelin Da
hiliye, Maliye, Maarif, Nafıa ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletleri ile Tapu ve kadastro 
umum müdürlüğü vilâyat kısımlarından mer
but (B) işaretli cetvelde derece, adet ve maaş
ları gösterilen memurlar çıkarılmıştır. 

MADDE 14 — Dahiliye encümeninin 10 uncu 
maddesi aynen kabul 

MADDE 15 — Dahiliye encümeninin 11 inci 
maddesi aynen kabul 

MADDE 16 — Dahiliye encümeninin 12 nci 
maddesi aynen kabul 

A - CETVELİ 

Derece Memuriyetin nev'i Adet 

MALÎYE VEKÂLETİ 
10 Kaza malmüdürü 3 
11 » » 3 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
14 Vilâyet ve kaza tapu memurları 6 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 
7 Birinci sınıf kaymakam 6 

14 » » kaza tahrirat kâtibi 6 
19 » » kazalar tahrirat kâtibi refiki 6 
14 » » kaza nüfus memuru 6 
19 Nüfus kâtipleri 6 



— 10 — 

B - CETVELİ 

Derece Memuriyetin ııev'i 

MALİYE VEKÂLETİ 
9 Defterdar 

12 Merkez malmüdürü 
14 Varidat müdürü 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
13 Yedinci sınıf tapu müdürü 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 
5 Beşinci sınıf vali 

11 » » mektupcu 
19 Evrak memuru 
19 » kâtibi 
19 İdare heyeti kâtibi 
14 Altıncı sınıf nüfus müdürü 
19 Nüfus kâtibi 

SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 
8 Üçüncü sınıf sıhhat ve içtimaî muavenet 

müdürleri 6 45 

MAARİF VEKÂLETİ 
11 Beşinci sınıf maarif müdürü 6 30 

NAFIA VEKÂLETİ 
6 Başmühendis 6 70 

Adet 

6 
3 
6 

ÜĞÜ 
6 

6 
6 
6 
6 
(> 
« 

10 

Maaş 

40 
25 
20 

22 

80 
30 
10 
10 
10 
20 
10 

»»«<< 



Sıra No 175 
Başvekâlet teşkilât ve vazifeleri hakkında I/590 numaralı 

kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

l-IV -1033 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Başvekâlet teşkilât ve vazifeleri hakkında hızırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 29 - III -1933 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbaı mucibe ve kadro cet-
vellerile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 

Esbabı mucibe mazbatası 

Başvekâlet teşkilât ve vazifeleri hakkında tanzim olunan kanun lâyihası ilişik olarak sunul
muştur. 

Kanun lâyihasına bağlı teşkilât kadrosu, altı senelik bir tecrübe neticesinde işlerin daha çabuk 
ve düzenli yürütülmesi için bu günkü teşkilâtta yapılmasına lüzum görülen bazı değişiklikleri ihti
va ediyor, ve kadrodaki maaşlar yekûnunda 1932 bütçesindeki miktara nazaran (1116) liralık bir 
fark görülüyorsa da Başvekâletin kadrosunda ve teşkilâtında mevcut olmakla beraber tasarruf dü-
şüncesile 1932 bütçesinde (L) cetveline alınmış ve yekûn itibarile senelik maaşları (S 400) liraya ba
liğ olan memuriyetler kadrodan çıkarılarak eski kadroya nisbetle mühim bir tasarruf temin edil
mekte bulunmuştur. 

Bu günkü kadroda memuriyet dereceleri arasındaki nisbetsizlik Başvekâlet memurlarının esa
sen dar olan kadro dahilinde 1452 numaralı kanun esasatma göre terfilerine imkân bırakmamakta
dır. Bundan dolayı çalışkanlıkları, değerleri dairece takdir edilen memurların bir kaç terfi devresini 
bir derecede geçirmek zaruretinde kalmaları şevk ve gayretlerini hem kırmakta hem de yetiştiril
miş memurların hizmetlerinden tam istifade edildiği bir sırada diğer dairelerdeki daha yüksek maaş
lı memuriyetlere geçmelerini intaç etmektedir. Bu vaziyetin işler üzerinde yaptığı tesir de ayrıca 
kayde değer. Mahzurları bertaraf etmek ve terf ia hak kazanan değerli memurların kanunî haklarını 
almalarına imkân vermek için yeni teşkilâtta buna göre esaslar ve kademeler konulmuştur. 

Teşkilâttaki maaşlara karşılık olmak üzere beşinci dereceli müdevvenat müdürlüğü ile yedinci 
dereceli kavanin muavinliği ve açık bulunan bir kaç memurluk kaldırılmıştır. 

Yedinci dereceden muavinlerle idare edilen daireler altıncı dereceden müdürlerin resen me
suliyet ve idarelerine verilmiş ve dairelerde 14, 12, 11, 10, 9 ve 8 inci derecelerde memurluklar vücu-
de getirilerek deireye intisap eden bir memurun göstereceği ehliyet ve liyakate göre 1452 numaralı 
kanun esasatı dahilinde terfi ve terakki etmsine imkân verilmiştir. 

Başvekâletin mühim işlerile uğraşan müsteşarın tâli işlerle ve teferruatla işgal edilmemesini ve 
müsteşarın her hangi bir suretle gaybubeti halinde müsteşarlık vazifelerinin mesul ve salâhiyettar bir 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlilğil 
Say: 6/879 



9 

zat tarafından tedvirini temin için de kadroya dördüncü dereceden bir muamelât umum müdürlüğü 
konulmuştur. 

Kadroda mafevk derecede memuriyet bulunmamaması hasebile terfi ettirilememek veya diğer ve
kâletlere nakilleri için uzun zaman bekletilmek gibi vaziyetlerin önüne geçmek maksadile Başvekâ
letin malûm olan hususî vaziyet ve ehemmiyetine binaen senelerce tecrübe edilerek muamelâta vu
kufları, her veçhile itimada liyakatleri dolayısile Başvekâletten ayrılmaları maslahata muvafık gö
rülmeyen memurların terfiden mahrumiyet ve mağduriyetlerine mahal kalmamasını teminen 1452 nu
maralı knaunun onuncu maddesinden de mülhem olarak kanun lâyihasının 13 üncü maddesine bunu 
telâfi edecek hükümler konulmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. II. M. M. 
Dahiliye encümeni 25 - IV - 1933 

Karar Nu. 23 
Esas No. 1/rm 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâlet teşkilât ve vazifeleri hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 29 - III - 1933 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve kadro cet-
vellerile birlikte Başvekâletin 1 - IV - 1933 tarih ve 6/879 numaralı tezkeresine bağlı olarak encü
menimize havale buyurulmuş olmakla Başvekâlet müsteşarı Kemal Beyefendinin hazır bulunduğu 
toplanışımızda keyfiyet tetkik ve müzakere olundu. 

Başvekâlet dairelerinde işlerin daha çabuk ve düzenli yürütülmesi için, altı senelik bir tecrü
beye istinaden, yapılması teklif olunan teşkilât hakkında gösterilen sebepler encümenimizce de 
muvafık görülmüş ve maddelerin bazılarında yapılan küçük tadillerle lâyihanın kabulüne karar ve
rilmiştir. Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Dahiliye E. Reisi Na. Ks. V. 
Tekirdağ 
M. Faik 

Aza Aza 
Samsun Onlu 
Zühlü İsmail 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. H. M. M. 
Bütrc encümeni 10-V-lUi 

M. M. 
(Jaııakkale 

tiükrü 

Aza. 
Kars 

Haha Tali 

Ka. 
Hurdur 
llal.it 

Aza 
Muş 

//. Reşit 

Aza 
Amasya 

Esat 

Aza 
Zoıjg'iüdc 

Rıfat 
ık 

Aza 
Urdu 

Ahmet İhsan 

> • ' 

M. No. 120 
Ems No. 1/5'JO 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâlet teşkilât ve vazifeleri hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 29-111-1933 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının gönderildiğine dair Başve
kâletin 1 - IV -1933 tarih ve 6/879 numaralı tezkeresi Dahiliye encümeninin mazbatasile birlikte 
encümenimize tevdi kılınmakla Başvekâlet müsteşarı Kemal Bey hazır olduğu halde tetkik ve 

http://llal.it
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mütalea edildi: 

Lâyihanın birinci maddesinden 11 inci maddesine kadar olan kısmı Başvekâlet teşkilâtile 
bu teşkilâtın ifa edeceği vazife ve salâhiyetlere taallûk eylediği cihetle encümenimizce üzer
lerinde tevakkuf edilmeyerek mezkûr maddeler Dahiliye encümeninin tadilâtı dairesinde kabul 
olunmuştur. 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunla tesbit edi
len Başvekâlet kadrosu: 

rece 
1 
5 
7 
8 
11 
12 
14 

Adet 
1 
2 
7 
1 
17 
9 
9 
46 

Maaş 
150 
80 
55 
45 
30 
25 
20 

(46) memurdan ibaret idi. 1 ; • • • 

Bu lâyihanın 12 nci maddesine merbut cetvelle teklif edilen yeni teşkilât kadrosu ise: 

rece 
1 
4 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
14 

Adet 
1 
1 
6 
3 
1 
8 
4 
5 
5 
34 

Maaş 
150 
90 
70 
45 
40 
35 
30 
25 
20 

(34) memurdan ibarettir. 

Her iki cetvelin mukayesesinden anlaşılacağı üzere yeni teşkilât kadrosu Başvekâlet memurla
rının adedinde tasarrufu, derece ve maaş itibarile tezayüdü ve tahsisat itibarile de iki senedenberi 
mevkuf tutulan memuriyet maaşları da dahil olduğu halde 8 400 liralık bir eksikliği göstermek
tedir. 

Az memurla çok iş görmek ve teşkilâtı mahdut olan Başvekâlet kadrosundaki memurları keyfi-
yeten takviye etmek esasına göre hazırlanmış olan bu kadro teklif veçhile 12 nci madde dahi en
cümenimizce tadil veçhile kabul edilmiştir. 

Mafevki olmayan veya ilmî, fennî ve meslekî bir ihtisasa ihtiyaç gösteren veya uzun müddet 
şahıs tebeddül etmemesi Devletçe menfaati müstelzim olan memuriyetlerde bulunanlara her terfi 
müddeti geçtikçe zam yapılması ve bu zamların miktarlarile bu kabîl memuriyetlerin Hükümetçe 
teklif edilecek bir kanun lâyihasile tayin edilmesi 1452 numaralı kanunun 10 uncu maddesi hükmü-
iktizasından bulunmuş olmakla alelûmum Devlet kadrosunda bulunan bu kabîl memuriyetler 
hakkında umumî bir kanun lâyihası tanzimine intizaren on üçüncü maddenin lâyihadan çıkarıl-
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ması muvafık görülmüştür. 1933 bütçesi ile alâkadar olan bu lâyiha müstacelen müzakere buyu-
rulmak üzere umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Uünıüşane 

11. Fehmi. 
İsparta 

Miikrrrcnı 

11. V. 
Konya 

K. II il S İlli 

Kır ki .'ireli 
M. Xalı il 

Aksaray Torum Edirne 
A.Siireı/ifa Mustafa Faik 
Kırklareli Kayseri 

Her kel A. Hilmi 

Kİ âz iz 
/ / . Tahsin 

Niğde 
Faik 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Başvel'âlet teşkilât ve vazifeleri hak
kında kanan lâyiham 

MADDE 1 — Başvekâlet teşkilâtı; müsteşar
lık, muamelât umum müdürlüğü, hususî kalem, 
kararlar, yazı işleri, neşriyat, evrak ve hazinei 
evrak, daire ve levazım müdürlüklerile hususî 
kanunlarla Başvekâlete bağlı olan dairelerden 
mürekkeptir. 

MADDE 2 — Müsteşar; Başvekâlete ait işleri 
Başvekil namına tedvir ve murakabe eder. 

MADDE 3 — Muamelât umum müdürü; umum 
muamelâta nezaret ve Başvekâlete ait işleri ted
vir ve murakabe hususunda müsteşara yardım 
eder. 

MADDE 4 — Hususî kalem bir müdürün idare-
sindedir. Başvekilin emir ve tevdi ettiği hususatı 
ve şifre işlerini yapar. 

MADDE 5 — Kararlar müdürlüğü; bir müdü
rün idaresindedir: 

I - İcra Vekilleri Heyetine arzolunan kanun 
lâyihaları ile kararname tekliflerini ihzar ederek 
heyete arzeder. 

II - icra Vekilleri Heyetinden çıkan kanun lâyi
halarını Büyük Millet Meclisine arz ve kararlan 
tanzim ve Riyaseti Cumhura takdimden sonra 
tebliğ işlerini yapar. 

III - Kanunların tefsir teklifleri ile kanun ve 
kararlara müteallik muameleleri yapar. 

MADDE 6 — Yazı işleri müdürlüğü; bir müdü
rün idaresindedir. 

I - İcra Vekilleri Heyeti kararnamelerinin hari
cindeki kararnamelerin muamelelerini, 

II - Başvekâletten doğrudan doğruya vekâlet 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Haşcckâlet teşkilât re vazifeleri hakkında 
kanun lâyilıası 

MADDE 1 — Başvekâlet teşkilâtı bir müste
şarın idaresi altında muamelât umum müdürlüğü, 
hususî kalem, kararlar, yazı işleri, neşriyat, evrak 
ve hazinei evrak, daire ve levazım müdürlüklerin
den mürekkeptir. 

MADDE 2 — Müsteşar Başvekâlete ait işleri 
Başvekâlet namına tedvir ve Başvekâlet teşkilâtı
nın vazifelerine nezaret ve bunların iyi yürümesini 
temin ile mükelleftir. 

MADDE 3 —Muamelât umum müdürü; umum 
muamelâta nezaret ve Başvekâlete ait işleri tedvir 
hususunda müsteşara yardım eder. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Kararlar müdürlüğü; bir mü
dürün idaresinde: 

1) İcra Vekilleri Heyetine arzolunan kanun lâ
yihaları ile kararname tekliflerine ait muameleleri 
ikmal eder. 

2) İcra Vekilleri Heyetinden çıkan kanun lâ
yihalarını Büyük Millet Meclisine arz ve karar
lan tanzim ile Riyaseti Cumhura takdim ve tas
dikten sonra tebliğ işlerini yapar, 

3) Kanunların tefsiri tekliflerine ve kanun 
ve kararlara ait bütün işleri g-örür. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 



BtÎTÇE ENOÜMENÎNÎN TADÎLÎ 

MADDE 1 — Dahiliye encümeninin tadili veç
hile kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Dahiliye encümeninin tadili veç
hile kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin tadili veç
hile kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Dahiliye encümeninin tadili veç
hile kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 
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ve dairelere yapılan tebligatı, 

III - Başvekâlete vaki olan müracaat ve şikâ
yetlere ait muhabereleri, 

IV - Şûrayi devletten Başvekâlete gönderilen 
kararların tebligatını yapar. 

MADDE 7 — Neşriyat müdürlüğü bir müdü
rün idaresindedir. 

I - 1322 numaralı kanunun müdevvenat mü
dürlüğüne verdiği işleri yapar, 

II - Kanun, tefsir, Büyük Millet Meclisi Heyeti 
umumiye kararlarına ait dosyalan tanzim 
ederek ileride Hazinei evraka devredilmek üzere 
saklar, 

III - Başvekâlet matbaasını idare eder, 
IV - Resmî gazeteyi çıkarır ve hasaplannı tu

tar, 
V - Başvekâlet memurlarile mülga Sadaret 

mensuplarının sicil ve zat işleri muamelelerini 
yapar. 

MADDE 8 — Evrak ve hazinei evrak müdür
lüğü; bir müdürün idaresinde ve iki kısımdan 
ibarettir. 

Birinci kısım: 
Merkezdeki evrak ve dosya işlerini, 
İkinci kısım: 
Hazinei evrak işlerini yapar. 
Bu şubenin müdür ve muavininden biri Başve

kâletçe hazinei evrak dairesinin mesul âmiri 
olarak istihdam olunur. 

MADDE 9 — Daire ve levazım müdürlüğü 
bir müdürün idaresindedir. 

1 - Başvekâlet dairesinin dahilî hizmet ve in
zibatını temin ve idare eder, 

2 - Ayniyat muhasipliğini, 
3 - Levazım ve kütüphane işlerini yapar. 

MADDE 10 — 
A - Müste$ar, muamelât umum müdürü, hu

susî kalem, kararlar, yazı işleri, neşriyat, ev
rak, daire ve levazım müdürleri Başvekilin in
hası ve Reisicumhurun tasdikile tayin olunur. 

B - (A) fıkrası haricinde kalan memurlarla kâ
tipler müsteşarın inhası ve Başvekilin tasdikile 
tayin olunur. 

MADDE 11 — Âli iktisat meclisinin teşkilât ve 
vazifeleri hususî kanun ve talimatnamesine tâbidir. 

MADDE 12 — Devlet memurları maaşatmm 

MADDE 7 — Neşriyat müdürlüğü; bir mü
dürün idaresinde: 

1) 1322 numaralı kanunun Müdevvenat müdür
lüğüne verdiği işleri yapar, 

2) Kanunlara, tefsirlere ve Büyük Millet Mec
lisi Heyeti umumiye kararlarına ait dosyalan tan
zim ederek ileride hazinei evraka devredilmek üze
re saklar. 

3) Başvekâlet matbaasını idare eder. 
4) Resmî gazeteyi çıkarır ve hesaplarını tutar. 
5) Başvekâlet memurlarile mülga sadaret men

suplarının sicil ve zat işleri muamelelerini yapar. 

MADDE 8 — Evrak ve hazinei evrak müdür-
bir müdürün idaresinde ve iki kısımdan 

ibarettir: 
Birinci kısım : 
Merkezdeki evrak ve dosya işlerini, 
İkinci kısım : 
Hazinei evrak işlerini yapar. 
Bu şubenin müdür ve muavininden biri Başve

kâletçe Hazinei evrak dairesinin mesul âmiri ola
rak istihdam olunur. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Âli iktisat meclisi ile Başve
kâlete bağlı olan diğer dairelerin teşkilât ve va
zifeleri hususî kanun ve talimatnamelerine tâbidir. 

MADDE 12 — Devlet memurları maasatmın 
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MADDE 7 — Dahiliye encümeninin tadili veç
hile kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Dahiliye encümeninin tadili veç
hile kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Dahiliye encümeninin tadili veç
hile kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Dahiliye encümeninin tadili veç 
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tevhit ve teadülüne dair 1452 numaralı kanuna 
merbut (2) numaralı cetvelin Başvekâlet memur
larına ait olan kısmı yerine merbut (A) işaretli 
teşkilât kadrosu konulmuştur. 

tcabında bu kadroda yazılı yüksek derece 
maaşı karşılık tutularak daha az dereceden me
mur tayin olunabilir. 

MADDE 13 — Başvekâlet memurlarından ma
fevki olmayan veya şahıslarının değişmemesi vazi
felerinin mahiyeti icabından bulunan merbut (B) 
cetvelinde adet, derece ve memuriyet unvanlan 
yazılı memurlara bu kanunun neşri tarihinden iti
baren her dört senede bir hizalarında yazılı nisbet-
lerde maaş emsali hâsıllarına zam yapılır. 

MADDE 14 — Bu 
rihinden muteberdir. 

kanun 1 haziran 1933 ta-

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 

29 - III - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
ismet Yusuf Kemal Zekât 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

Dr. Reşit Gali}) Hilmi M. Celal 
S. 1. M. V. O. 1. V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

tevhit ve teadülüne dair 1452 numaralı kanuna 
merbut (2) numaralı cetvelin Başvekâlet memur
larına ait olan kısmı yerine merbut (A) işaretli 
teşkilât kadrosu konulmuştur. 

İcabında bu kadroda yazılı memuriyetlerden 
birinde daha küçük dairede bir memurun istihda
mı caizdir. Kendisine Devlet memurları maaşa-
tmın tevhit ve teadülüne dair olan kanunun müsait 
olduğu derecesinin maaşı verilir. 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Aynen kabul edilmiştir. 
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bile kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Hükümetin 14 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Hükümetin 15 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

Derece 

Hükümetin teklifine merbut 

(A) CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

1 Müsteşar 
4 Muamelât umum müdürü 

Maaş 
Adet Lira 

150 
90 

6 
10 
12 

Husussî kalem 
Hususî kalem müdürü 

» » memuru 
» » Daktilo 

1 
1 
1 

70 
35 
25 



rece 

() 
8 

LÜ 
11 
12 

6 
9 

11 
12 

(> 
8 

10 
11 
12 
14 

_ 10 -

Memuriyetin nevi 

Kararlar müdürlüğü 
Müdür 
Muavin 
Memur 

» 
Kati}) 

Vazt islen müdürlüğü 
Müdür 
Muavin 
Memur 
Kâtip 

\r es riyal ın/tuldrlûğü 

Müdür 
Muavin ve mütercim 
Memur 
Hesap memuru 
Kâtip 

» 

Adet 

1 
1 

1 
1 
7 

1 
1 
1 
1 

4 

1 
1 
3 
1 
1 
1 

Maaş 
Lira 

70 
45 
35 
30 
25 

70 
40 
30 
25 

70 
45 
35 
30 
25 
20 

Evrak ve llazinei evrak müdürlüğü 
f> Müdür 
8 Muavin 

10 Memur 
11 » 
12 » 
14 Kâtip 

8 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

70 
45 
35 
30 
25 
20 

8 

Daİre ve levazım müdürü ve aijtıiifal muhasibi 

6 Müdür 1 70 
14 Memur 1 20 

2 
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t)ereee 

4 
6 

10 
6 

10 
6 

11 
6 

10 
11 

6 
10 
11 
12 

. 

Adet 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 

1 
1 
» 
1 

(B) OETVELÎ 

Muamelât umum müdürü 
Hususî kalem » 

» » memuru 
Kararlar müdürü 

» memuru 
Yazı işleri müdürü 

» » memuru 
Neşriyat müdürü 

» memuru 
Hesap » 

Evrak ve Hazinei .evrak 
Müdür 
Memur 

?> 
35> 

Sene 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 

Zam 

%10 
%ıo 
%10 
%10 
% 8 
%10 
% 8 
%10 
% 8 
% 8 

%10 
% 8 
% 8 
% 8 

^^»>««^c«< 





Sıra No 176 
Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hakkında 1541 
numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 11 - TTI - 1933 

Muamelât müdürliiğü 
Sayı: 6/589 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
4 - III - 1933 toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hakkındaki kanunun esbabı mucibesi 

1 - Orta ve yüksek derecedeki mekteplerimizde askerlik dersleri veren muallimlerin ücretleri 
hakkındaki 1490 numaralı kanun hükümlerini temdit eden 1665 numaralı kanunun hükmü 1930 
malî senesi sonunda münkazi olmuştur. Gerçi vekâletimizce 1930 sonlarında 1490 numaralı kanu
nun meriyetinin bir sene daha temdidi teklif edilmiş ise de 1931 bütçesinin maaş ve ücret fasıllarından 
mühim tenzilât yapılmış olduğundan askerlik dersleri muallimlerinin ücretlerinin tasarruftan veril
mesi imkânı kalmamış ve esasen bütçe kanunile bu gibi tasarrufların mahalli sarfları tasrih edil
miş olmakla işbu teklifimiz Bütçe encümenince, vâki izahatımız üzerine, durdurulmuştur. Bu va
ziyet karşısında askerlik dersleri muallimlerine verilecek ücretler için vekâletimiz bütçesine ve diğer 
alâkadar vekâletler bütçelerine 1931 senesi için munzam tahsisat konması ve bu tahsisatın diğer vekâ
letlerin bütçelerinden münakale suretile temini encümende alâkadar vekillerin huznrlarile kararlaştı
rılmıştı. Bu tahsisatın teminine bu güne kadar imkân olmamıştır. Binaenaleyh askerlik dersleri 
muallimlerinin ücretleri meselesini kati surette halletmek için yeni bir kanun teklifine mecburiyet 
hâsıl olmuştur. 

2 - Kanunun birinci ve ikinci maddeleri resmî mekteplerde muallimlik edeceklere verilecek üc
reti tayin etmektedir. Bu ücretlerin tesbitinde 1880 numaralı kanunun üçüncü maddesi nazarı iti-
bare alınmıştır. 

3 - Kanunun 3 üncü maddesi verilecek ücretlerin tatil aylarına şamil olmadığını tasrih maksa-
dile teklif edilmektedir. 

4 - 4 üncü madde ile hususî Türk mekteplerinde de askerî tedrisatın programa ithali mecburiyeti 
vazedilmektedir. Bu mekteplerin muallimlerine tabiatile kendi bütçelerinden ücret verilmek lâ
zımdır. 

5 - 5 inci madde resmî mekteplerin muallimlerine verilecek ücretlerin bütçelerdeki mevkilerini 
tayin için teklif olunmaktadır. Ancak 1932 bütçe teklifimizde bu ücretlerin karşılığı nazan itibare 
alınmadığından her vekâlet bütçesine bu hizmetlere mukabil kâfi tahsisat ilâve etmek zarureti 
vardır. 
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6 - 6 ncı madde bu kanunun meriyete gireceği tarihi haziran 1932 mebdei olarak tesbit etmek

tedir. Çünkü verilecek ücretler 1932 bütçesile alâkadardır. 
7 - 7 nci maddede bu kanunu icraya memur vekillerden bahsetmektedir, 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 28 -UT -1933 

Karar No. 11 
Esas No. 1/541 

Yüksek Reisliğe 

Askerlik dersleri muallimlerine verilecek ücretler hakkında olup Başvekâletin 11 mart 1933 
tarih ve 6/589 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen ve encümenimize verilen kanun 
lâyihası okundu ve üzerinde konuşuldu: 

Mekteplerin ders programlarına konulmuş olan askerlik derslerini okutacak zabit muallim. 
lere okutacakları ders karşılığı olmak üzere bir ücret verilmesi tabiî görülmüştür. Bu kanun 
lâyihasile tesbit edilmiş olan ücret miktarı, 25-VII-1931 tarihli ve 1880 numaralı kanunla orta de
recedeki mekteplerde ders alan memurlara verilmekte olan ücret nisbetine uygundur. 

Birinci madde daha açık olmak için değiştirilmiştir. Kanun 1933 senesi haziran ayı başından 
muteber olacağından 6 ncı madde de buna göre yazılmıştır. 

Yüksek Meclisin tasvibine arzedilmistir. 

Maarif K. İts 
.Erzurum 

Nafi Atuf 
A/a 

Mersin 
Veril Celal K. 

M. M. 
Sinop 

A/a 
M us 

O. 'Hakk 

Af; 

I 

Kât ip 
yön Kara hisar 

A zii 
Ordu 

Haindi 

Aza 
İzmir 

0 sınan zad e Hamdı 
Aza 

I'rfii. 
İle f el 

Aza 
Konya 

Naim Hazım 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M*No. 128 11 -V - 1933 
Esas No. 1/541 

Yüksek Reisliğe 

Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hakkında olup Başvekâletin 11 mart 1933 tarih ve 
6/589 numaralı tezkeresi ile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası Maarif encümeni mazbata-
sile birlikte encümenimize tevdi edildiğinden Maarif vekili Dr. Reşit Galip Bey hazır bulunduğu 
halde encümenimizce de tetkik ve mütalea olundu. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında Vekil beyden alman izahata nazaran, ihtiyat zabitleri ve 
ihtiyat askerî memurları hakkındaki 1076 numaralı kanunun 3 üncü maddesinde gösterilen mektep
ler arasında 1972 numaralı kanunla orta ve tâli derecedekiler çıkarılmış olduğu cihetle bu mektep
lerin lâyihada gösterilmesine lüzum kalmadığı anlaşılmış ve bu sebeple lâyihanın birinci ve dördün
cü maddeleri tadilen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın beşinci maddesinde ibareye ait bazı tadilât yapılmıştır. 
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Yüksek Heyetin tasvibine iktiran eylediği takdirde 1933 malî senesi iptidasından itibaren tatbi-

ka girecek olan bu kanun lâyihası mucibince verilmesi lâzımgelen ücretlerin karşılığı yalnız Maarif 
vekâleti bütçesinde mevcuttur. 

Diğer vekâlet ve dairelere merbut mekteplerde bu dersleri okutan askerî muallimlerin ücretleri
nin verilebilmesi için lâyihaya muvakkat bir maddenin ilâvesi zaruri görülmüştür. Yeniden hazırla
nan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reis vekili Aza Aza Aza Aza 
Grümüşane Konya Çorum Elâziz Giresun Edirne 
H. Fehmi K. Hüsnü Mustafa H. Tahsin Kâzım Faik 

Aza Aza Aza Aza 
İstanbul Kayseri Kırklareli Niğde 
Sadettin A. Hilmi Şevket Faik 
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H C K T M E T İ N TEKLİFİ 

Askerlik dersleri muallimlerinin ücret
leri hakkımla kanun lâı/iheı^ı 

MADDE 1 — Maarif vekâletine merbut lise 
ve orta mekteplerle muallim ve meslek mektep
lerinde ve diğer vekâletlere merbut orta derecede 
meslek mekteplerinde askerlik dersleri veren za
bit muallimlere haftada gösterdikleri her ders 
başına ayda nakten dört lira ücret verilir. 

MADDE 2 — Yüksek mekteplerde askerlik 
dersleri veren zabit muallimlere haftada göster
dikleri her ders başına ayda maktuan 6 lira üc
ret verilir. 

MADDE 3 — Bu ücretler münhasıran tedri
sat ve kamp zamanlarında ve devam ettikleri 
müddetler için verilir. 

MADDE 4 — Hususî Türk lise ve orta mek
teplerinde de askerlik dersleri mecburidir. Bu 
mekteplerde askerlik dersleri veren zabit mu
allimlere 1 inci madde mucibince bu mekteple
rin kendi bütçelerinden ücret verilir. 

MADDE 5 — 1 inci ve 2 inci maddelerde ya
zılı ücretlerin karşılıkları mekteplerin merbut 
oldukları vekâletlerin veya vilâyetlerin malî 
bütçelerinin ücret tertiplerine ilâve olunur. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1932 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye, Maliye, Maarif, Dahiliye, Nafıa, iktisat 
ve Ziraat vekilleri memurdur. 

4 - III - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmel Yusuf Kemal Zekai 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

S. Kai)a S. Kaj/a M. Abdiilba-lik 
Mf. V. Xn. V. îl<. V. 

Dr. nesil (ialip Hilmi M. Celal 
S. İ. M. V. G. T. V. Zr. V. 

Dr. Refik Muhlis 

MAARİF ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hak
kında kanun âyihası 

MADDE 1 — Maarif vekâletine merbut lise 
ve orta mekteplerle muallim ve meslek mektep
lerinde ve diğer vekâletlere merbut orta dere
cede meslek mekteplerinde askerlik dersleri ve
ren zabit muallimlere haftada gösterdikleri her 
ders saati için ayda maktuan dört lira ücret ve
rilir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir . 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Maarif vekâletine merbut lise 
ve muallim mekteplerile diğer vekâletlere mer
but bu derecedeki mekteplerde askerlik dersleri 
veren zabit muallimlere haftada gösterdikleri 
her ders saati için ayda maktuan dört lira ücret 
verilir. 

r 
MADDE 2 — Aynen kabul. 

MADDE 3 — Aynen kabul. 

MADDE 4 — Hususî Türk liselerinde dahi 
askerlik dersleri mecburidir. Bu mekteplerde as
kerlik dersleri veren zabit muallimlere de birinci 
maddede gösterilen miktarda bu mekteplerin 
bütçelerinden ücret verilir. 
MADDE 5 — Birinci ve ikinci maddelerde ya

zılı ücretlerin karşılığı mekteplerin merbut bu
lundukları vekâlet veya daire bütçelerine konu
lur. 

MUVAKKAT MADDE — Askerlik dersleri 
muallimlerine verilecek ücret için 1933 malî se
nesi bütçelerinde tahsisatı mevcut olmayan vekâ
let veya daireler bu ücretleri mekteplerin mas
raf tertiplerinden verirler. 

MADDE 6 — Maarif encümeninin tadili 
veçhile kabul. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur» 





Sıra No 178 
İstanbul Türk anonim su şirketi imtiyazı ile tesisatının 

satın alınmasına dair I/563 numaralı kanun lâyihası ve 
Nafıa, Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 15 - III -1933 

Muamelât miidiuiiiğii 
Sayı: 6/731 ' , . . ' 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

istanbul Türk anonim su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair Nafıa vekilliği ve 
İstanbul belediyesi ile şirket murahhası arasında 1932 yılı kânunuevvelinin 27 inci günü muvakkat 
olarak imzalanan mukavelenamenin tasdiki hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetinin 4 - III -1933 toplantısında bazı ilâvelerleYüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası, Nafıa vekilliğinin esbabı mucibeli tezkeresi ve yapılan ilâvelere müteallik esbabı mucibe lâyi
hası ile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
: . . , , . , : İsmet 

Nafıa vekilliğinin 22 - II - 1933 tarih ve 267/46 sayılı tezkeresi suretidir. 

istanbul şehrinin ihtiyacı nisbetinde suyunu tedarik edememesi yüzünden senelerdenberi bir 
çok haklı şikâyetleri mucip olan ve mukavelenamesi hükümlerine göre satın alınma müddeti ge
çen sene hulul eden Terkos su şirketinin satın alınması İcra Vekilleri Heyetinin 21 - IX - 1931 
tarih ve 11772 numaralı kararnamesile takarrür etmiş olduğundan vekâletimiz 7 teşrinievvel 1931 
tarihinde noterlik vasıtasile şirkete tebligat yapmıştı. 

4 cemaziyülâhir 1290 senesinde kırk sene müddetle ba ferman hariciye teşrifatçısı Kâmil ve 
mühendis Tarno Beylere verilmiş olan Beyoğlu cihetine ait su imtiyazı 1299 cemaziyelâhirinin 
11 inci gününden muteber olmak üzere 75 seneye iblâğ edilerek 22 muharrem 1305 tarihli muka
velename ile İstanbul su şirketine devredilmiştir. Bu mukavelename mucibince ferman tarihinden 
itibaren 45 sene sonra son beş senelik hasılatı safiyesinin en az hasılat veren senesile en çok hası
lat temin eden seneleri varidatı tenzil edilerek kalan diğer üç senelik vasati hasılatı tazminat 
olmak üzere imtiyaz nihayetine kadar şirkete verilmek ve şirketin mevcut kömürlerile cemedilmiş 
olan su boruları ve yedek olarak ihzar eylediği alât ve eşya ve edevatı saire şirketçe talep olun
duğu halde muhamminler marifetile takdir edilecek kıymet üzerinden mubayaa edilmek şartile 
imtiyaz Hükümetçe satın alınabilir. 

Vekâletimizle şirket arasında başlanmış olan müzakerelerde: 
1 - Beş senelik blânçolara ve mukavelename hükümlerine göre verilmesi lâzım-

gelen senelik taksit bedeli olarak 291 000 lira 
2 - Bedelleri muhamminler marifetile takdir edilmek suretile satın alınması 

lâzımgelen malzeme ve eşya bedeli olarak 700 000 » 
3 - 1931 senesi nihayetine kadar devairi resmiyenin su bedelâtından borcu olan 299 008 » 
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4 - 1931 senesine ait su satışından şirketin tahsil edemeyeceği miktarlar tah

minen 100 000 lira 
5 - Umumî harp esnasında Hükümetin vaziyet muamelesinden ve şirketin Hü

kümetten aldığı dekovil malzemesi ve saireden mütevellit ihtilâfattan şirketin 
bakiyei matlubu olan 1 836 253 » 

Evkaf idaresi tarafından vuku bulan bazı müddeiyatm da hal ve faslı ve şirkete verilecek tak
sitlerin sağlam teminata raptı icap edeceği şirket tarafından iddia ve teklif olunmuştur. Hu
lâsa edilen işbu müddeiyat arasında reddedilebilecek olanları mevcut olduğu gibi mukavele ve 
şartname metinlerinin vuzuhsuzluğu ve karışıklığı dolayısile müzakere ve münakaşa ile hal ve faslı 
imkânı olamayacak kısımları da vardı. Bilhassa ehemmiyeti haiz olan senelik taksitlerin mevcut 
blânçolara göre tesbit edilmesinden ise şirketin defterleri üzerinde hasılatı safiyenin tarz ve sureti 
hesap ve tefrikini tetkik ve müzakeratı daha yakından icra etmek üzere vekâleti aciziyi temsilen 
İstanbul valisi Muhittin Beyin riyaseti altında bir komisyon teşkil olunmuştur. Komisyon dahi şir
ketin yukarıdaki ayni taleplerile karşılaşmış ve bunlar üzerinde uzun uzadıya müzakere ve 
tetkikat ile meşgul bulunduğu esnada şirket meclisi idaresi azasından İstanbulda bulunan bu zat 
komisyona davet edilmiş ve mubayaa esasları hakkında iki tarafın mütaleatını dinleyerek bu işi 
daha salim bir tarzda ve bir an evvel intaç etmek için Paristeki sermayedarlarını komisyon 
noktai nazarlarına göre iknaa çalışacağını bildirerek Parise gitmiş ve ondan sonra bütün muza-
kerat Paristeki merkezlerile muhabere etmek suretile yürütülmüştür. Parisin ilk teklifinde Hü
kümetle şirket arasında hiç bir pürüzlü mesele kalmayacak veçhile müzakerenin intacı arzusu 
izhar edilmiş ve bunun için gerek umumî harpten evvel ve gerek sonra tahaddüs etmiş olan bütün 
ihtilâfların halli için aşağıda arzedilen teklifler yapılmıştır: 

1 — Sermaye faizine mukabil senevi taksit olarak (1 200 000) fransız frangının Paris üzerine 
çek olarak tesviyesi, 

2 — 1933 senesi bidayetinde tedavülde kalacak olan (3055) adet tahvilâtın bakiyei müddet zar
fında senevi % 4 faizle beraber imhası için muktazi senevi (100, 183) frangın kezalik Paris üzerine 
çek olarak tediyesi, 

3 — Mukavelenamenin 16 inci maddesinin son fıkrası ve şartnamenin 15 inci maddesinin hüküm
lerine göre envanterde müfredatı gösterildiği veçhile saatler dahil olduğu halde bilcümle malzeme 
ve yedek aksam, menkul ve gayrimenkul eşyanın kâffesinin her gûna düyundan ari olmak üzere 
ibra mukabilinde Hükümet nam ve hesabına belediyeye teslimi, 

4 — Sermayesinin itfası için kasasında ve banka ardaki nukudu ve tahsil edilecek matlubatı ile 
iktifa ederek bilcümle mutalibatından sarfınazar ettiği ve bu nukudun üç ay zarfında Parise nakline 
müsaade verilmesi, 

5 — Tecdit akçesi olarak tefriki mutat olan mebaliğ müstesna olmak şartile 1932 senesi temettüü-
nü muhafaza etmek ve 1932 senesine ait olup henüz tahsil edilmemiş bulunan mebaliğin Hükümet 
tarafından şirkete tediye edilmesi. 

6 — Dekovillerin belediyeye terkedilmesine Hükümetçe muvafakat edilmesi. 
İşbu tekliflerden: 
1 ve 2 incisi - Mütebaki imtiyaz müddeti zarfında mukavelenin 16 inci maddesi mucibince veril

mesi icap eden senelik taksit olup şirketin sermayesi 20 000 000 frank olduğundan 1932 senesi iti-
lâfnamesî e Hükümetçe kabul edilen % 6 faiz hesabile 1 200 000 frank tutar. 1933 bidayetinde henüz 
tediye edilmeyen 3055 adet tahvilin % 4 faizile imhaları için de 100 183 frank kabul olunmuştur. 
Şirketin mukavele hükümlerine istinaden teminat istemesi ve parasını harice çıkarabilmek için yap
tığı ısrarlar neticesi olarak ilişik mukavelenamenin 4 üncü maddesi hükümleri dairesinde mutabık 
kalınmıştır. 

3 üncüsü - 1, 2 ve 7 nci maddeler ile şirketin haiz olduğu bilûmum hukuk ve tesisat ile 
beraber imtiyaz mukavelenamesinin 16 nci ve şartnamenin 15 inci maddesi mucibince mu
hamminlerin takdirile kıymetlendirilerek alınması lâzımgelen ve bedeli tahminen 700 000 lira 
olan malzeme ve eşya ve saire de bilâhedel alınmış oluyor. 
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4 üncüsü - İlişik mukavelenamenin 9 uncu maddesile bu taleplerinin bir sene zarfında ya

pılması kabul olunmuştur, Şirketin 1931 senesi nihayetinde kasa ve bankasında mevcut mebaliğ 
aşağıya yazılmıştır: 

Lira K. 

Kasada mevcut 51 618 82 
Bankalarda mevcut 657 541 21 

709 155 03 
Yine ayni sene nihayetinde şirketin vecibe olarak taahhüt ettiği erkam da takriben aşağıda 

yazılı şekildedir: 
Nizamî ihtiyat akçesi 21 000 lira 
Tesisatı iptidaiye imha bedeli ser
mayenin ipkasına karşılık . . . 585 000 » 
Sgorta 79 000 » 
Kambiyo ihtiyatı 31 000 » 
Şirketin borçlan (eşhasa ve abo
nelere) 154 000 » 

870 000 » 
dan ibaret olup bunlar mevcut akçe üzerindeki vecaip ve taahhüdatları karşılığıdır. 

Şirketin hâlen ve âtiyen vecaibini ifa edebilmesi için kasasında ve bankada mevcut yani ken
disinin zilyet bulunduğu paraların şirkete terki zarurî görülmüştür. Hususile mukavele esasatma 
göre halli mesele edilmek lâzımgelse idi muhamminler vasıtasile fiatlandırılacak envanter mik
tarı 500 000 lirayı geçmesi melhuz idi. Bu noktai nazardan vaki teklifler dairesinde anlaşmak 
ve uzlaşmak ciheti daha uygun görülmüştür. 

5 incisi - Beşinci madde ile tecdit akçesi olarak tefriki mutat meblâğ son beş sene zarfında 
bu hususa tahsis edilen mebaliğin vasatisi olan 67 500 lira olarak tayin ve bu meblâğın dera
kap belediyeye tediyesi kabul edilmiş ve mütebaki temettüün şirkete verilmesi muvafık görülmüş
tür. 

6 ncısı - Harbi umumide Hükümetin Terkos şirketine vaz'iyet etmesi dolayısile 1923 tarihli iti-
lâfname ahkâmına tevfikan teşekkül eden bir komisyon tarafından tetkik neticesi olarak tanzim 
kılınan raporlara istinaden şirketin iddia eylediği mebaliğ ve 1931 senesi nihayetine kadar ve 1932 
senesi zarfında resmî devairden su bedeli olarak tahakkuk eden şirket matlubatile Hükümetin 
şirketten alacağı olan dekovil malzemesi bedeli ve evkaf idaresi tarafından terkos gölü civarındaki 
evkafa ait arazinin su altında bırakıldığına dair olan müddeiyatının yekdiğerile takas edilmesi 
ve bunlardan dolayı tarafeynin yekdiğerini mütekabilen ibra etmesi üçüncü madde ile kabul olun
muştur. 

Bu veçhile şirketin teklifleri bazı tadilât ile kabul edilerek müessese belediye için çok nafi bir 
şekilde satın alınmış ve şirketin de bilûmum nükudunun çıkarılması ve sermayesinin imtiyaz 
nihayetine kadar faideli bir surette itfası temin edilmiş oluyor. 

İlişik mukavelenamenin diğer maddeleri Türkiyedeki esham sahiplerinin hukukunu muhafaza 
ve diğer esaslı maddelerdeki ahkâma müteferri hususatı takviye ve ihtilâfatı hal ve fasletmek 
tarzlarını ihtiva etmek üzere ilâve edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisine arzedilmek üzere ilişik mukavelename ve kanun lâyihasının İcra Vekil
leri Heyetince tetkikine yüksek müsaadelerini rica eylerim efendim. 

N;ıfrn vfldli 
Hilmi 
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Esbabı mucibe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Nafıa vekili Hilmi Bey ve İstanbul belediyesi namına vali ve 
belediye reisi Muhittin Bey ile İstanbul şirketi arasında tasdika talikan aktedilmiş olan muka
velenamenin tasdikına dair Nafıa vekilliğince hazırlanan kanun lâyihasının esbabı mucibesi ve 
akdin esasları ile tediye şekilleri adı geçen vekilliğin ilişik tezkeresinde mufassalan beyan olun
muştur. 

Kanun lâyihasile mukavelenamenin İcra Vekilleri Heyetince tetkiki sırasında; Terkos gölü ci
varında İtilâf kuvvetleri tarafından şirkete bırakılan ve ciheti aidiyeti Millî Müdafaa vekilliği 
ile hali ihtilâfta bulunan dekovilin ihtilâfına nihayet verilmesi ve belediyeye devredilmesi mak-
sadile ikinci ve on, on beş seneden beri Evkaf idaresile su şirketi arasındaki zarar ve ziyan 
davasının daha uzun zamanlar devamına mâni olmak ve şirket yerine geçen belediyeyi tazminat 
vermekten kurtarmak için de üçüncü ve bu iş hakkındaki mukavele mucibince Hükümetin kayitsiz 
ve şartsız belediyenin borcuna Maliye vekilliğince kefalet edilmesine muvafakat edilemediğinden 
dördüncü maddelerin ilâvesi kararlaştırılmış ve kanun lâyihası bu suretle değiştirilmiştir. 

Nafıa encümeni mazbatası 

:>0 - lif - 1U;]'} 

Yüksek Reisliğe 
İstanbul Türk anonim su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair Nafıa vekilliği 

ve İstanbul belediyesi ile şirket murahhası arasında 932 yılı kânunuevvelin. 27 nci günü imzalanan 
muvakkat mahiyetteki mukavelenamenin tasdiki hakkında Başvekâleti Celileden Yüksek Reisliğe 
gönderilip encümenimize havale buyurulan 15-111-1933 tarihli ve 723 numaralı tezkere ve kanun lâyi
hasile esbabı mucibesi ve mukavelename encümenimizde tetkik olundu. Biri 4 cemaziyelâhir 1290 ta
rihli mukavele diğeri 28 eylül 1301 tarihli iki munzam mukavele ile merbutu şartnameler ve teferruatı 
mucibince inşa ve tesis ettiği su bentlerini ve tevzi şebekesini ve suların terfiine mahsus mevcut ve 
muattal bilcümle makinalarını ve depo ve atelyelerini işletmeye ait mebani ve arsalarını, alât ve 
edevatı sairesini mevcut defatir ve evrak ve demirbaş eşyasile işletme hakkını İstan
bul belediyesine devir ve teslim ettiğine ve harp zararı ve kânunusani 1932 tarihine ka
dar resmî dairelerden matlubu olan mebaliğden bir şey talep etmeyeceğine ve her sene ayırmakta 
olduğu büyük tamirat ve tecdit akçesi için 1932 senesine mahsus miktarlarının mezkûr sene bilan
çosuna ithalile İstanbul belediyesine nakten tesviyesine ve mukabeleten şirket tarafından gösterile
cek İstanbuldaki bankalardan birine müddeti mütebakiye için şirket namına mubayaa tazminatı ve 
şirket opligasyonlannın faizi ve amortismanlarının karşılığı olmak üzere her sene 1 300 183 fransız 
frangının belediyece tesviyesine ve mukavelenamede musarrah husus ve sair teferruat hakkında 
Hükümetle şirket murahhasları arasında takarrür ve kabul edilen itilâfnameye göre tanzim kılınan 
altı maddelik lâyiha muvafık görülmekle olbaptaki evrakın Yüksek Reisliğe takdimi karargir oldu. 

Nafıa E. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Samsun Erzincan Manisa İsparta Mersin î<;el 
Jüt hem A. Şamili Ellmnü S. Fikri Hakkı 

T. B- M. M, 
Nafıa encümeni 

Karar No. 7 
Esas No. J/r>ü:l 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 17 
Esas No. 1/r>6.1 

18-IV-1933 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Türk anonim su şirketi imtiyazı ile tesisatının İstanbul belediyesince satın alınmasına 
dair kanun lâyihası Başvekâletin 15 - III -1933 tarih ve 6/731 numaralı tezkeresine bağlı olarak en
cümenimize de havale buyurulmuş olmakla mesele Nafıa vekili beyefendinin bulunduğu toplanma
mızda konuşuldu. 

Okunan Nafı encümeni mazbatası ve dinlenilen Vekil Beyin ifadesine nazaran her ne sebeple olur
sa olsun İstanbul şehri ihtiyacını karşılayamamış ve daimî şikâyet vesilesi olmuş bulunan bu şirke
tin haiz olduğu imtiyazın İstanbul belediyesi eline geçmesi muvafık görülmüş ve tesbit edilmiş olan 
mukavele maddeleri münasip bulunmuş olmakla teklif olunan kanun lâyihasının aynen kabulüne 
karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Dahiliye En. Reisi na. Reis 
M. M. 

Çanakkale 
Şükrü 
Aza 

Çorum 
/ . Kemal 

Aza 
Küt adı ya 
M em el 

vekili M. M. 

Çanakkale 
Şükrü 

Aza 
»Samsun 
ZüJıtü 

I ? 
li 1 

. A \ ' 
¥ 1 i 

Kâtip 

Aza 
Ordu 

i i ı 1 1. 

Aza 
Adana 

A M Münif 
Aza 

Kars 
îsmail Baha Tali 

Aza 
Şebin Karaıhisar 

Vasfı Basit 
Aza 

Elâziz 
Hüseyin 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 129 
Esas No. 1/56.? 

Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

İl - V - 1933 

İstanbul Türk anonim su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair olup Başvekâletin 
15 - III - 1933 tarih ve 6/731 numaralı tezkeresi ile Yüksek Meclise gönderilerek Nafıa ve Dahi
liye encümenlerinin mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi edilen kanun lâyihası Nafıa vekili 
Hilmi Bey ile Evkaf umum müdürü Rüştü Bey hazır oldukları halde encümenimizce de tetkik ve 
mütalea edildi. 

Bu bapta alınan izahattan sonra encümenimizce de teklif veçhile aynen kabul olunan kanun lâ
yihası Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Oümüşane 
77. Fehmi 

Kayseri 
A. Hilmi 

Reis V. 
Konya 

K. Hüsnü 

İstanbul 
Sadettin 

Elâziz 
H. Talisin 

Aksaray 
A. Süreyya 

Erzurum 
Aziz 

Manisa 
M. Turgut 

Edirne İsparta Kırklareli 
Faik Mükerrem Şevket 

Giresun Yozgat 
Kâzım S. Sırn 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

İstanbul Türk anonim su şirketi im ti]/azil e tesisatının satın alınmasına dair kanun lâı/ilıası 

MADDE 1 — Nafıa vekilliği ve istanbul belediyesi ile istanbul Türk anonim su şirketinin sala
hiyetli murahhası arasında 1932 yılı kânunuevvelinin 27 nci günü muvakkaten imzalanan ve şirke
tin imtiyazile bütün tesisatının satın alınmasına dair olan mukavelename tasdik edilmiş ve katı 
olarak imzası için Nafıa vekiline salâhiyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Terkos gölü civarında bulunup Millî Müdafaa vekilliği ile şirket arasında aidi
yeti ihtilaflı olan dekovil bütün teferrüatile birlikte İstanbul belediyesine bırakılmıştır. 

MADDE 3 — Terkos gölünün taşarak yaptığı tahribattan dolayı Evkaf idaresi şirket aleyhine 
açtığı zarar ve ziyan davasından vaz geçecek ve gerek şirket ve gerekse belediyeden bir şey iste
meyecektir. 

MADDE 4 — Şirkete verilecek senelik taksitlerin tediyesine, belediye hesabına tahsil ede
ceği resim kesirlerinden alıkoymak şartile Hükümet namına, Maliye vekili kefalet eder. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmü neşri tarihinden başlar. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
4 - III - 1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Na. V. tk. V. S. t. M. V. 
Hİlmi M. Cehil J)r. Refik 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit (talip 

O. I. V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 
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MUKAVELENAME 

Bir taraftan Nafıa vekili Hilmi Beyefendi Hazretleri tarafından temsil edilen Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ve İstanbul Vali ve belediye reisi Muhiddin Beyefendi tarafından temsil edi
len İstanbul Belediyesile; 

Diğer taraftan Beyoğlu noterliğince musaddak tarihli salâhi-
yetnameye istinaden hareket eden Müsyü Gastelneau tarafından temsil edilen ve aşağıda mühta-
saran (Şirket) tesmiye edilen: 

istanbul Türk Anonim su şirketi; 
beyninde aşağıda yazılı mukavele aktedilmiştir. Şöyle ki: 

Madde — 1 

Şirket, 4 cemazielahir 1290 tarihli ferman ve 8 recep 1291 tarihli mukavele ve 28 eylül 
1303 tarihli mukavelei munzamma ve bunların merbutu bulunan şartnameler ve teferruatı mu
cibince inşa ve tesis ettiği bentleri, su şebekesini, tevzi borularını, vana ve yangın muslukla
rını ve suyun terfiine mahsus mevcut ve muattal bilcümle makinelerini ve terşih ve tasfiye ha-
vuzlarile su depolarını ve tamirat fabrika ve atelyelerini ve bütün edevata mahsus mağazala
rını ve işletme ve idare umuruna müteallik bilcümle mebani ve arsalarını ve sulann terfi ve 
tevzi umuruna muktazi bilcümle alât ve edevat ile terkos gölünden Karaburuna kadar mevcut 
dekovil hattı ile muharrik ve müteharrik malzemesini ve yedek aksamının ve mağaza ve 
fabrika atelye ve depolarında mevcut bilcümle yedek aksamının müstamel, gayrimüstamel 

alât, edevat ve eşyasını ve hulâsa 31 kânunuevvel 1932 tarihinde mevcut menkul ve gayrimen
kul bilcümle eşyasını bu günkü hal ve vaziyetlerile ve bunların üzerinde ukudu imtiyaziye-
den mütevellit haklarını ve işletme hakkını 1 kânunusani 1933 günü İstanbul Belediyesine de
vir ve temlik eyler. Bundan maada şirket Beyoğlunda kâin idaresi merkezinde mevcut bilcüm
le demirbaş eşyasile vesaiti nakliyesini ve imtiyaz hakkı haricinde hakikaten veya hükmen 
malik olduğu menkul ve gayrimenkul emvali dahi İstanbul belediyesine gayrikabili rücu olmak 
üzere devir ve teslim eyler. 

Madde — 2 

Şirket her türlü düyun ve taahhüdattan ari olarak devir ve temlik ettiği bu tesisat ve emvale 
mukabil Hükümette şirketi imtiyazlarından mütevellit bilcümle vecaipten beri olduğunu kabul ve 
tasdik eylerler. 

Madde — 3 

Şirket, harp zararı unvanı altında Hükümetten bir gûna mütalebede bulunmamağı ve su bedeli 
ve saireden mütevellit resmî dairelerden 1 kânunusani 1932 tarihine kadar matlûbu olan mebaliği 
talep etmemeği kabul ettiği gibi bilmukabele Hükümette dekovil malzemesi ile buna müteferri mü-
talebat için şirketten bir gûna mütalebede bulunmamağı ve Terkos gölü civarındaki bendin, civar 
araziye ika ettiği iddia olunan hasardan dolayı şirket aleyhine açılmış olan davadan ve bu işten do
layı serdolunan diğer mütalebatından evkafın feragat etmesini temin etmeği kabul ve taahhüt 
eder. Ve tarafeyn bu meselelerden dolayı yekdiğerinin hukukunu mütekabilen ibra eder. 

Madde — 4 

İşbu devir ve temlik dolayısile İstanbul belediyesi « şirketin matlûp kambiyo » 
hesabına olarak 1933 senesinden itibaren imtiyaz müddetinin nihayetine kadar her sene muntaza
man 31 kânunuevvel tarihinde mubayaa bedel ve tazminatı olarak Istanbulda şirket tarafından gös
terilecek bir bankaya Fransız fırangı olarak 1 300 183 (bir milyon üç yüz bin yüz seksen üç) 



— 8 — 

frank tediye etmeği kabul ve gayri kabili rücu olmak üzere taahhüt eyler, işbu meblâğda Şirket 
obligasyonlannın faiz ve amortismanlarının karşılığı olan yüz bin yüz seksen üç Fransız frangı da
hil olup bunların tediyesi şirkete ait olacaktır. 

Yukarıda zikredilen senelik taksitlerin memleket haricine çıkarılması hususunda emsaline na
zaran dun bir muamele yapmamağı Hükümet taahhüt eder. İstanbul belediyesi, yeni su işletme 
idaresinin temin edeceği gayrisafi hasılatından yukarıda zikrolunan taksitleri tediye edecektir. 
işbu taksitlerden her hangi birinin bedelâtı eda edilmediği takdirde vadesi hululünde bunun te
diyesini Hükümet tekeffül eder. 

Madde — 5 — 

Şirket, her sene ayırmakta olduğu (büyük tamirat) ve (makinalar tecdit akçesi) ni 1932 senesi 
blânçosunda dahi tefrik edecek ve bu meblâğı 1 kânunusani 1933 te tesisatın devir ve tesellümün
de şebekenin 1933 senesi zarurî tamiratı karşılığı olarak istanbul belediyesine tediye 
edecektir. îşbu mebaliğin altmış yedi bin beş yüz lira olarak tesbit olunması tarafeynce kabul 
edilmiştir. 

Madde — 6 

Şirket Türkiye Cumhuriyeti dahilinde kalan veya işbu mukavelenin aktinden sonra dahil ola
cak olan esham ve tahvilâtına ait kuponların tediyatmı Paristeki kuponların tediye tarihlerinde Is-
tanbulda tediye etmeği ve sermayenin iadesi hususunda şirket heyeti umumiyesince usulü dairesinde 
müttehaz mukarrerattan Türkiyedeki hâmilleri de ayni derecede müstefit etmeği kabul ve taahhüt 
eder. îstanbulda hâmillere yapılacak her nevi tediyat, ayni tarihte yapılan tediyatın o günkü Fran
sız frangı borsa rayici üzerinden hesap edilecektir. 

Madde — 7 

Şirket, işletme umurunun istilzam ettiği bilcümle kuyudunu ve abonelere ait cari hseap ve depo
zito defterlerilel933 senesi 1 kânunusanide meri veya munkazi olupta henüz tecdit edilmemiş mukavele
namelerini, abone, kontör listelerini bidayeti teşekkülünden itibaren isthlâk istatistiklerini; bilcümle 
şebeke ve tesisatına ait plân, işletme talimatnamesi ve saireyi ve menkul ve gayrimenkul emvalinin 
demirbaş listesini hulâsa tesisat ve abonelerle alâkadar işletme; fen, idare cari hesap ve tasarrufa 
müteallik her nevi vesaik kuyut ve defterini 31 kânunuevvel 1932 akşamı istanbul belediyesinin sa
lâhiyeti tammeyi haiz memurlarına mazbata mukabilinde teslim etmeği deruhde ve taahhüt eder. 
Kezalik şirket işbu mukavelenamenin imzası tarihinden itibaren en çok bir ay zarfında gayrimen
kul mallarına ait tapu kayitlerinin istanbul belediyesi namına tescili için icap eden takrirleri ver
mek üzere istanbul belediyesinin göstereceği zatı salâhiyeti kâmile ile tevkil etmeği taahhüt eder. 

Madde — 8 

1932 senesi nihayetine kadar şirketin aboneler nezdinde tahakkuk eden alacak hesaplan ayni se
neye ait blânçonun tanziminde katı surette tesbit edilecek ve bu alacaklar şirkete ait olacaktır. 

Bu hesaplar iki kısma ayrılacak ve 1932 senesi hususî abone hesaplan birinci kısma ve 1932 sene
si Hükümet daireleri hesaplarile ayni seneden evvelki zamanlara ait hususî abone hesaplan ikinci 
kısma dahil bulunacaktır. 

istanbul belediyesi birinci kısım hesaplarına ait şirketin alacaklarını 1933 senesi nihayetine 
kadar şirkete tediye edecektir. 

ikinci kısım hesaplama ait alacaklardan tahsil edilebileceği miktarları keza şirkete tediye ede
cek ve her iki kısma ait tahsilattan hâsıl olan mebaliğden % 5 ( yüzde beş ) tahsil ücreti 
alacaktır. 

Bu maddede yazılı bütün tahsilattan hâsıl olacak mebaliğin Türkiye haricine çıkarılması 



hususunda dördüncü madde tatbik edilecektir. 
Bilmukabele şirket 1 kânunusani 1933 te başlayan devreye ait olup şirketçe evvelden 

tahsil edilmiş abonman bedellerini ve abonelerden alınmış olan bilûmum depozito akçelerini 
hakten ve kuyudatım aynen belediyeye devrü teslim edecektir, 

Madde — 9 

İşbu mukavelenamenin beşinci maddesinde mevzubahis tecdit akçesi hariç olmak üzere 31 ka-* 
hunuevvel 1932 tarihinde katolunacak hesap üzerine tanzim olunacak blânçoya nazaran şirket 
kasasmda ve bankalarda şirket hesabına mevcut bilcümle nükudün bir sene zarfında taksitle 
memleketten ihracına Hükümetçe müsaade olunacaktır. 

Madde — İÛ # 

Zeyli mukavelenameye merbut şartnamenin 15 inci maddesinde musârrah olduğu veçhile 
imtiyazın mubayaa masarifi ile gfayrimenkullerm intikal ve tescillerine ait masraflar ve işbu 
mukavelenamenin pul bedelleri İstanbul belediyesine aittir. Ancak mukavelenamenin dördüncü 
maddesi mucibince senevi taksitlerin makbuz pulları şirkete ait olacaktır. 

tşbu mukavelename mucibince şirkete ait bulunan bilcümle mebaliğ 28 eylül 1303 tarihli 
mukavelei munzammanın onuncu maddesi mucibince kemakân her türlü vergilerden muaf ola
caktır. 

Madde — 11 

tşbu mukavelenamenin tatbik ve tefsirinden dolayı zuhur edecek bütün ihtilâfların hakem
ler marifetile halledilmesini iki taraf kabul etmişlerdir. îhtilâf vukuunda her iki taraf birer 
hakem tayin edecek ve bu iki hakem arasında fikir mutabakatı hâsıl olmadığı takdirde Temyiz 
mahkemesi birindi reisi tarafından üçüncü bir hakem intihap edilecek ve üçüncü hakemin 
Vereceği karar her iki taraf için muta olacaktır, 

Muvakkat madde 

Üç taraflı olarak bu gün Ânkarada parafe edilmiş olan işbu mukavelename Büyük Millet 
Meclisinin tasdikna arzedilecektir. 

Mukavelenamede münderiç ahkama tevfikan meriyeti ancak 1 kanunusani 1933 tarihinde ipti
dai* eyleyecek olan mezkur tasdika intizaren şirketin bilûmum işletme muamelâtı hali hazır" kâdrö-
sile İstanbul belediyesinin murakabesi altında ve belediye hesabma olarak mezkûr 1 kânunusani 
1933 ten itibaren icra edilecektir. 

27 - XII -1932 

- *" fljfr m y 
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Sıra No 185 
İnhisarlar idaresince muhtelif yerlerde yaptırılacak ambar 
ve depo binaları hakkında I/654 numaralı kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

M na mel ât müdürlüğü 3-V-933 
Sayı 6/1341 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar İdarelerince muhtelif yerlerde yaptırılacak fennî ambar ve depo binaları hakkında 
Gümrük ve İnhisarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2-V-1933 toplantı
sında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile yüksek huzurla
rına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

İnhisarlar idaresince muhtelif yerlerde yaptırılacak olan fennî ambar ve depo binaları hak
kındaki kanunun mucip sebepleri 

İnhisarlar idaresi, mahallinde yetişen yaprak tütünleri muhafaza etmek mecburiyetinde oldu
ğundan , gerek kendi malı tütünlerin ve gerek zürraa ait olanların iyi bir surette muhafaza
ları için mevcut kendi malı ambarların kifayet etmemesinden her sene vasati 250 000 lira 
mukabilinde muhtelif yerlerde depo olarak müteaddit binalar kiralamaktadır. Bu binaların 
büyük bir kısmı depo olarak yapılmadığı, ve depo olanlarının dahi tütüncülük için fennen 
lâzımlı cihetleri haiz olmamasından bu ambarlara konulan tütünler çok miktarda fire vermekle 
beraber ekseriyetle tütünlerin nefasetini giderdikleri, ve bilhassa tütün haşere ve hastalıklarının 
intişarına sebebiyet verdikleri, malûm bir hakikattir. 

İnhisarlar idaresi, esasen zürraın emanet tütünlerini 1701 sayılı kanuna tevfikan iyi muha
faza etmek mecburiyetinde olduğundan , memleketin mevakii muhtelifesinde tütünlerin iyi 
muhafaza edilmesini temin edecek fennî ve asri 96 adet ambarın inşası mecburiyeti karşısın
da bulunmaktadır . Gerek idare malı ve gerek zürraa ait tütünleri ihtiva edecek olan bu 
ambarların bir an evvel yaptırılınalarmdaki lüzum ve müstaceliyet aşikârdır. 

Bu maksadın temini için yapılan keşiflerine göre muhammen bedelleri beş milyon sekiz 
yüz kırk dön bin on dokuz liraya ve istiap hacimleri 27 915 250 kiloya baliğ olan bu 
ambarların, 3 752 125 liralık IQ 330 500 kiloluk yirmi dokuz adedinin iki sene nihaye
tinde ve 525 436 liralık 2 319 000 kiloluk on yedi adedinin üçüncü sene nihayetinde, ve 
1 566 458 liralık 6 265 750 kiloluk elli adedidin de beşinci sene nihayetinde yapılması 
bitirilmek, ve paraları bir kırediye raptedilerek 15 seneye kadar mukassatan ödenmek sure-
tile bir veya müteaddit müteahhitlere yaptırılması şekli düşünülmüş ve bağlı kanun lâyihası 
bu işlerin temini için hazırlanmıştır. 



Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 13 - V' - 1933 
M. No. 132 . 

Esas No. 1/654 
Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar idaresince memleketimizin muhtelif yerlerinde yaptırılacak fennî ambar ve depo bina
ları hakkında olup Başvekâletin 8 - V - 1933 tarih ve 6/1341 numaralı tezkeresile Yüksek 
Meclise gönderilerek encümenimize havale edilen kanun lâyihası Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekil
leri Mustafa Abdülhalik ve Ali Rana Beyefendilerle İnhisarlar umum müdürü Hüsnü Bey hazır ol
dukları halde tetkik ve mütalea olundu: 

Filvaki, memleketimizde yetişen tütün mahsulünün fennî şartlar dahilinde muhafazasına yara
yacak depo ve ambar binalarına ihtiyaç pek barizdir. 

İnhisar idaresi bu mahrumiyet ve ihtiyaç yüzünden hem kendi hesabına zararlara uğruyor, hem 
de kanunu mahsus ile muhafazasına mecbur olduğu zürra mallarım iyi koruyamadığı için sahip
lerini mutazarrır ediyor. Bundan başka mühim bir miktar parayı da icar bedellerine veriyor. 
Diğer taraftan fazla miktarda memur istihdamına mecbur kalıyor. Bu müteaddit iktisadî ve idarî 
sebepler hasebile idarece fennî ambar ve depo binaları inşası zaruridir. 

Ancak lâyihanın birinci maddesinde gösterildiği veçhile İdarenin bu iş için birden altı milyon 
liralık taahhüde bağlanarak on beş sene gibi uzun bir zaman zarfında paranın büyük kısmım faiz
lere vermesi muvafık görülemediğinden daha kısa bir zamanda ve az para ile nisbeten çok iş yap
mak ciheti tercih edilmiştir. 

Esasen bu kanun lâyihasına ait esbabı mucibe mazbatasında binalar inşaatı miktar, hacim ve zaman 
itibarile üç muhtelif safhaya ayrılmış olması, gerek meblâğ gerekse zaman taahhüdü itibarile daha 
az ve kısa bir mikyas ittihazını mümkün kılmaktadır. Bu itibarla encümenimiz birinci maddeyi 

( ve azamî altı sene zarfında ödenmek ve inşaat nihayet üç sene zarfında bitirilmek üzere üç 
buçuk milyon liraya kadar ) şeklinde tadilen kabul eylemiştir. Bu meblâğ sarfedildikten sonra 
icap ederse yeni tahsisatla ikmali de mümkündür.. 

Bundan başka bu binaların inşa edileceği yerlerde ambar ve depo için lâzım olan evsaf ve şera
iti iktisadiyeyi haiz ve Devlete ait arsalar varsa bu arsaların bedelsiz olarak inhisar idaresine 
tahsisi için lâyihaya bir madde ilâvesi kararlaştırılmıştır. Yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî 
heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
fTÜtlıuşaııe 
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Niğde 
Faik 
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Konya 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar idaresince muhtelif yerlerde 
yaptırılacak olan fennî ambar ve depo 

binaları hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — İnhisarlar idaresince muhtelif 

yerlerde yaptırılacak olan fennî tütün ambar ve 
depolan için her sene tediye edilecek miktarı 
o sene bütçesine konulmak ve azamî on beş se
ne zarfında Ödenmek üzre altı milyon liraya ka
dar taahhütlere girişmeğe ve bu miktara kadar 
bono vermeğe Gümrük ve inhisarlar vekili me
zundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

2 . V- 1033 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya M, Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. V. 

Dr. İt eşit Galip Hilmi Muhlis 
S. t. M. V. O. t. V. Zı\ V. 

Dr. Refik Ali Hana Muhlis 

3-
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İnhisarlar idaresince yaptırılacak tütün 
ambar ve depoları hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — inhisarlar idaresince muhtelif 

yerlerde yaptırılacak olan fennî tütün ambar 
ve depolan için her sene tediye edilecek mikta
rı o sene bütçesine konulmak ve azamî altı sene 
zarfında ödenmek ve inşaat nihayet üç sene zar
fında bitirilmek üzere üç buçuk milyon liraya 
kadar taahhütlere girişmeğe ve bu miktara ka
dar bono vermeğe Gümrük ve inhisarlar vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince am
bar ve depolann yaptırılacağı yerlerde evsaf ve 
şeraiti iktısadiyeyi haiz olarak bulunan Devlete 
ait arsalar bedelsiz inhisarlar idaresine verilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 





Sıra No 186 
Altın ve petrol arama ve işletme idarelerinin teşkiline dair 

I 599 numaralı kanun lâyihası ve.iktisat ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet o nisan 1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı û/899 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Altın ve petrol arama ve işletme idarelerinin teşkiline dair hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin l-IV-1933 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesilc birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Memleketimizde mevcut altın ve petrol madenlerinin ve bunların verim kabiliyetlerinin 
tetkiki ve bunlara müteallik bilumum işlerin ifası için teşkili teklif olunan hükmî şahsiyeti 
haiz idarenin sermayesini teşkil etmek üzere 500 000 liranın itası memleketimizin iktisadî 
vaziyetlerinin inkişafı noktasından çok faydalı görülerek işbu sermayenin Karadeniz boğazı 
tahlisiye idaresinin varidat fazlasından karşılık gösterilmek suretile I iazineden itası zazuri 
bulunmuş ve merbut kanun lâyihası bu esasa göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ildısat encümc-Hİ 

Karar No. 20 17 - IV - 1033 
Esas No. 1/500 

Yüksek Reisliğe 

Altın ve petrol arama ve işletme idarelerinin teşkiline dair İktisat vekâletince hazırlanıp İcra 
Vekilleri Heyetinin 1 - IV -1933 tarihli toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası encümenimize havale edilmekle İktisat vekili Celâl Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Memleketimizde petrol taharriyatı hakkında şimdiye kadar muhtelif zamanlarda teşebbüsata 
girişilmiş fakat bütün bu teşebbüsler hususî araştırmaları teşvik ve teshil mahiyetini ileri geçme
miştir. Bu maksat ile 14 mart 1926 tarihinde neşredilen bir kanun ile petrol taharriyatına Cumhuriyet 
Hükümeti zamanında hususî bir ehemmiyet atfedilmiş ve bu taharriyatı filî sahaya çıkarmak için 
bütçeye üç yüz bin lira kadar bir para konmuş ise de bu işi tam bir salâhiyetle idare edecek huşu-
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sî bir teşkilâtın meydana getirilememesmden yalnız tetkikatla kalınmış ve bu güne kadar müsbet bir 
netice elde edilememiştir. 

Hususî teşebbüslerin ademi muvaffakiyet sebepleri ise esasen memlekette petrol bulunmamasına 
katî kanaat hâsıl olduğundan mütevellit olmayıp ancak müteşebbislerin bu işin ehemmiyetile müte
nasip şahsî fedakârlıklara katlanamamasından ve bazılarının bu fedakârlığa inzimam eden teknik 
kabiliyetlerinin zâfından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Asırlarca elimizde tutup istifade edemeden terkettiğimiz Musul petrollan bunun en açık bir de
lilidir. Saltanat devrinde bu gibi madenlerin imtiyazlarını ya bizzat sultanlar veya devrin nüfuzlu 
ricali ellerinde tutmuşlar ve Avrupada kapı kapı dolaşarak satacak sermayedar aramakla vakit ge
çirmişlerdir. İşte gerek saltanat devrinin Musul petrollnnda doğurduğu bu acı akibet, gerek son se
neler zarfında memleketimizin bu günkü hudutları dahilinde bulunması kuvvetle ümit edilen mem-
balarm taharrisinde hususî teşebbüslerin müsbet bir neticeye varamamasını gören Hükümetimizin 
bu meselenin ehemmiyetini bihakkın düşünerek filiyata geçmek üzere bu lâyihayı Büyük Meclise 
sevketmesini encümenimiz takdirle karşılamıştır. Salâhiyettar zevata yaptırılan tetkikat neticesin
de elde edilen raporlara istinaden gerek petrol gerek altın madenlerinin meydana çıkarılan izle
rine ve eserlerine nazaran bu madenlerin işletmelerine tekaddüm edecek bir taharri masrafını ih
tiyar etmek fennin icaplarındandır. Bilhassa petrol hakkında başka memleketlerde de ayni yolda 
hareket edildiği ve bu uğurda bidayeten Büyük fedakârlıklar yapılarak feyizli neticeler elde edil
diği her keşçe malûm olan bir hakikattir. Bu noktai nazardan encümenimiz lâyihanın heyeti umu-
miyesini tasvip ettiği gibi esaslarının da hemen aynen kabulüne taraftar olmuştur. Lâyiha bir ta
raftan altın ve petrol arama ve işletme idareleri teşkiline ait daimî hükmü havi olduğu gibi bir ta
raftan da teşkil edilecek bu idarelere 1932 senesinde verilecek tahsisata müteallik bütçe hükmünü 
ihtiva ettiğinden encümenimiz bu iki hükmün ayrı birer lâyihaya mevzu olmasını şayanı tercih gör
müş ve bu maksatla bütçe kısmı esas lâyihadan tefrik edilerek ayrı bir lâyiha halinde hazırlan
mıştır. Esas lâyihada bu teşekkül edecek arama ve işletme idarelerinin şahsiyeti hükmiyeyi 
haiz yekdiğerinden ayrı idareler olması düşünülmüş olup encümenimiz de işin ehemmiyetini tak
dir ederek ticarî mahiyette çalışması elzem olan bu idarelerin resmî bir takım formalitelerden uzak 
tutulması esasını kabul etmiş ve madde de ibareye ait bazı değişikliklerden maada teşekkül edecek 
idarelerin maksadı teşkiline muvafık işleri yapması ve bu uğurdaki sarfiyatı icra etmesi tabiî 
vazife ve hizmeti cümlesinden olacağından buna müteallik fıkranın tayyi muvafık görülmüştür. 

İkinci madde maden nizamnamesile petrol kanunu ahkâmına göre arama ve işletme için mevcut 
hükümlerin bilhassa taharri ilmühaberi, taharri ruhsatnamesi ve imtiyazname almağa, bunların 
feshe ve ilmühaber ve ruhsatname ve imtiyaz sahalarının genişliğine ve zaman takyitlerine müteallik 
kısımlarının Devlet müessesesi olan bu idareler hakkında tatbik olunmaması maksadına matuf ol
makla bu maksadı teminen maddede bazı tavzihler yepılmış ve maddenin sonuna bu idarelerce 
arama ve işletmeye başlanacak yerlerde evvelce kazanılmış haklar varsa bunlara riayet edilme
sini temin maksadile bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Lâyihanın üçüncü maddesi cüzi ibare tadillerile kabul olunmuştur. 
Dördüncü madde : Lâyihanın dördüncü maddesinin ilk fıkrasile beşinci maddesi birleştirile

rek ve buna İktisat vekâletinin senede ne az bir defa buralar hesap ve muamelelerini tetkik 
ettireceğine dair bir hüküm ilâve edilerek tanzim edilmiştir. 

Beşinci madde : Lâyihanın dördüncü maddesinin ikinci fıkrası alınarak hazırlanmıştır. 
Altıncı madde : Lâyihanın altıncı maddesine mütenazırdır ve esas itibarile ayni hükümleri 

havidir. Yalnız blânçolann tanzimi, murakıpların bu blânçolan tetkik ederek rapor vermeleri, 
İktisat vekâletinin bu blânço ve raporları Büyük Millet Meclisine takdimi yeniden müddetlere 
tâbi tutulmuş ve murakıpların vazifelerine ait bazı işaretler ilâve olunmuştur. 

Lâyihanın yedinci ve sekizinci maddeleri Hükümet lâyihasının sekiz ve dokuzuncu maddele
rinin aynidir. 

Hükümet lâyihasındaki yedinci madde yukarıda da arzolunduğu üzere tahsisata müteallik
tir. Tahsisata ait hüküm ancak o tahsisatın verildiği malî sene ile mukayyet olduğundan teşki-
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M. S ad cifin 

lata müteallik hükümden ayrılmış ve buna ait madde ikinci lâyihanın birinci maddesi olmak 
ve cüzi ibare tavzihi yapılmak üzere kabul olunmuştur. İkinci lâyihanın ikinci ve üçüncü mad
deleri de usule müteallik olarak ilâve olunmuştur. 

Bu maruzatımız dahilinde hazırlanan iki lâyiha havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere takdim kılınmıştır efendim. 

iktisat H. Rs. M. M. Kû 
Udini*' Şobin K. Afyon K. 
Hakir İsmail Alsosınanzadc izzet 

Aza Aza Aza 
İstanbul Aı>kara 

M. Yasar Eşref 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütcf' e ne ilmeni 

M'. No. VW VI-Y -Ift.Vi 
Esas No. !/.')!)<) 

Yüksek Reisliğe 

Altın ve petrol arama ve işletme idarelerinin teşkili hakkında olup Başvekâletin 2 nisan 1933 
tarih ve 6/899 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası İktisat encümeni 
mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınmakla Maliye vekili ile İktisat vekâleti vekili beyler 
ve İktisat vekâleti müsteşarı Hüsnü Bey hazır oldukları halde encümenimizce de tetkik ve müzakere 
olundu. 

Encümenimiz İktisat encümeninin bu husustaki mütaleasına iştirak ederek lâyihayı mezkûr encü
menin tadilâtı dairesinde kabul eylemekle beraber 4} 5 ve 6 inci maddelerde bazı tadilât icrasına lü
zum görmüştür. 

Altın ve petrol arama ve işletme idareleri ihtiyacı için lüzumu olan tahsisatın ihtiyaçlara göre ve 
bütçenin müsaadesi dairesinde verilmesi tabiî görüldüğünden dördüncü madde metninden ( her se
ne ) kelimesi çıkarılmış ve mezkûr maddeye, verilecek tahsisatın Hazinece makbuz mukabilinde te
diye olunacağına dair bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Bu idarelere ait her türlü muamelâtın İktisat vekâletince tayin edilecek esaslar dairesinde ya
pılması muvafık görüldüğünden beşinci madde tadilen kabul edilmiştir. 

Bu idarelerin senelik blânço ve murakıp raporlarının tetkik ve tasdiki için altıncı maddede gös
terilen umumî heyet yerine Bütçe ve İktisat encümenlerinden mürekkep umumî heyetin ikamesi 
bazı emsaline nazaran daha amelî görülmüş ve bu sebeple madde tadilen kabul edilmiştir. 

Bu idarelere verilecek 500 000 liralık tahsisat Düyunu umumiye bütçesinden nakil suretile temin 
edilmiş olduğundan tahsisat lâyihası dahi yeniden yazılmıştır. Umumî Heyetin yüksek tasvibine ar-
zolunur. 

Rois 
(<üınüşane 
II. Fehmi 

Aza 
İstanbul 

Had etti ıı 

Roisvekili 
Konya 

K. JTilsnii 
Aza 

İsparta 
Milherrem 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 
Aza 

(«irosun 
Kâzım 

Aza 
VJ I aziz 

/ / . Tahsin 
Aza 

Kayseri 
A..Hilmi 

Aza. 
Edirne 
Fail,-

Aza 
Sivas 

M. Remzi 

Aza 
Corum 

M asi a fa 
Aza 

Manisa 
M. Tanju 



TTÜKÛMETîN TEKLİFİ 

Altın re petrol arama re istetme idarele
rinin tesis re idaresine ve bu iş irin İL1-
tısat vekâleti W:i:> senesi b tilersin e 

:>00 000 liralık fer/safa de tahsisat 
Hasma dair l;anıtn lâıp'hası 

MADDE 1 — Memleket dahilinde altın ve 
petrol ve bunlarla birlikte meydana çıkacak di
ğer madenleri aramak ve arama neticesi uygun 
olursa bunları işletmek ve işbu arama ve 
işletmeğe ait bütün işleri ve bu uğurda
ki sarfiyatı yapmak üzere ticarî maksat
la İktisat vekâletine bağlı ve vekâletin teftiş ve 
murakabesi altında hükmî şahsiyeti haiz altın 
ve petrol arama ve işletme idareleri kurulmuş
tur. 

MADDE 2 — Altın ve petrol arama ve işlet
me idareleri; arama ve istikşaf ruhsatnameleri 
ve imtiyazı almağa ve bunların feshine veya sa
halarının genişlik itibarile tahdidine dair bu gün 
tatbik edilmekte olan bütün hükümlerden müs
tesnadır. Ancak bu idareler, araştıracakları 
yerlerin hudutlarını, aramağa başlamadan evvel 
İktisat vekâletine bildirmeğe mecburdur. 

MADDE 3 — Altın ve petrol arama ve işlet
me idareleri, birbirinden büsbütün ayrı iki şah
siyettir. Bu idareler birer müdür tarafından 
idare olunur. Kadrolarını İktisat vekâleti tan
zim eder. 

Müdürler, iktisat vekâletinin inhası, İcra Ve
killeri Heyetinin karan ve Reisicumhurun tasdi
ki ile tayin olunur. Ecnebi ve Türk mütehassıs 
ve mühendisler müdürlerin inhası üzerine İk
tisat vekâletince tayin olunur. Mesul muhasip
ler İktisat vekâletinin intihabı üzerine Maliye 
vekâletince tayin olunur. Diğer memur ve müs
tahdemlerin tayinlerini müdürler yapar. 

MADDE 4 — Arama ve işletme masarifine 
karşılık olmak üzere bu idarelere lüzumu olan 
mütedavil iptidaî sermayeler lüzum ve 
ihtiyaca göre her sene İcra Vekilleri Heyetince 
tesbit ve umumî bütçeden tediye olunur. Bu 
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İKTTSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Altın ve petrol (trama re işletıiK 
idareleri teşkiline dair L-aırtın 

la (fiti a sı 

MADDE 1 — Türkiye dahilinde altm ve pet
rol ve bunlarla beraber çıkacak diğer madenleri 
aramak ve arama neticeleri elverişli olursa bu 
madenleri işletmek üzere ticarî maksatla İktisat 
vekâletine bağlı ve İktisat vekâletinin teftiş 
ve murakabesi altında hükmî şahsiyetli altın ve 
petrol arama ve işletme idareleri kurulmuştur. 

MADDE 2 — Altın ve petrol arama ve işlet
me idareleri bidayeten istikşaf ve taharri ve iş
letme için ilmühaber, ruhsatname ve imtiyaz al
mak mecburiyetine ve maden nizamnamesile pet
rol kanununun istikşaf ve taharriye ait diğer 
usullerile zaman ve saha tahdidi hükümlerine ve 
fesih ve iptal şartlarına tâbi tutulmaz. Ancak 
bu idareler istikşaf, taharri ve işletmeğe başla
mazdan evvel çalışacakları sahaların hudutları
nı İktisat vekâletine bildirmek ve buralarda il
mühaber, ruhsatname ve imtiyaz alınmak sure-
tile kazanılmış haklar varsa onlara riayet etmek 
mecburiyetindedirler. 

MADDE 3 — Altın ve petrol arama ve işlet
me idareleri, birbirinden ayrı iki şahsiyettir. Bu 
idareler birer müdür tarafından idare olunur. 
Kadrolarını İktisat vekâleti tanzim eder. 

Müdürler İktisat vekâletinin inhası İcra Ve
killeri Heyetinin kararı ve Reisicumhurun tas
diki ile tayin olunur. Türk ve ecnebi mütehas
sıs ve mühendisler müdürlerin inhası üzerine İk
tisat vekâletince tayin olunur. Mesul muhasipler 
İktisat vekâletinin intihabı üzerine Maliye vekâ
letince tayin olunur. Diğer memur ve müstah
demlerin tayinlerini müdürler yapar. 

MADDE 4 — Altm ve petrol arama ve işlet
me idareleri ihtiyacı için her sene İktisat vekâ
leti bütçesine lüzumu kadar tahsisat konularak 
iptidaî ve mütedavil sermaye olmak üzere mez
kûr idarelere verilir. Bu idarelerin sermayeleri 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — iktisat encümeninin tadili veç
hile kabul 

MADDE 2 — İktisat encümeninin tadili veç
hile kabul 

MADDE 3 — İktisat encümeninin tadili veç
hile kabul 

MADDE 4 — Altın ve petrol arama ve iş
letme idareleri ihtiyacı için İktisat vekâleti büt
çesine lüzumu kadar tahsisat konularak iptidaî 
ve mütedavil sermaye olmak üzere mezkûr ida
relere Hazinece makbuz mukabilinde verilir. Bu 



idareleri taahhüt altına sokacak ve ilzam ede
cek bütün evrak ve vesikalarda İktisat vekâle
tinden bu hususta salahiyetli iki imzanın bulun
ması şarttır. Sarfiyat dahi bu imzalarla yapı
lır. Bir defada on bin lirayı geçen sarfiyat ve 
taahhüdatm ifası için İktisat vekâletinin müsa
adesi alınmak icap eder. 

MADDE 5 — Altın ve petrol arama ve işlet
me idarelerinin sermayeleri ve bütün muame
leleri ile sarfiyatı muhasebei umumiye, müza
yede ve münakaşa ve ihalât kanunlarına ve Di
vanı muhasebat murakabesine tâbi değildir. 

MADDE 6 — Bu idarelerin senelik blânço-
lan her malî senenin sonundan itibaren en çok 
altı ay zarfında birisi İktisat vekâletinden ve 
diğeri Maliye vekâletinden tayin edilecek iki 

muvakkat murakipten müteşekkil bir heyete tev
di olunur. Heyet bu hesabatı tetkik ederek 
tevdi tarihinden itibaren en çok üç ay içinde 
raporunu İktisat vekâletine verir. İktisat ve
kâleti de blânçoyu ve murakıp heyetinin ra
porunu kendi mütaleasile beraber Büyük Millet 
Meclisi Bütçe ve İktisat encümenlerinin reisi ve 
mazbata muharrirlerile ikisi İktisat ve birisi 
Maliye vekâletinden tayin edilen üç azadan 
mürekkep Heyeti Umumiyeye tevdi olunur. 

Heyeti Umumiyenin tasdik kararı arama 
işletme idarelerinin senelik muamelâtından do
layı alâkadar memurları ibra mahiyetindedir. 

MADDE 7 — İktisat vekâletinin 1932 senesi 
bütçesinin açılacak numaralı fasla altın 
arama ve işletme idaresi için 200 bin ve petrol 
arama ve işletme idaresi için 300 bin ki ceman 
beş yüz bin lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

ve bütün sarfiyat ve muameleleri muhasebei u-
mumiye, müzayede ve münakaşa ve ihalât ka
nunlarına ve Divanı muhasebat vizesine tâbi de
ğildir. 

Ancak İktisat vekâleti bu idareler hesabat ve 
muamelâtını her sene en az bir defa teftiş etti
rir. 

MADDE 5 — Altın ve petrol arama ve işlet
me idarelerini taahhüt altına koyacak ve ilzam 
edecek bütün evrak ve vesaik ile bilûmum sarfi
yatın İktisat vekâletince salâhiyet verilmiş ve bu 
salâhiyet usulen ilân olunmuş müdür ve memur
larından en az ikisi tarafından imza edilmiş ol
ması şarttır. 

Bir defada on bin lirayı geçen taahhüdat ve 
sarfiyatın yapılabilmesi için daha evvel İktisat 
vekâletinin müsaadesi alınmak icap eder. 

MADDE 6 — Altın ve petrol arama ve 
işletme idareleri senelik blânçolarını her 
malî senenin sonundan itibaren üç ay zar
fında ihzara mecburdurlar. Bu blânçolar 
Maliye ve İktisat vekâletlerince her biri 
için tayin olunacak birer murakipten müte
şekkil iki heyet marifetile bütün hesap ve mu
ameleler ve istinat ettikleri vesikalar görülmek 
suretile blânçolann kendilerine tevdii tarihinden 
itibaren iki aylık bir müddet zarfında tetkik ve 
bir raporla İktisat vekâletine tevdi olunur. 

İktisat vekâleti de bu blânçolarla murakıp 
raporlarını kendi mütalealannı ilâve ederek bir 
ay zarfında Büyük Millet Meclisine takdim 
eder. Bu blânço ve raporlar Büyük Millet Meclisi 
Bütçe ve İktisat encümenleri reisi ve mazbata 
muharrirlerile ikisi İktisat, birisi Maliye vekâ
letlerince intihap olunacak üç azadan müteşekkil 
bir umumî heyet tarafından tetkik olunur. Umu
mî heyetin tasdik kararlan bu idarelerin senelik 
muamelelerinden dolayı alâkadar memurları ib
ra hükmündedir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 



idarelerin sermayeleri ve bütün sarfiyat ve mua
meleleri muhasebei umumiye, müzayede ve mü
nakaşa ve ihalât kanunlarına ve Divanı muha
sebatın vizesine tâbi değildir. 

Ancak İktisat vekâleti bu idareler hesabat 
ve muamelâtını her sene en az bir defa teftiş 
ettirir. 

MADDE 5 — Altın ve petrol arama ve işlet
me idarelerince yapılacak her türlü muamelât 
ve taahhüdat ve sarfiyat İktisat vekâletince ta
yin olunacak esaslar dairesinde icra olunur. 

• MADDE 6 — Altın ve petrol arama ve işlet
me idareleri senelik blâncolannı her malî sene
nin sonundan itibaren üç ay zarfında ihzara 
mecburdurlar. Bu blânçolar Maliye ve İkti
sat vekâletlerince her biri için tayin olunacak 
birer murakıpten müteşekkil iki heyet marife-
tile bütün hesap ve muameleler ve istinat ettik
leri vesikalar görülmek suretile blançoların 
kendilerine tevdii tarihinden itibaren iki aylık 
bir müddet zarfında tetkik ve bir raporla İkti
sat vekâletine tevdi olunur. 

İktisat vekâleti de bu blânçolar ile murakıp 
raporlarını kendi mütaleasım da ilâve ederek 
tetkik ve tasdik olunmak üzere bir ay zarfında 

Büyük Millet Meclisi Bütçe ve İktisat encümen
lerinden mürekkep umumî heyete tevdi eyler. 
Umumî heyetin tasdik kararlan alâkadar me
murların ibrası hükmündedir. 

MADDE 7 — İktisat encümeninin tadili veç
hile aynen kabul 
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MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 
1-IV-1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
ismet Yusuf Kemal Zekâ/i 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mİ V. Na. V. lk. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl 
S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

9 
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MADDE 8 — İktisat encümeninin tadili veç

hile aynen kabul 

İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesine 500 000 
liralık fevkalâde tahsisat itasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1'— iktisat vekâleti 1932 malî se
nesi bütçesinin yeniden açılacak numaralı 
altın ve petrol arma işletme idareleri için ve
rilecek iptidaî sermaye faslına altın idaresi için 
200 000, petrol idaresi için 300 000 ki ceman 
500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

% 

1932 malî senesi Düyunu umumiye bütçesinden 
naklen İktisat vekâleti bütçesine fevkalâde tah

sisat konulmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî senesi Düyunu umu
miye bütçesinin 188 inci faslından 500 000 lira 
tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ten» 
zil edilen mebaliğden 200 000 lirası 1932 malî se* 
nesi İktisat vekâleti bütçesinde (altın arama ve 
işletme idaresi iptidaî ve mütedavil sermayesi) 
namile yeniden açılan 648 inci fasla ve 300 000 
lirası da (petrol arama ve işletme idaresi iptidaî 
ve mütedavil sermayesi) namile yeniden açılan 
649 uncu fasla fevkalâde tahsisat olarak konul
muştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur, 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TEKLİFİ feÜTCE ENCÜMENİNİN TADİLİ 



# 



Sıra No 187 
İsparta mebusu Kemal Turan ve Malatya mebusu Mahmut 
Nedim Beylerin askerî ve mülk? tekaüt kanununun 55 inci 
maddesine bazı fıkralar ilâvesine dair 2/22 numaralı kanun 
teklifile askerî ve mülkî tekaüt kanununun muvakkat 2 nci 
maddesinin tefsiri hakkında 3 17 numaralı Başvekâlet tez

keresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

İsparta mebusu Kemal Turan ve Malatya mebusu M. Nedim Beylerin, askerî ve mülkî tekaüt 
kanununun 55 inci maddesine bazı fıkralar ilâvesine dair 2/22 numaralı kanun teklifi 

Yüksek Reisliğe 

( 1683 ) numaralı tekaüt kanunu dul zevceler ve yetim kızlar hakkında ayrı ayrı ahkâmı 
ihtiva etmektedir. 

Dul zevceler tekrar evleninceye veya ölünceye kadar zevçlerinden tahsis olunacak dul maa
şını alırlar. Bu ahkâm eski tekaüt kanununda da aynen vardır. 

Yetim kız ve dullara gelince bunlar ancak yirmi beş yaşından küçük iseler, babalarından 
maaş tahsis olunur ve yirmi beş yaşına gelince kesilir. 

Babalarının vefatında yirmi beş yaşından yukarı yaşta olan kız evlâda yetim maaşı tahsis 
olunmaz. 

Eski tekaüt kanununa göre kız ve dullara hangi yaşta olursa olsunlar babalarından maaş 
tahsis edilir ve bunlar evleninceye veya ölünceye kadar verilirdi. Hatta bunlardan evlenmesi 
üzerine maaşı kesilenlere, dul kaldıklarında teehhüllerinden evvel aldıkları yetim maaşı tekrar 
tahsis olunurdu. 

(1683) numaralı tekaüt kanununun 47 nci maddesi : babalarından kızlara kalacak yetim 
maaşlarına ait eski kanun hükümlerini tamamen takyit etmiş, kanunun ikinci muvakkat mad
desi ise, 25 ile 45 yaşları arasındaki, kız evlâtların babalarından almakta oldukları maaşların 
iki seneliği birden verilmek suretile - tasfiyelerimi emreylemiştir. 

Eski ve yeni tekaüt kanunlarına nazaran iki cihetten maaşa müstahak yetimlere, en çok 
alacakları cihetten maaş tahsis olunur. 

Eski kanuna göre, mesela: Babasından maaşa müstehak bir kadın, evlendikten sonra dul 
kalır ve zevcinden müstehak olduğu maaş babasınmkinden yüksek olur ise, dul zevce sıfatile 
şayet babasından alacağı maaş daha yüksek ise, yetim sıfatile maaş alırdı, vs böylece tekrar 
evleninceye veya ölünceye kadar bu maaşlardan müstefit olurdu. 

Halbuki, yeni tekaüt kanunu, babasından maaş alan ve (25) ile (45) yaş arasında olan 
kız evlâtları alelıtlak tasfiyeye tâbi tutmuştur. 

Zevcinden dahi maaşa müstahak olduğu halde babasının maaşının yüksek olması hasebile 
kendilerine yetim sıfatile maaş tahsis olunmuş bir çok kadınlar da bu ıtlak hasebile 
tasfiyeye maruz kalmışlardır. 

Halbuki babasından müstehak olduğu maaş az ve zevcininki çok olmasından, dul zevce 
sıfatile maaş tahsis olunmuş olan bir çok kadınlar eski ve yeni kanunların dul zevceler hak
kındaki daimî ahkâmından istifade ederek maaşlarını almakta bulunmuşlardır. 
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Zevçlerinden kalan maaş yerine, babalarından kalan maaşı almak mevkii kanunisinde olan 

dul evlâtların, ayrıca dul zevce sıfatile de haiz oldukları hak ile yeniden mevzu tasfiye ahkâmı 
arasındaki tezat; yeni tekaüt kanununun tanzimi esnasında derhatır edilmemiştir, 

Müstehak olunan iki maaştan fazlasının tahsisi vazıı kanunun yetim lehine koyduğu bir 
esastır. 

Dul evlâtların, tasfiyeye tâbi olmıyan zevçlerinin maaşı yerine, babalarından muhassas 
maaşı almaları; dul zevcelik hakkının sukutundan değil lehlerine mevzu hükümlerden 
istifadelerine mestenittir. 

Bu gibileri tasfiyeye tâbi tutmak; yetimlerin lehlerine mevzu hükümlerle ve onların men-
faatlerile telif olunmaz bir hâdisedir. 

Binaenaleyh kanunun en yüksek maaşın tahsisi hususundaki mutlak hükmüne bir kaydi 
ihtirazı" koymak ve bu hükümle kanunun dul zevceler hakkındaki daimi hükmünü telif etmek 
iktiza eder. 

Tatbikat neticesi meydana çıkan hâdiseler muvacehesinde, kanuna hak ve adaleti mutlak 
surette tatbik edecek yeni kayitler ilâvesi zarureti vardır. 

Bu sebeple kanunun 55 inci maddesinin ilk fıkrasına aşağıdaki fıkranın tezyiii icap 
etmektedir. 

« Ancak baba ve kocaları cihetinden maaşa müstahak olan dul zevcelerin, yetim ve dul 
maaşlarından hangisini tercih ettikleri hakkında reyleri alınır. » Bu fıkra ile kanunun mühim 
noksanı ikmal ve ihtiyarında olmayarak istimal edilmiş bir hakkın, ayni mahiyetteki hak 
sahipleri için tatbik edilen hükümlerden istifadesi, temin olunmuştur. 

Ancak tekaüt kanununun meriyeti mebJei ile bu güne kadar geçen zaman zarfında tatbik 
edilmiş tasfiye muamelelerinin tashihi madelet icabı olduğundan şu fıkranın dahi evvelkisine 
tezyiii zaruridir. 

(Maaşı en çok cihetten muhassas olup 47 nci ve muvakkat 2 nci maddeler hükmüne göre 
maaşları kesilmiş olan dul kadınlar, kocaları cihetinden müstehak oldukları maaşın tahsisini 
istedikleri takdirde, verilen ikramiyeler borçlandırılarak tasfiye tarihinden itibaren yeni tahsis 
muamelesi yapılır.) 

İsparta Malatya ""'• 
Kemal Turan M. Nedim 

İsparta mebusu Kemal Turan ve Malatya mebusu M. Nedim Beylerin kanun teklifi 
1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 55 inci maddesine bazı fıkralar ilâvesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun elli beşinci maddesinin ilk 
fıkrasına şu fıkralar tezyil edilmiştir: 

( Ancak baba ve kocalar cihetinden maaşa müstahak olan dul zevcelerin yetim veya dul ma
aşlarından hengisini tercih ettikleri hakkında reyleri alınır. Maaşı en çok cihetten muhassas 
olup 47 nci ve muvakkat ikinci maddeler hükmüne göre maaşları kesilmiş olan dul kadınlar ko
caları cihetinden müstehak oldukları maaşların tahsisini istedikleri takdirde, verilen ikramiyeler 
borçlandırılarak bu cihetten tahsis muamelesi yapılır ). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Askerî ve mülkî tekaüt kanununun muvakkat 2 nci maddesinin tefsiri hakkında 3/17 numa

ralı Başvekâlet tezkeresi 

T. C. \ '. "", , 
Başvekâlet 18-111-1931 

Mııa nı el âl m iidürlüijü 
Sayı: G/761 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tekaüt kanununun muvakkat ikinci maddesinin tefsiri hakkında Millî Müdafaa vekâletinden 
yazılan 31/638 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasmın ifa ve neticesinin işarına müsaade buyurulması arzolunur efendim. 
Başvekil 
tsmet 

Başvekâleti Celileye 

Tekaüt kanununun 55 inci maddesi yetimlere en çok alacağı cihetten maaş verilmesini ve mu
vakkat ikinci maddesi de (25) yaşından yukarı kız çocuklara iki senelik maaşlarım birden verip 
alâkalarının kesilmesini emrediyor. 

Bu iki maddeden birincisi yetimleri mutlak olarak terfih gayesini, diğeri ise (25) yaşından 
yukan evlenmemiş kız çocukları evlendirmeğe yol açmak maksadını gözettiği halde bu iki maddenin 
gaye ve maksatları lâyikile düsünülmeyerek tatbiki cihetine gidilince yetimlerden bir kısmı cidden 
mağdur bırakılmış olacak ve meselâ iki dul kadından birinin ölmüş kocasının rütbesi ölen babasının 
rütbesinden yüksek ise kocasının maaşmı devam üzere almasına mukabil diğer dul kadının ölen 
babasının rütbesi kocasından büvük ise iki seneliği birden verilerek defaten maaşı kesilecektir ki, 
kocaları ölmüş yanyana duran iki kadından biri babasının yüzünden müreffeh, diğeri ayni yüzden 
mağdur kalacaktır. 

Vazn kanunun; (55 madde ile) mahza yetimleri maişet güçlüğünden bir derece korumak husu
sundaki yüksek gayesi tamamile kavranılamazsa yetimlere şifa veren bu madde « ayni kanunun 
muvakkat ikinci maddesindeki kelimlere bağlanmak yüzünden » yetimlerden bir kısmı için elem 
verici bir mahiyet alacaktır. 

Vazn kanunun « muvakkat ikinci madde ile » 25 yaşından yukarı evlenmemiş kız çocukları ev. 
lenme, çocuk yetiştirme yoluna sürmek için ölmüş babasının maaşını elinden almak istemesindeki 
vatanî düşüncesi yanında; 

Ölmüş kocasından maaş almakta iken babası ölünce, kanundaki kız çocuk tabirine sokularak 
bir kaç çocuklu ve artık evlenmeğe ne arzusu ve ne de takati olmayan belki sakat bir dul kadını ev
lenmeğe icbar ile çürük temelden aile ocağı kurdurmak düşüncesi asla yer tutamazdı. 

Bu sebeple babalarından maaşı verilerek alâkalarının kesilmesine razı olmayan ve hiç olmazsa 
kocalarından muhassas maaşlarının devam üzere verilmesini istirham eden dul kadınların müracaat-
leri tevali ettiğinden ve 55 inci maddede arzuya bakılmayarak babalarından maaşı kesileceği hak
kında sarahat olmadığından muvakkat ikinci maddedeki «kız çocuklar» arasında dul kadın dahil 
olmadığı hakkında bir tefsir kararı alınması tasvibi samilerine iktiran eylediği takdirde icabına e-
mir buyurulmasını arz ve istirham eylerim efendim. 

M. M. V. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Maliye encümeni :/-7 - VI -1932 

Karar S o. Of) 
K.sa.s Xo. ;>/;>;>, :)/1} 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı tekaüt kanununun muvakkat ikinci maddesinin tefsiri hakkında Millî Müdafaa 
vekâletinden yazılan tezkere suretinin gönderildiğine dair Başvekâletin 6/761 numaralı ve 18 - III -
1931 tarihli tezkeresile mezkûr kanunun 55 inci maddesine bazı fıkralar ilâvesine dair İsparta 
mebusu Kemal Turan ve Malatya mebusu Mahmut Nedim Beyefendiler tarafından verilen ka
nun teklifi encümenimize havale edilmekle Millî Müdafaa ve Maliye vekâletlerinden gelen mahsus 
memurlar hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Gerek vekâleti müşarileyhanın gerek Kemal Turan ve Mahmut Nedim Beyefendilerin bu bap
taki teklifleri: 

Evvelki tekaüt kanununa tevfikan baba cihetinden daha fazla isabet etmesine mebni yetim 
maaşı tahsis kılınmış olan dul kadınların 1683 numaralı tekaüt kanunu meriyete geçtikten son
ra tasfiyeye tâbi tutulmak suretile maaşlarının kesilmesinden mütevellit vaziyetin tashihi nok
tasına matuftur. 

Filhakika bu baptaki esbabı mucibe mazbatalarında da beyan ve izah kılındığı üzere iki dul 
kadından birisine yalnız kocasından maaşa müstahak olması hasebile dul maaşı tahsis kılınıyor 
ve elyevm bu maaşın itasına devam ediliyor. Diğeri ise hem kocadan, hem de baba cihetinden ma
aşa müstahak olup, fakat babadan daha fazla maaş isabet etmiş olmasına binaen evvelki kanun hük
müne tevfikan kendisine yetim maaşı bağlanıyor ve bu kadın elyevm meri olan kanunun muvak
kat ikinci maddesine tevfikan da tasfiyeye tâbi tutulmak suretile maaştan mahrum bırakılıyor. 
Bu ise kocadan maaşa müstahak olan dul kadınların maaşlarının devamı prensibi adalet mefhumu 
ile kabili telif olmayan bir vaziyet ihdas ediyor. 

Çünkü koca tarafından isabet edecek olan maaşın esas olduğuna nazaran her iki cihetten maaşa 
müstahak olan dullara baba cihetinden fazla isabet eden maaşın tahsisi, aradaki farkın kocadan müs
tahak maaşa ilâvesi mahiyetinde ve maaş sahibinin lehinde olmak üzere evvelki kanuna vazedil
miş bir hükme müstenittir. Binaenaleyh tahsis kılınan maaşta hesaba esas olan bu hükmün koca
dan gelen hakkın izalesine bir sebep teşkil edemeyeceğine ve bu itibarla kocasından da maaşa müs
tahak iken baba cihetinden maaş alan dulların kız çocuklar hakkında tatbik edilen muameleden ha
riç olduğuna encümenimiz kani olarak mezkûr 1683 numaralı kanunun muvakkat ikinci maddesi
nin birinci fıkrasındaki « kız çocuklar » tabirinin tefsiri suretile vaziyetin tashihini muvafık gör
müş ve bu yolda bir tefsir fıkrası hazırlamıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Mal. 10. Reisi 
Çorum 
İsmet 

Aza 
Tspai ' la 

Kemal Turan 

M. M. 

Aza 
Kütahya 
Ömer 

Kâ. 
istanbul 
31. Ziya 

Aza 
Aydın 

Adnan 

Aza 
Malatya 

M. Nedim 

Tefsir fıkrası 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun muvakkat ikinci maddesinin birinci fıkra
sındaki « kız çocuklar » tabirinin tefsiri 

Kız çocuklar (Kocasından da maaşa müstahak iken baba cihetinden maaş alan dullar hariç ). 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 13 - V - 1933 

M. No. 131 » . . , , . 
Esas No. 2/22, 3/17 " " ' \ '''•."' "' 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun muvakkat ikinci maddesinin tefsiri hakkındaki 
* 

Başvekâletin 18 - III - 1931 tarih ve 6/761 numaralı tezkeresile mezkûr kanunun 55 inci madde
sine bazı fıkralar ilâvesi suretile tadiline dair İsparta mebusu Kemal Turan ve Malatya mebusu 
Mahmut Nedim Beylerin kanun teklifi Maliye encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi 
edilmekle Millî Müdafaa vekili Zekâi Bey ile Muhasebat umum müdürü Faik Bey hazır oldukları 
halde tetkik ve mütalea edildi. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun elli beşinci maddesinin birinci fıkrası « müte
addit cihetten maaşa müstahak olan yetimlerin maaşı en çok alacağı cihetten hesap olunur » diye 
yazılı olup bu hükme göre kocasından ve babasından maaşa müstahak olan dul bir kadının babasın
dan kalan maaşı kocasından kalan maaşına nazaran daha fazla olduğu takdirde bu maaşın veri
leceği meydandadır. Ancak, bu takdirde muvakkat ikinci maddenin « bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte yaşlan yirmi beşi mütecaviz bulunan kız çocuklara muhassas maaş ve tahsisatı fevkalâ
deleri mecmuunun iki seneliği defaten verilerek alâkaları kesilir » diye yazılı birinci fıkrasına 
göre zevci ve babası ölerek maaşa nail olan bir kadın fazla maaş bırakan babaya nazaran kız 
çocuk telâkki edileceğine binaen bu fıkra hükmünü tatbik zarureti tahakkuk ederek zevcinden 
kalan daha az maaşı devamlı olarak almaktan mahrum olduğu gibi babadan kalan fazla maaşı 
dahi devamlı olarak alamayarak tasfiyeye tâbi tutulacaktır. 

Halbuki babadan maaşı olmayan veyahut babadan maaşı daha az ve kocadan maaşı daha çok 
olarak müstahakkı maaş bulunan her hangi bir kadına kocadan kalan maaş tahsis olunduğu tarzda 
bu kadın mahza muvakkat ikinci maddenin (kız çocuklar) tabiri içine girmemesinden dolayı koca
sından kalan maaşı devamlı olarak alacaktır. 

Vatandaşların yedi iktidarında olmayan bir sebepten dolayı bazılarının bir haktan mahrum tu
tulması ve bazılarının dahi bir hakka mazhariyeti müsavatsızlık ve adaletsizlik neticesini tevlide 
kâfi makbul bir sebep addedilemeyeceği tabiidir. 

Onun için haddi zatinde müteaddit cihetten maaşa müstahak olanları mutlak olarak himaye 
ruhunu ttaşıyan elli beşinci maddenin birinci fıkrası hükmünü bazı vatandaşlar için tatbiksiz ve 
gayesiz bırakan muvakkat ikinci maddenin birinci fıkrası hükmünden kurtarabilmek için birinde 
(yetimlerin) diğerinde (kız çocukların) diye kullanılmış olan iki kelimenin farkından çıkan bu te
nakuzu ortadan kaldırmak üzere elli beşinci maddenin tadilini muvafık telâkki ettik. 

Çünkü; elli beşinci ve muvakkat ikinci maddeler metinleri pek vazıh ve ibareler çok sarih oldu
ğu için hükümler arasındaki meşhut tenakuzun tefsir ile kabili hallolmadığını gördük. 

Elli beşinci maddenin tadili halinde dahi evvelce yani 1683 numaralı kanunun meriyete girdiği 
tarihte muvakkat ikinci maddenin hükmüne tâbi tutulmuş ve bu yüzden mahrumiyete uğramış olan
ları bundan kurtarmakla beraber Hazine hukukunu da vikaye etmiş olmak için de evvelce babala
rından tahsis olunan maaşın tasfiyesi neticesinde aldıkları paradan mahsup muamelesinin nasıl ya
pılacağı ve üst tarafının yeni tahsis olunacak dul yani koca maaşından ne suretle ve ne miktar 
kesilerek istirdat edileceği madde metninde yazılmıştır. 
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Yukarıda arzolunan mülâhazalara binaen hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvi

bine arzolunmuştur. 

Reis ReisvekiLi Aza Aza Aza Aza 
G-ümüşane Konya Aksaray Corum Elâziz Erzurum 
H.Fehmi K. Hüsnü A. Süreyya Mustafa II. Tahsin Asım 

Aza Aza Aza Aza. Aza Aza Aza 
Edirne Giresun İstanbul İsparta Manisa Niğde Sivas 
Faik Kâzım Sadettin Mükerrem M. Tur yut Faik M. Hemzİ 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİEt 

3 haziran 1930 tarih ve 1083 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanmıunan f>» 
inci maddesinin tadili hakkında liannıı lâyihası 

MADDE 1 — 3 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 55 
inci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Müteaddit cihetten maaşa müstahak olan yetimlerin maaşı en çok alacağı cihetten hesap 
olunur. 

Ancak maaşa müstahak olan dul zevcelere pederlerinden düşen yetim maaşı, dul maaşından 
fazla olursa reyleri alınır. Zevçlerinden intikal eden maaşları tercih ettikleri takdirde bu 
maaş tahsis olunur. 

Pederlerinden tahsis olunan maaş miktarı, zevçlerinden intikal eden maaştan fazla olmak 
hasebile 47 nci ve muvakkat ikinci maddeler mucibince tasfiyeye tâbi tutulan dul zevceler hak
kında dahi bu fıkra hükmüne tevfikan muamele olunur. 

Bunlar zevçlerinden intikal eden maaşı tercih ederlerse tasfiye tarihinden itibaren zevçle
rinden tahsisi lâzımgelen maaş miktarları hesap olunarak evvelce pederlerinden tahsis olunan 
maaşın tasfiyesi neticesinde aldıkları paradan mahsup olunarak üst tarafı, yeni tahsis oluna
cak dul maaşından dörtte biri kesilmek suretile istirdat edilir. 

Ellinci ve muvakkat dördüncü maddeler mucibince tasfiyeye tâbi tutulmuş bulunan zevce, 
ana ve baba ve zevçlere diğer cihetten daha fazla maaş tahsisi lâzımgeldiği takdirde yalnız iki 
maaş arasındaki fark miktarı tahsis ve ita olunur, 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

- J » M I « » - • 



Sıra NQ 190 
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Sıvas-Erzurum hattı ile Malatyadan başlıyarak Divriki civa
rında bu hatla birleşecek iltisak hattının yaptırılması hak

kında 1/641 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 

Muamelat müdürlüğü 25-IV-1933 
Sayı 6/1191 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Sivas-Erzurum hattı ile Malatya birleşme hatlarının yaptırılması hakkında Maliye vekilliğince 

hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24-IV-933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesj ile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Memleketimizin en kıymetli ve verimli ve her tt'ırlü inkişaf ve terakkiye çok elverişli mın-
takalarından birisini teşkil ettiği halde Cumhuriyet devrine kadar büsbütün bakımsız kalarak 
lâyık ve müsait olduğu ümran ve terakkiye mazhar olamayan şark vilâyetlerimizi mevcut hat
larla Hükümet merkezine, garp vilâyetlerimize ve Samsun, Mersin gibi mühim mahreçlere bağ-
lacarak mezkûr şark vilâyetlerile mülhakatının ve civarının her suretle yükselmesine ve bin-
netice günden güne artacak ve mahreç bulacak hububat ve sair mahsulâtile oradaki aziz hal
kımızın refahına hadim olacak ve her kış kar fırtınalarile geçilmez bir hale gelen yüksek dağ
ları ve sair mevanii aşarak yurdumuzun diğer kısmı ile o havalinin irtibat ve münakalâtını 
emin ve seri bir surette tanzim edecek, velhasıl oralara daimi hayat ve saadet verecek olan 
Sivas - Erzurum hattı ile Malatyadan başlayıp istikşaf ve tetkikatın vereceği neticelere göre 
mezkûr Sivas - Erzurum hattına münasip bir noktada kavuşacak ve bu suretle demiryol şebe
kemizi bir kat daha ıslah ve cenup vilâyetlerimizi de şark ve şimal vilâyetlerine ve yurdumuzun 
her noktasına bağlayacak olan Malatya iltisak hattının inşası hakkında ihzar edilen kanun lâyi
hası leffen arz ve takdim kılınmıştır. 

Bunlardan Sivas-Erzurum hattı Divriki-Eırat vadisi Kemah-Erzincan tarikile Erzuruma gide
cek ve iltisak hattı da Malatyadan başlıyarak Divrikinin civarında münasip bir noktada Sivas-
Erzurum hattına mülâki olacaktır. Yekdiğerinden ayrılmaz bir kül halinde bulunan bu hatlar
dan birincisinin tulü takriben 530 ve iltisak hattınmki de takriben 140 kilometre olmak 
üzere yekûnu altı yüz yetmiş kilometre kadar tahmin edilmekte olup geçecekleri arazinin 
arızası derecesine göre ray, travers ve sair yol malzemei ferşiyesi dahil olmak üzere her iki
sinin birden bedeli inşası 80 000 000 türk lirası tahmin olunarak her iki hattın sekiz sene 
zarfında ikmal edilmesi imkânı verilmek ve inşaatın inkitaa uğramayarak muntazam bir seyirle 
devamını temin eylemek üzere bu miktara kadar müteaddit senelere sari taahhüdat icrasına 
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mezuniyet verilmesi ve işbu inşaatın icrasına mukta/i tahsisatın her .̂ ene Nafıa bütçesine ko
nulması ve resülmali 80 00ü 000 lirayı geçmemek tilere emsali işlerde olduğu gibi bu in
şaat İçin de Ziraat bankası kefaletile bono ihracı icap etmekte olduğundan ilişik kanun lâyi
hası bu maksadın temini için tanzim ve takdim kılınmıştır, 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. At. 
Nafıa encümeni 7- V - /.'AV .7 

Karar No. V 
Esas No. 1/641 

Yüksek Reisliğe 

Sivas - Erzurum ve Malatya - Divrik birleşme hatlarının yaptırılması hakkında Maliye vekâle
tince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24-IV -1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte Başvekâleti Celileden Yüksek Reisliğe takdim 
olunup encümenimize havale buyurulmakla Maliye ve Nafıa vekillerinin huzurüe okundu ve ko
nuşuldu : 

Memleketimizin en kıymetli ve verimli yerleri olduğu halde şimdiye kadar her tülü muvasale 
yollarından ve bakımdan mahrum kalan şark vilâyetlerinin demiryollarile merkeze ve yurdun 
başka taraflarına bağlanması Cumhuriyet Hükümetimizin şükranla karşılanacak teşebbüslerinden-
dir. Şarkın en mühim merkezlerinden olan Erzurum, - Sivas - Divrik - Kemah - Erzincan - Erzu
rum istikametile merkeze bağlayacağı gibi Malatya - Divrik iltisak hattı da cenup vilâyetlerimizi 
şark ve şimale bağlayacaktır. Bunlardan Sivas - Erzurum hattı tahminen 537 ve Divrik - Malatya 
kısmı (140) kilometre ki ceman 677 kilometre olacaktır. 

Bu hatların her türlü inşaatile rayların bedeli 62 milyon ve ahşap travers bedeli üç buçuk mil
yon lira tahmin edilmiş olup bu miktara ihtiyaten yüzde beş (3 275 000) lira ilâve olunarak ye
kûnu 68 775 000 liraya varacaktır. Hattı yapacak müteşebbislere de yüzde 15 kâr olarak 
10 316 000 lira zammolursa muhammen miktar 79 910 000 liraya çıkar. Hattın istikameti ve gü
zergâhı memleketin gerek iktisadî ve gerek emniyeti noktai nazarından lâzım gelen şartlan ha
vidir. 

Binaenaleyh Büyük Gazimizin yüksek işaretlerile şimendifer siyasetini sağlam adımlarla daima 
ilerletmekte olan îsmet Paşa Hazretlerinin bu yeni ümran ve yükseliş yolunu encümenimiz tebcil 
ile karşılar. Kanun lâyihasının üçüncü maddesi ifadenin düzgünlüğü için (bu kajıun neşri tari
hinden muteberdir) şekline konulup diğer maddeleri aynen kabul olunarak Bütçe encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur efendim. 

Nafıa E. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Samsun Erzincan Manisa Samsun Kütahya Tekird;ı<> 
Ethem A. Samih Osman Dr. Asını îb rahim M. it asi m 
Aza 
İçel 

Hakkı 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Bütçe encümeni ' 14 - V - 1933 ,• . 

Jlf. ATo. İ 3 8 
Esas No. 1/641 . 

Yüksek Reisliğe 

Sivas - Erzurum hattı ile Malatya birleşme hatlarının yaptırılması hakkmda olup Başvekâletin 
25 nisan 1933 tarih ve 6/1191 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası Nafıa 
encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi edildiğinden Maliye ve Nafıa vekilleri Beyler 
hazır oldukları halde encümenimizce de mütalea ve tetkik edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesile Nafıa encümeni mazbatasında izah olunan sebeplere encümeni
mizce de iştirak olunmakla beraber Türkiyenin bel kemiği hükmünde olup Anadolu kıtasında 
garpten şarka uzanacak ana hattın Sıvasa kadar olan mühim bir kısmı yapıldığı halde Sıvastan 
şark hududumuz arasmda kalan kısmı yapılamadığı cihetle bu büyük teşebbüsten beklenilen bü
yük menfaatler henüz tamamlanamamıştır. 

Bu hattın memlekete temin edeceği siyasî, içtimaî, iktisadî faydalar bütün vatandaşlarca ma
lûm olduğundan bu hakikatleri tekrara lüzum görülmemiştir . 

Anadolunun şarkını garbine bağlayarak Türkiyenin vahdeti milliye ve siyasiyesini t akviye 
edecek olan bu mesele bütçe zaruretleri ve her hangi bir mütalea ve mülâhazaların fevkinde 
telâkki edilecek hayatî işlerdendir. 

Eski idareler senelerce düşündükleri ve bol bol istikrazlar da yaptıkları halde bu işe bir hisse 
tefrik ederek teşebbüse geçmek cesaretini bulamamışlardır, 

Cumhuriyet idaresi ilk gününden itibaren bu mühim meselenin kararım verdi ve işe başlayarak 
Sıvasa kadar olan büyük kısmını yaptı. Şimdi de ikmaline çalışıyor. 

Mahallî veya mevziî bir nafıa işinden ziyade millî ve umumî bir dava olan bu işte en büyük kâr 
inşaatın bir an evvel bitirilmesidir. Geçirilecek günler zarardır. 

Her masrafı yaparken ve her vergiyi verirken bu büyük işe de para lâzım olduğunu hatırlan
mak millete ve Devlet dairelerine teveccüh eden vatanî bir vazifedir. Dahilde tasarruf zihfliyeti-
le ve icabında hariçten her hangi bir muamelei maliyeye teşebbüs suretile bu hattın daha kısa 
bir zamanda yapılması muvafık olacağını da ilâveten arzederiz. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi memnuniyetle kabul edildikten sonra maddelerin müzakeresinde 
Nafıa ve Maliye vekilleri Beylerin verdikleri izahata ve encümenimizce yapılan tetkikata göre 
1933 senesinde az çok işe filen başlamak için fennî ve malî imkânların hazırlanması mümkün gö
rüldüğünden birinci maddenin birinci fıkrası ( 1933 senesinden itibaren en çok sekiz sene ) şek
linde tadil edilmiş ve Ziraat bankasının bu günkü kanunî muhtariyetine karşı mecburiyet tahmil 
etmemek maksadile bonolara kefalet işi, müessesenin hakkı hiyanna bırakılmıştır. Bununla bera
ber bonolann karşılığı olan inhisarlar varidatı tediye devrelerine göre kefil olacak bankaya tevdi 
edileceği gibi icabında iskonto muamelelerinde de bu bankanın geniş müşterilere malik olmak su
retile menfaati olacağına da kani bulunduğumuzdan bankanın kefil olacağını ümit ederiz. 

Yüksek heyetin tasvibine takdim olunur. 

Reis Reis V. - ' r 
OünıiLşane Konya Oorıım Elâziz Erzurum (firesuıı îstanbul İsparta 
//. Fehmi Mustafa II. Tahsin Asım Kâzım Sadettin Mükerrem 

Kayseri Niğde Sivas 
A. Hilmi Faik M. Remzi 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sivas - Erzurum hattı ile M atat yadan 
haşlayarak Divrik civarında bu hatla 
birleşecek iltisak hattının inşalarına 

dair kanun lâyihası 
1 — Sıvastan başlayarak Divrik - Kemah, 

Erzincan tarikile Erzuruma varmak ve Malat-
yadan başlayarak Divrik civarında münasip 
bir noktada mezkûr hatla iltisak eylemek, 
inşaata başlandığı tarihten itibaren en çok se
kiz sene zarfında ikmal edilmek üzere normal 
genişlikte iki demiryolunun inşası için 80 mil
yon liranın sarfına ve bunlar için gelecek se
nelere sari taahhütlerde bulunmağa ve vadeleri 
inşaat müddetlerine bağlı olmak ve resülmali 
bu miktarları geçmemek üzere icabında Ziraat 
bankası kefaletile bono ihracma mezuniyet ve
rilmiştir. 

2 — îşbu demiryollarının inşası ve ihraç 
edilecek bonoların ödenmesi için her sene icap 
eden tahsisat Nafıa vekâleti bütçesine konu
lur. 

3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mu 
teberdir. 

4 — Bu kanunun icrasına Nafıa ve Maliye 
vekilleri memurdur. 

24-IV-1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

/ sm e t Yus uf Ke> n al Zekâi 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

S. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. * Na. V. Ik. V. V. 

Dr. Resif Galip Hilmi Muhlis 
S. 1. M. V. G. t. V. Zr. V. 

Dr, Refik AH Bana Muhlis 

NAFIA ENCÜMENİNİN TADtU 

Sivas - Erzurum hattı ile Malatyadm 
başlayarak Divrik civarında bu hatla 

birleşecek iltisak hattının inşalarına 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 — Hükümetin teklifi ayen 



RÜTCK ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 —- Sıvastan başlayarak Divrik -
Kemah, Erzincan tarikile Erzuruma varmak ve 
Malatyadan başlayarak Divrik civannda mü
nasip bir noktada mezkûr hatla iltisak eylemek 
ve 1933 malî senesi iptidasından itibaren en çok 
8 sene zarfında ikmal edilmek üzere normal ge
nişlikte iki demiryolunun inşası için 80 milyon 
liranın sarfına ve bunlar için gelecek senelere 
sari taahhütlerde bulunmağa ve vadeleri inşaat 
müddetlerine bağlı olmak ve resülmali bu mik
tarları geçmemek üzere bono ihracına mezuniyet 
verilmiştir. 

Bu bonolara kefil olmak hususunda Ziraat 
Bankası hakkı takdirini kullanır. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE S — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir, 





Sıra No 191 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna bağlı (2) numaralı cetvelin Maarif vekâletine ait 
olan kısmında değişiklik yapılmasına dair I 605 numaralı 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü J6-/V 1933 
Sayı : 6Ü031 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1452 sayılı kanuna bağlı cetveldeki Maarif vekilliği kadro cetvellerinin değiştirilmesi hak
kında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 15-IV-933 toplanışında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek Huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Liselerle muallim mekteplerinde ve orta mekteplerde çalışan muallimlerin kadrolarını tesbit 

eden 1617 numaralı kanunun hükmü 1933 ağustos sonunda bitmiş olacağından mezkûr 
kanunun tesbit ettiği azamî kadronun, yeni ihtiyaçlar da nazarı dikkate alınarak, yeniden tesbi-
tine lüzum görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu maksatla tanzim olunmuştur. 

kanunun birinci maddesinde zikredilen cetvele Maarif müdür ve maarif müdür muavinlerinin 
de beraber konması zarurî görülmüştür. Çünkü maarif erninliklerinin lâğvinden sonra maarif 
müdürlüklerini kuvvetlendirmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Kuvvetli maarif müdürleri de ancak 
muallimlik ve mektep müdürlüklerinde uzun seneler eyi hizmet ve muvaffakiyeti görülmüş 
kimselerden seçilmek lâzımgelmektedir. Halbuki bu gibi muallimlerin maaşları bazan yüksektir. 
Ve be günkü vaziyette Maarif müdürlüğüne tayinleri imkânı bulunmamaktadır. Diğer taraftan 
muallimlikte maaş zammı almak suretile terakki etmek kabil olduğu cihetle terfi imkânını 
azaltan bir vazifeye muallimler geçmek istememekte ve bu yüzden de muallimler arasından 
memleketin irfan işlerini muvaffakiyetle çevirecek Maarif müdürleri almak her vakit kabil 
olamamaktadır, 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 14 - V - lVo-l 

...M".No.J;io 
Esat No. 1/605 

Yüksek Reisliğe 

Maarif müdür ve muavinlerile lise, muallim mektepleri, orta mektepler, Gazi orta muallim 
mektebi ve terbiye enstitüsü ve Güzel sanatlar akademisinin muallim ve muallim muavinleri kad
roları hakkında olup Başvekâletin 16 nisan 1933 tarih ve 6/1031 numaralı tezkeresile Yüksek Mec
lise gönderilerek encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Maliye ve Maarif vekilleri beyler 
hazır bulundukları halde encümenimizce tetkik ve müzakere olundu. 

Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunla bu mektepler için tesbit olunan 
kadrolar, mekteplerin teşekkül halinde olması ve her sene yeniden bir çok talebenin orta dereceli 
mekteplere müracaati karşısında yeni mektepler ve yeni şubeler açmak zarureti clolayısile 1617 nu
maralı kanunla tezyit edilmişti. 

1 eylül 1930 tarihinden itibaren üç sene için muteber olan salifüzzikir 1617 numaralı kanun, 31 
ağustos 1933 tarihinde meriyetten kalkacağı cihetle mevcut teşkilât ve teemmül edilen ihtiyaçlar da 
nazarı dikkate alınmak suretile yeniden tesbit edilen kadrolar hakkında tanzim ve teklif olunan 
bu kanun lâyihası encümenimizce esas itibarile kabul edilmiştir. 

Bu lâyiha ile teklif olunan kadrolardan bilhassa lise ve muallim mekteplerile orta mekteplerin 
muallim ve muallim muavini kadrosu} 1617 numaralı kanunla tesbit edilen kadroya nazaran adet 
itibarile noksan- olmakla beraber derece itibarile büyük farklar göstermektedir ki bu da 1702 nu
maralı kanunun tatbikatı neticesinde yapılmış olan terfilerden meydana gelmiş bir vaziyettir. 

Bu vaziyeti nazarı dikkate alan Hükümet teklif eylediği lâyihanın üçüncü maddesile, 1 eylül 
1933 tarihinden itibaren 1702 numaralı kanun hükmüne tevfikan yapılacak terfileri ancak kadronun 
ileri derecesinde bir yerin açılmasına bırakmak suretile kadro adet ve derecelerinin sabit ve mu
ayyen bir halde kalmasını temin etmiş ve ayni zamanda da bütçeyi neticesi şimdiden tayin oluna
mayacak artırmalardan kurtarmıştır. 

Bu lâyiha ile istihdaf edilen gayelerden biri de muallimlik ve mektep müdürlüklerinde uzun 
seneler iyi hizmet ve muvaffakiyeti görülmüş ki nselerden maarif müdürleri seçilmesini temin 
için maarif müdür ve muavinlerinin de muallimler kadrosu arasına alınmasıdır. 

Kadroların lise ve muallim mekteplerile orta mekteplere ait kısmı teklif veçhile ve Gazi orta 
mektebi ile Güzel sanatlar akademisine ait kısmı da bilâhare vaki olan teklif üzerine tadilen 
kabul edilmiş ve maddelerde de yazılış tarzı itibarile bazı tadiller yapılmıştır. 

Yeniden hazırlanan kanun lâyihası bütçe ile alâkadar bulunduğundan Maarif vekâleti bütçesin
den evvel müstacelen müzakere buyurulmak üzere Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. 
Gümüşane Konya Erzurum Corum Edirne Elâziz İsparta Kayseri 
II. Fehmi K. Hüsnü Aziz Mustafa Faik H. Tahsin Mükcrrem A. Hilmi 

İstanbul Manisa Yozgat Niğde * , 
Sadettin M. Turgut S. Sırrı Faik M 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maarif vekâleti kadro cetvelinin dağiş-
tirilmesine dair kanım lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşlarının 
tevhit ve teadülüne dair 1452 numaralı kanu
nun 2 nci maddesine merbut cetveldeki Maa
rif müdür ve müdür muavinleri kadrosu ile li
seler, muallim mektepleri ve orta mektepler 
kadrosu birleştirilerek bu kanuna ilişik 1 nu
maralı cetvelde gösterildiği gibi değiştirilmiş
tir. 

MADDE 2 — Gazi orta muallim mektebi ve 
Terbiye enstitüsü ile Güzel sanatlar akademisi
nin muallim kadrolan da bu kanuna ilişik 2 
numaralı cetvelde gösterildiği gibi değiştiril
miştir. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı 1 nu
maralı cetvel yeniden mektep açılmadıkça de
ğiştirilemez. Yeni mektep açılırsa kanunla ! 
eklenecek kadro, açılan mektep muallim yok
luğunu aşamaz. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmü 1 eylül 
1933 tarihinden başlar. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

15 - IV -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

ismet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mrl. V. 

$. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl 
S. 1. M. V. G. t. V. Zr. V. 

A li R ana Muhlis 

BÜTÇE ENÜÜMENÎNÎN TADİLİ * 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 1452 numaralı 

kanuna müzeyyel kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1617 ve 1869 numaralı kanun

larla tadil edilen bazı mektepler kadrolan bu 
kanuna merbut 1 ve 2 numaralı cetvellerde 
gösterildiği üzere yeniden tadil ve tesbit edil
miştir. 

MADDE 2 — Hükümetin üçüncü maddesi 
2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1452 numaralı kanuna merbut 
(2) numaralı cetvelin Maarif vekâleti kısmın
dan bu kanuna merbut (3) numaralı cetvelde 
gösterilen memuriyetler çıkanlmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 eylül 1933 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 



[ Hükümetin teklifine merbut cetveller j 

[1] NUMARALI CETVEL 

/' müdürleri, maarif müdür muavinlerile liseler ; muallim mektepleri ve orta mektepler mual
lim. muallim muavinleri ve viemvrları kadrosu 

Memuriyeti ti nevi 

Muallim ve maarif müdürü 
» 
» 
» 
» 
» 

Muallim 
» 

Muallim 
Muallim 

» 
» 

ve 

» 
» 
» 
» 
» 

muallim 

» 
» 
» 
» 
» 

muavini 

Adet 

S 
22 
52 
90 

315 
328 
400 
400 
500 
100 
150 
100 

Maaş 

90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 

2465 

2 si maarif müdür muavinidir. 
2 si maarif müdür muavinidir. 

(>5 i maarif müdürü ve maarif 
müdür muavinidir. 

Dahil 
İdare 

» 
» 
» 
>> 
» 
» 

iye şefi 
memuru 

» 
» 
* 
» 
» 
* 

15 
10 
10 
10 
70 
55 
70 
10 

30 
30 
25 
22 
20 
17,5 
14 
12 

•?71H 
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[2] NUMARALI OETVSL 

Gazi orta muallim mektebi ve terbiye enstitüsü 

ree< 

5 
6 
7 
8 
Q 
1 
2 

a 

Muallim 
» 
» 

Memuriyetin nevi 

• 

. • • • > ; ^ . . 

8 Muallim 
10 » 
11 » 
12 » 
14 Muavin 

Güzel sanatlar akademisi 

Adet 

* 
5 8 
4 
7 
4 
3 
9 

Maaş 

80 
70 
55 
45 
35 
30 
25 

40 

8 
2 
3 
3 
6 

45 
35 
30 
25 
20 

22 
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jftiitçe encümeninin tadiline merbut cetveller] 

[1] NUMARALI CETVEL 

Maarif müdürleri, maarif müdür muavinleri ile liseler, muedlim mektepleri re orta mektepler 
muallim, muallim muavinleri ve memurları kadrosu 

Derece Memuriyetin nevi 

4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Muall 
» 
» 
» 
» 
» 

Muall 
» 
» 
» 
» 
» 

ini ve maarif 

im 

ve 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

•muallim 
» 
» 
» 

mı 
' 

Adüi'ii 
» 
» 
» 
» [i 
» [ i 

muavini 
» 
» 
» 

Maaş 

8 
22 
52 
90 

3J5 
328 
400 
400 
500 
100 
150 
100 

Adet 

90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 

2465 

11 
11 
12 
13 
14 
15 
.17 
.18 

Dahil 
İdare 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

iye şefi 
memuru 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

15 30 
10 30 
10 25 
10 22 
70 20 
55 17,5 
70 14 
10 12 
250 

[l] İkisi Maarif müdür muavinidir. 
[2] Kâtip, hesap, ambar, depo, mubayaa ve kütüpane memurlarüe alâtı dersiye 

muhafızları. 



[2] NUMARALI CETVEL 

Gazi orta muallim mektebi ve terbiye enstitüsü 

Derece Memuriyetin nevi Atlet Maaş 

4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

G ü ze l mu at im' ak adeı 11 is \ 

[3] NUMARALI CETVEL 

Derece Menmriye in nevi 

7 İstanbul ve İzmir maarif müdürleri 
7 Birinci sınıf maarif müdürü 
8 İkinoi » •» » 
9 Üçüncü » » » 

10 Dördüncü » » » 
11 Beşinci » » » 

9 Maarif müdür muavini 

5 
8 
4 
7 
4 
o o 
9 
o 

90 
80 
70 
55 
45 
35 
30 
25 

43 

5 
2 
2 
3 
6 
7 
o o 
3 

90 
80 

• 70 
55 
45 
35 
30 
25 

31 

Adet 

2 
10 
10 
16 
5 

14 
1 

Maaş 

55 
55 
45 
40 
35 
30 
40 

58 





Sıra No 192 
Kocaeli vilâyetine bağlı 4 nahiyenin kaldırılması ve Karasu 
namile yeni bir kaza kurulması hakkında I/6I0 numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekale 

Muamelât Müdürlüğü 16-IV-1933 
Sayı: 6/i033 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine """• 

Kocaeli Yilâyeti içinde dört nahiyenin kaldırılması ve Karasu namile yeni bir kaza kurul
ması hakkında Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince IO-IV-1933 de Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mecibesi ve teferruatı ile birlikte Yüksek 
Huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Adapazarı kazasına tabi Karasu nahiyesinin Adapazarına pek uzak ve karadeniz sahilinde 
bulunması bu kaza ile aralarında mevanii tabiiyenin mevcudiyeti, yekdiğerine uzak köylerden 
terekküp etmesi ve oldukça mühim ve geniş sahayi ihtiva etmesi dolayısile bu mıntakada öte-
denberi yukubulan kaçakçılık faillerinin önüne geçilememekte ve idarî ve inzibatî noktadan 
muntazam bir kontrole tâbi tutulamamakta ve bir çok mücrimler serbest kalmaktadır. Binaenaleyh 
bu mıntakada Hükümet kuvvetlerinin teksifi ve halkın Hükümet ile olan münasebat ve ihtiya-
catının daha yakından ve kolaylıkla ifasının temini için bir kaza teşkiline lüzum ve zaruret 
hâsıl olmuştur. 

Ancak tasarruf mülâhazası ve bütçe muvazenesi noktai nazarından yeni bir masraf ihtiyacına 
lüzum görülmeksizin maksadın husulünü teshil ve temin etmek üzere Kocaeli Vilâyeti dahilinde 
teşkilâtsızlık dolayisile idamelerinde şimdilik bir fayda umulmayan Açmabaşı, Taşaağıl, 
Kayalar, Karasu nahiyelerinin lâğvile bunların müdür ve odacı tahsisatlarından ve icar 
masraflarından yapılacak tasarruf ile yeni teşkil edilecek kaza memurlarının maaşat ve masarifatı 
temin edilebilecektir. 

Esasen bu nahiyede rüsumat memuru, orman muhafızları, tapu memuru, Sulh hakimi, posta 
telgraf memuru mevcut olduğundan yalınız Dahiliyenin 3 numaralı cetvelde gösterilen tnemur-
larile Maliye ve Sıhhiye memurlarına ihtiyaç vardır. Bunlarada 4 nahiyenin lağvinden husule 
gelecek tasarruf karşılık tutulacaktır, yeni teşkilâtta karasuya yakın ve bu kaza ile münasebetleri 
bulunan Hendek kazasının Yalpankaya, Çobanyatağı, Kaşhaşı, köyyeri, Kökpelit, Kirazlı,Kestane 
pınarı, Aktaş, Süngütsuyu, Yatıksayvan , Harmankaya , Açmabaşı köylerile Kandıra kazasının 
İnsaniye Manavpınarı, Gölköprüdivanı , Adatepe , Yatıkkebir divanı , Balta köyü , Kel köyü' 
Teneke köyü, Taşlıgeçit köyleri de bu kazaya iltihak edeceğinden ceman 49 köy ile 14413 
nüfustan mürekkep bir kaza teşkil edilmiş olacaktır. İlga ve teşkilât hakkında mahallî meclisi 
umumisile vilâyet idare htyetinin mütalealan da alınmış olduğundan muktezi kanun ile esbabı 
mucibe lâyihası bittanzim takdim kılındı. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. h. M. M. * 
Dahiline encümeni 3 - V - HK-i.'-i 
Karar Nu. 21 
Ksas No. 1/610 

Yüksek Reisliğe 

Kocaeli vilâyeti içinde dört nahiyenin kaldırılması ve Karasu namile yeni bir kaza kurulması 
hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10 - IV - 1933 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve sair teferruatile birlikte Başvekâ
letin 16 nisan 1933 tarih ve 6/1033 numaralı tezkeresine bağlı olarak encümenimize havale buyu-
rulmuş olmakla Dahiliye vekili Beyin hazır bulunduğu 20 - IV - 1933 tarihli toplantımızda mütalea 
ve tetkik olundu. 

Bağlı olduğu Adapazarı kazasına çok uzak bir mevkide bulunan Karasu nahiyesinin kaza haline 
konulması, asayişin temini, kaçakçılığın meni, o mıntaka halkının Hükümetle olan münasebet
lerinin teshili noktai nazarından faydalı olacağı ve bütçeye yeni bir yük yükletilmemek maksadile 
halen mevcudiyetlerinde bir zaruret görülmeyen diğer üç nahiyenin kaldırılması suretile kazanın 
kurulmasının temini muvafık olacağı esbabı mucibe tezkeresinin mütaleasından ve Vekil Beyin 
ifade ve izahlarından anlaşılmıştır. Lâyihada kazanın merkezi yazılmadığından birinci madde 
sonuna kaza merkezinin İncirli olduğu hakkında bir fıkra ilâve edilmiş, diğer maddelerin aynen 
kabulüne karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Dahiliye H. 
(>nak 

Reisi N. R. 
.kalcı 

Şükrü 

Aza 
Torum 

/. Kemal 

Aza, 
Ordu 
İsmail 

V. M. M. 
(Janakkalc-

Şükrü 

Aza. 
Zonguldak 

h'ifat 

Kfit ip 
Burdur 
Ilalit 

Aza 

Aza 
Adana 

Ali Mi'ınif 

Aza 
Bursa 

Emin t 'ikri 

Aza 
Kars 
Baha Tali 

Aza 
Kütahya 
Memel 

X 

~~ Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. : 
Bütçe encümeni . 14 -V -1933 
M. ^No. 139 

Esas No. 1/610 V " • ,' * ' ' : 
Yüksek Reisliğe 

Kocaeli vilâyeti içinde dört nahiyenin kaldırılması ve Karasu namile yeni bir kaza kurulması 
hakkında olup Dahiliye encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyiha
sı encümenimizce de tetkik ve mütalea olunarak teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. f , 

Reis Reis V. 
Gümüşüne Konya Horum Elâziz Erzurum Erzurum Giresun istanbul 

İL Fehmi Mustafa H. Tahsin Aziz Âsini Kâzını Sadettin 
İsparta Kayseri Niğde Sivas 

M ilker re m A. Hilmi Faik M. Remzi — -
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HÜKÜMETİN T E K L t V l 

Kocaeli vilâyeti teinde dört nahiyenin kaldirılması ve Karasu adile yeniden 
bir kaza kurulması hakkında kanan lâyihası 

MADDE 1 — Kocaeli valiliğinin Hendek kazasına bağlı Açmabaşı ve Adapazarı kazasına 
bağlı Tasağıl, Kayalar ve Karasu nahiyeleri kaldınlmış ve ilişik 1 numaralı cetvelde yazılı köy
leri kaplamak üzere Karasu adile yeni bir kaza kurulmuştur. 

MADDE 2 — Kaldırılan dört nahiyeye ait ve ilişik 2 numarak cetvelde yazılı memuriyetler, 
1452 sayılı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Dahiliye vekilliği kısmındaki ( nahiyeler ) teş
kilâtından indirilmiştir. 

MADDE 3 — Yeniden kurulan kazada çalıştırılacak olan ve ilişik 3 numaralı cetvelde dere
ce, adet ve maaş miktarları gösterilen memurlara ait teşkilât kadrosu, 1452 sayılı kanuna 
merbut 2 numaralı cetvelin ait oldukları kısımlarına geçirilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmü 1933 senesi haziranından başlar. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
10 - IV -1933 

Uş. V. Ad. V. M. M. V. Ua. V. Ha. V. Mal. V. 
ismet Yusuf Kemal Zekâi Ş.Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mİ V. Na. V. Ik. V. ' S. t. M. V. (1. İ. V. Zr. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl Dr. Refik AliRana Muhlis 



[1] NUMARALI CETVEL 

Köyün ismi 

İncili 
Karasu 
Kumculu 
Kocaeli 
Hızar 
Palazlı 
Selâhiye 
Caferiye 
Demiaçma 
Melen 
Kozluk 
Aydoğan 
Karapelit 
Lalına 
Daraçayı 
Akkum 
Karapınar 
Yuvalıdere 
Sulbatağı 
Limandere 
Yassıgeçit 
Kurumeşe 
Sinanoğlu 
Kızılcık 
Kurudere 
Paralı 
Ardıybeli 

Kazası Nüfusu 

Adapazarı 1500 
» 159 
» 530 
» 665 
» 272 
» . 440 
» 77 
» 250 
» 204 
» 307 
» 357 
» 231 
» 146 
» 822 
» 363 
» 98 
» 160 
» 242 
» 133 
» 46 
» 335 
» 101 
» 513 
» 129 
» 183 
» 131 
» 114. 

Kazası Nüfusu S. No. Köyün ismi 

28 Yenidağ 
29 Yalpankaya 
30 Ooba uy atağı 
31 Kaşlı aşı 
32 Köyyeri 
33 Gökpelit 
34 Kirazlı 
35 Kestanepınarr 
36 Aktaş 
37 Süngütsuyu 
38 Yanıksayvan 
39 Harmaııkaya 
40 Aemabası 

Karasu kazasına tâbi köyler 

» 
Hendek 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

203 
749 

194 
334 
408 
422 
579 
206 
541 
287 
413 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

îhsaniye 
Manavpınarı 
GÖlköprüdlvanı 
Adatepe 
Yanık Kebirdivaııı 
Baltaköyü 
Kelköyü 
Teneke köyü 
Taşlıgeeit namdiğeri 
Muhacir köyü 

K m dır a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

Yekûn 

427 
190 
540 
103 
117 
45 

104 
48 

58 

14413 

[2] NUMARALI CETVEL 

Adet Memuriyetin nevi 

1 Birinci sınıf nahiye müdürü 
3 İkinci » » » 

Derecesi 

12 
13 

Maaşı 
1 i ra 

25 
22 
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[3] NUMARALI CETVEL 

Dahiliye vekilliği 

Memuriyetin nevi 

Üçüncü sınıf kaymakam 
Kaza tahrirat kâtibi 
Kaza nüfus memuru 
Kaza nüfus kâtibi 

Maliye vekilliği 

Kaza malmüdürü 
Sandık emini 
Kâtip 

Tahsil heyeti 

Kaza tahsil memuru 
Piyade tahsildarı 

Varidat memurları 

Kaza varidat kâtibi 

8. 1. M. Vekilliği 

Hükümet tabibi 
Küçük seyyar sıhhat memuru 
Muayene ve tedavi evi sıhhat memuru 



- 6 -

TUÎTOU KN(^MUNÎNÎN TADİL ETTİfiİ ( rLTVELLFJî 

[2] NUMARALI CETVEL 

Derece 'Memuriyel in nevi Adel i\l 

Palı il i j/c r< /,•<}/< İl 

İl! 1 İ i r inc i s u n f n a h i y e m ü d ü r ü i 
L> İk inc i » * » .'! 

[3] NUMARALI CETVEL 

Derece iYlenıurîyetiıı nevi Aile 

dfn/İt/ı' vc.h'uh'li 

VI Kaza malmüdürü I 
17 Sandık emini. I 
.İS Kâtip .1 
17 Kaza, taılısil .memuru I 
H! Piyade talisi I da rr I 
17 Kaza var idat kâtibi I 

i) (tl> ili//e relin I el / 
!) hü rdüncü sınıl' kaymakam I 

Ki İkinci sınıf ka/.a lal ır iral kâ.tihi I 
Ki Üçüncü sınıl' ka/a ııül'us memuru I 
1!) N ü f u s kâ t i ' h i I 

Şililini ve telinini •niiiarcnrl velnleii 
îl lÜrİnci sınıf ]fükfinıef, taılnln 

17 » » küçük silikat memuru 
10 Muayene ve tedavi evi küçük sıhhat memuru 



Sıra No 194 
İstatistik umum müdürlüğü merkez teşkilâtı hakkında 

I/585 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 30 - III -1933 ' 

Muamelât mildürlügil __ 
Sayı: 6/867 ' r~~ "' ~~~ " :..*'. " ':/ . '" 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İstatistik umum müdürlüğü merkez teşkilâtı hakkında İstatistik umum müdürlüğünce hazır
lanan ve icra Vekilleri Heyetinin 29 - III -1933 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
k ' ' "• ismet 

istatistik umum müdürlüğü merkez teşkilâtı kanun lâyihasının esbabı mucibesi 
Meclisi âli 1930 tarihinde kabul eylediği 1554 numaralı kanunla istatistik teşkilâtının merkezileş-

tirilmesi prensibini vazeylemiştir. Bu prensip, muhtelif devlet teşkilâtına ait istatistiklerin münha
sıran bu işle meşgul merkezî bir dairede mütehassıs kimseler tarafından yapılması rır/esini istihdaf 
eder. Esasen mütemeddin memleketlerin ekseriyeti azimesi de son asırda istatistik teşkilâtlarını 
merkezileştirmişler ve hükümetimiz de istatistik umum müdürlüğünü ayni gaye ile tesis eylemiştir. 
Filhakika bu günkü devlet ve cemiyet hayatının pek muğlâk bir manzara arzeden hâdiselerini vu
zuhla g-örebilmek, bu hâdiseleri ilmî bir tetkik vasıtasile müşahede ve tesbit eylemeğe, bunun için de 
asrın bu sahadaki tekâmüllerini tatbika muktedir bir daire tesis etmeğe mütevakkıftır. Binaenaleyh 
devlet mekanizmasının bütün aksamında ihtisas ve fennin ehemmiyeti tebarüz ettiği bir zamanda 
tamamen teknik bir bilgiye muhtaç olan istatistiği de ilmî bir çerçeveye sokmak zarureti pek aşikâr 
bulunmaktadır. 

Ancak 1554 numaralı kanun merkezileştirme işinin tatbikini tedrice tâbi tutarak muhtelif teş
kilâtta tatbik edilen istatistik usullerinin murakabe ve ıslahını istatistik umum müdürlüğüne tevdi 
eylemişti . Bu güne kadar yalnız Maliye istatistik şubesi umum müdürlüğü ilhak edilmiş ve mura
kabe ; ıslah vazifesi de ehemmiyetle takip olunmuş ise de bu kontrol; işleri bilfiil idare etmenin temin 
edeceği müsbet neticeleri veremiyerek muhtelif teşkilâttaki istatistik mesaisi cüzî istisnalarla se
meresiz olmakta devam etmiştir. 

Muhtlif dairelerde on seneyi mütecaviz bir zamandanberi müteşekkil bulunan istatistik şube
lerinin bir kısmında kendi faaliyet sahalarına ait en mühim ve en basit rakamlar bile bulunamaması 
bu dağınık teşkilâtın maksadı temin edemediğini göstermeğe kâfidir. Halbuki Maliye istatistik şu
besi ilhak edildikten sonra mahdut bir kadroya rağmen maliye istatistiği vücude getirilmiştir. 

Mevcut dağınık istatistik teşkilâtından, bir çok para ve emek sarfedilmesine rağmen faydalı 
neticeler alınmamasının sebepleri şu suretle hulâsa edilebilir: 

1 - Dağınık teşkilâtta her dairedeki istatistik işi o dairenin umumî faaliyeti arasında ancak 
beşinci veya onuncu derecede bir ehemmiyetle takip olunur. Halbuki merkezî teşkilâtta ista
tistik işi birinci ve sonuncu iştir. 
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2 - Dağınık teşkilâtta çalışan memurlar istatistik şubesinde devamlı terakki merhaleleri 

göremedikleri için istatistik mesaisini benimseyerek çalışamaz ve daima terfi için başka kı
sımlara geçmeyi düşünürler. Halbuki merkezî teşkilâtta memurlar ayni teşkilât içerisinde te
rakki ümidini taşıyacakları için istatistik işini benimserler ve terakkilerinin ancak bu işteki bil
gilerini tekemmül ettirmeğe mütevakkıf olduğuna kani bulunurlar. 

3 - Zikredilen bu iki sebep neticesi olarak dağınık teşkilâtta tatbik edilen çalışma usulleri 
mütemadiyen değişmek suretile çok defa netice alınamadığı gibi alınacak neticeler de istatistiğin 
esası olan mukayese vasfından mahrum bulunur. 

4 - Dağınık teşkilâttaki mesai Devlet ve memleketin umumî ihtiyacından mülhem umumî bir 
esasa bağlı olamıyacağı için bu suretle yapılan istatistikler arasında mutabakat ve faydalı istin
taçlar temin edecek mukayese kabiliyeti bulunamaz. 

Bu sebepten maada merkeziyet sistemi tasarruf itibarile de dağınık sisteme tercih edilmek 
icap eder. Çünkü, asrı hazırda Devlet ve memleketin vaziyetini iyi kavrayabilmek için umumî 
hayatın hemen her safhası hakkında mufassal istatistikler yapmak zarureti hissedilmektedir. 
Bu suretle sahası genişleyen çok mütenevvi istatistikleri iptidaî bir şekilde elle tanzim ve tas
nif etmek imkânsız gibidir. Bu şekildeki mesai, istatistiklerin neşrini, tanzimlerinden maksat 
faydayı hiçe indirecek derecede tehir ettirir. Bunun içindir ki istatistiklerini ıslah eden bütün 
memleketler tasnif işlerini makinalaştırmışlardir. Nitekim İstatistik umum müdürlüğü de 1927 
tahrirlerini makine ile tasnif ettiği gibi yine makine mesaisi sayesinde kadronun küçüklüğüne 
rağmen epice mufassal ve mühim istatistikler vücude getirebilmiştir. 

Bu istatistik makinelerinin tam bir takımı yüz bin liralık bir masrafı icap ettirdiğine na
zaran bunları dağınık teşkilâtın her biri için temin etmek müşkül ve hatta faydasızdır. Hal
buki İstatistik umum müdürlüğünde mevcut makinelerin noksanlarının itmamı suretile bütün 
Devlet istatistiklerini ayni makinelerle yapmak kabil olacaktır. 

Bu nıakinalarm iş randmam şöyle ifade edilebilir. 
Beş tasnif makinası otuz memurun bir ayda yapabileceği bir işi dört saatte yapar. Ayni za

manda bu makinalar muzaaf ve mütekabil her nevi tasnifleri temine muktedirdir. Meselâ: halen 
el ile yapılan haricî ticaret istatistikleri ancak maddeler ve memleketler itibarile tasnif edilebil
mektedir. Memur adedini bir misli arttırmadan bu tasnifi limanlar veya sair bir noktai nazara 
göre yapmak kabil olamıyor. Son zamanlarda liman itibarile ithalât ve ihracat istatistiği mevcut 
olmaması kontenjan işlerinde bu işlerle meşgul teşkilâtın mesaisini hayli işkâl eylemiştir. Hal
buki; makinalarla bu tasnifi istenildiği kadar mufassal yapmak mümkün olacaktır. 

îşte bu .mülâhazata istinaden lâyihada isimleri geçen dairelerdeki istatistik şubelerinin umum 
müdürlükle tevhidi âcil ve zarurî bir ihtiyaç telâkki edilmiştir . 

Lâyihada merbut kadronun arzeylediği teşkilât vaziyetine gelince: Devlet istatistik teşkilâtı
nın yukarıdaki esbaba binaen merkeziyet sistemine kalbini zarurî kılan işbu lâyiha hazırlanıyor-
ken başlıca ecnebi memlektlerin istatistik teşkilât sistemleri ve kadroları nazarı itibare alınmış 
ve onlardan mülhem olarak bünyemize uygun asgarî bir kadro esası tertip edilmiştir. Eski kad
roya nazaran yapılan tadilât meyanında iki muavinlikten birisi hazfedilerek ayrıca müşavirlik 
ihdas olunmaktadır. Bu müşavirliğin sebebi ihdası, ikinci maddede izah edilen vazaifi ile hulâsa 
edilebilir. Filhakika istatistiklerin bizzat cem, tertip ve tetkiki ayrıca teknik bir iş olup bu vazi
fe şubei aidelerine verilen direktifler dahilinde yapılır ve bunların sürat ve sıhhatle ikmalile ne-
tayicinin tetkiki umum müdüre ve muavine aittir. Halbuki diğer cihetten yeni yapılacak istatis
tiklere ait esasların ilmî ve kabili tatbik bir şekilde ihzarı ve yapılmakta olanların en son tekâ
mülleri takiben ıslahı ve bu meyanda memleket kanun, idare ve nizamlarının tetkiki, ayni zaman
da ve millî istatistiklerle ecnebi istatistiklerin mukayese ve tahlilleri, bir çok ecnebi neşriyatın 
ve asarın tetkikma mütevakkıf tamamen ilmî bir tevaggulü icap ettiren bir sebebi teşkil eder. 
Ecnebi memleketler istatistik umum müdürlüklerinde lüzumu tecrübelerle teeyyüt eden ve müte
addit olan bu müşavirliklerin hidematına tekabül etmek üzere asgarî olarak bir müşavirlik ihdası 
zarurî görülmüştür. Şubeler teşkilâtında her şubenin vazaifinin ehemmiyetine göre şube müdür-
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lükleri üç dereceye ayrılmıştır. Bunların âzamisi olan altıncı derece esasen gerek hususî teşkilât 
yapan devairde ve gerek bareme tâbi olan dairelerde de mevcuttur. 
Lâyihanın ahkâmı umumiyesine gelince: 

Muhtelif maddelerde tayinler, şubelerin faaliyetlerine ve tevhit işinin tanzimine ait hükümler 
konulmuş, yedinci maddede uzun müddet münhal olmaması sebebile terfi ettirilmelerine imkân 
bulunmayan ihtisas sahibi memurların 1452 numaralı karonun onuncu maddesine tevfikan terfihi 
imkânı derpiş edilmiştir. 

Âlî istatistik komisyonu teşkili hakkındaki hükme gelince: 
Bundan maksat evvelâ; devletin her zaman ihtiyacı olacak olan ve mütevaliyen yapılması zarurî 

bulunan istatistiklerin, mahiyet ve envaını tesbit ve tayin etmek ve saniyen her sene yeniden her 
dairenin kendi mesaisi için ihtiyaç görülecek istatistikleri bir programa raptettirmektir. Böyle bir 
program her sene başında tanzim edilmeyecek olursa umum müdürlüğün mesaisi muhtelif teşkilâtın 
ihtiyaçlarına tevfik edilmemiş olur. Ve bittabi umum müdürlük te bu ihtiyaçları resen takdir etmek 
kudretine malik değildir. Bu suretle hazırlanacak istatistiklerin Büyük Millet Meclisinin tetkik ede
ceği idare ve kanun mevzularını da tenvir edebilmesi lüzumuna binaen komisyonda meclis encümen 
reislerinin bulunmaları da derpiş olunmuştur. Maahaza bu suretle tesbit edilecek programlar daire
lerin âtiyen lüzum görecekleri istatistiklerin de umum müdürlükçe yapılmasına mâni değildir. Lâ
yihada bir madde ile her sene istatistik tahsil etmek üzere âli tahsil görmüş iki kişinin Avrupaya iza
mına dair bir hüküm vardır. Gerçi halen umum müdürlükte bu tarzda tahsil görmüş şefler varsa 
da istatistik işinin istikbalini sıyanet ve muhtelif şubelerin başında hususî istatistik tahsili görmüş 
kimseler bulundurulması zarurî görülmektedir. İstatistik fenninin Devlet idaresinde arzettiği 
ehemmiyet neticesi olarak harbi umumiden sonra Avrupanın mühim merkezlerinde darülfünun-

# 
lara mülhak ayrıca istatistik mektepleri ihdas edilmiş bulunmakta ve istatistik idarei merkeziyeleri 
şeflerini bu mekteplerden temin eylemektedirler. 

Bu da Devlet istatistik işinin arzettiği hususî ve yüksek ehemmiyeti ve Devlet istatistik me
saisinin mütehasıs eller tarafından bir tek merkezde yapılması zaruretini gösterir. 

Lâyihanın bütçeye tesirine gelince: 
Merbut kadı o dağınık teşkilâttaki memurlarla, ücretlilerin umum müdürlük kadrosu ile tev

hidini ve muhtelif şubeler teşkilâtını itmam için sadece yedi memurun ilâvesi suretile vücude 
getirilmiştir. Bu ilâvelerin esasen bütçeden çıkan para üzerine ilâvesini icap ettirdiği miktar 
(19 966) liradır. 

Dairede ücretle müstahdem bulunan grafik mütehassısı ile makine mütehassısı ve diğer iki 
memur yeni kadroda ücretlerinin muadili memuriyetlerde gösterilmiştir ve bu hususta 1452 nu
maralı kanunun on altıncı maddesi esas ittihaz edilmiştir. Ayni zamanda keyfiyet Maliye vekâ
letine arzedilmiş bulunmaktadır. Bu ücretlilerin maaşa nakli, kendilerini Devlet hizmetine rap
tederek ihtisaslarından devamlı surette istifadeyi temin etmektir. Filhakika istatistik makinele
ri mütehassısı ile grafik mütehassısının infikâkleri halinde yerleri doldurulamıyacağı anlaşılan 
kimselerdir. Dağınık teşkilâtta neşriyat işlerile müşterek bulunan istatistik şubelerinin yalnız 
istatistikte çalışan memurları alınmış ve şubelerinin müdürleri ile neşriyat memurları yine da
irelerinde bırakılmıştır. 

Lâyihaya merbut kadronun hali hazır ve müstakbel bütün istatistik ihtiyaçlarını tamamen 
temin edeceği iddia olunamaz. Lâyiha, memlekette yapılması imkânı olan en mübrem, en 

lüzumlu istatistikleri daha iyi ve seri yapabilmek gayesile ve asgarî ihtiyaçlara tevfikan vücude 
getirilmiştir. Merkez teşkilâtının takviye ve taazzuvunu ve haizi ihtisas memurlar yetiştirilme
sini müteakip, nüfusuna nazaran arazisi vasi ve binnetice idare teşkilâtı kesif olmayan Devlet
lerde olduğu veçhile memleketin başlıca mrntakalarmda merkezin talep edeceği malûmatı mem-
baı aslilerinden bizzat toplamak ve mahallî istatistikleri de yapmak üzere mıntaka istatistik 
büroları teşkilâtı vücude getirilmesi dahi düşünülmektedir. 

Bu teşkilâtın doğuracağı mesai hacmine göre merkez teşkilât kadrosunun da bilâhare tak
viye veya tadili icap eyleyecektir. 
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Ecnebi memleketlerde istatistik teşkilâtının ehemmiyet ve kudreti derecesini gösteren aşağf-

daki rakamları da hatıratan arzeylemeği faydalı görüyoruz: 

Memleketler 

Bulgaristan 
Lehistan 
Yunanistan 
Hollanda 

Mesahai sathiye 
K. 2 

103 000 
388 000 
130 000 

34 000 

Nüfus 
(milyon) 

6 
32 

6 
8 

İstatistik 
memuru 

230 
408 
168 
239 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. 11. M. M. 
Dahiline encümeni 2~>-IV - ///V.7 

Karar \u. :>;> 
Ksus Nu. l/.~>8~) 

Yüksek Reisliğe 

İstatistik umum müdürlüğü merkez teşkilâtı hakkında istatistik umum müdürlüğünce hazırla
nan ve İcra Vekilleri heyetinin 29 - III - 933 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlastırılann kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Başvekâletin 30 - IIÎ - 933 tarih ve 6/867 sayılı tezkeresine bağlı 
olarak encümenimize havale buyurulmuş olmakla Başvekâlet müsteşarı ve İstatistik umum müdür 
vekili Beylerin hazır bulundukları toplanışımızda okundu ve tetkik olundu. 

Devletlerin her sahada kendi vaziyetlerini açıkça görmeğe olan ihtiyaçları izahtan vareste ve bu 
ihtiyacı tatmine en mühim vasıta olan istatistiklerin ilmî ve asrî usullerle vücude getirilmesi lüzumu 
derkârdır. 

Bu maksatla istatistik umum müdürlüğü merkez teşkilâtına dair olan bu lâyiha ile istatistik 
işlerinin tamamen merkezleştirilmesi gayesi takip olunmuştur. 

On senedenberi yapılan tecrübe neticesinde müteferrik çalışmaların beklenen faydayı vermediği 
anlaşılmış olduğundan çok büyük ihtisasa muhtaç olan istatistik işinin, mütehassıs ve asrî vesaitle 
mücehhez bir dairede merkezlendirilmesi muvafık görülmüştür. İkinci madde küçük bir tadille kabul 
olunmuş, dokuzuncu madde takip olunan gayeye ve diğer memleketlerde müteamel şekillere 
uygun bir hale konulmuştur. 

Gerek lâyihanın heyeti umumiyesi ve gerek maddelerinin diğerleri hakkında Hükümetçe 
dermeyan olunan esbabı mucibe encümenimizce de varit ve kabule şayan görüldüğünden keyfi
yetin Ulu Heyete arzına karar verildi. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Dahiliye E. Rs. Na. 
M. Faik 

Aza Aza 
İsmail Baha Tali 

Reis vekili 

Aza 
H. Raşit 

M. M. 
Şükrü 

Aza 
Rifal 

Kâtip 
Halit 

Aza 
Esat 

- • 

Aza 
Ahmet İhsan 

Aza 
Zühtü 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. 11 M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 141 16 - V - 1033 -
Esas No. 1/585 

Yüksek Reisliğe 

İstatistik umum müdürlüğü merkez teşkilâtı hakkında olup Başvekaletin 30-111-1933 tarih ve 
6/867 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası Dahiliye encümeni mazbata-
sile birlikte encümenimize tevdi edilmiş olmakla Başvekâlet müsteşarı ile istatistik umum müdür 
vekili Beyler hazır oldukları halde tetkik ve mütalea edildi. 

Kanun lâyihası encümenimizce de esas itibarile kabul edilmiş ve maddelerde yapılan tadilât aşa
ğıda arzedilmiştir. 

Dokuzuncu maddede mevzubahs Âli istatistik komisyonu, ilmî bir heyet olmak itibarile bu komis
yona Hükümetçe teklif edildiği veçhile Büyük Millet Meclisi iktisat, Ziraat, Bütçe, Maarif, Adliye, 
Sıhhiye ve Millî Müdafaa encümenlerinden dahi birer azanın iltihak etmesinde ve komisyonun tarzı 
mesaisinin icra Vekilleri heyetince tekarrür ettirilecek esaslar dairesinde cereyanında fayda mülâ
haza edilmiş ve Dahiliye encümenince tadil olunan bu madde bu esasa göre tadil olunmuştur. 

Teklif lâyihasının yedinci maddesi bir kısım memurlara 1452 numaralı kanunun onuncu maddesi 
mucibince verilecek zamlara aittir. 1452 numaralı kanunun onuncu maddesinde mafevki olmıyan 
veya ilmî, fennî ve meslekî bir ihtisasa ihtiyaç gösteren veya uzun müddet şahsı tebeddül etmemesi 
Devletçe menfaati müstelzim olan memuriyetlerde bulunanlara her terfi müddeti geçtikçe zam yapıl
ması ve bu zam miktarlarile bu kabil memuriyetlerin Hükümetçe teklif edilecek bir kanun lâyihasile 
tayin edilmesi gösterilmiş olmakla alelumum Devlet kadrosunda bulunan bu kabil memuriyetler 
hakkında umumî bir kanun lâyihası tanzimine intizaren mezkûr madde lâyihadan çıkarılmıştır. 

Devlet memuriyetine gerek bidayeten girenler ve gerek bilâhare terfii lâzımgelenler hakkında 
yapılacak muamelelerin 1452 numaralı kanunun hükümleri dairesinde icrası zarurî görüldüğün
den bu sebeple ikinci muvakkat maddenin son fıkrasından (memur) kelimesi çıkarılmış ve bu 
fıkranın ücretlilere ait kısmı müstakil bir maddde halinde lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Kadroların sureti tatbiki kanunları hükümlerine tâbi olduğu ve şubelerin vazifeleri de bu lâ
yiha ile tayin edildiği cihetle muvakkat üçüncü maddenin lâyihadan çıkarılması kararlaştırıl
mıştır . ! ! 

Gerek umum müdürlüğün mevcut memurları ve gerek bu kerre devairden nakledilen memur
lar hariç olmak üzere yeni teşkilât dolayisile kadroya ilâve olunan memurların adedi on dört 
olup adet, derece ve maaşları aşağıda gösterilmiştir 

Adet 

1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
2 

14 

Derece 

2 
4 
6 
7 
8 

11 
14 
15 

Lâyihanın bazı maddeleri hükümleri bir maddede birleştirilmekle beraber bazı maddelerin de 
tertip itibarile yerleri değiştirilmiştir. Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası müstacelen 

Maaş 

125 
90 
70 
55 
40 
30 
20 
17,5 



müzakere buyurulmak üzere Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 
Reis 

(îünıüşatıe 
H. Fehmi 
İ s tanbul 
Sadettin 

Re is vekiLi 
Konya 

K. Hüsnü 
İsparta 

Mükerrem 

Aksaray 
A. Süreyya 
Kayseri 

A. Hilmi 

Edi rne 
Faik 

Manisa 
M. Turgut 

El âzız 
H. Talinin 

Niğde SLvas 
Faik M. Remzi 

(\ i resmi 
Kâzım 

Yozgat 
8. Sırrı 

H Ü K Ü M E T I N T K K L I L I 

İ stat ist İL' anının nındiirliUjii 'merkez 
teşkilâtı kanını, lâyihası 

MADDE 1 — İstatistik umum müdürlüğü; 
umum müdürlük, müşavirlik, bir muavinlik 
ve on şubeden mürekkeptir. 

MADDE 2 — Umumî müdür; daire işlerini 
idare ve 1554 numaralı kanun hükümlerinin 
takip ve murakabesi ile mükelleftir. 

Müşavir; yapılacak istatistiklerin ilmî ve 
teknik esaslarını hazırlamak ve mevcut millî 
ve ecnebi istatistiklerin tahlil ve mukayesesi 
ile ecnebi memleketlerdeki istatistik tekâmülâ-
tını takip ve tatbiki imkânlarını hazırlamakla 
mükelleftir. 

Muavin; muamelâtı umumiyede umum mü
düre yardım ve onun tayin edeceği şubelerin 
faaliyetlerinin tanzim ve idaresinden mesuldür. 

MADDE 3 — Umum müdür; müşavir ve 
muavin Beşvekilin inhası ve Reisicumhurun 
tasdiki ile ve şube müdürleri umum müdürün 
inhası ve Başvekilin tasvibi ile sair memur ve 
ücretliler umum müdür tarafından tayin olu
nurlar. 

MADDE 4 — Umum müdürlük teşkilâtı, 
vazaif itibarile aşağıda gösterilen müdürlüklere 
ayrılmıştır: 

I - Maliye istatistikleri şubesi ( birinci sı
nıf müdürlük ), 

Devlet maliyesile vilâyet hususî idarelerine, 
belediyelere, memurlara, Tapu ve kadastroya ve 
müessesatı maliyeye ait istatistikler bu şube ta
rafından tanzim ve tertip edilir. 

II - Haricî ticaret istatistikleri şubesi 
(Birinci sınıf müdürlük) 

DAHİLİYE ENrÜM ENİNİN TADİLİ 

fstatistilı a m anı ıııüeliirtiiijii merkez 
teşkilâtı kanan lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edlmiştir. 

MADDE 2 — Umumî müdür, daire işlerini 
idare ve 1554 numaralı kanun hükümlerini ta
kip ve murakabe, müşavir, yapılacak istatis
tiklerin ilmî ve teknik esaslarını hazırlamak ve 
mevcut millî ve ecnebi istatistikleri tahlil ve 
mukayesesi ile istatistik tekâmülâtını takip et
mek ve tatbik imkânlarını hazırlamakla mükel
leftir. 

Muavin, muamelâtı umumiyede umum müdü
re yardım ve onun tayin edeceği şubelerin fa
aliyetlerinin tanzim ve idaresinden mesuldür. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 



BÜTÇE ENCÜMENtNtN TADİLİ 

İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Dahiliye encümeninin tadili 
veçhile kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 4 üncü maddesi 3 
üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 3 üncü maddesi 4 
üncü madde olarak kabul edilmiştir. 



Haricî ticaret istatistikleri bu şube tarafından 
yapılır, 

III - Tasnif şubesi 
(Birinci sınıf müdürlük) 
Makinelerin işletme ve muhafazası ve daire

nin bilûmum makine tasnif işleri bu şube tara
fından yapılır, 
IV - Nüfus istatistikleri şubesi 

(İkinci sınıf müdürlük), 
Nüfus hareketleri istatistikleri bu şube tara

fından yapılır. Umumî nüfus tahrirlerinden ev
vel bu tahrirlere ait hazırlıkların icrası dahi bu 
şubeye aittir, 

V - Maarif istatistikleri şubesi 
(İkinci sınıf müdürlük), 
Memleketin umumî maarif hareketleri ista

tistikleri bu şube tarafından yapılır. 
VI - Adliye istatistikleri şubesi 
(İkinci sınıf müdürlük), 
Mahkemeler teşkilât ve faaliyetine, hâkim

lere, iflâslara, cürüm, maznun, mahkûmlara ve 
hapisanelere ait istatistiklerle kanunların tatbi
kat neticelerine ait anketler bu şube tarafından 
yapılır. 

VII - Sanayi ve ticaret istatistikleri şubesi 
(Üçüncü sınıf müdürlük), 
Bilûmum sanayi ve dahilî ticaret istatistikle

rinin tanzimi bu şubeye aittir. Ayrıca fiat ista
tistikleri de bu şube tarafından tanzim olunur. 
Bu şube umumî sanayi tahrirlerinden evvel bu 
tahrirlere ait hazırlıkların icrası ile de mükellef
tir. 

VIII - Ziraat istatistikleri şubesi 
(Üçüncü sınıf müdürlük), 
Bilûmum ziraat istatistikleri bu şube tara

fından tertip olunur. 
Umumî ziraat tahrirlerinden evvel bu tah

rirlere ait hazırlıklar da bu şube tarafından 
yapılır. 

IX - Neşriyat ve istihbarat şubesi 
(Üçüncü sınıf müdürlük), 
İstatistik yıllığının hazırlanması ve umumî 

neşriyatın icrası ve daireden talep edilecek ma
lûmatın ihzarı bu şubeye aittir. 

Kütüphanenin idare ve tanzimi, harita ve 
grafik işleri de bu şube tarafmdan tedvir olun-
nur. 

X - Muamelât şubesi 
(Üçüncü sınıf müdürlük), 
Dairenin yazı, zat, bütçe ve masraf, levazım 
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ve H; ,iyat işlerile neşriyatın tevzi ve sevkı ve 
«-ir M iteferrik işler bu şube tarafından görülür, 

5-L DDE 5 — Bu kanuna merbut (B) işaret
li -.ı-ivııia. ı azılı memuriyet dereceleri azamî 
o'-.up icap 'jttıgi takdirde yüksek dereceler ye
rme maaşı daha az dereceden memur istihdamı 
caizdir. 

On bir ve daha yukarı derecelere yeniden 
alınacak memurların yüksek mektep mezunu 
olması şarttır, 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunda sayılı vazifeler 
umum müdürlük şube ve memurlarının aslî va
zifelerinden olup umum müdür veya âmir ta
rafından ilâveten verilecek vazifelerin ifası 
mecburi olduğu gibi umum müdürlük, icabına 
göre bir şubeye mensup memurları diğer şube
lerde ele çalıştırabilir. 

MADDE 7 — Umum müdürlük memurların
dan 1452 numaralı kanunun onuncu maddesine 
tevfikan fennî ve meslekî bir ihtisasa ihtiyaç 
gösteren veya uzun müddet şahıslarının tebed
dül etmemesi Devletçe menfaati müstelzem 
olan merbut (C) cetvelinde memuriyet unvan
ları gösterilenler ayni maddenin hükmüne tev
fikan zam alırlar. 

MADDE S - Bu kanuna merbut (A) cet
velinde yazılı vekâlet ve umum müdürlükler
de yapılan istatistikler, badema İstatistik umum 
müdürlüğünce tanzim ve neşredilecektir. 

MADDE 0 — Devlet ve memleketin ihtiyaç
ları için devamlı olarak yapılması lazımgelen 
umumî istatistiklerle her sene yeniden yapılma
sı icap edecek istatistiklerin mahiyet, nevi ve 
şümullerini tayin etmek üzere aşağıda gösteri
len şekilde bir ( Âli istatistik komisyonu ) teş
kil olunmuştur. 

Bu komisyona Büyük Millet Meclisinden, 
İktisat, Ziraat, Bütçe, Maarif, Adliye, Sıh
hiye ve Millî Müdafaa encümenleri reislerile ve
kâlet müsteşarları, Âli iktisat meclisi umumî 
kâtibi, İstatistik umum müdür, müşavir ve 
muavini dahildirler. 

Komisyon her sene umum müdürlüğün tayin 
edeceği tarihlerde içtima ederek kararlarını en 
geç ir ay zarfında ittihaz eyler. 

MADDE G — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE o — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 9 — Devlet ve memleketin ihtiyaç 
lan için devamlı olarak yapılması lazımgelen 
umumî istatistiklerle her sene yeniden yapılması 
icap edecek istatistiklerin mahiyet, nevi ve 
şümullerini tayin etmek üzere aşağıda gösteri
len şekilde bir (Âli istatistik komisyonu) teşkil 
olunmuştur. 

Bu komisyona vekâlet müsteşarları, Âli 
iktisat meclisi umumî kâtibi, İstatistik umum 
müdür, müşavir ve muavin, Darülfünun ve 
yüksek meslekler profesörlerinden ve millî ban
kalar ve yüksek sanayi ve ticaret müesseseleri 
mensupları ile Millî iktisat ve tasarruf cemiyeti 
idare heyeti azası arasından Başvekâletçe seçi
lecek zatlar dahildir. 



MADDE 5 — Devlet memurları maaşatmın 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı ka
nunun ikinci maddesine merbut (2) numaralı 
cetvelde gösterilen İstatistik umum müdürlüğü 
memurlarile bazı dairelerin istatistik şubelerinde 
bulunan ve derece^ adet ve maaşları merbut 
(A) cetvelinde gösterilen memurların dahi na
killeri suretile vücude getirilen teşkilât kadrosu 
(B) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 6 — (B) cetvelinde gösterilen me
muriyet dereceleri azamî olup icap ettiği tak
dirde yüksek dereceler yerine maaşı daha az de
receden memur istihdamı caizdir. 

On bir ve daha yukarı derecelere yeniden 
alınacak memurların yüksek mektep mezunu ol
ması şarttır. 

MADDE 7 — Hükümetin 6 inci maddesi 7 
inci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Adliye, Maliye, Maarif, İktisat, 
Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat vekâletleri ile 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğünce yapılan 
istatistikler badema İstatistik umum müdürlü
ğünce tanzim ve neşredilecektir . 

MADDE 9 — Devlet ve memleketin ihtiyaç
ları için devamlı olarak yapılması lâzımgelen 
umumî istatistiklerle her sene yeniden yapılması 
icap edecek istatistiklerin mahiyet, nevi ve şü
mullerini tayin etmek üzere bir ( Âli istatistik 

komisyonu) teşkil olunmuştur. Bu komisyon 
Büyük Millet Meclisi İktisat, Ziraat, Bütçe, 
Maarif, Adilye, Sıhhat ve İçtimaî muavenet ve 
Millî Müdafaa encümenlerince kendi azaları 
arasından seçilecek birer zat ile vekâlet müste
şarları âli iktisat meclisi umumî kâtibi, istatis
tik umum müdür, müşavir ve muavini, darülfü
nun ve yüksek meslekler profesörlerinden ve 
millî bankalar ve büyük sanayi ve ticaret mü
esseseleri mensuplanle millî iktisat ve tasarruf 
cemiyeti idare heyeti azası arasından Başvekâ
letçe seçilecek zatlardan mürekkeptir. 



Komisyonun sureti faaliyeti hakkında umum 
müdürlükçe bir talimatname ihzar ve İcra Ve
killeri heyetinin tasvibine arzedüecektir. 

MADDE 10 —- Bu kanun 1 haziran 933 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Muvakkat hükümler 

MADDE 1 — Vekâlet ve umum müdürlükler 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterilen istatistik 
kısımlarında müstahdem memurları tahsisatla-
rile birlikte İstatistik umum müdürlüğü bütçe ve 
kadrosuna nakledilmişlerdir. 

MADDE 2 — Devlet memurları maaşatmın 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı ka
nuna merbut 2 numaralı cetvelin İstatistik umum 
müdürlüğü memurlarına ait kısmı yerine bu ka
nuna merbut (B) işaretli teşkilât kadrosu konul
muştur. 

1932 bütçesinde umum müdürlükte müstah
dem bulunan memur ve ücretliler bu kadroda ta
yin edilecekleri derecenin maaşını alırlar. 

MADDE 3 — Kadronun sureti tatbiki ile 
şubelerin vazaifini gösterir bir talimatname 
umum müdürlükçe ihzar ve İcra Vekilleri Heye
tinin tasvibine arzedüecektir. 

MADDE 4 — İstatistik tahsil etmek ve av
detlerinde umum müdürlük kadrosunda istihdam 
olunmak üzere beş sene müddetle her sene umum 
müdürlükçe intihap edilecek âli mektep mezunu 
iki kişiyi Maarif vekâleti, müdürlüğün tayin 
edeceği müddetle, Avrupaya gönderecektir. 

Bu suretle tahsilden avdet edecek olanlara 
münhal olmaması sebebile umum müdürlükte 
vazife verilmediği takdirde bunların hizmet 
vecibeleri bir seneden evvel sakıt olamaz. 

29 - III -1933 
Hş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsme I V us ııf Kemal Zekâi 
Da. V. ila. V. Mal. V. 

Dr. T. Eilfil.il M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. lk. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl 
S. İ. M . Vr. <i. İ. V. Z r . V. 

Dr. Refik Ali Ramı MnJdis 
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MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat hükümler 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 -— Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

http://ilfil.il


Komisyonun tarzı mesaisi îcra Vekilleri He
yetince kabul edilecek esaslar dairesinde cere
yan eder. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — İstatis
tik umum müdürlüğü 1932 kadrosuna dahil üc
retli memurlardan merbut (C) cetvelinde gös
terilenlerin ücretlerine tekabül eden maaşlarla 
teşkilât kadrosuna nakilleri caizdir. 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — İstatistik 
tahsil etmek ve avdetlerinde istatistik umum 
müdürlüğünde istihdam olunmak üzere beş se
ne müddetle her sene umum müdürlükçe intihap 
edilecek âli mektep mezunu iki kişiyi Maarif 
vekâleti, müdürlüğün tayin edeceği müddetle, 
ecnebi memleketlere gönderecektir. 

Bu suretle tahsilden avdet edecek olanlara 
kadroda münhal olmaması sebebile vazife ve
rilemediği takdirde bunların hizmet vecibeleri 
bir seneden evvel sakıt olamaz. 
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[ Hükümetin leklifme merbut cetveller j 

A - CETVELİ 

Teşkilât kavuvn.vvn (1) inci muval;l;at maddesi mucibince umum 
mvdvrlüfjih) yevi kadrosunu ndliedilen memuriyetler 

IVlaaş 
i)ereee Memuriyetin nevi Adet Lira 

İktısdl vel;âie1i 

ist at istik ve neşriyat müdürlümü 

15 Kil t ip I 17,5 

'/ieaal vekâleti 

İstat ist ik ' ve neşr iyat m ü d ü r l ü ğ ü 

12 T e l k i k memuru 1 25 

Adl'ufc vekâleti 

İ s ta t i s t i k ve neşr iyat müdür lümü 

14 Tetkik memuru 2 20 
17 Kâtip 1 14 

(lümrük re inhisarlar vekaleti 

( l ü m r ü k u m u m m ü d ü r l ü ğ ü is la l ist ik ve te tk ik .müdür lüğü 
js ta t is l i k kalemi 

10 Mümeyyiz (birinci sınıf) < 35 
.11 » (ikinci » ) 1 30 
12 İstatistik memuru ( birinci suni ) 3 25 
.14 » » ( ikin.''.i » ) 5 20 
15 Katip (ikinci suni') 10 17,5 

20 

Maarif vekâleti 

İstatistik müdürlüğü 

7 iYİüdür 1 55 
11 Mümeyyiz 1 30 
14 Tetkik memuru I 20 
14 Dosya, memuru 1 20 
14 Huritu ve grafik memırrrı 1 20 
17 Kâtip 2 14 

7 
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Derece Memuriyet "m nevi 

Tapu re kadastro U. müdürlüğü 

İs ta t i s t ik kalemi 

10 Memur 
15 Kât ip 

isla.tist.ilc umum. müdürlüğü memurları. 

(i Muavin 
7 Maliye istatistik şubesi müdürü 

10 Mümeyyiz 
11 İstatist ik memuru 
12 » » 

İ!crctlilcr lasını, 

İstatistik U. M. ücretlileri 

(i Makiııa mütehassısı 
7 (li'Mİik » 

10 Makiııa mütehassıs muavini 
15 Memur 

B - C E T V E L İ 

İstatistik umum müdürlüf/ü teşkil tâ kadrosu. 
I'mum müdürlük 

2 Umum müdür 
4 Müşavir 
(J Muavin 

f / ) Maline istutistı'icicr! şvbesi 

( iîii 'inci simi' müdür lük ) 

(i Müdür 
10 Mümeyyiz (birinci sınıf) 
İL Tetkik memuru (birinci snul 
12 Memur 
14 » 
15 » 

http://isla.tist.ilc
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Derece Memuriyetin nevi 

(2) Haricî ticaret istatistikleri şub 

( Birinci sınıf müdürlük ) 

H Müdür 
11 Mümeyyiz (ikinci »sınıf) 
12 Memur 
15 » 

(S) Tasnif şubesi 
( Birinci sınıf müdürlük ) 

6 Müdür ve makina mütehassısı 
10 Makina mütehassıs muavini 
11 Tetkik memuru (birinci sınıf) 
12 Memur 
14 » 
15 » 
17 » 

(4) Nüfus istatistikleri şuoesı 
(îkinci sınıf müdürlük) 

7 Müdür 
10 Mümeyyiz (birinci sınıf) 
12 Memur 
14 » 

(5) Maarif islatistikleri şubesi 
(ikinci sınıf müdürlük) 

7 Müdür 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 
14 » 

(6) Adliye istatistikleri şubesi 
(ikinci sınıf müdürlük) 

7 Müdür . 
10 Mümeyyiz (birinci sınıf) 
12 Memur 
14 » 
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Derece Memuriyetin nevi 

(7) Sanayi ve ticaret istatistikleri şubesi 
( Üçüncü sınıf müdürlük ) 

8 Müdür 
11 Mümeyyiz 
14 Memur 
15 » 

Maaş 
Adet Lira 

1 45 
1 30 
1 20 
1 17,5 

8 Müdür 
11 Mümeyyiz 
14 Memur 
15 » 

(8) Ziraat istatistikleri şubesi 
( Üçüncü sınıf müdürlük ) 

1 
1 
1 
2 

45 
30 
20 
17,5 

(9) Neşriyat ve istihbarat şubesi 
( Üçüncü sınıf müdürlük ) 

8 
8 

10 
14 
15 

8 
11 
12 
12 
14 
15 

Müdür 
Grafik mütehassısı 
Mümeyyiz ve kütüphane menuıru 
Memur 

» . . . . • - • 

• * - • • • * - — • - * - • 

™ (10) Muamelât şubesi 
(Üçüncü sınıf müdürlük) 

Müdür i ; 

Ayniyat ve levazım memuru ' 
Sicil ve dosya memuru 
Evrak memuru 
Daktilo 
Kâtip 

1 
1 
1 
1 
2 

(T 
• » • • * . , . . ; ; - 7 "•••'••v 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

45 
55 
35 
20 
17,5 

•? 

45 
30 
25 
25 
20 
17,5 

0 - CETVELİ 

Umumî müdür 
Müşavir 
Muavin 
Makina mütehassısı 
Grafik mütehassısı 
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[ Bütçe encümeninin tadiline merbut cetveller ] 

A - CETVELİ 

Derece Memuriyetin nevi Adet 

2 
1 

Maaş 
Lira 

20 
14 

1 
1 
1 
1 
2 

30 
20 
20 
20 
14 

Adliye vekâleti 

14 İstatistik ve mesriyat müdürlüğü tetkik memuru 
37 » » » kâtibi 

Maliye vekâleti 

7 İstatistik müdürü '. 1 55 
10 » birinci mümeyyizi 1 35 
12 » tetkik memuru 1 25 

Maarif vekâleti 

İstatistik dairesi 

7 Müdür 1 55 
11 Mümeyyiz 
14 Tetkik memuru 
14 Dosya memuru 
14 Harita ve grafik memuru 
17 Kâtip 

îkttmt vekâleti 

1.5 Neşriyat ve istatistik müdürlüğü katibi 1 17,5 

Gîımr'ük re inhisarlar vekâleti 

İstatistik kalemi 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 1 35 
11 İkinci » » 1 30 
12 Birinci sınıf istatistik memuru 3 25 
14 İkinci » » » 6 20 
15 İkinci » kâtip 9 17,5 

Ziraat vekâleti 

12 İstatistik ve neşriyat müdürlüğü tetkik memuru 1 25 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

10 İstatistik kalemi memuru 1 35 
15 » » ktâibi 1 17,5 

B - CETVELİ 

Hükümetin teklifi aynen 
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C - CETVELÎ 

Adet Ücret 

Makine mütehassısı 1 200 
Grafik » 1 125 
Makine mütehassısı muavini 1 100 
Memur 1 60 

4 

r% 
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