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MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

Sayfa 
265 

266 

266 Lâyihalar 
1. — Mahsubu Umumi Kanununun bazı 

mevadının .tadiline mütedair 22 Kânunusani 
1926 tarihli Kanuna bir madde tezyili hakkın
da kanun layihası. (1/984) 266 

Tezkereler 266 
1. — Maarif Vekâleti 1926 senesi bütçesin

de hataların tashihi hakkında Başvekâlet tez
keresi. (3/739) . 266 

Mazbatalar 
1. — Sulh Hâkimleri Hakkındaki Kanuna 

tezyil kılınan (1/180) numaralı muvakkat me-
vaddı kanuniye layihası, Sulh Hâkimleri Ka
nunu muvakkatine zeyledilen (1/184) numara
lı mevaddı muvakkatei kanuniye layihası, Sulh 
Hâkimleri hakkındaki Kanunu muvakkatin bi
rinci maddesine ilave olunan 1 zilhicce 1331 ta
rihli fıkrai kanuniyeyi muaddil (1/186) numaralı 
mevadı muvakkatei kanuniye layihası, Sulh Hâ-

266 

Sayfa 
kimlerine mütedair 17 Cemaziyelevyel 1331 ta
rihli Kanuna zeylen tanzim edilen (1/187) nu
maralı Kanunu muvakkat, 11 Cemaziyelevvel 
1331 tarihli Sulh Hâkimleri Kanunjuna müzey-
yel (1/179) numaralı maddei muvjakkatei ka
nuniye layihası, Sulh Hâkimleri hakkındaki 17 
Cemaziyelevvel 1331 tarihli Kanuniı muvakka
tin bazı mevaddı ile 2 Recep 1331 tarihli maddei 
mahsusasını muaddil (1/183) numaralı maddei 
muvakkatei kanuniye layihası, sjılh Hâkim
leri Kanunu muvakkatenin 40 ve 46 ncı mad
delerini muaddil (1/188) numaralı Kanunu Mu
vakkat, Sulh Hâkimleri Kanununuiı bazı me-
vadını muaddil (1/1!85) numaralı rhevadı mu
vakkatei Kanuniye layihası, Sulh Hâkimleri 
hakkındaki. 17 Cemaziyelevvel 1331 tarihli Ka
nunu muvakkatin bazı mevadına tezyil olu
nan (1/182) numaralı maddei muvjakkatei ka
nuniye layihası, Sulh Hakimlerince alınacak 
harçlar hakkındaki Kanunu mukkatin 13 ncü 
maddesi olmak üzere kaleme alılan (1/176) 
numaralı maddei muvakkate, Mehajkimi Sulhi-
ye vazifesini ifa eden mahakim Ve devairde 
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Sayfa 
alınacak harçlara dair zeylen tanzim edilen 
(1/178) numaralı kanunu muvakkat, Mahakimi 
Sulhiye vazifesini ifa etmekle mükellef maha-
kim ve devairde alınacak harçlara dair 23 Şev
val 1331 tarihli Kanunu muvakkate müzeyyel 
(1/326) numaralı mevadı muvakkatei kanuniye 
layihası, ahvali hazıradan dolayı ahali nezdin-
deki silah ile cephane ve mevadı müşteilenin 
sureti teslimine ve teslim etmeyenler hakkında 
tatbik olunacak mücazata dair (1/326) numaralı 
Kanunu muvakkat, ahali nezdindeki silah ve 
cephane ve mevadı müşteileye dair 13 Nisan 
1331 tarihli Kanunu muvakkate zeylen tanzim 
edilen (1/327) numaralı kanunu muvakkat, 
Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu muvakka
tinin babı rabiinin faslı şalisinin kısmı evveline 
zeyil olmak üzere tanzim kılınan (1/245) numa
ralı madde muvakkatei kanuniye, Usulü Mu
hakematı Cezaiye Kanununun bazı mevadını 
muaddil (1/246) numaralı kanunu muvakkat la
yihası, Usulü Muhakemei Hukukiye Kanununa 
müzeyyel 10 Rebiülahır 1329 ve 28 Mayıs 1327 
tarihli Kanunun 29 ncu ve 30 ncu maddeleri 
makamına kaim (1/249) numaralı mevadı kanu
niye layihası, Usulü Muhakemei Hukukiye Ka
nununun 80 ve 81 nci maddelerinin tadili hak
kında (1/247) numaralı kanun layihası, Maha
kimi Asliye teşkilatına dair (1/181) numaralı 
kararname, (1/244) numaralı tcra Kararname
sini ve tayini muameleye mahal olmadığına dair 
Adliye Encümeni mazbatası. 266:267 

2. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
Usulü Muhakemei Hukukiye ve Usulü Muha
kematı Cezaiye kanunlarıyla Sulh ve tcra ka
nunlarının bazı mevadını muaddil 21 Mart 1340 
tarihli Kanunun kırk birinci maddesinin tadili
ne dair (2/414) numaralı teklifi kanunisi ve ta
yini muameleye mahal kalmadığı hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası. 267 

3. — îzmit Mebusu İbrahim ve Zonguldak 
Mebusu Halil beylerin; Budaklar Nahiyesi Mü-
diri sabıkı Halit Efendinin cürüm ve cezasının 
affına dair (2/428) numaralı teklifi kanunisi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 267 

4. — Bursa sıcak su hamamları, hakkında 
(1/983) numaralı kanun layihası ve Ticaret En 
cümeni mazbatası. 267: .268 
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Takrirler 268 

1. — Konya Mebusu Refik Beyin; Mecli
sin Haziranın onuncu Perşembe gününden iti
baren tatili faaliyet etmesi hakkında takriri. 268 

Rey İstihsali 268 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye - Lüb

nan hükümetlerinin salahiyettar murahhasları 
arasında Ankara'da akdolunan Suriye - Lüb
nan Gümrük îtilâfnamesinin tasdiki hakkında
ki Kanunun ikinci def a reye vazı. 268,293:295 

2. — Kazanç Vergisi hakkındaki 27 Şubat 
1926 tarihli Kanunun ikinci maddesine bazı fı-
karat tezyiline dair Kanunun ikinci defa reye 
vazı. 268,296:298 

3. — Umumi istihlâk ve eğlence ve hususi 
istihlâk vergileri hakkındaki kanunlara müzey
yel Kanunun ikinci defa reye vazı. 268,290:292 

3. — SUALLER, CEVAPLAR 268 
1. — Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin; 

kavanini mevzuaya riayet etmeyen Ankara Va
lisi Atıf Bey hakkında ne yapıldığına dair suali 
ve Dahiliye Vekili Cemil Beyin şifahi cevabı. 268: 

270 
4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 270,283 
1. — İdare Heyetinin; 19 Nisan 1341 ta

rihli Kanunun içinci maddesinin tadili ve Bü
yük Millet Meclisi 1926 senesi bütçesinin mü
teferrika faslına tahsisat vazı hakkında (2/583), 
(2/584) numaralı iki kıta teklifi kanunisi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 270:272. 

299:301 
2. — Konya Mebusu Musa Kâzım Beyin' 

Türk Tayyare Cemiyetinin bütün muamelat ve 
mubayaat ve umuru hususatında istihlak res
minden affına dair teklifi kanunisi ve Kavanin 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 
(2/586) 272:274,302:304 

3. — Şarkikarahisar Mebusu Ali Sururi Bey 
ve rüfekasımn; hususi binası olmayan Türk 
Ocaklarına satılacak binalar hakkındaki tek
lifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
m'aizlbaltası. (2/589) 274 

4. — 1340 senesi Eylül, Teşrinievvel, Teş
rinisani aylarına ait raporun takdimine daiı 
(3/346) numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encümeni maz
batası. (Sıra No. : 242) 274:277 

5. — İnşa edilmekte olan Devlet Demiryol
larının mürur ettiği arazinin istimlaki hakkın-

264 — 
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da (1/972) numaralı kanun layihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 241) 277:282,305:307 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 
Hükümeti arasında 15 Kanunuevvel 1923 ta
rihli tabiiyet itilâfnamesinin üçüncü ve dördün
cü maddelerinin tadiline dair kanun layihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası. (1/985) 282:283 

Sayfa 
7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şû

ralar Cumhuriyetler İttihadı beyninde 31 Ma
yıs 1926 tarihinde tanzim olunan protokolün 
tasdikine mütedair kanun layihası ve Hariciye 
Encümeni mazbatası. (1/986) 283:285 

8. — Bursa sıcak su hamamları hakkında 
(1/983) numaralı kanun layihası ve Ticjaret Fn-
cümeni mazbatası. 2^5:289,308:310 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,45 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

116 NCI İÇTİMA 

8 . 6 . 1926 Salı 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın riyasetleri altında inikat ederek 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide 
hakkında icap eden muamele ifa olundu. 

Evvelki içtimada tayini esami ile reye vazedilip 
nisabın ademi mevcudiyeti hasebiyle muameleleri na
kıs kalan beş kıta kanunun heyeti umumiyeleri tek
rar reye vazedildi. Badehu ruzhamei müzakerata 
geçilerek sunî ipekten mensucat imalinin meni hak
kındaki Kanunun feshine, ledeliktiza istihlâk vergi
lerinin maktuan istiyfasına, Ticaret Vekâletiyle Li
manlar İdaresinin 1926 bütçelerinde münakale icra
sına dair kanun layihalarıyla lise ve orta mekteplere 
alınacak leylî meccani talebe hakkındaki teklifi ka
nuni müzakere ve kabul edildi. Bunlardan istihlâk 
vergileri hakkındaki Kanunun heyeti umumiyesi ta
yini esami ile reye vazolundu ve müteakiben tenef
füs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 

Kâzım Paşanın riyasetleriyle açılacak Türkiye 
Cumhuriyeti ile Suriye - Lübnan salâhiVettar murah
hasları arasında akdolunan gümrük itilâfnamesinin 
tasdikine, jandarma, küçük zabitan ve ^fradının iaşe 
ve binek hayvanatının yem bedellerinde^ kazanç ver
gisi alınmamasına dair kanun layihaları müzakere 
ve kabul ve heyeti umumiyeleri tayini e|sami ile reye 
vazedildi. 

Ciheti askeriyeden bir makama gönderilecek za-
bitana aile harcırahı ve vekâlette bulundukları müd
detçe ikamet yevmiyesi ita edilip edilmeyeceğinin 
tefsirine dair Kavanini Maliye Encümejni mazbatası 
okunarak kabul edildi. • { 

Müteakiben ikinci defa tayini esami ile reye ko
nulan kanunların kabul edildiği ve diğerlerine ait 
arada nisap olmadığı bittebliğ Çarşamba günü içtima 
edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Efendim, zaptı sabık hulâjsası hakkın
da bir mütalaa var mı? (Hayır sesleri)j Zaptı sabık 
hulâsası aynen kabul edildi. 

— 265 — 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/ . — Mahsubu Umumî Kanununun bazı mevaddı-

nın tadiline mütedair 27 Kânunisani 1926 tarihli Ka
nuna bir madde tezyili hakkında kanun lâyihası. 
(1/984) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

Tezkereler 

1. — Maarif Vekâleti 1926 senesi bütçesinde ha
taların tashihi hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/739) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Mazbatalar 
/ . — Sulh Hâkimleri hakkındaki Kanuna tezyil kı

lınan (1/180) numaralı muvakkat kanun lâyihası, 
Sulh Hâkimleri Kanunu muvakkatine zeyledilen 
(1/184) numaralı mevaddı muvakkatei Kanuniye lâ
yihası, Sulh Hâkimleri hakkındaki Kanunu muvak
katin birinci maddesine ilâve olunan 1 zilhicce 1331 
tarihli fıkrai kanuniyeyi muaddil (1/186) numaralı 
mevadı muvakkatei kanuniye lâyihası, Sulh Hâkimle
rine mütedair 17 cemazilevvel 1331 tarihli Kanuna 
zeylen tanzim edilen (1/187) numaralı Kanunu mu
vakkat, 11 cemazilevvel 1331 tarihli Sulh Hâkimle
ri Kanununa müzeyyel (1/179) numaralı maddei mu
vakkatei kanuniye lâyihası, Sulh Hâkimleri hakkın
daki 17 cemaziyelevvel 1331 tarihli kanunu muvak
katin bazı mevadı ile 2 recep 1331 tarihli maddei 
mahsusasını muaddil (1/183) numaralı maddei mu
vakkatei kanuniye lâyihası, Sulh Hâkimleri Kanunu mu
vakkatinin 40 ve 46 nci maddelerini muaddil (1 /188) nu
maralı kanunu muvakkat, Sulh Hâkimleri Kanununun 
bazı mevadını muaddil (1/185) numaralı mevadı mu
vakkatei kanuniye lâyihası, Sulh hâkimleri hakkında 
17 cemaziyelevvel 1331 tarihli Kanunu muvakkatin 
bazı mevadına tezyil olunan (1/182) numaralı maddei 
muvakkatei kanuniye lâyihası, Sulh Hakimlerince alı
nacak harçlar hakkındaki kanunu muvakkatin 13 ncü 
maddesi olmak üzere kaleme alınan (1/176) numaralı 
maddei muvakkate, Mahakimei Sulhiye vazifesini ifa 
eden muhakim ve devairde alınacak harçlara dair 
zeylen tanzim edilen (1/178) numaralı Kanunu mu
vakkat, Mahakimi Sulhiye vazifesini ifa ile mükel

lef mehakim ve devairde alınacak harçlara dair 23 
şevval 1331 tarihli, kanunu muvakkate müzeyyel 
(1/326) numaralı mevadı muvakkatei kanuniye lâyi
hası, ahvali hazıradan dolayı ahali nezdindeki silâh 
ile cephane ve mevadı müşteilenin sureti teslimine ve 
teslim etmiyenler hakkında tatbik olunacak mücaza-
ta dair (1/326) numaralı kanunu muvakkat, ahali nez
dindeki silâh ve cephane ve mevadı müştaileye dair 
13 Nisan 1331 tarihli Kanunu muvakkate zeylen tan
zim edilen (1/327) numaralı Kanunu muvakkat, Usu
lü Muhakematı Cezaiye Kanunu Muvakkatinin babı 
rabiinin faslı şalisinin kısmı evveline zeyil olmak üze
re tanzim kılınan (1/245) numaralı maddei muvak
katei kanuniye, usul üzere Muhakematı Cezaiye Ka
nununun bazı mevadını muaddil (1/246) numaralı 
kanunu muvakkat liyahıs, Usulü Muhakemei Huku
kiye Kanununa müzeyyel 10 rebiülahır 1329 ve 28 
Haziran 1327 tarihli Kanunun 29 ve 30 ncu maddeleri 
makamına kaim (1/249) numaralı mevadı kanuniye 
lâyihası, Usulü Muhakemei Hukukiye Kanununun 80 
ve 81 nci maddelerini tadili hakkında (1/247) numa
ralı kanun lâyihası, Mahakimi Sulhiye teşkilâtına 
dair (1/181) numaralı kararname, (1/244) numaralı 
İcra Kararnamesi ve tayini muameleye mahal olma
dığına adir Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak: 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Mülga İstanbul Hükümetinden müdevver ve 1336 

senesinden mukaddem tanzim ve teklif edilmiş olup 
merbut listede irae olunan Sulh Hâkimleri Kanunu
na müteallik (10) Mahakimi Sulhiye teşkilâtına dair 
(3) Usulü Muhakematı Cezaiye ve Hukukiye kanun
larının tadiline mütedair (4) ahali nezdindeki silâh 
ve cephane hakkında (2) İcra Kanununa müteallik (1) 
kıta Kanun lâyihası ve Kararnameler Encümenimiz-
ce mütalaa ve tetkik edildi. 

Bunların bir kısmı elyevm meri ahkâmdan ibaret
tir. Bir kısmının ahkâmı dse Büyük Millet Meclisin
ce kabul buyurulmuş olan kanunlarla tadil veya il
ga olunmuştur. 

Aradan birçok seneler geçmesiyle levayihi mezkû-
renin diğer kanunlarla mevkii tatbikten kaldırılanla
rının tayiniyle müzakeresi lâzım olanlar iade edilmek 

— 266 — 
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üzere Başvekâleti Celileye iadesi takarrür etmekle 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Konya Mebusu 
Refik 
Kâtip 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 
REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler el 

kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
edildi. 

2. —- Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; Usulü 
Muhakemei Hukukiye ve Usulü Muhakematı Ceza
iye Kanunlariyle Sulh ve İcra Kanunlarının bazı me-
vadını muaddil 21 Mart 1340 tarihli Kanunun kırk 
beşinci maddesinin tadiline dair (2/414) numaralı tek
lifi Kanunisi ve tayini muameleye mahal kalmadığı 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 
Riyaseti Celileye 

Usulü Muhakemei Hukukiye ve Usulü Muhake
matı Cezaiye kanunlarıyla Sulh ve İcra kanunlarının 
bazı mevadını muaddil 21 Mart 1340 tarihli Kanu
nun 41 nci maddesinin tadiline dair Bozok Mebtısu 
Ahmet Hamdi Beyin (2/414) numaralı teklifi kanuni
si Encümenimize havale buyurulmakla mütalaa ve 
tetkik edildi. Ahiren Meclisi Âlice kabul Duyurulan 
Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununa müzeyyel 22 
Nisan 1341 tarihli Kanunun yedinci maddesiyle bu 
mesele hal ve temin edilmiş olduğundan tayini mua
meleye mahal kalmadığı Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Konya 
Refik 
Aza 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 
REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler el 

kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edildi. 

3, — İzmit Mebusu İbrahim ve Zonguldak Me
busu Halil Beylerin; Budaklar Nahiyesi Müdiri sa
bıkı Halit Efendinin cürüm ve cezasının affına dair 
(2/428) numaralı teklifi kanunisi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : -

Adliye Encümeni Mazbatası 
Hilafı salahiyet hapis maddesinden | altı aya mah

kûm Budaklar Nahiyesi Müdiri sabıkı; Halit Efendi
nin cürüm ve cezasının affına dair İ£mit Mebusu 
İbrahim ve Zonguldak Mebusu Halil Bİeylerin (2/428) 
numaralı teklifi kanunisi Encümenimize havale bu
yurulmakla mütalaa ve tetkik edildi. 

Adliye Vekâletinin 30 Mayıs 1̂ 26 tarih ve 
(65/5801) numaralı tezkerei cevabiyesine nazaran mu
maileyhin maluliyetine binaen müddeti mahkûmesi-
nin affı Cumhuriyet Riyaseti Celilesinih tasvibine ik
tiran ettiği anlaşılmıştır. Encümenimize! havale edilen 
teklifteki maksat ise yalnız cezanın affı değil mu
maileyhin netayici hukukiyesine şâmil olacak dere
cede mazharı af olmasından ibarettir. Bu cihetten ic
ra kılman tetkikat mumaileyhe sebebi! mahkûmiyeti 
olan fiilin ika ettiği vazifeden dolayı [kendisine ale
nen hakaret eden bir şahıs hakkında! tahkikat icra 
edilinceye kadar merkumu yirmi dört saat nezaret al
tında bulundurmasından ibaret olmasına ve kendisi
nin hayatı memuriyetini namuskârane geçirmiş ve 
milli cidalin bütün safahatında hizmet! ve fedakârlı
ğı görülmüş olduğunu merbut evrakı rdsmiye ve gay
rı resmiyeden anlaşılmasına binaen mezkûr affın bü
tün netayici hukukiyesine teşmili muvfafık görüldü
ğünden keyfiyet Heyeti Umumiyenin; tasvibine arz 
olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Konya 
Refik 
Aza 

Çorum 
Reye iştirak ettiler 

hini imzada bulunmadılar 
Aza 

Konya 
Tevfik Fikret 

Mazbata) Muharriri 
Bĉ zok 

Ahmet' Hamdi 
i^za 

Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Antalya 

Ahm^t Saki 

REİS — Mazbatayı kabul edenler el kaldırsın.,* 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

4. — Bursa sıcak su hamamları hakkında (1 /9B3) 
numaralı kanun layihası ve Ticaret Encümeni maz
batası. 
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REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Takrirler 
1. — Konya Mebusu Refik Beyin, Meclisin Ha

ziranın onuncu Perşembe gününden itibaren tatili faa
liyet etmesi hakkında takriri. 

REİS — Okunacak: 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ruznamede müstacel mevad kalmamış olduğun
dan Teşkilatı Esasiyesi Kanununa tevfikan 1 Teşrini
sani 1926'da içtima etmek üzere Haziranın onuncu 
Perşembe gününden itibaren tatili faaliyet etmesini 
teklif ederim. 

Konya 
Refik 

REİS — Efendim, yarın son celseden sonra tatil 
edilmek üzere ve takrirde bildirildiği veçhile bir teş
rinisanide içtima edilmek üzere tatil takririni kabul 

3. — SUALLER, 

7. — Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin kava-
nini mevzuaya riayet etmeyen Ankara Valisi Atıf Bey 
hakkında ne yapıldığına dair suali ve Dahiliye Ve
kili Cemil Beyin şifahi cevabı. 

Riyaseti Celileye 

Mebusların masuniyeti ve Teşkilatı Esasiye Ka
nununun tahtı tekeffülünde olan meskene tecavüz 
memnuiyetini, kavanini mevzuaya riayeti nazarı dik
kate almayarak bir tavsiyename münderecatına ina
narak derhal icraya geçen ve bir mebusun çiftlikteki 
hanesine iki jandarma terfikiyle müddeiyi gönderen, 
hükümetin kuvvei müsellehası muavenetiyle hane sa
kinlerini saat yirmi birde uykudan kaldırarak ha
neye hücum etmek üzere tahkir ve tehdit, ettiren 
Ankara Valisi Atıf Bey hakkında ne yapıldığını Da
hiliye Vekâletinden sual ederim. 

Siverek 
Kadri 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Efendim, Siverek Mebusu muhteremi Kadri Bey
efendi geçenlerde Başvekil Paşa Hazretlerine büyük 
bir mektup vermişlerdi. O mektup münderecatına na
zaran hükümet, vesaitiyle tahkikat yaptı. Tahkikat 
neticesini Başvekâlete arz ettiğim gün kendileri de 
bir istida ile müracaat ettiler ve şifahen kendilerine 
tahkikat neticesini anlattım, kani olmadıkları için 
bir de mülkiye müfettişi gönderdim, müfettiş bugün I 
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edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Rey İstihsali 
1. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye - Lübnan 

Hükümetlerinin salahiyettar murahhasları arasında 
Ankara'da akdolunan Suriye - Lübnan gümrük iti-
lâfnamesinin tasdiki hakkındaki Kanunun ikinci defa 
reye vazı. 

2. — Kazanç Vergisi hakkında 27 Şubat 1926 ta
rihli Kanunun ikinci maddesine bazı fıkarat tezyili-
ne dair Kanunun ikinci defa reye vazı. 

3. — Umumi istihlak ve eğlence ve hususi istih
lak vergileri hakkındaki kanunlara müzeyyel Kanu
nun ikinci defa reye vazı. 

Efendim, bu kanunlar ikinci defa olarak reyinize 
vazolunacaktır. Kabul edenler beyaz, etmeyenler kır
mızı rey vereceklerdir. 

CEVAPLAR 

geldi ve raporunu verdi, mesele şundan ibarettir : 
Geçen gün Ankara Valisi.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz
retleri; bunu hafi celsede dinlesek. Daha muvafıktır,, 
(Neden sesleri). 

REİS — Efendim, hükümet hafi celse istemedi. 
Ve azadan on beş imzalı bir takrir de yoktur. Hü
kümet arzu buyuruyorlarsa : 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY — Hayır 
efendim, gizli bir şey yoktur. Anlatacaklarım ga
yet açık ve doğrudur. Geçen gün Ankara Valisine 
bir şoför müracaat eder, ben Kadri Beyin yanında 
şaför idim, ailemi İstanbul'dan buraya getirmek üze
re bana epeyce para verdi. Yanında bir müddet ça
lıştım, daha fazla çalışmak için bende hakkı vardır. 
Fakat orada çalışmaya bazı esbap dolayısıyla lüzum 
görmedim ve o suretle ayrıldım. Fakat Kadri Bey
efendi bende olan hakkına mukabil ailemi ve eşya
mı zaptetti vermiyor, der. Ankara Valisi bu meseleyi 
anlamak için Kadri Beye bir mektupla iki jandarma 
gönderir. Mektubu Ankara Merkez Jandarma Bölük 
Kumandanı yazar. Mektup münderecatı şudur : 

Siverek Mebusu Muhteremi Kadri Ahmet Bey
efendiye; 

Muhterem efendim; 
Jandarmaya tevdi edilen istidaya nazaran mesele 

hakikat ise merkumun aile ve eşyasının kendisine 
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teslim edilerek izam kılınan süvarilerle merkeze gön
derilmesini rica ederim efendim. 

Harici Jandarma Bölüğü 
Kumandanı Yüzbaşı 

Nazmi 

İki süvari jandarması şoförle beraber 19 kilomet
re mesafede bulunan Olunboç Köyüne Beyefendinin 
çiftliğine giderler. Yolda arabaları kırılır, geç kalır
lar, çiftliğe gittikleri zaman Beyefendiyi sorarlar, ora
da Kadri Bey olmadığı için bu mektubu veremezler. 
O esnada şoför evde bulunan kızını ismiyle çağırır. 
Kızına seslendiği zaman Kadri Beyefendinin biraderi 
çıkar. Şoförün ailesinin ve çocuklarının o gün An
kara'ya avdet ettiğini söyler. Şoför o vakit der ki : 
Ailem madem ki gitmiştir, eşyaları veriniz. Nihayet 
aralarında mücadele olur. Ağız kavgası yaparlar, şo
förün boğazına sarılır. Sese gelen köylü ve jandarma
lar ikisini ayırırlar. Jandarmalara şoför avdet eder. 
Mesele bundan ibarettir. 

Efrattan birinin şikâyetini telâkki etmek hükü
met memurlarının vazifesidir. O şikâyetin doğru olup 
olmadığını tetkik ve tahkik etmek ve hakikaten hak
sızlık vaki ise hakkın iadesini talep etmek yine hü
kümetin vazifesidir. Binaenaleyh Ankara Valisi bu 
hususta vazifesini yapmıştır. Üç vasıta ile tahkikat 
yaptık. Her üç tahkikat neticesi eve girilmediği mer
kezindedir. Ne şoför ve ne de jandarmalar eve gire
memişlerdir. Eve girilmesi zaten mesele teşkil et
mez. Çünkü şoför maaile Kadri Beyefendinin birade
ri ve ailesiyle beraber evde iki ay kadar oturmuşlar
dır. Binaenaleyh şoför ailesinin ve çocuklarının bu
lunduğu bir eve girerse bir cürüm teşkil etmez. Esa
sen eve girilmemiştir. 

Binaenaleyh Kadri Beyefendi takrirlerinde me
busların masuniyetini ve Teşkilatı Esasiye Kanunu
nun tahtı tekeffülünde olan meskene tecavüz mem-
nuiyetini, kavanini mevzuaya riayeti nazarı dikkate 
almayarak bir tavsiyename münderecatına inanarak 
derhal icraya geçen ve bir mebusun çiftliğindeki ha
nesine iki jandarma terfikiyle müddeiyi gönderen, 
Hükümetin kuvvei müsellahası muavenetiyle hane 
sakinlerini saat yirmi birde uykudan kaldırarak ve 
haneye hücum etmek üzere tahkir ve tehdit ettiren 
Ankara Valisi Atıf Bey hakkında ne yapıldığını so
ruyorlar. Bunların hiç birisi hakikat ve varit değil
dir. Üç kanaldan yapılan tahkikatın neticesi budur. 
Jandarmalar yalnız bu mektubu götürmüşlerdir, yal
nız Beyefendiyi bulamadıkları için bu mektubu ve
rememişlerdir. Maruzatım bundan ibarettir, 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Reis Paşa 
Hazretleri; arzuhalin tarihini sorabilir miyim? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) — 
Paşa Hazretleri emir buyururlarsa 32 parçadan iba
ret efvraikı talkldim edbyiım. 

REİS — Efendim; Nizamnamei Dahilî mucibin
ce, suallere herhangi bir meselenin doğru olup olma
dığı sorulur. Makamı aidi tarafından cevap verilir. 
Sahibi sualde beş dakikayı tecavüz etmemek üzere 
söz söyleyebilir. Fakat mevzuun haricine katiyen çı
kamaz. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Arzuhalin 
tarihini soruyorum efendim. Dahiliye Vekili Bey
efendi bir arzuhalden bahsettiler. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY — Şoförün 
Valiye şifahen şikâyet etmesi de olabilir. Arzuhalin 
tarihi meseleyi tenvire yardım etmez. 

KADRİ AHMET BEY — Çok hazırlanmıştım, 
fakat hiç bir şey söylemeyeceğim. Adliye Vekili Bey
efendinin sağ tarafında bu sözü söylüyorlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY — Lütfen bu 
sözü izah etsinler. Yalan olmadığını daima ispata 
muktedirim. 

KADRİ AHMET BEY (Devamla) — Şifahen va
ki olacak şikâyetleri dinlerler ve bu muameleyi ya
parlar. Çok hazırlanmıştım. Ve ispat ediyordum, 
Falih Rıfkı Beyin mektubu buradadır. Mektupla mü
racaat edilmiştir. Bunların hepsi hilafı hakikattir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Yani şikâyeti dinlemesinler mi demek isti
yorlar? Anlamadım. 

REİS — Efendim, müzakere edilecek mevada ge
çiyoruz. Takrirler vardır, okunacaktır : 

Riyasete 
Tayyare Cemiyeti mubayaat ve ı muamelatının is

tihlak rüsumundan muafiyetine dair olan Kanunun 
bugünkü ruznameye alınarak müstacelen ve tercihan 
müzakeresini arz ve teklif eyleriz efendim. 

Bitlis Muş 
Muhittin Nami llyas Sami 

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

Riyaseti Celileye 
Hususi binası olmayan Türk Ocaklarına satıla

cak binalar hakkındaki teklifi kanunim Muvazenei 
Maliye Encümenince intaç edilerek Heyeti Umumi-
yeye sevk edilmiştir. Bugünkü ruznameye ithal edile-
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rek müstacelen ve tercihan müzakeresini arz ve teklif 
eylerim efendim. 

Şarkikarahisar 
Ali Sururi 

REİS — Bu teklifi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

A — İdare Heyetinin; 19 Nisan 1341 tarihli Ka
nunun ikinci maddesinin tadili ve Büyük Millet Mec
lisi 1926 senesi bütçesinin müteferrika faslına tahsi
sat vazı hakkında (2/583), (2/584) numaralı iki kıta 
teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Okunacak : 
İdare Heyeti Muhteremesine 

23 . 5 . 1926 
Memurin Muhakemat Heyeti ile Encümen aza

larına verilmesi takarrür eden beşer lira galayı es'ar 
dolayısıyla ihtiyaçlarını tatmin edemeyeceğinden ma
hiye beher azaya maktuan yüz elişer lira verilmesi 
esbabını temin büyurulmasını rica' ederim efendim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Kâzım 
Riyaseti Celileye 

24.5.1926 
Memurin Muhakemat Heyeti ile Encümen aza

larına 19 Nisan 1926 tarih ve 632 numaralı Kanu
nun ikinci maddesi mucibince beher içtima için beşer 
lira hakkı huzur verilmekte ise de galayı es'âr dolayı
sıyla ihtiyaçlarını tatmin edemeyeceği cihetle beher 
azaya mahiye yüz ellişer liranın itası merbut tezke
re mucibince muvafık görülmüş olduğundan, Heyeti 
Celilece de tasvip buyurulduğu takdirde mezkûr Ka
nunun ikinci maddesinin tadili ve bu hususa sarfe-
dilmek üzere 1926 senei maliyesi Meclis Bütçesinin 
yedinci müteferrika faslına on sekiz bin lira ilavesi 
için atideki iki teklifin kabulünü arz eyleriz. 

İdare Heyetinden İdare Heyetinden 
Sivas Mebusu Hakkâri 

Rasim Asaf 
Mezun 

İdare Heyetinden 
İstanbul 
Ali Rıza 
Mezun 

Madde 1. — 19 Nisan 1341 tarih ve 632 numa
ralı Kanunun ikinci maddesi berveçhizir tadil edil
miştir. 

Madde 2. — Memurini Muhakemat Heyeti ile 
Encümen azalarına Meclisin tatili müddetine münha

sır olmak üzere mahiye maktuan yüz ellişer lira ve
rilir. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından icra olunur. 
Büyük Millet Meclisinin 1926 Senesi Bütçesinin 
Yedinci Müteferrika Faslına Tahsisatı Munzamına 

İtası Hakkında Kanun 
Madde 1. — Büyük Millet Meclisinin 1926 senesi 

bütçesinin 7 nci müteferrika faslına on sekiz bin lira 
ilave edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından icra olunur. 

REİS — Bunun müzakeresine başlıyoruz. 
Riyaseti Celileye 

19 Nisan 1341 tarihli Kanunun ikinci maddesinin 
tadiline ve Büyük Millet Meclisin 1926 bütçesine tah
sisatı munzamma itasına dair İdare Heyetince tan
zim ve 26 Mayıs 1926 tarihli Heyeti Umumiye içti-
maında encümenimize havale buyurulan iki kıta tek
lifi kanuni tetkik ve müzakere olundu. 

Şûrayıdevletin memurin muhakematına müteallik 
vazaifinin sureti ifası hakkındaki 4 Temmuz 1337 ta
rihli kanuna müzeyyel 19 Nisan 1341 tarihli Kanu
nun ikinci maddesi mucibince tatil zamanında Reis
lerinin daveti üzerine içtima edecek olan Memurin 
Muhakemat Heyet ve Encümeni azalarına beher iç
tima için beşer lira hakkı huzur verilmek müktazi 
olup teklifi kanunilerden biri gala-yi es'âra binaen bu 
miktar hakkı huzur içtimalarda bulunmak üzere An
kara'da kalacak azayı kiramın ihtiyarına mecbur ola
cakları fazla masarife tekabül edemeyeceğinden ma
hiye maktuan yüz ellişer lira itasına göre 19 Nisan 
1341 tarihli kanunun ikinci maddesinin tadilini, ikin
cisi de bu hususa sarf edilmek üzere 1926 senei ma
liyesi Meclis bütçesinin yedinci müteferrika faslına 
18 000 liranın tahsisatı munzamma olarak ilâvesini 
ihtiva etmektedir. Filhakika tatil zamanında Meclisi 
Âlice vazife ifasına memur buyurulan muhakemat 
heyeti ile encümende bulunacak azayı kiramın bu va
zife dolayısıyla Ankara'da kaldıkları müddetçe bazı 
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fazla masarif ihtiyarına mecbur olacakları ve hali 
hazır gala-yi es'ârına- nazaran beş lira hakkı huzurun 
bu fazla masarife kifayet edemeyeceği derkâr olmak
la teklifi vakiin esas itibariyle şayanı terviç olduğun
da şüpe yoktur. Büyük Millet Meclisinin 1926 büt
çesinin yedinci Müteferrika faslına 18 000 lira ilâve
si hakkındaki teklifi kanuni ise 1926 bütçesinin bir 
kaç gün evvel kabul edilmesine ve bu sene bütçe se
lâmeti vahtetini muhafaza için tahsisatı munzamma-
lardan behemahal içtinap Meclisi Âlinin arzusu ol
masına binaen şimdiden Meclis bütçesinde tahsisatı 
munzamma itası yolunun küşadı muvafık olamayaca
ğı mütalaasiyle tasvip edilememekte ve buna muka
bil Meclis bütçesinin birinci faslından (Memurin Mu
hakemat Heyeti ve Encümeni azası hakkı huzuru) na-
miyle dördüncü bir madde küşadı suretiyle fasıl da
hilinde münakale imkânının temini kâfi görülmekte 
olup bu maksatla ikinci teklifi kanuninin bir madde 
halinde birinci teklife ithali tercih olunmuş ve maru
zatı anife dairesinde ihzar kılman lâyihai kanuniye-
nin Hfeyeti Celileye arzına karar verilmiştir. 

Reis Mazbata muharriri 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
İsparta 

Mükerrem Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza; 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Çatalca 
Şakir 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Aza 
İzmir 

Münür 

Şûrayıdevlet Memurin Muhakematına müteallik va-
zaifinin sureti ifası hakkındaki Kanuna müzeyyel 
19 Nisan 1341 tarihli Kanunun ikinci maddesinin ta

diline dair Kanun lâyihası 

Birinci Madde — Şûrayı devletin Memurin mu
hakematına müteallik vezaifinin sureti ifası hakkın
daki 4 Temmuz 1337 tarihli Kanuna müzeyyel 19 
Nisan 1341 tarihli Kanunun ikinci maddesi bervechi 
zir tadil olunmuştur. 

«Heyet ve Encümen azalarına ayda maktuan yüz 
ellişer lira hakkı huzur verilir. Bu hakkı huzur Mec
lisin tatil müddetine münhasırdır.»: 

İkinci Madde — 1926 senei maliyesi Büyük Mil
let Meclisi Bütçesinin birinci faslında (Memurin Mu-
hakemat Heyeti ve Encümeni azası hakkı huzuru) 
namiyle dördüncü bir madde kuşat olunmuştur. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir, 

Dördüncü Madde — Bu kanun ahkâmı Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mıdır efendim? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bendenizce kanunun heyeti umumiyesini kabul et
mek zaruridir. Çünkü Meclisi Âli tatili faaliyet et
tikten sonra memurine ait muhakemat işlerini tetkik 
için Ankara'da bulunmak mecburiyetinde kalan Me
murin Muhakemat Encümeni ve Tetkik Heyeti aza
larına bir masarifi zaruriye vermek elbette tabii ve 
zaruri bir şeydir. Meclisi Âli ali içtimada iken diğer 
encümen azaları gibi bu iki encümende çalışan arka
daşlarda vazifei siyasiyelerini ifa etmiş addolunabi
lirlerdi. Fakat Meclisi Âli tatili müzakere ettikten 
sonra bu iki encümende çalışacak arkadaşların An
kara'da bulunmak mecburiyetinde kalmaları, kendile
rine bir tazminat verilmesini zaruri kılar. Tespit edi
len miktar ise Ankara'daki hayat pahalılığına naza
ran hiç bir zaman çok görülecek bir miktar değildir. 
Ankara'da bulunacakları müddet için ayda yüz elli
şer lira bir masarifi zaruriye verilecektir. Binaena
leyh bendenizce kanunun heyeti umumlyesinin kabu
lü muvafıktır. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Şûrayıdevletin memurin muhakematına müteallik va~ 
zaifin suret; ifası hakkındaki kanuna müzeyyel 19 
Nisan 1341 tarihli Kanununun ikinci maddesinin ta

diline dair Kanun 
Birinci Madde — Şûrayıdevletin Memurin Mu

hakematına müteallik vazaifinin sureti. ifası hakkın
daki 4 Temmuz 1337 tarihli Kanuna ! müzeyyel 19 
Nisan 1341 tarihli Kanununun ikinci : maddesi ber-
vech-i zir tadil olunmuştur : 

Heyet ve Encümen azalarına ayda maktuan yüz 
ellişer lira hakkı huzur verilir. Bu haktyı huzur Mec
lisin tatil müddetine münhasırdır. j 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mıdır 
efendim? (Hayır sesleri). Birinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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İkinci Madde — 1926 senei maliyesi Büyük Mil
let Meclisi bütçesinin birinci faslında (Memurin Mu-
hakemat Heyeti ve Encümeni azası hakkı huzuru) na-
miyle dördüncü bir madde kuşat olunmuştur. 

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

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Dördüncü Madde — Bu kanun ahkâmı Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

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

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey varakası verecekler
dir. 

Efendim, müstacelen ve tercihan müzakeresine 
kârşr--verdiğiniz Tayyare Cemiyetinin istihlâk vergi
sinden muafiyetine dair Kanun lâyihasının müzake
resine geçiyoruz. 

2. — Konya Mebusu Musa Kâzım Beyin, Türk 
Tayyare Cemiyetinin bütün muamelât ve mubayaat 
ve umur ve hususatının istihlâk resminden affına dair 
teklifi kanunisi (2/586) ve Kavanin ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacak : 
Riyaseti Celileye 

Türk Tayyare Cemiyeti vatani hidematını ifa ede
bilmek için vatandaşların gûnâ-gûn muavenetlerine 
müracaat ederek elde edebildiği mebaliği vatanın em
ri müdafaasına sarf ve hasretmektedir. Bütün vari
datı iane ve taahhüdatı muhtelifeden ibarettir. Ne 
kasdi ticaret ve ne de şahsi bir menfaat maksut ve 
mutasavver değildir. Aynı zamanda vaziyeti hususi-
yesi menafii âmmeye hizmeti nazarı teemmüle alına
rak damga, gümrük resimleriyle posta telgraf ücret
lerinden muaftır. İstihlâk Kanununun neşir ve ilânı 
üzerine Tayyare Cemiyetinin umur ve muamelâtın
dan resim alınacağı ve resmin talep edildiği vakidir. 
Cemiyetin bu vergi ile mükellefiyetinde ne bir men
faat ve ne de bir maksat mevcut olmadığından ce
miyeti mezkûrenin istihlâk resminden muafiyeti için 
zirdeki maddei kanuniyenin kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Madde 1. — Türk Tayyare Cemiyeti bütün mua
melât ve mubayaat ve umur ve hususatında istihlâk 
resminden mafudur. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — İşbu kanunun hükmünü icraya Ma
liye Vekili memurdur. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

Kavanıiıni Maliye Encümeni Mazbatası 
Türk Tayyare Cemiyetinin bütün mubayaat ve 

muamelât ve umuru hususaıtının istihlâk resminden 
affına dair Konya Mebusu Musa Kâzım Beyin En-
cümeniımize havale buyurulan teklifi Kanunisi mütalaa 
ve tetkik olundu. 

Memleketin umuru müdafaasına hadim bulunan 
Tayyare Cemiyetlinin terakki ve inkişafına matuf 
mezkûr teklif encümenimizce şayanı kabul görülmüş 
olmakla bermucibi havale Muvazenei Maliye Encü
menine tevdiine karar verilmiştir. 

Encümen Reisi namına Mazbata Muharriri 
Bozok Bozok 

Süleyman Sırrı Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Ankara Konya 
İhsan Mustafa 
Aza Aza 

Karesi Amasya 
Sadık r Esat 

Aza 
Ordu 

Hamdi 
Riyaseti Celileye 

Türk Tayyare Cemiyeti nin bütün muamelât ve mu
bayaat ve umuru hususatında istihlâk resminden affına 
dair Konya Mebusu Musa Kâzım Bey tarafından ve
rilerek Lâyiha Encümenince şayanı müzakere görü
len ve 1.6.1926 tarihli Heyeti Umumiye içtimaında 
Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümenlerine hava
le buyurulan teklifi kanuni Kavanini Maliye Encü
meni mazbata&iyle birlikte Encümenimize tevdi kılın
makla tetkik ve müzakere olundu. 

Tayyare Cemiyetinin deruhte ettiği yüksek va-
zaifi vataniyede muvaffakiyeti esbalbının teshil ve 
teşviki lâzimeden olmakla teklifi vakiin tervici En
cümenimizce muvafık görülmüş ise de muamelâtı 
umuraiyenin hemen kâffesine temas eden istihlâk ver
gilerinin her hangi bir müessese için kısmen affı 
tarikinin küşaıdında da devlet menafii umumiyesini 
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muhil bazı mahzurlar tasavvur olunduğu gibi esa^ 
sen umumd istihlâk ve eğlence ve hususi istihlak ver
gileri kanunlarına nazaran Tayyare Cemiyetinin hâ
sılat ve mubayaat ve umuru hususatından alelıtlak 
vergi alınması mevzubahis oynayıp en mühim müıba-
vaatın maksadı teşekkülüne taalluk eden Tayyare, 
Tayyare Levazımı olrn^sı ve ara sıra cemiyeti şua-
batça bato, konser mMlu ettenceler tertip edilerek 
satılan biletler hâsılatından istifade edilmekde bulun
ması; bu cil t ten dolayı istihlâk vergisi alınmaması 
temin edildiği takdirde teklifin" istihdaf ettiği mak
sadı teşvik husule gelmiş olacağımdan istisnanın Tay
yare Cemiyetinin maksadı teşekkülüne hadim âlat 
ve edevat ve malzeme mubayaasına ve Tayyare Ce
miyeti Heyeti Merkeziyesince tertip ve idare edilecek 
balo, konser, müsamere, sinema, ve tiyatro biletle
rine hasrı suretiyle her iki iktizanın telifine çalışılmış 
ve bu dairede bazı tadilât ile ihzar ve kabul olunan 
lâyiihai kanuniyeriiri Heyeti Celileye takdimine karar 
verilmiştir. 

Reis Mazbata Muharriri 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 
Aza 

îzmir 
Ahmet Münür 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Çatalca 
Şakir 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

M araş 
Mithat 

Türk Tayyare Cemiyetinin bazı muamelâtında umumi 
istihlak ve eğlence ve hususi istihlak vergilerinden 

muafiyetine dair kanun layihası 
Birinci Madde — Türk Tayyare Cemiyeti tara

fından mubayaa edilecek tayyare, hangar, tayyare 
ve hangar levazımı ile Türk Tayyare Cemiyetince 
tertip ve idare olunacak balo, konser ve saireye ait 
bilet satışların umumi istihlak ve eğlence ve hususi 
istihlak vergilerinden muaftır, * 

ikinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var midir efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen

ler el kaldırsın. Kabul edilmiştir, j 
Türk Tayyare Cemiyetinin bazı muimelatında umumi 
istihlak ve eğlence ve hususi istihlak vergilerinden 

muafiyetine dair Kajıun 
Birinci Madde — Türk Tayyar^ Cemiyeti tara

fından mubayaa edilecek tayyare, hangar, tayyare 
ve hangar levazımı ile Türk Tayyar^ Cemiyetince ter-

ve saireye ait bitip ve idare olunacak balo, konser 
let satışları umumi istihlak ve eğlence ve hususi is
tihlak vergilerinden muaftır, ; 
' REİS — Efendim, birinci madjie hakkında tak
rir vardır, okunacaktır: | 

Riyaseti Celileye i . 
Birinci maddedeki «Tayyare ve hangar levazımı» 

kelimesinden sonra «teslihat, teçhi|zaü..» kelimeleri
nin ilavesini arz ve teklif öderim. | 

| Bitlis 
Muhittin Nami 

MUHİTTİN NAMİ BEY (Bitlis^ — Efendim, bu 
noktanın tavzih edilmesini rica edeceğim. Maksat 
müsamere ve saireler içindir. Cemiyetin bilumum 
şubeleri de dahildir. Bilahara yanlışlığa mahal ol
mamak için zapta geçsin diye arz edfiyjorum. 

REİS — Efendim, bu bir tadil teklifidir. Mad
deye teslihat ve teçhizat kelimelerirti de ilave etmek 
icap ediyor. Bu teklifi nazarı Rikkate alanlar el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alrnıyaniar el kaldırsın.... 
Nazarı dikkate alınmıştır. Encümenjin mütalaası yok
tur. Şu halde madde şu şekli alıyor: | 

Birinci Madde — Türk Tayyare |Cemiyeti tarafın
dan mubayaa edilecek tayyare, hangar ve hangar le
vazımı, teslihat ve teçhizatı ile Tüıjk Tayyare Cemi
yetince tertip ve idare olunacak bajio, konser ve sa
ireye ait bilet satışları umumi istitıljak ve eğlence ve 
hususi istihlak vergilerinden muaftır, j 

REİS — Birinci maddeyi bu tadjil ile kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etrrjeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. i 

REİS — İkinci maddeyi kabul klenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... j Kabul edilmiştir, 

Üçüncü Madde — Bu kanunun i ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırdın... Kabul edil
miştir. i 

Heyeti umumiyesini tayini esamj ile reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler beyaz, ijcabul etmeyenler 
kırmızı rey varakası vereceklerdir. 
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Müstacelen ve tercihan müzakeresine karar ver
diğiniz Türk Ocaklarına emvali milliye ve metruke-
den satılacak binalar hakkındaki teklifi kanuni ve 
Muvazene! Maliye Encümeni mazbatasının müzake-
sine geçiyoruz. 

3. — Şarkikarahisar Mebusu Ali Surun Beyle 
rüfekasının, hususi binası olmayan Türk Ocaklarına 
satılacak binalar hakkındaki (2/589) numaralı teklifi 
kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS —' Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Hususi binası olmayan Türk Ocaklarına satılacak 

binalar haJkkında Karaıhiisarışarki Mebusu Ali Sururi 
Beyle rüfekası taraflarından verilerek Layiha En
cümenince şayanı müzakere görülen ve 1.6.1926 ta
rihli Heyeti Umumiye içtimaında Encümenimize hava
le buyurulan teklifi kanunii tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifi mezkur encümenlimizce esas itibariyle ka
bul edilmekle beraber üçüncü maddenin tayyı ve bi
rinci ve dördüncü maddelerde bazı tadilat icrası mu
vafık görülmüş ve yeniden ihzar kılınan layihai !ka-
nuniyenin Heyeti Celileye takdimine karar verilmiş
tir. 

8 Haziran 1926 

Muvazenei Maliye Encümeni Kâtip 
Reisi namına Mazbata Muharriri Konya 

Çatalca Fuat 
Şakti 

Aza Aza 
Hakkâri Giresun 

Asaf Musa Kâzım 
Aza - Aza 

îzmir Diyarbefcir 
Ahmet Münür Şeref 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Türk Ocaklarına emvali milMye ve metrukeden satı
lacak binalar hakkında kanun layihası 

Madde 1. — Hususi binası olmayan Türk Ocak
larına mahallerinde mevcut emvali milliye ve metru
keden münasip birer bina icra Vekilleri Heyeti Ika-
rariyle ve Meclisi İdare Heyetlerince takdir oluna
cak bedel mukabilinde satılabilir. 

Madde 2. — Birinci madde mucibince Türk Ocak
larına satılacak binaların taifedir olunan bedelleri se
kiz senede ve sekiz müsavi taksitte alınır. 

Madde 3. — Bu kanun neşr! tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — Bu (kanunun ahkâmını icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kaibul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Türk Ocaklarına emvali milliye ve metrukeden satı

lacak binalar hakkında Kanun 
Madde 1. — Hususi binası olmayan Türk Ocak-

larnıa mahallerinde mevcut emvali milliye ve metru
keden münasip birer bina İcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle ve mahalli idare heyetlerince takdir olunacak 
bedel mukabilinde satılabilir. 

ALİ SURURİ BEY (Şarkikarahisar) — Paşa haz
retleri Encümenden bir sualim vardır. Bu teklifi 
bazı arkadaşlarla beraber arz etmiştik, filizim tek
lif ettiğimiz bininci maddede bir fıkra daha vardır, 
«Hususi binası olmayan Türk Ocaklarına mahalle
rinde kâin emlaki milliye ve metrukeden veyahut 
mübadil eşhastan metruk olup muhacirine teffiz edil
memiş emvalden» şimdi encümen yalnız «emvali mil
liye ve metrukeden» demiş diğer fıkrayı tayyetmiş-
tir. Acaba ne için tayyetmiştir? Onlar emvali met-
rukeye dahil kanaatiyle mi tayyetmiştıir, . yoksa bu 
kabil emlakin veriilmemesi icap eylediği kanaatiyle 
mi tayyetmiştir? Bunu anlamak istiyorum. 

REÎS — Efendim, Encümenden burada kimse 
yoktur. Başka bir işle meşguldürler. Encümen aza
sı geldiği zaman cevap verilmek üzere kanunun mü
zakeresini tehir ediyorum. 

Efendim, Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin tek
lifi encümenden henüz gelmediği için Divanımuha
sebat raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

4. — 1340 senesi Eylül, Teşrinievvel, Teşrinisani 
aylarına ait raporun takdimine dair (3/346) numa
ralı Divanımuhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı-
muhasebat Encümeni mazbatası (Sıra No. 242) (1) 

REİS — Efendim, Divanımuhasebat raporunun 
müzakeresi dün Heyeti Celilenizce tasvip edildiği veç
hile azadan maddeler haklkında mütalaası olanlar 
mütalaalarını dermeyan edecekler, rapor tabı ye 
tevzi edilmiştir. Zaten dünkü müzakerede bu takar
rür etmişti. Raporu aza okuyacaktır. Hangi mad
deler hakkında itiraz ve mütalâa varsa bugün rnüta-

(/) 242 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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lâasım dermeyan edecektir. Tadil teklifi edecek var
sa tadıil teklifi verecek ve reye konacaktır. Neticede 
raporun heyeti umumiyesinin tasvip edilmediği reye 
arz edilecekti. 

ALÎ NAZMI BEY (Kastamonu) — Paşam top
tan reye vazedilmesini rica ediyoruz. 

REÎS —• Evet efendim a^avı kiramdan tadil tek
lifi verenler varsa versinler ondan sonra nazarı tas
vibinize arz edeyim. Mütalâa yoktur. 

HAKİ TARIK (Giresun) — Mademki itiraz yok
tur. Toptan kabul edilmesini rica ediyoruz. 

REÎS — Efendim, Divammuhasebat Encümeni 
raporunu heyeti umumiyesini nazarı tasvibinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Türk Ocakları Kanununun müzakeresi
ne geçiyoruz. Ali Sururi Beyin sualine Münür Bey
efendi encümeni namına cevap verecektir. 

ENCÜMEN NAMINA MÜNÜR BEY (İzmir) 
— Efendim, mübadil emlâkinin çıkarılmasına sebep 
emvali metruke tabiri umumisi dahilinde mübadil 
ve gayrımubadil bütün eşhasa ait tekmil emval mev
cut olduğu içindir. 

ALÎ SURLJRÎ BEY (Şarkilkarahisar) — Şu halde 
maksat hasıl oluyor. Zapta geçmiştir. Paşam, 

YUSUF BEY (Denizli) — İdareli hususiye emla
kinden verilebilir mi, verilemez mi? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa haz
retleri; zannederim bir ay evvel, pek yakında Ticaret 
Vekâletinin bir layihası vardır, tesis edilecek fabri
kalara emvali milliye ve metrukelerden mebani ve 
arsa verilmesi hakkında... 

MÜNÜR BEY (îzmür) — Yalnız arsadır. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Kava-

mini Maliye Encümeni belediyelerin Tük Ocaklarım 
da oraya dahil etmişti. Acaba o kanun çıkmadı mı 
ki bu kanun geliyor? Mükerrer bir şey olmasın. 

MÜNÜR BEY (İzmir) — O; arsalar hakkındadır, 
emlak hakkında değildir. 

REÎS — Efendim; birinci madde hakkında tadil 
teklifleri vardır. Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye Türk Ocakları kelimesinden son

ra (Hilâliahmer ve Himayeietfal Cemiyetlerine) ke
limelerinin ilavesini teklif eylerim. 

Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 
Müzaekre edilmekte olan Türk Ocakları Kanunu

nun birinci madesine emvali metruke ev miUiyeden 

de ithalini teklif 

sonra (îdarei hususîyeye ait binalardan dahi verile
bilir.) Kaydının ilavesini teklif eylerim. 19 Haziran 
1926 

Denizli 
Yıisuf 

Riyaseti Celileye 
Maddeye mühendisler birliğinin 

ederim. 
Aydın 
Mithat 

Riyaseti Celileye I 
İşbu kanunun Tayyare Cemiyeti jşübelerine de teş

milini arz ve teklif eylerim. 
Öitlis 

Muhitjtin Nami 

REÎS — Efendim, takrirleri djinleciiniz, evvela 
Konya Mebusu Refik Beyin takdiri Hilâliahmerle 
Himayeietfal cemiyetine dahi teşmilini teklif ediyor. 
Bir takrir daha geldi. I 

Riyaseti Celileye j 
Birinci maddeye muallimler birlijğinin de ilavesini 

teklif ederim. 
Urfa 
Hefet 

EYÜP SABRÎ BEY (Konya) — Efendim, bunlar 
ayrı ayrı birer - teklif tir, bunların hepsinin encümen
den geçmesi lazımdır. Bahusus Maliye Vekilinin de 
mütalaası alınmak lâzımdır. Her bijri ayrı ayrı ka
nundur. 

YUSUF BEY (Denizli) -^ Bujılara bina veril
mesi lazımdır. 

REİS — Efendim, vaziyet budur; Hilâliahmer, 
Himayeietfal, Tayyare Cemiyeti, Muallimler Birliği... 
Bu kanunun bunlara da teşmili ricı edilmektedir 

REFİK BEY (Konya) — Takririmi izah edece
ğim, müsaade buyururunuz Paşam. 

REÎS — Esasen bu teklifler ayjrı ayrı birer ka
nun zeminidir. îlk layihai kanuniyej Muvazenei Ma
liye Encümeninden geçmiş olan kaıjıun, Türk Ocak
larına aittir. Diğer kanunların da o (encümenden geç
mesi lazımdır. Binaenaleyh bu takıjirleri Muvazene! 
Maliye Encümenine vereceğim, lazıjm gelirse ayrıca 
teklifi kanuni yapsınlar gelsin. j 

REFİK BEY (Konya) — Paşa Hazretleri müsaade 
buyurunuz. Takririmi izah edeceğinjı. Hilâliahmer'în 
mesaisi hakkında Heyeti Celilenizej uzun uzadıya 
tafsilatta bulunacak değilim. Bu cejniyet tarihi te
şekkülünden itibaren en lazım olduğu zamanlarda 
kendisinden beklenebilen bir şekilde) çalışmıştır. He-
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yeti Celilenizden bu şekilde mazharı müsaade olursa 
elbette mesaisi daha müsmir bir şekilde devam ede
cektir. (Çok doğru sesleri) 

Himayeietfal cemiyetine gelince; esasen Himayei-
etfal Cemiyeti Hilâliahmerin bir cüzüdür ve o iti
barla onun himayesi de elbete Heyeti Celilenizin 
mazharı kabulü olacaktır. 

Bundan da eminiz. Bu takrirleri verdikten sonra Mü
hendisler Cemiyeti, Muallimler Birliği ve saire ve saire 
diye bir çok takrirler verildi. Görüyorum ki Heyeti 
Celilenizde hâsıl olan temayül hilâliahmerle himayei 
etfal cemiyetine bazı müsaadatta bulunması merke
zinde idi. Tabii Tayyare Cemiyeti de ayrı bir mahi
yeti haiz olduğu için Heyeti Celileniz ona da mua
venet edecektir zannederim. Fakat Mühendisler Bir
liği, Muallimler Birliği, ve saire diye tevali edince 
diğer takrirlerin de zaafa düşeceği endişesiyle kür
süye geldim. Çok istirham ederim zaten nizamnamei 
dahili de müsaittir. Hilâliahmer ve Himayeietfale ait 
olan takrirlerimizin nazarı mütalaaya alınmasını is
tirham ederim. 

ÎLYAS SAMI BEY (Muş) — Reis Paşa Hazret
leri; pek isabet buyurdunuz, yapılan kanun yalnız 
Türk Ocakları içindir. Nizamnamei dahilimizde aynı 
surettedir. Bir kanun nizamname mucibince bir çok 
derecattan geçtikten sonra müzakere edilebilecektir. 
Hangi birisinin tercihini iltizam edecek isek bu, mem
lekette kabili kıyas olacak hiç bir esbabı mantıkiye 
ve saire olmadığını ifade eder. Binaenaleyh mem
leket müdafaası için hepsine ihtiyaç vardır. Bu tek
liflerin buyurduğunuz» gibi bir çok merasimden son
ra bir şekli kanuni iktisap ederek buraya gelmeleri 
lazımdır. Hepsini kabul etmek veyahut bunlardan bi
risini tercih etmek kabil değildir. 

REFlK BEY (Konya) — Usul hakkında arz ede
ceğim. Meclis zabıtnamelerini tetkik edecek olursak 
şimdiye kadar bu kabilden bir çok tadil takrirleri veril
miştir ve kabul edilmiştir. İlyas Sami Beyefendinin 
bu fikirleri zannediyorum ki Nizamnamei Dahilinin 
ve Meclisi Âlinin kabul ettiği teamül ile kabili telif 
değildir, bu itibarla takrirlerimiz reye vazedilsin. 
Ya kabul edilir veya edilmez. Kabul edilirse o su
retle maddeye ilave edilir, buna nizamnamei dahili 
de müsaittir. 
- REİS — Muvazenei Maliye Encümeninin müta

laası var mıdır? 
HALÎS TURGUT BEY (Sivas) — Bir teklifi ka

nuni layihası şeklinde encümene verildiği zaman alâ
kadar olduğu vekillerle müzakere edilir ve orada 

noktai nazar tespit edildikten sonra Heyeti Umumi-
yeye gelir. Türk Ocakları hakkında verilen kanun 
layihası da aynı mahiyettedir. Bu meselede tabii 
Muvazenei Maliye Encümeninde mevzubahis olmuş 
ve Maliye Vekilinin muvafakatleri istihsal olunmuş 
ve onun muvafakati şeklinde Meclisi Âlinize gel
mişti. Binaenaleyh kanununa şu veya bu şekilde ve 
şu veya bu daire için herhangi bir kayıt koymak im
kânı maddisi yoktur, Nizamnamei Dahiliye muhalif
tir. Hilafı usul hareket edilmiş olur. Yalnız Türk 
Ocakları hakkfndaki teklif müzakere edilir ve bu, 
Türk Ocaklarının hakkı müktesebidir. Bu suretle ha
reket edilirse Nizamnamei Dahili ahkâmına tevfiki 
hareket edilmiş olur. Diğer tekâlifi kanuniyede, le-
vayihi kanuniye şekline inkilâp eder, merasimi lazi-
mesi ifa edilir, Heyeti Âliyenize geldiği zaman mü
saadatta bulunabilirsiniz. 

REİS — Efendim, takrirleri Encümene tevdi edi
yorum ve maddeyi reyinize arz ediyorum. Maddeyi 
kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Takrirlerin hepsini Encümene veriyorum, derecei 
şümulünü tetkik ederler ve yeniden teklifi kanuni ya
parlar. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, müsaade bu
yurunuz, madde ile beraber takrirler Encümene tev
di buyurulsaydı, Encümen nazarı dikkate alır veya 
almazdı. Encümene gidip kabul edildiği zaman mad
deye dahil olacaktı. 

REİS — Maddei muvakkate olarak gelir, bu 
maddei müzeyyeledir. 

Madde 2. — Birinci madde mucibince Türk Ocak
larına satılacak binaların takdir olunan bedelleri se
kiz senede ve sekiz müsavi taksitte alınır. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Made 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

ALİ SURURİ BEY (Şarkikarahisar) — Efendim, 
bizim teklifimizde, üçüncü madde olarak başka bir 
mevzu ve başka bir hüküm vardır. 1341 senesi Kâ
nunusani veya Şubatında İcra Vekilleri Heyeti tara
fından kabul edildi. 

Zannediyorum 30 - 40 mahalde Türk Ocaklarına 
takdiri bedel suretiyle birer bina verilmesi tahtı ka
rara alınmıştı, fakat bu karar infaz edilmeksizin Mu
vazene Kanunu kabul edildi. Geçen senenin Muva
zenei Umumiye Kanunu kabul olunduktan sonra 
Münakaşa, Müzayede, İhalât Kanunu yapıldı, dev-
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lete ait bilumum alım ve satımlar müzayede ile ölür 
ve müzayede ile satılır, hükmü vazedildi. Onun üze
rine icra Vekillerinin verdiği karar akim kaldı, bu 
karar bir kaç yere münhasır değildir. Gerçi arz et
tiğim gibi adedi hatırımda olarak muayyen değildir. 
Fakat 30 - 40'dan aşağı değildir. Binaenaleyh tekli
fimiz de üçüncü madde olarak şunu teklif ettik : 
(Madde 3 - 18 Nisan 1341 tarihli Muvazenei Umu
miye ve 22 Nisan 1341 tarihli Müzayede, Münakaşa 
ve îhalât Kanunlarının meriyetinden evvel îcra Ve
killeri Heyetince Türk Ocaklarına satılması takarrür 
eden ve bu Kanunun meriyetine kadar/ âhara tem
lik veya muhacirine teffiz edilmeyen binalar hak
kında tekrar karar itasına hacet kalmaksızın birinci 
maddeye tevfikan muamele yapılır.) 

Yani bundan maksadımız, icra Vekilleri Heye
tince o zaman satılması takarrür eden binalar hak
kında, tekrar İcra Vekillerine müracaat, tekrar itti
hazı karar lüzumu yoktur. Eğer bu madde kabul olu
nursa mucibi suhulet olacaktır. Zaten hangi binala
rın verileceği zikredilmiş, tayin edilmiş ve şimdiye 
kadar âhara da geçmemiştir. Halen emvali milliye 
ve metrukedendir. Şu halde niçin bir daha icra Ve
killerine gelsin de muamele uzasın. Binaenaleyh bir 
takrir takdim ediyorum, üçüncü madde olarak tasvip 
buyurursanız mesele daha ziyade kolaylıkla yapılmış 
olur. 

RElS — Efendim, üçüncü madde olarak Ali Su-
ruri Beyin bir takriri vardır : 

Riyaseti Celileye 
Esas teklifte üçüncü madde olarak mevcut olan 

maddenin (veya muhacirine teffiz) kelimeleri tayyo-
lunmak üzere yine üçüncü madde olarak kabul ve 
ilavesini teklif ederim. 

Şarkikarahisar 
Ali Sururi 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Efendim, üçüncü mad
denin Encümenlerce nazarı itibara alınamaması, bu 
yolda şimdiye kadar yapılan muamelelerin hududu
nun bilinmemesinden ileri gelmiştir. Vaktin darlığı 
bu hususta istenilen malumatı zamanında elde etmek-
liğimize müsait olmadı. Mamafih, bazı malumat ol
duğunu öğrenmiştim, müsaade buyurursanız tehir bu
yurunuz. Kısa bir zamanda ikmal edileceğini ümit 
ederiz ve bu madde hakkındaki maruzatımızı bila-
hara arz ederiz. Bunun doğrudan doğruya şümulü 
malum olmadıkça bu şekil ile kabulü doğru olmaya
cağı kanaatindeyim. 

REtS — Encümen layihayı istiyor. 

Usul hakkın-

müzakerenin 

Efendim; 

kanunun ah-
Binaenaleyh 

ALI SURURİ BEY (Şarkikarahisar^ — Müsaade 
buyurunuz bendeniz teklifimi geri alıyorum. Şimdiki 
şekil kabul buyurulsun, vazgeçtim. 

HALtS TURGUT BEY (Sivas) — 
da söz istiyorum, geri alamaz. 

REİS — Nizamnameyi okuyunuz, 
her safhasında, Heyeti Umumiyesi re^e konulmaz
dan evvel geri alabilir. 

ALI SURURÎ BEY (Şarkikarahisar) 
Reis Paşa Hazretlerinin buyurdukları doğrudur. Fa 
kat teklif sahibi, teklifinde ısrar ederce yani, tadil 
teklifi verilirse, o tekliflerin, mazbata; muharrirleri 
Encümene havalesini talep edebilir ve \jermek de za
ruridir. Bendeniz teklifimden sarfı na^ar ediyorum, 
layihanın hükmü umumisi zaten kabulj buyurulmuş-
tur. Geriye iki madde kalmıştır, biri işbju kanun neş 
ri tarihinden muteberdir, diğeri işbu 
kâmını icraya icra Vekilleri memurdur 
zannediyorum ki bendeniz teklifimi ge î alınca, En 
cümenin layihayı istemekten sarfı nazai" etmesi la
zımdır. Eğer layihayı esasen istiyorlarsa, niçin tek
lifimden evvel istememişlerdir? Sonra Ş^kir Beyefen
di, sarahaten söylemişlerdir. Kabul vey4 ret için tet
kik etmek lazımdır, zamana ihtiyaç yaddır buyurdu
lar. Bendeniz teklifimden sarfı nazar ediyorum. Şu 
halde o ihtiyaç görülen zamana esasenl ihtiyaç kal
mamıştır. Binaenaleyh mütebaki iki maddenin de ka
bul buyurulmasını rica ediyorum. 

RElS — Encümen layihayı istiyor toıu efendim? 
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI

NA ŞAKIR BEY (Çatalca) — Efendin; Encümen 
tahkikat yapmak ihtiyacındadır. Onun İçin Encüme
ne tevdiini rica ediyorum. 

. RElS — Efendim; belki Encümen yeni bir tek
lif daha yapacak, birinci, ikinci maddelere de mühim 
olarak belki bir şey ilave edecek. Binaenaleyh En
cümenin talebi üzerine Encümene veriyoruz. 

Encümen talebinde ısrar ediyor mu j efendim? 
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI

NA ŞAKIR BEY (Çatalca) — Evet efendim. 
RElS — Layihayı Encümene veriyoruz efendim. 
Efendim, ruznamenin dördüncü maddesindeki la

yihanın müzakeresine geçiyoruz. 
5. — İnşa edilmekte olan Devlet Demiryollarının 

mürur ettiği arazinin istimlâki hakkında] (1/972) nu
maralı kanun layihası ve Dahiliye Encümeni maz
batası. (Sıra No. : 241) (1) 

(1) 241 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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REİS — Efendim, bu layihanın müstacelen mü
zakeresi takarrür etmiştir. Heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? 

İHSAN BEY (Ergani) — Hangi kanunun? 
REİS — Ruznamenin dördüncü maddesinde inşa 

edilmekte olan Devlet Demiryollarının mürur ettiği 
arazinin istimlâki hakkındadır, mütalaa var mı? 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; inşa edil
mekte olan Devlet Demriyollarının güzergâhına tesadüf 
eden arazi ve emlâkin sureti istimlâki hakkında hü
kümetçe teklif edilen layihanın ağırlığı Dahiliye En
cümenince oldukça tadil edilmiştir. Fakat Encüme
nin gösterdiği şekil de yine bu emlâkin, bu arazinin 
değer parasından noksanıyla istimlâki manasını mu-
tazammındır ve bunun için hükümetçe gösterilen es
babı mucibeyi bendeniz kanaatimce varit göremedim. 

Hukuku tasarrufiye, Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
zun tahtı zimanındadır. Değer parası peşin verilme
dikçe istiklâm olunamayacağı Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun 74 ncü maddesinde musarrahtır. Bunun 
için Demiryolu güzergâhına tesadüf etmek itibariyle 
kıymetleri artacağından dolayı bu istimlâk için fazla 
para verilmek lazım geldiği ve bunun için ise ha
zinenin tahammülü olamayacağı serdolunuyor. Hal
buki fazla para vermek zarar ise bu zararın umuma 
şâmil olması iktiza eder. Çünkü şimendüfer müesse-
satının menafii hususi değildir, umumidir. Elyevm 
mevcut ve mamulünbih olan İstiklâm Kanununun bu 
hususta tatbikinde bendeniz hiç bir mani tasavvur 
edemiyorum. Binaenaleyh kanun layihasının reddini 
teklif ediyorum. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNÜR 
BEY (İzmir) — Demiryolları güzergâhından alınacak 
araziye takdir olunacak bedelin takdir olunmasında 
bir takım eşkal ve fazla merasim vardır. Halbuki, 
demiryollarımızın bir an evvel inşası matluptur. Bu 
gayeyi husule getirebilmek için, istimlâki emlâk mua
melesinin kısa ve gayet basit bir surette olmasına En
cümen taraftar görünmüştür. 

Fiyat meselesine gelince; Encümen bir emlâkten 
alınan vergi üzerinden kıymetini bulmak cihetini tas
vip etmiştir ki; bittabi bir mülkün, bir arazinin ver
gisi takdir olunurken o arazi veya emlâkin kıymeti 
hakikiyesi takdir edilmiş bulunacağından gerek as
habı araziye gerek ashabı emlâke hiç bir gûna zarar 
terettüp etmiyeceği fikrindedir. Binaenaleyh yaptığı
mız kanun layihası gerek ahalinin nefine ve gerek 
hazinenin menfaatine muvafık ve maslahatın bir an 

evvel teshili husulüne hadim bulunacağı için kabu
lünü Heyeti Celileden istirham ederim. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Encümenin teklif et
tiği şekil gerek efradın gerek umumun menafii umu-
miyesini temin ettiği ifade buyurulduğuna nazaran 
diğer istimlâk kanunlarına lüzum kalmamıştır? Di
ğerleri de menafii umumiye için istimlâk edilir. 

MÜNÜR BEY (İzmir) — Efendim; bu kanun 
şimendüferlerin inşası için hususi bir kanundur. Di
ğer istimlâk kanunları bakidir. Zatıâliniz de takdir 
buyurursunuz ki, şimendüferlerin inşası hükümetçe 
gayet mültezimdir. Bu yolların bir an evvel ilerleme
si lazımdır. Bir an evvel ilerlemesinin bir takım eş
kal ve suver ile tehirinden ise onun bir an evvel ne
ticelendirilip, gerek eşhas ve gerek hazine hukuku
nun teminiyle arzunun bir an evvel husule gelmesi 
için bu kanun yapılmıştır. Bunda İstimlâk Kanunu
nun ilgasına dair bir şey yoktur. Bu hususi bir şeydir. 

İLHAN BEY (Ankara) — Halk zaten meccanen 
vermek arzusundadır. 

REİS — Başka mütalaa var mı? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 

Rahmi Bey biraderimiz İstimlâk Kanununa bu ka
nun tearuz etmez mi buyuruyorlar. Malumuâliniz 
Ankara Şehremanetinin araziyi teybis ve teşcir et
mesi için istimlâke ait hususi bir kanun yapıldı. Ona 
nasıl hususi bir kanun yapıldı.ise bu da öyledir. Alel-
husus memlekette şimendüferlerin bir an evvel inaş 
ve tamiminini bütün millet arzu ediyor. Keşke benim 
memleketimden geçseydi de araziyi meccanen verse 
idik. Süratle inşası mültezim olan şimendüfer hutu-
tunun biran evvel inşası için bu kanun elzemdir. Ben
deniz kabulünü rica ederim. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Herkes versin, yalnız 
tren güzergâhındaki arazi sahiplerini izrar etmek 
olur mu? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Onun da 
hakkı verilir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Üçüncü mad
dede sarahat vardır. Bedeli veriliyor. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, Rahmi Beyin 
buyurduğu İstimlâk Kanunu; şehremaneti ve beledi
yeler hududu dahilinde olanlara aittir. Şimendüfer-
,1er ona kıyas olunamaz, şimendüfer umum millete 
aittir. Şehir dahilinde yapılan İstimlâk Kanunu be
lediye hudutları dahilinde olanlara meşruttur. Bu
nunla onun kıyası kabil değildir. Bu kanunun kabu
lü, yani şimendüferlerin istisnaiyeti lazımdır. 
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RAHMİ BEY (Trabzon) — Reşit Beyefendinin 
buyurdukları varit değildir. Belediye İstimlâk Ka
nunu başkadır. Menafii umumiyeye ait İstimlâk Ka
nunu başkadır. 

REÎS — Başka söz isteyen var mı? 

Riyaseti Celileye 
Menafii umumiye için lüzumu usulen tahakkuk 

«etmedikçe ve kanunu mahsus mucibince değer para
sı peşin verilmedikçe hiçbir kimsenin malı istimval 
ve mülkü istimlâk olunamayacağı Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 74 ncü maddesinde sarahaten tespit edil
miştir. 

Elyevm mevcut ve mamulünbih olan İstimlâk Ka
nunu derdesti inşa Devlet Demiryolları güzergâhın-
daki emvali gayrimenkulenin istimlâk hakkında da 
tamamen kabili tatbik olup bunda hiçbir mani ve 
mahzur mutasavver değildir. Bu emvalin değer pa
halarından noksanıyla ve hukuku tasarrufiyeyi mu
hil bir şekilde istimlâki Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun arz olunan maddesine mugayirdir. Binaenaleyh 
işbu layihanın reddini yine Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 103 ncü maddesine istinaden teklif ederim. 

9.6.1926 
Trabzon 
Rahmi 

REFİK BEY (Konya) — Geçen sene bu mesele 
halledilmiştir. Ankara Şehremaneti dahilindeki arazi
nin istimlâki hakkındaki kanun münasebetiyle mü
nakaşa edilmişti. Bu itibarla Rahmi Beyin takriri 
nazarı mütalaaya alınamaz. Reddedilmesi icap eder. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa mugayir teklif Meclisi Âlinizce 
mevzu müzakere olamaz ve geçen sene çıkan kanun 
da Teşkilâtı Esasiye Kanununa mugayirdir. Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 103 ncü maddesi böyle bir ka
nunun müzakeresine müsaade etmez. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Encümen bu kanunu yaparken Teşkilâtı Esasiyenin 
o maddesini açtı, okudu, üçüncü maddede sarihtir 
«Devlet Demiryolları ve teferruatına lüzumu dolayı-
siyle işgal edilmiş veya edilecek gayri menkulattan 
hakiki ve hükmi şahısların mutasarrıf oldukları ara
zi ve emlâkin bedeli istimlâki, istimlâk edilecek se
nede alınan vergisine göre hesap edilecek kıymetidir.» 

İstimlâk edildiği senede kaç kuruş vergi veriyor
sa, mesela senede yüz kuruş veriyor, bu yüz kuru
şun kıymeti dokuz olması lazım gelir. Eğer bunun 
değer kıymeti olmasa idi devlete o nispette vergi ver

mezdi. Binaenaleyh esas onun değeri. Teşkilâtt Esa-
siyeye mugayir değildir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Öyle ise emlâkini de 
ver Süleyman Sırrı Beyefendi. 

MÜNÜR BEY (İzmir) — Efendini, demin de iza
hat verdim. Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhalefet, 
bilâbedel bir kimsenin emlak ve arazisinin istimlâki
dir. Halbuki buradaki arazinin bedelleri verileceğin
den kanuna muhalefet teşkil eden hiçbir şey yoktur. 
Binaenaleyh kanunumuz Teşkilâtı Esasiyeye muhalif 
değildir. Kabulünü istirham ederim. 

REİS, — Efendim. Rahmi Bey layihanın reddini 
teklif ediyor. Ret teklifini reyinize arz ediyorum. 
Ret teklifini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Layihanın reddi kabul 
edilmemiştir. 

Maddelere geçiyoruz. 

Devlet Demiryolları İstimlâk Kanunu 

Madde 1. — Devletçe elyevm inşa edilmekte bu
lunan ve atiyen inşa edilecek olan demiryollarının 
güzergâhına müsadif ve tesisata muktazi arazi ve 
gayrimenkulattan devlete ait olanlar; Demiryollar 
İdareleri namına bilâbedel terk ve kayıtları icra olu
nur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? 

MÜNÜR BEY (İzmir) — (V) harfi fazladır Paşa 
Hazretleri. 

REİS — Pekiyi efendim; (V) kalkacaktır. Mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.^. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Madde katbul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlete ait demiryollarının esnayı 
ifrşaat ve ameliyatında istimaline lüzujm görülen ve 
devlete ait bulunan gayrimenkulat ile demiryolu hat
tının her iki cihetinden beşer kilometre ıjnesafe dahilin
de bulunan ve hakiki ve hükmi eşhasın tasarruf ve ba-
ruhsatname uhdei intifamda bulunmayan kireç, taş, 
kum ve maden kömürü ocaklarını, b|r gûna resim 
ve ücrete tabi olmayarak, istimale demiryolları ida
releri mezundur. j 

REİS — Efendim, kanunlara rey vermeyenler var-
si. reylerini versinler. Ara istihsali hitam bulmuştur. 
Madde hakkında söz isteyen var mı? \ Maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul jetmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. j 

Madde 3. — Devlet demiryolları vje teferruatına 
lüzumu dolayısıyla işgal edilmiş veya ejdilecek gayri
menkulattan hakiki ve hükmi şahısların mutasarrıf 
oldukları arazi ve emlâkin bedeli istimlâki, istimlâk 
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edilecek senede alınan vergisine göre hesap edilecek 
kıymetidir. Vergisi bulunmayan arazi ve emlâkin kıy
meti emsalinin vergisine nazaran tayin olunur 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Üçün
cü maddenin dördüncü satırının (bedeli istimlâki) 
cümlesinden sonra (istimlâk edilecek senede) yerine 
(mezkûr hatlar için neşredilen kavaninin tarihi neş
rinde) cümlesinin ilavesini rica ederim. 

Çünkü kanunun neşrinden dört beş sene sonra 
hattın yetişebilecek olan kısımdaki arazi fiyatlarının 
pek çok yükselmesi mümkündür. Bu cümle buna ma
ni olacaktır. 

MÜNÜR BEY (İzmir) — Encümen hükümetin 
teklifini kabul ediyor efendim. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Efen
dim, arazi ve emlâkin bedeli istimlâki, istimlâk edi
lecek senede de alman vergi esasına göre hesap edi
lecek kıymetidir diyor. Bu kıymet nedir? Şimdi hali
hazırda aşarın ilgasından dolayı vergiler sekiz mis
line iblağ edilmiştir. Bu sekiz misil üzerinden alınan 
vergi esas mıdır, yoksa eskiden beri olan vergi mi 
esastır? 

MÜNÜR BEY (İzmir) ->- Sekiz misli ver&iye 
esastır. Bedele esas değildir. Biz o sene verilen bir 
verginin kıymetini bulacağız, yani sekiz misli değil
dir verginin bir mislidir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Bir misli 
söyleyin. 

MÜNÜR BEY — Yani araziye evvelce yüz ku
ruş veriyordu. Fakat kanunu ahir mucibince sekiz 
misli sekiz yüz kuruş veriyor. Bu sekiz yüz kuruşun 
verilmesi aşarın ilgasına mukabil bir şeydir. Fakat 
bizim maksadımız bu sekiz misli sekizde birine tah
vilinden ibarettir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Arkadaş
lar; Encümen sekiz misle iblağ edilen vergi için, aşa
rın ilgasından dolayı verilen bir vergidir. Dediler. Ha
yır arkadaşlar böyle değildir. Aşarın kıymeti, aşarın 
bedeli vaktiyle arazii emiriye olduğundan dolayı 
ufacık tasarruf kabilinden bir vergi vazedildi. Bugün 
arazinin kıymeti ise halihazırda sekiz on misli art
mıştır. Bunda hukuku ibâd zayi olur. Rica ederim 
bu maddeyi tadil edelim. Bugün sekiz yüz kuruş ve
ren bir adamın vergisi sekiz misli artmıştır. Sonra 
ta evvelden kalma, istibdat zamanından kalma halkı 
ecir gibi, köle gibi kullanıldığı zaman ona nasıl mec-
canen veriliyor? Onun için rica ederim, araziyi hem 
temlik ediyor, hem de o kıymet üzerinden vergisini 
alıyoruz. Bunda çok hukuk zayi oluyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
Nafıa Nezareti teşekkül edip te Türkiye'de umumi 
yollar küşadı başladığı tarihten bugüne kadar şoseler 
için ve turuku umumiye için arazi üzerinde istimlâk 
esası henüz kabul edilmemiştir. Efendiler; çünkü yol 
açmak geçeceği güzergâha ve gideceği memleketlerin 
heyeti umumiyesine azami menafii temin eden bir 
iş olduğu için bizatihi yol açmakta menfaat vardır. 

YUSUF ZİYA BEY (Zonguldak) — Şahsın men
faati ne olur Hasan Bey? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Arz edece
ğim efendim. Yani bugüne kadar arazi üzerinde is
timlâk esası yoktu ve böyle bir kanunumuz da mev
cut değildir. Yalnız demiryolları için şirketlerin mu
kavelenamelerine hükümetin şimdiki teklif ettiği ka
nuna şehib bazı maddeler konulmuştu. Şimendüferin 
geçeceği arazi üzerinde istimlâk esası kabul edilmiş
tir. Memlekette zaten istimlâk esasi minelkadim cari 
idi, turuku umumiyede de, hususiyede de şosede de, 
şimendüferlerde de, fakat arazi istimlâki yalnız im
tiyazlı şirketlerin imtiyaz mukavelenamelerine derç 
ve demiryolları için vazolunmuş bir esastır. Şimdi 
hükümet demiryollarını kendisi yaptırıyor. Bunun 
için demiryollarının geçemeği sahadaki araziyi de 
istimlâk edeceğim diyor. Bu bendenizce büyük bir 
fedakârlıktır. Bir kere şimdiye kadar olmayan bir 
esas vazediyor. Efendiler istimlâk edeceğim demek, 
yüz kilometre yerine seksen kilometre yol yapmak 
ve yirmi kilometrenin parasını o arazi sahiplerine 
vermek demektir. Şüphe yoktur ki bu şimendüferin 
geçeceği arazinin kıymeti üzerine bire yirmi, bire 
otuz belki yüze kadar tesis icra edecektir. Zaten o 
arazi sahipleri şimendüfer yapılması dolayısıyla me
nafim haddi azamisini temin etmiş olacaklardır. Efen
diler, arazi sahipleri, şimendüfer gitmesi henüz mu
karrer olmayan memleketler ahalisi acaba demez
lerini ki biz on para istimlâk bedeli istemeyiz, arazi
yi meccanen terkederiz. Şimdi hükümet istimlâk be-
bedi veriyor. Fakat ne diyor? Arazinin kıymeti çok 
imiş az imiş, bedeli muhammene bedeli mukayyede 
gibi bu müşkül, müziç işlere girmekten ise devlete 
vermekte olduğu vergideki kıymete göre ben de is
timlâk derim. Efendiler zannederim ki bundan daha 
makul bir teklif olmaz. Eğer o arazi çok kıymetli ise 
sahibi devletin ve heyeti içtimaiyenin hakkı olan 
vergiyi ne için şimdiye kadar sakladı? Şimdiye kadar 
niçin kıymeti esasiyesini tahrir ettirmedi? O arazide 
nasıl olsa şimendüferlerin geçeceği yol dar bir saha
dan ibarettir. Kalan parçanın kıymetinde hâsıl ola-
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cak terakki, zayi edilecek parçanın ziyamdan müte
vellit zararı on kere telâfi eder-. Diğer taraftan ka
nunlar arasında intizam ve insicam da aramak lazım 
gelir. Efendiler şehir ve kasaba dahilinde Ebniye Ka
nunu belediyelere herhangi bir arsanın rubunu almak 
hakkını veriyor mu? Evet veriyor. Rubune kada[r bi-
lâbedel almak hakkını veriyor. Şimendüf erleri ılı al
dığı arazi rubu mudur, yoksa milyonda yar- rriıdır? 
Binaenaleyh şimdi halkın nefine hükümetin getirdiği 
bir kanunu reddetmek doğru olmadığı için bendeniz 
kanunu kabul edelim diyorum. Fakat bunu biraz da
ha ağırlaştıralım. Biraz daha fazla para verilim der
sek bunun neticei fiiliyesi her sened aha beş, on kilo
metre ve şimendüfer yolu eksik yapalım da on kilo
metrenin parasını halka verelim demek çıkar. Bina
enaleyh kanunu aynen kabul etmek lazımdır. (Bravo 
sesleri, reye sesleri) 

REÎS — Bir takrir var. 
Riyaseti Celileye 

Hükümet namına yapılacak demiryolları için be
del ile istimlâke hacet yoktur. Maddede gösterilen 
kıymet hukukun ziyamı badidir. Mecanen istimlâk 
edilir. Cümlesinin ilavesini teklif ederim. 

Kastamonu 
Mehmet Fuat 

REİS — Efendim, takriri reyinize arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazan dik
kate alınmadı. Madde okunsun efendim. Encümen 
tadilât yapmıştır. 

Madde 3. — Devlet Demiryolları ve teferruatına 
lüzumu dolayısıyla işgal edilmiş veya edilecek gayri
menkula ttan hakiki ve hükmi şahısların mutasarrıf 
oldukları arazi ve emlâkin bedeli istimlâki, mezkûr 
hatların inşası için neşredilen kavaninin tarihi neş
rinde alınan vergisine göre hesap edilecek kıyme
tidir. 

Vergisi bulunmayan arazi ve emlâkin kıymeti, 
emsalinin vergisine nazaran tayin olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Demiryolları İdarelerince istimlâki 
karargir olan gayrimenkulatın hududunu irae eder 
harita ve aksamını müşir bir kıta cetvel ile mahal
linin en büyük mülkiye memuruna işarı keyfiyet olun
masını mütakip üçüncü madde mucibince takdiı olu
nacak kıymeti müşir bir ihbarname ile bir ay zar
fında muamelei feragiyenin icrası lüzumu usulü dai-
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resinde ashabına tebliğ edilir ve bir ay zarfında mua
melei feragiyeyi icra etmeyenlerin rıza ve muvafa
katlerine bakılmayarak istimlâk bedeli Ziraat Ban
kasına tevdi edildikten sonra tapu senedi ita olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler eî kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet Demiryolları İdaresinin is
timlâk eylediği bilumum gayrimenkulata ait tapu 
senedatı bir gûna harç ve resme tabi değildir. 

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

Madde 6. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Nafıa Vekili Beyden 
bir şey sormak isterim. Bu sene Meclisi Âlice kabul 
edilen bütçede bu istimlâk için -bir madde yoktur. 
Eğer bunun için para vermek lazımgelirse inşaat fas
lından verilmek lazımgelir. Halbuki inşaat o kadar 
fazladır ki maalesef inşaat dairelerinin kapılarını ka
pamak lazımgelecektir. İnşaat faslından para veri
lemeyeceğini Nafıa Vekili Beyden işitmek istiyoruz. 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY — Efendim, tes
pit ediyoruz. Bu sene arazinin fiyatları zaten ma-
lumuâlinizdir. Eğet bütçe müsait görülmezse gele
cek sene verilmek üzere ashabına senet vereceğiz. 
(Doğru sesleri). 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Bu kanun 
hususi kanundur. Devletçe inşa edilmekte olan ve 
edilecek olan demiryollarına münhasırdır. Burası sa
rihtir. Acaba kunpanyaalrın inşa edeceği demiryol
ları da bu muafiyetten istifade edecekler mi, etme
yecekler mi? Tasrih edilsin. 

NAFIA VEKİU BEHİÇ BEY -*- Etmeyecektir 
efendim. 

Madde 7. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Na
fıa, Dahiliye, Maliye vekilleri memurdur. 

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

Efendim, kanunun heyeti umumiyesi tayini esami 
ile reyinize arz olunacaktır. Kabul j edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. Bir iki 
takrir var. 
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Riyaseti Celileye 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti 

arasında münakit tabiiyet itilâfnamesinin terki tabiiye
te müteallik hakkı ihtiyar müddetinin kısalığına bi
naen bir sene daha temdidi tarafeyin murahhasların-
ca kabul edilen protokola müstenit kanun layihası
nın tercihan ve derhal müstacelen bugünkü ruzna-
mede müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

REİS Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükü

meti arasında 15 Kanunuevvel 1923 tarihli tabiiyet 
itilâfnamesinin üçüncü ve dördüncü maddelerinin ta
diline dair (1/185) numaralı kanun layihası ve. Ha
riciye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti Ara
sında Münakit 15 Kanunuevvel 1923 Tarihli Tabiiyet 
İtilâfnamesinin Üçüncü ve Dördüncü Maddelerinin 

Tadiline Dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 
Hükümeti arasında münakit 15 Kanunuevvel 1923 
tarihli tabiiyet itilâfnamesinin terki tabiiyete müteal
lik olan üçüncü ve dördüncü maddelerince tarafeyn
den birinin tabiiyeti ihtiyar için vazedilmiş olan bir 
sene müddet tarihi inkizasından itibaren bir sene da
ha temdit edildiğine dair 8 Haziran 1926 tarihinde 
Türkiye ve Arnavutluk Hükümetleri beyninde teati 
edilen protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanunun tatbikine tcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
îsmet 

Müdafai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
İmzada bulunmadı. 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Behiç 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti Vekili 

Protokol Sureti 
Zirde imza edenler Türkiye Cumhuriyeti Harici

ye Vekili İzmir Mebusu Doktor Tevfik Rüştü Bey
efendi ile Arnavutluk Cumhuriyetinin Türkiye Cum
huriyeti nezdindeki Sefiri Rauf Fisto Hazretleri, Hü
kümetleri tarafından haiz oldukları salahiyete binaen 
hükümeteyn beyninde münakit 15 Kanunuevvel 1923 
tarihli tabiiyet itilâfnamesinin terki tabiiyete müteal
lik olan üçüncü ve dördüncü maddelerinde tarafeyn
den birinin tabiiyetini ihtiyar için vazedilmiş olan 
bir sene müddetin tarihi inkizasından itibaren bir 
sene daha temdidine karar vermiştir. 

Riyaseti Celileye 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti 

arasında münakit 15 Kanunuevvel 1923 tarihli ta
biiyet itilâfnamesinin üçüncü ve dördüncü maddele
rinin tadiline dair kanun layihası Encümenimizce tet
kik ve aynen kabul edilerek berayı tasdik Heyeti 
Umumiyeye takdim kılınmıştır. 

Reis 
Menteşe } 

Şükrü Kaya 
Kâtip Namına 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
REİS — Kanunun heyeti 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 

Tevfik Kâmil 
Aza 

Menteşe 
Yunus Nadi 

Aza 
Kocaeli 
Safvet 

umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümet • Ara
sında Münakit 15 Kanunuevvel 1923 Tarihli Tabiiyet 
İtilâfnamesinin Üçüncü ve Dördüncü Maddelerinin 

Tadiline Dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavut
luk Hükümeti arasında münakit 15 Kanunuevvel 1923 
tarihli tabiiyet itilâfnamesinin terki tabiiyete mü
teallik olan üçüncü ve dördüncü maddelerinde ta
rafeynden birinin tabiiyetini ihtiyar için vazedilmiş 
olan bir sene müddetin tarihi inkizasından itibaren 
bir sene daha temdit edildiğine dair 8 Haziran 1926 
tarihinde Türkiye ile Arnavutluk Hükümetleri bey
ninde teati edilen protokol kabul ve tasdik edilmiş
tir. 

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

— 282 



İ : 117 9 s 6 

Madde 2. — Bu kanunun tatbikine İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal-

1926 C : 2 

dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, kanunlara henüz rey vermeyenler var
sa reylerini versinler. Ara istihsali hitam bulmuştur. 
On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. ! 

Hitamı celse; saat : 17,00 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 15,17 

REİS — Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (IMyarbekir), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar 
Cumhuriyetler İttihadı beyninde 31 Mayıs 1926 tari
hinde tanzim olunan protokolün tasdikine mütedair 
(1/982) numaralı kanun lâyihası ve Hariciye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Bir takrir vardır, okunacaktır. 

Riyaset; Celileye 
16 Mart 1921 tarihli Moskova Muahedenamesi

nin 12 nci ve 13 Teşrinievvel 1921 tarihli Kars Mua-
hedenamesinin 13 ncü maddelerinin tamamii icrasını 
istihdafen muhaceret hakkında Türkiye Cumhuriye
tiyle Sosyalist Şûraları Cumhuriyeti İttihadı Hükü
meti arasında 31 Mayıs 1926 tarihinde Moskova'da 
imza edilen protokolün tercihan ruznameye alınarak 
bugünkü Mecliste müzâkeresini arz ederim. 

9 Haziran 1926 
Diyarbekir Mebusu 

Doktor İbrahim Talu 

REİS — Takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

REİS — Okunacak. 
922 numaralı kanun 8 Haziran 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

16 Mart 1921 tarihli Moskova Muahedenamesinin 
12 nci ve 13 Teşrinievvel 1921 tarihli Kars Muahe
desinin 13 ncü maddelerinin tamamii icrasını istihda
fen Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar Cum
huriyetleri İttihadı Hükümeti beyninde 31 Mayıs 1926 
tarihinde tanzim olunan protokolün tasdiki hakkında 
Hariciye Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 9 Haziran 1926 tarihli içtimaında tezekkür 
ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

16 Mart 1921 tarihli Moskova Muahedenamesinin 
12 nci ve 13 Teşrinievvel 1921 tarihli Kars Muahede
namesinin 13 ncü maddelerinin tamamii icrasını is
tihdafen Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar 
Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti beynjinde 31 Mayıs 
1926 tarihinde tanzim olunan protokolün tasdikine 

mütedair kanun lâyihası 

— 283 — 



t ; 117 9 . 6 .1926 C : 2 

Birinci madde — 19 Mart 1921 tarihli Moskova 
Muahedenamesinin 12 nci ve 13 Teşrinievvel 1921 ta
rihli Kars Muahedenamesinin 13 ncü maddelerinde 
musarrah hakkı hıyarı alakadarlarca muayyen bir za
manda istimalini teminen Türkiye Cumhuriyeti ile 
Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri1 İttihadı Hükümetleri 
beyninde 31 Mayıs 1926 tarihinde akit ve imza kılı
nan protokol kabul ve tasdik olunmuştur. 

ikinci madde — Bu kanun neşri tarihinden itiba
ren muteberdir.. 

Üçücü madde — Bu kanunun icrasına icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Başvekil Adliye Vekili 
ismet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

' Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Behiç 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili Sıhhiye} ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

«Tercüme» 
Protokol 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sosyalist Şûra
lar Cumhuriyetleri ittihadı Hükümeti namına müte-
kabilen hareket eden zirde vazi-ül-imza bulunanlar: 

Türkiye ve Rusya beyninde 16 Mart 1921 tarihin
de Moskova'da imza olunan muahedenamenin (12) 
nci maddesi ve bir taraftan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti, diğer taraftan Ermenistan Sosya
list Şûralar Cumhuriyeti, Azerbaycan Sosyalist Şûra
lar Cumhuriyeti ve Gürcistan Şûralar Cumhuriyeti 
tarafından Rusya Sosyalist Federatif Şûralar Cumhu
riyetinin iştirakiyle 13 Teşrinievvel 1921 tarihinde 
Kars'ta imza olunan muahedenamtenin (13) ncü mad
desinin tatbiki ahkâmı içki bir müddet tayin etmek 
faydasına kail olarak zirdeki mevadı kararlaştırmış
lardır. 

Birinci madde Moskova Muahedenamesinin (12) 
nci ve Kars Muahedenamesinin (13) ncü maddelerin
de mevzubahis olan arazi sekenesinden mezkûr mad
delerdeki şeraite tevfikan bulundukları memleket ara
zisini terkçtmek hakkını istimal eylemek isteyenler 
işbu protokolün mevkii meriyete girdiği günden iti
baren bir sene müddet zarfında bu haklarından isti
fade edebileceklerdir. 

İkinci Madde — işbu protokol mümkün mertebe 
kısa bir müddet zarfında tatbik edilecek ve Ankara' 
da teati edilecek tasdiknamelerin yevmi teatisinden 
itibaren meri olacaktır. 

Tasdiken lil-mekal zirde vazi-ül-imza olanlar iş
bu protokolü imza ve tahtim eylemişlerdir, iki nüs
ha olarak Moskova'da 31 Mayıs 1926 tarihinde tan
zim edilmiştir. 

Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri 
ittihadı Hükümeti Namına 

Çiçerin 
Türkiye Hükümeti Cumhuriyesi Namına 

Tasvibe Taliken 
Zekâi 
Riyaseti Celileye 

16 Mart 1921 tarih Moskova Muahedenamesinin 
12 nci ve 13 Teşrinievvel 1921 tarihli Kars Muahe
denamesinin 13 ncü maddelerinin tamami icrasını 
istihdafen Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar 
Cumhuriyetleri Ittihatı Hükümeti beyninde 31 Ma
yıs 1926 tarihinde tanzim olunan protokolün tasdikine 
dair kanun lâyihası encümenimzce müzakere edile
rek aynen kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye 
takdim olunur. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

Kâtip Namına 
Trabzon 

Nebizade Hamdi 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

• istanbul 
Tevfik Kâmil 

Aza 
Menteşe 

Yunus Nadi 
Aza 

Kocaeli 
Safvet 

REİS — Efendim, kanun heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen varmı? 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Protokol tevzi edil
medi ne olduğunu bilmiyoruz (biz biliyoruz sesleri) 

REtS — Maddelere geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

16 Mart 1921 tarihli Moskova muahedenamesinin 
12 nci ve 13 Teşrinievvel 1921 tarihli Kars MuaHen 
denamesinin 13 ncü maddelerinin tamamii icrasını 
istihdafen Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar 
Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti beyninde 31 Ma
yıs 1926 tarihinde tanzim olunan protokolün tasdiki
ne mütedair Kanun 
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Birinci Madde — 16 Mart 1921 tarihli Moskova 
Muahedenamesinin 12 nci ve 13 Teşrinievvel 1921 
tarihli Kars Muahedenamesinin 13 ncü maddelerinde 
musarrah hakkı hıyarın alakadarlarca muayyen bir 
zamanda istimalini teminen Türkiye Cumhuriyeti ile 
Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti 
beyninde 31 Mayıs 1926 tarihinde akit ve imza kılı
nan protokol kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden itiba
ren muteberdir. 

SADIK BEY (Afyonkarahisarı) — Maddede (iti
baren) kelimesi fazladır. 

REİS — Çıkarıyoruz efendim, maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi: «Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur» şeklinde kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim, Bursa sıcak su hamamları 
hakkında kanunun tercihan ve müstacelen müzakere
sini kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

8. — Bursa sıcak su hamamları hakkında (î/983) 
numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri Mazbataları 

REİS — Okunacak. 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Bursa sıcak su hamamları imtiyazı hakkında Ti
caret Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri He
yetinin 8 Haziran 1926 tarihli içtimaında tezekkür 
ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının müstacelen ifasına ve neticesinin iş
arına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Hükümetin Esbabı Mucibesi 
Bursa kaplıcalarının asri bir şekle irca ve tekem

mülü için mezkûr kaplıcalardaki evkafın ve eşhası 

hususiyenin ve hükümetin dahi hukuk ve menafiini 
müemmen olmak üzere ahkâmı umumiyei kanuniye-
mize tevfikan bir sureti hal bulunması Reisicumhur 
hazretlerinin 30-31 Mayıs 1926 tarihli emirnameleri
nin bir suretinin tevdii ile şifahen heyetimize havale 
buyuruimuş olmakla keyfiyet tetkiki olundu. 

Salif-ül-arz emirnamede dahi telljıisan izah buyu-
rulduğu veçhile Bursa'daki çelikli, kükürtlü ve rat-
yumlu sulardan bir kısmı evkafın ve diğer kısmı eş
hası hususiyenin uhdei tasarruf ve intifamda bulun
maktadır. 

1. Bunlardan mukataa ve icareteyin suretiyle eş
has tarafından tasarruf ve intifa olunan sulara eşhasın 
hukuku taalluk eylemiş olduğu cihetle bu suların 
teşekkül edecek şirket tarafından bedeli mukabilinde 
tefevvüzü sahiplerinin rızalarına mütevakkif bulun
muştur. Esasen bunların hukuku müktesebesine mü
dahale edilmediği halde doğrudan doğruya Evkaf ta
rafından icarei vahide suretiyle idare edilmekte olan 
çelikli suyun miktarı bir müessesesenin idaresine kâ
fi geleceği mar-ül-arz emirnamede dahi beyan buyu
ruimuş olmasına nazaran bunların da teşekkül ede
cek şirkete ithal ve iştirakleri hususunda ayrıca beya
nı mütalaaya lüzum görülmemiştir. Evkafa ait olan 
icarei vahideli suyun teşekkül edecek şirket namına 
bir bedel mukabilinde devrine ahkâmı hazırai kanu-
niyemiz müsait bulunmadığına ve bu sulardaki hakkı 
intifam sermaye olarak vazı maksadı tamamen temin 
edeceğine ve ancak Evkaf Müdiriyeti Umumiyesine 
bu bapta mezuniyet verilmesi için bir maddei kanuni-
yenin istihsali tahtı vücupta görülmesine mebni mer
but lâyihai kanuniyenin birinci maddesi bu maksadı 
teminen tanzim edilmiştir. 

2. Eşhası hususiyeye ait olmak üzere elyevm 
mevcut hamamların hukuku müktesebeye riayeten 
kemakân işletilmekte devam edilmesi şartiyle yeniden 
sıcak sulu hamam yapmak ve işletmek imtiyazının te
şekkül edecek şirkete itası için keyfiyetin Meclisi Âli
nin kabul ve tasdikine arz kılınmasına lüzum yok ise-
de teşekkül edecek şirkete hükümetin dahi iştirak ede
ceğine nazaran işbu imtiyaz taahhüdü maliyi tazam-
mun edeceğinden Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 
ncı maddesi mucibince Meclisi Âlice kabul ve tasvi
bini muktazi bulunmakla ikinci maddei kanuniye bu 
maksatla vazedilmiştir. 

3. Maadin Nizamnamesinin 12 Nisan 1341 ta
rihli 46 ncı maddei muaddelesi mucibince maadini 
mekşufenin on beş sene işletilmiyerek aleddevam met
ruk bırakıldığı takdirde maadini gayrı Imekşufe ahkâ-
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mma tabi olacağı ve binaenaleyh maadini gayrı mek-
şufe misillu taharri ve ruhsatnamesi istihsaliyle im-
tiyazname alınmak suretiyle maadini mekşufeden şir
ketçe istifade mümkün bulunmuş ise de maddei mez-
kûrenin son fıkrası mucibince elyevm mevcut maadi
ni mekşufe için miyâhı madeniyei mezkûrenin velevki 
arazii emriye de nebean ve cereyan etmekte bulun
muş olsa bile bu müddet kanunun tarihi neşrinden iti
baren cereyan edeceğine nazaran elyevm mekşuf ve 
istifadesiz menbaların şirket namına sahiplerinde! ı is
timlâki ancak bir maddei kanuniye ile kabil olabile
ceğinden üçüncü maddei kanuniye de bu maksatla 
tahrir kılınmıştır. 

4. Bursa'da sahipli ve sahipsiz arazide meyahı 
harre ve madeniye taharrisi ruhsatının şirkete inhisa
rı Maadin Nizamnamesine tevfikan hududun tespiti 
suretiyle ahzolunacak taharri ruhsatnamesiyle kabili 
temin bulunmuş ise de, şehir hududu dahilinde maden 
taharrisi için ruhsatname itası nizamnamei mezkûrun 
on üçüncü maddesi mucibince memnu olmasına ve 
on altıncı maddesi mucibince dahi maden taharrisine 
tayin ve tahsis olunacak mahallin vüsati taharri olu
nacak madenin nevi ve cinsine ve icabatı fenniyeye 
göre tahdit ve haritası ol-veçhile tanzim olunmak 
muktazi bulunmasına ve on dördüncü maddesi muci
bince etrafı kapalı sahipli arazide maden taharrisi 
sahibinin ruhsatına mütevakkıf olmasına mebni Bur
sa'da tayin olunacak hudut dahilinde sahipli ve sa
hipsiz arazide miyâhı harre ve madeniye taharrisinin 
şirkete hasır ve itasını temin zımnında dördüncü 
maddei kanuniye tanzim olunmuştur. 

îzahatı maruzaya nazaran tertip ve tanzim olunan 
lâyihai kanuniye leffen arz ve takdim kılınmıştır efen
dim. 

Bursa'da evkafa ait maadin sularındaki intifa hak
larının sermaye olarak vazına ve Bursa'da sıcaksu 
hamamları imtiyazının Bursa Belediye ve tdarei Hu
susiyelerinin ve Eykaf İdaresinin iştirakiyle teessüs 
edecek şirkete itasına ve bu sahada elyevm mekşuf 
olup istifade edilmiyen sıcak ve soğuk madeni suları 
muhtevi arazinin istimlâkine ve Bursa ve civarında 
sahipli ve sahipsiz arazide meyahı harre ve madeniye 
taharrisinin mezkûr şirkete aidiyetine dair kanun 

lâyihası 

Madde 1. — Bursa kaplıcalarının asri bir mükem
meliyete ifrağı maksadiyle Bursa kaplıcaları Türk 
Anonim Şirketi unvaniyle teşkili mutasavver şirkete 
hayrata cari sıcak suların cereyanına halel getirilme
mek üzere evkafa ait meyahı harre ve madeniyedeki 

intifa haklarını sermaye koyarak müesses ve hissedar 
sıfatiyle iştirake Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi mezun
dur. 

Madde 2. — Bursa'da eşhası hususiyeye ait olmak 
üzere elyevm mevcut tabii sıcak su hamamlarının hu
kuku müktesebesine riayet şartiyle yeniden tabi sı
cak sulu hamam inşa ve işletmesi imtiyazının dok
san dokuz sene müddetle Bursa Belediye ve Idarei 
Hususiyelerinin ve Evkaf İdaresinin iştirak edecek bir 
şirkete itasına Heyeti Vekile mezundur. 

Madde 3. — Bursa ve havalisinde elyevm mekşuf 
olup istifade edilmiyen ve sahipleri tarafından işletil-
miyen sıcak ve soğuk madeni sular ve bunların bu
lunduğu arazinin miktarı kâfisi teşekkül edecek şir
ket namına istimlâk kararnamesi ahkâmına tevfikan 
istimlâk olunacaktır. 

Madde 4. — Bursa şehiri ve civarında hükümetçe 
tespit ve tayin olunacak hudut dahilinde sahipli sahip
siz arazide miyâhı harre ve madeniye taharrisi hakkı 
mezkûr şirkete aittir. 

Madde 5. — işbu kanunun suveri tatbikiyesi He
yeti vekilece tanzim olunacak bir kararname ile tayin 
ve tespit olunacaktır. 

Madde 6. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 7. — Bu kanunun icrasına Başvekil ve Ti
caret ve Maliye Vekilleri memurdur. 8 Haziran 1926 

Başvekil 
îsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasta 

Nafia Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

ihsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Mart' Vekâletti Vdkii 

Behiç 
Ziraat Vekâleti Vekili 

Mustafa Rahmi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

içtimaiye Vekâleti Vekili 
ihsan 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Başvekâletten mevrut ve encümenimize havale Du
yurulan kanun lâyihası müzakere ve tetkik olundu. 

Kanunun heyeti umumiyesi memleketin pek ziya
de muhtaç olduğu asri tekemmülât ve müştemilâtla 
mücehhez banyolara taalluk ettiği veçhile muvafık 
ve şayanı takdir görülmekle ihtiva ettiği mevad üze-
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rinden berveçhizir bazı tadilât ve tashihat icra kılın
mıştır. 

Hükümetçe teklif olunan ikinci madde esas mese
leye yani şirket teşkiline mütedair ahkâmı ihtiva eyle
diği cihetle birinci madde olarak kabul olunmuştur. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında eşhası hu-
susiyeye ait hukukun mahfuziyeti zikir ve beyan olun
duğu halde lâyıhai kanuniyede bu cihet hakkında sa
rahat görülemediğinden birinci maddeye (mebanii 
hususiyeye) kaydı ilâve ve bazı tadilât icrasiyle ikinci 
madde olarak tespit edilmiştir. 

Diğer maddelerde şekle ait bazı tashihat icra edi
lerek kabul edilmiş isede ancak beşinci madde ahkâmı 
esasen kavanin ve nizamatı müteallikasiyle muayyen 
bulunmakla maddei mezkûrenin tedvinine lüzum gö-
rülmeyerek tayyedilmiş ve hükümetin altıncı maddesi, 
birinci maddede ki kayda ve keyfiyetin müteaddit ve
kâletleri alâkadar eden mahiyette bulunmasına mebni 
kanunun ahkâmının icrasına Heyeti Vekile memur
dur. Kaydı ilâve edilmiştir. 

Heyeti Celileye berayı arz Riyaseti Celileye tak
dim olunur. 

Reis 
Sivas 

Ömer Şevki 
Kâtip 
Aza 
İçel 

Mehmet Emin 
Aza 

Aksaray 
Vehbi 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Kütahya 
Cevdet 

Aza 
Bolu 

Metanet Vasifıi 

Ticaret Encümeninin Tadili 
Bursa Kaplıcaları ve maden suları Türk Anonim 

Şirketi Teşkili hakkında kanun lâyihası 
Birinci Madde — Bursa'da hayrata ve eşhası hu

susiyeye ait olmak üzere elyevm mevcut tabii sıcak su 
hamamlarının hukuku mütesebesine halel gelmemek 
şartiyle yeniden tabii sıcak sulu hamam inşa ve işletil
mesi imtiyazının doksan dokuz sene müddetle Bursa 
Belediye ve îdarei Hususiyesiyle Evkaf Müdüriyeti 
Umumiyesinin iştirak edeceği bir şirkete itasına Heye
ti Vekile mezundur. 

İkinci Madde — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi 
Bursa'da (hayrata ve mebanii hususiyeye cereyan 
eden sıcak suların kemakan cereyanına halel getiril
memek üzere) Evkafa ait soğuk ve sıcak madeni su
lardaki intifa haklarını sermaye koyarak müessis ve 

hissedar sıfatiyle birinci madde mucibince teşekkül 
edecek şirkete iştirak eder. 

Üçüncü Madde — Bursa şehri civarında elyevm 
mekşuf olup istifade edilmiyen ve sajıipleri tarafından 
işletilmeyen sıcak ve soğuk madenii sularla bunların 
bulunduğu arazinin lüzum görülen ı miktarı teşekkül 
edecek şirket namına (İstimlâk Kanununa tevfikan) 
istimlâki caizdir. 

Dördüncü Madde — Bursa şehri ve civarında hü
kümetçe tespit* ve tayin olunacak hudut dahilinde sa
hipli sahipsiz sıcak ve soğuk madeni sular taharrisi 
hakkı yalnız işbu şirkete verilir. 

Birinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Altıncı Madde — Bu kanunun jahkâmmı icraya 
Heyeti Vekile memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Bursa sıcak su hamamları imtiyazı hakkında Baş
vekâletten varit olup Heyeti Umumiyece Ticaret ve 
Muvazenei Maliye Encümenlerine havale buyurulan 
ve Ticaret Encümeninin mazbatasiyle encümenimize 
tevdii kılınan lâyıhai kanuniye tetkik ve müzakere 
olundu. 

Bu bapta hükümetçe teklif olunan lâyihai kanuni-
yeyi tadilen Ticaret Encümenince tajızim kılınan lâ
yıhai kanuniye iki lâyihai kanuniye geklinde yeniden 
ve tadilen tanzim olunarak Heyeti Unjumiyeye takdim 
kılınmıştır. Tercihan ve müstacelen müzakeresine mü
saade buyurulması müşterhamdir. 9 Haziran 1926 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

Mehmet Nuri 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münür 
Aza 

Giresun 
Muşa Kâzım 

Aza 
Ifakkâri 

Asaf 
Aza, 

Diyarbekir 
İŞeref 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplı
calar tesisatı hakkında kanun lâyihası 

Birinci Madde — Elyevm mekşuf ısıcak ve soğuk 
maden sularının istismarı imtiyazı N^aadin İdaresi 
heyeti fenniyesinee tahdit edilecek hudiıt dahilinde ol-
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. malk üfeetfe 12 Nüsaln 1341 tarfilhl kamun muioiıblkılce 
maadini mekşufe misillu ihale olunur. 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince imtiyazı 
verilen hudut dahilinde hakiki ve hükmi eşhasa ait 
olarak halen mevcut hukuk ve menafii ile imtiyazın 
işletilmesine muktazi arazi ve üzerindeki mebani de
ğer bedeli verilmek suretiyle sahibi imtiyaz ile alâka
darları arasında bil-rıza takvim ve tespit edilerek alına
madığı takdirde Ticaret Vekâletince bu hukuk, mena
fi ve arazinin İstimlâk Kanununa tevfikan istimlâki
ne mezuniyet verilir. Muamelei istimlâkiye neticesin
de takürrür edecek bedeli sahipleri nakden alabilecek
leri gibi arzu ederlerse imtiyazı işletecek olan Türk 
Anonim Şirketi müessis Ve hisse senedatından tercihan 
almak suretinde de istimal edebilirler. İmtiyaz hudu
du dahilinde olup sahibi imtiyaz tarafından temellük 
edilmiyen hukuku menafi ve arazi ashabının hakkı is
tifadeleri bakidir. 

Üçüncü Madde — Birinci madde mucibince im
tiyazı verilen hudut dahilindeki şehir ve kasabalar 
ile sahjpli ve sahipsiz arazide sahibi imtiyaz yeniden 
her türlü sıcak ve soğuk maden suları taharri edebi
lir. Ancak bu taharriyat sebebiyle sahibi imtiyaz vu
kua getirilecek zarar ve ziyanın tazminine mecburdur. 

Dördüncü Madde — Birinci madde mucibince 
ihale edilecek imtiyazın işletilmesi için sahibi imtiyaz 
tarafından ihale tarihinden itibaren beş seneye kadar 
memaliki esnebiyeden ithal edilecek inşa ve tesis le
vazımı Ticaret Vekâletinin tasdiki ile gümrük resmin
den muafen imrar olunur. 

Beşinci Madde — Birinci madde mucibince imti
yazı verilen hudut dahilindeki araziden yalnız resmi 
mukarrer alınıp rüsumu nisbiye istiyfa edilmez. İm
tiyazın işletilmesi için sahibi imtiyaz tarafından vü-
cude getirilecek tesisat on sene müddetle müsakkafat 
ve ihale tarihinden itibaren beş sene müddetle sahibi 
imtiyaz işbu imtiyazın işletilmesinden dolayı Kazanç 
Vergisinden muaftır. 

Altıncı Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Yedinci Madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye, Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

Derdesti teşkil olan Bursa Kaplıcaları Türk Ano
nim Şirketine Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin iştira
ke mezuniyetine dair kanun lâyihası 

Birinci Madde — Derdesti teşkil olan Bursa Kap
lıcaları Türk Anonim Şirketine Bursa ve civarındaki 
sıcak ve soğuk maden sularında ve kaplıcalarındaki 
hukuk ve menafimi sermayeye kalbetmek suretiyle 

müessis ve hissedar olarak iştirak için Evkaf Müdi-
riyeti Umumiyesine mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun ahkâmının icrası
na Başvekil memurdur. 

Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile kap
lıcalar tesisatı hakkında Kanun 

Birinci Madde — Elyevm mekşuf sıcak ve soşuk 
maden sularının istismarı imtiyazı, Maadin İdaresi 
heyeti fenniyesince tahdit edilecek hudut dahilinde 
olmak üzere 12 Nisan 1341 tarihli kanun mucibince 
maadini mekşufe misillu ihale olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen varmı? Mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın.. Madde kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince imtiya
zı verilen hudut dahilinde hakiki ve hükmi eşhasa 
ait olarak halen mevcut hukuk ve menafi ile imtiya
zın işletilmesine muktazi arazi ve üzerindeki mebani 
değer bedeli verilmek suretiyle sahibi imtiyaz ile alâ
kadarları arasında bir rıza takvim ve tespit edilerek 
alınamadığı takdirde Ticaret Vekâletince bu hukuk, 
menafi ve arazinin İstimlâk Kanununa tevfikan istim
lâkine mezuniyet verilir. Muamelei istimlâkiye neti
cesinde takarrür edecek bedeli, sahipleri nakden ala
bilecekleri gibi arzu ederlerse imtiyazı işletecek olan 
Türk Anonim Şirketi müessis ve hisse senedatından 
tercihan almak suretinde de istimal edilebilirler. İm
tiyaz hududu dahilinde olup sahibi imtiyaz tarafın
dan temellük edilmiyen hukuk, menafi ve arazi as
habının hakkı istifadeleri bakidir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Birinci madde mucibince imti
yazı verilen hudut dahilindeki şehir ve kasabalar ile 
sahipli ve sahipsiz arazide, sahibi imtiyaz, yeniden her 
türlü sıcak ve soğuk maden suları taharri edebilir. An
cak bu taharriyat sebebiyle sahibi imtiyaz, vukua ge
tirilecek zarar ve ziyanın tazminine mecburdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum.. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Birinci madde mucibince 
ihale edilecek imtiyazın işletilmesi için sahibi imtiyaz 
tarafından ihale tarihinden itibaren beş seneye kadar 
memaliki ecnebiyeden ithal edilecek inşa ve tesis le
vazımı; Ticaret Vekâletinin tasdikiyle gümrük res
minden muafen imrar olunur. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Beşinci Madde — Birinci madde mucibince im
tiyazı verilen hudut dahilindeki araziden yalnız res
mi mukarrer alınıp rüsumu nisbiye istiyfa edilmez. 
İmtiyazın işletilmesi için sahibi imtiyaz tarafından 
vücude getirilecek tesisat on sene müddetle Müsak
kafat ve ihale tarihinden itibaren beş sene müddetle 
sahibi imtiyaz işbu imtiyazın işletilmesinden dolayı 
Kazanç vergisinden muaftır. 

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

Altıncı Madde — îşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Yedinci Madde — İşbu kanunun ahkâmını icra
ya Adliye, Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
ye vazediyorum. 

İkinci lâyihanın müzakeresine geçiyoruz. Kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen yoktur, Mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
Derdesti Teşkil Olan Bursa Kaplıcaları Türk Anonim 
Şirketine Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin İştirake 

Mezuniyetine Dair Kanun 
Birinci Madde — Derdesti teşkil olan Bursa Kap

lıcaları Türk.Anonim Şirketine Bursa ve civarındaki 
sıcak ve soğuk maden sularında ve kaphcalarmdaki 
hukuk ve menafiiıni seurnaıyeye ıkaflbetaek suretiyle, 
müesses ve hissedar olarak iştirak için Evkaf Müdi-
riyeti Umumiyesine mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir, 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmının ic

rasına Başvekil memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın..; 

Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edÜmiştir. 

Bu kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyen
ler el kaldırsın... Kanunun heyeti umumiyesi kabul 
edilmiştir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bunda tayini esami 
yok mu? 

REİS — Bunda yoktur, Evkafa bir şirkete iştirak 
liçin mezuniyet veriyoruz. 
Efendim, reylerini istimal etmiyenler lütfen reyle

rini versinler. İstihsali ârâ hitam bulmuştu^ 
Reylerin neticesini arz edeceğim: 
Umumî İstihlâk ve Eğlence ve Hususî İstihlâk 

Vergileri Kanununa müzeyyel kanun 'ikinci defa re
ye arz edilmiştir. 117 zat reye iştirak etmiştir. 112 ka
bul, 5 ret vardır. Muamele tamamdır. Şu halde ka
nun 112 rey ile kabul edilmiştir, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye - Lübnan Hükü
metlerinin salâhiyettar murahhasları arasında Anka
ra'da akdolunan Lübnan Gümrük litilâfnamesinin 
tasdiki hakkındaki kanun ikinci defa reye vazedil
miştir. 121 zat reye iştirak etmiştir. 120 kabul var
dır. Kanun 120 rey ile kabul edilmiştin 

Kazanç Vergisi hakkındaki 27 Şubat 1926 tarihli 
kanunun ikinci maddesine bazı fıkarat tezyiline dair 
kanun ikinci defa reyinize arz edilmiştir. 118 zat re
ye iştirak etmiştir. 116 kabul, 2 ret vardır. Kanun 
118 reyle kabul edilmiştir. 

Şûrayı devletin memurin muhakematına müteallik 
vazaifinin sureti ifası hakkındaki kanuna müzeyyel 
19 Nisan 1341 tarihli kanunun ikinci maddesinin 
tadiline dair kanununa 123 zat rey vermiştir, mua
mele tamam değildir. 116 kabul, 7 ret vardır. İkinci 
defa reye arz edilecektir. 

Türk Tayyare Cemiyetinin bazı muamelâtında 
umumî (istihlâk ve eğlence ve hususî istihlâk vergile
rinden muafiyetine dair kanun lâyihasına 108 zat rey 
vermiştir. 108 kabul vardır. Muamele tamam değildir., 
İkinci defa reyinize arz edilecektir. 

Devlet Demiryolları İstimlâk Kanununa 105 zat 
iştirak etmiştir, 99 kabul, 6 ret vardır. Muamele ta
mam değildir. İkinci defa reyinize arz edilecektir. 

Sıcak ve soğuk maden sularının iştismariyle kap
lıca tesisatı hakkındaki kanuna 114 zât iştirak etmiş
tir. 110 kabul. 4 ret vardır. Muamele tamam değil-
dir̂  Kanun ikinci defa reyinize arz edilecektir. 

Yarın saat on dörtte içtima edilmek üzere celse
yi tatil ediyorum, 

Hitamı Müzakerat; Saat : 18,15 

— 289 



t : 117 $ . 6 , 1926 € : 2 

Umumiyi İsiOhîâk ve Eğlence ve Hususi tslühlâk VergilerH .Kanunuma Müzeyyel Kanunun İkinci Defa Reye Yazı 
Neticesi 

«Kanun Kabul Edilmiştir.» 

Âza adedi : "'< 
Reye iştirak edenler : ] 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : \ 
Münhaller : 

İ87 
117 
112 

15 
— 
'69 

1 

[Kabul Edenler] 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B< 
izzet Ulvi B, 

AKSARAY 
Besim Atalay B, 
Neşet Bw 

AMASYA 
Ali Rıza B.
Esat B, 

ANKARA 
Ali B, 
thsan B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B, 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B, 

ARTVtN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat fi, 

BÎGA 
Şükrü B, 

BÎTLtS 
Muhittin TSfâmi B, 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi Bj 
Şükrü B; 

BOZOK 
Ahmet Hamdi fi, 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B< 

CANİK j 
Cavit Paşa f 
Süleyman Necmi B. | 

ÇANKİRİ \ 
Rıfat B. I 
Talât B, 
Ziya B4 

ÇATALCA 
Şakir Bı 

ÇORUM 
fsmail Kemal B. 
Ziya Bj 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B, 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
ibrahim Tâli B. 

. Şeref B. 
Zülfi fi; 

EDİRNE 
Faik B. 

ELAZlZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B, 
Mustafa B. 
Naci B, 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vdıbi B± 

ERTUĞRUL 
Halil B< 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B, 

ESKİŞEHİR 
Emin B< 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B4 

GİRESUN 
Kâzım Bj 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B, 

İSTANBUL 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazml B, 
Mehmet Fuat fi. 

KAYSERİ 
Sabit fi, 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik ismail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 
Saffet B, 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B, 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 
RızaB. 

MALATYA 
Dr. Hilmi fi. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Nurettin B, 

MARDİN 
Abdülrezzak Bj 

MUŞ 
tlyas Sami B, 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Hamdı B, 
Recai B. 
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RÎZE 
AİİB, 

SÜRT 
Halil Hulkl B. 

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

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİKARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi BL 

TRABZON 
Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

Saffet B, 
VAN 

Hakkı B. 
İbrahim Bı 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

Nurettin B, 

ERGANİ 
İhsan B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâmil B, 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B.

AMASYA 
Nafiz B. (M.) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B, 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B, 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
(İstik. Mah. Â.) 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

(Reddedenler) 

KOCAEL 
Mustafa B. 

MERSİN 
Besim B. 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

TRABZON 
Rahmi B.| 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B, 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. (İstik. Mah. Â.) 
Salih B, 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa. 

Hüseyin Rıfkı B. 
ERGANİ 

İhsan Hâmit B. 
ERTUĞRUL 

Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B, 

ERZURUM 
Câzim B< 
Halet B< 
Münir Hüsrev Bw 

Raif B. (M.) 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

Arif B.

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B, 
Kılıç AİİB. 
(İstik. Mah. A.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(İstik. Mah. R.) 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (I. A.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (t. Â.) 
Dr. Refik B; (M.) 
Edip Servet B. (M.) 
Hamdi B, 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
ismail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Sürevya B. 
(İstik. Mah. Müd. V.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
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Hulusi B, (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B, 
Ömer B, 

KASTAMONU 
Ali Rıza B, 
Halit B, 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B< 
Veled Çelebi B. 

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

KIRKLARELİ 
Dr. Fut B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
(İstik. Mah. Â.) 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 

Mustafa Feyzi B. (M.) 
ROZAN 

Ali Sahip B, 
İstik. Mah. A.) 

KÜTAHYA 
Faik B, 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 
Mithat B, 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ati Rıza B< 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B, 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükrü Kaya B, 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B, 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik BJ 
Halil Sıtkı B. 
İsmail BA

RİZE 
Ekrem B. (M.) 
Esat BH 

FuatB. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M.) 
Kemal B. (M.) 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. (M.) 

SİİRT 
Mahmut B, 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (M.) 

SİVAS 
Halis Turgut B, 
Muammer B. 
Rasim B. (M.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİKARAHİSAR 
İsmail B. (M.) 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Bekir Sami B.-
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M.) 
Hasan B. (V.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 

ZONGULDAK 
Halil B, 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

[Münhal] 

Urfa 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti lile Suriye - Lübnan Hükümetlerinin Salahiyetli Murahhasları Arasında Anka
ra'da Akit Olunan Suriye - Uülbnan Gümrük İtilâfnanattameyimn Tasdikline Dan* Kanunun İkinci Defa Reye 

Vazı Neticesi 

«Kanun Kabul Edilmiştir^ 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 
Mürihaller : 

287 
120 
119 

1 
— 

166 
1 

[Kabul Edenler] 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B, 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS . 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 

Şukru B. 
BOZOK 

Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B, 
Refet B. 

[ CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

[ ÇORUM 
İsmail Kemal B. 

| Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B, 

EDİRNE 
Faik B. 

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

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B, 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Mahmut Esad B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. i 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B, 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B, 

KÜTAHYA 
! Cevdet B. 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Nurettin B.| 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
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MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B, 
Recai B. 

RİZE 
AliB. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AF YONK ARAHİSAR 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Nafiz B. (M.) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa-Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B< 

ARDAHAN 
Talât B, 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. (İstik. Mah. 
Â.) 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

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

SİVEREK 

Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİKARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B, 

(Reddedenler) 

ERGANİ 

İhsan B,, 

(Reye tştirak Etmeyenler) 

Şefik B. (M.) 
BİGA 

Mehmet B. (M.) 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. (İstik. Mah. A.) 
Salih B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANIK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

DERSlM 
Feridun Fikri B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

Raif B. (M.) 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 

Ferit B. 
Kılıç Ali B. (İstik. Mah. 
Â.J 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhitin B. (İstik. 
Mah. R.) 
Hakkı Tarık B. (M.) 

Süleyman Sırn B. 
URFA . 

Refet B. 
Saffet B, 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRt 
Asâf B. (1. A.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 
Mükerrem B, 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (1. A.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. (M.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Refet Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B, 
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KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(İstik. Mah. Müd. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERt 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (İstik. 
Mah. Â.) 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

Şükrü B. 
KONYA 

Bekir B. (M.) 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (İstik. 
Mah. Â.) 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 

Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B, 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ekrem B. (M.) 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M.) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

Yaşar B. (M.) 
SİİRT-

Mahmut B. 
SİNOP 

Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zjühtü B. 
Yusuf K[emal B. (M.) 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rasim B. (M.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİKARAHİSAR 
İsmail B. (M.) 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M.) 
Hasan B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B, 
Tunalı Hilmi B. 

[Münhal] 

Urfa : 1 
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Kazanç Vergisi Hakkındaki 27 Şubat 1926 Tarihli Kanunun tkincü Maddesine Bazı Fıkarat Tezyiline Dair 
Kanunun İkind Defa Reye Vazı Neticesi 

«Kanun Kabul Edilmiştir.» 

Aza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : ] 
-Kabul edenler : 1 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 1 
Münhaller : 

117 
15 
2 

— 
69 
1 

[Kabul Edenler] 

AFYONKARAHÎSAR 
AUB, 
izzet Ulvi B< 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B, 

AMASYA 
Ali Rıza B< 
Esat B, 

ANKARA 
Ali B, 
îhsan B, 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B< 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Mithat B, 

BİGA 
§ükrü Bt 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü Bw 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B̂  

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. * 
ZiyaB. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B< 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B, 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B, 
Feyzi B< 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B, 

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

ERGANt 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

— 29 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
RasimB, 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B4 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B„ 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Mahmut Esad B. 
Münir B. 
Ösmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Mehmet CaVit B, 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Mehmet Fuat BH 

6 — 

KAYSERİ 
Sabit BH 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B, 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 

i Fuat B, 
Mustafa B. 
Naim Hazım BJ 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

1 KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 
Rıza B, 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit 'B.. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
liyas Sami B. 
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NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B< 
Recai B< 

RİZE 
AliB, 

SİİRT 
Halil Hulki B, 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
ZamirB. (M.) 

AFYONKARAHISAR 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B, 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B, 

AMASYA 
Nafiz B, (M.) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B4 

Murat B, 

ARDAHAN 
Tahsin B, 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
(tstik. Mah. A.) 
Mithat B, 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Ziyaettin B< 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B< 
Mahmut B. 

ŞARKÎKARAHİSAR 
Âli Sururi B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

Faik B, 

TOKAT 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
' 

Abdullah B, 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Bf 

(Reddedenler) 

BURSA 
Nurettin Paşa 

1 KOCAELİ 
Mustafa BH 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 

BOZUK 
Avni B. (İstik. Mah. Â) 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (M.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B, 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B, 
Münir Hüsrev BH 

Raif B. (M.) 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B̂  
Arif B, 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B, 
Kılıç Ali B, 
(İstik. Mah. A) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(İstik. Mah. R.) 
Hakkı Tarık B, 
Şevket B. (M.) 
Tahir B, 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 

URFA 
Ref et B. 
Saffet B, 

i 
VKN 

Hakkı B, 
İbrahim B., 
Münip Bj 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

Hasan Fehmi B. 
ZekiB. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi Bj 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. ( t A.) 
BehiçB. (V.)ı 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. (M.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Caribulat B< 
Refet Paşa -j 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.j) 
Mahmut Cel^l B. 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(İstik. Mah. tyüd. U.) 
Ali Sururi B, ^M.) 
Haydar Adil B̂  
Hulusi B, (M.) 
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Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B, 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B< 
HalitB. 
Hasan Fehmi B, 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

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

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B, 
pistik. Mah. Â.) 
Yahya Galip B, 

KOCAELt 
Şükrü R, 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B* 
Mustafa Feyzi B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B, 
(İstik. Mah. Â.) 

KÜTAHYA 
Faik B, 
Nuri B, 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B, (M.) 
îsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdüîkadir B. (M.) 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
A'bdülgani B4 

Ali Rıza B, 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B, 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B< 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B< 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B, 

ORDU 
Halil Sıtkı B, 
İsmail B, 

RİZE 
Ekrem B. (M.) 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B, 
Ethem B. (M.) 
Kemal B.
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B< 
Yaşar B. (M.) 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

Recep Zühtü B. (M.) 
Yusuf Kemal B< 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B< 
Rahmi B, 
Rasim B. (M.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKÎKARAHtSAR 
ismail B. (M.) 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Bekir Sami B-
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M.) 
Hasan B* 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B, 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B, 
Tunah Hilmi B. 
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Şuraıyı Devletin Memurin Muhakematına Müteallik Vazaifm Sureti İfası Hakkındaki Kanuna Muzeyyel 19 
Nisan 1341 Tarihli Kanunun İkindi Maddesinin Tadiline Dair Kanunim Neticei Ârâsı 

«Nisap Yoktur.»ı 

* Aza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : ] 
Kabul edenler : ] 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 1 
Münhaller : 

23 
116 

7 
— 
[63 

1 

[Kabul Edenler] 

AFYONKARAHİSÂR 
Ali B. 
izzet Ulvi B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B.

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

I DENİZLİ 
Dr, Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B, 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. ' 
Muhittin B. 

— 2 

I Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
İhsan Paşa 

İZMİR 
Mahmut Esad B. 
Münir B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

99 — 

i 

i 
t 

j . 
| 

• \ 

1 KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

K0CAELÎ 
İbrahim Süjreyya B. 
Saffet B. 

KÖİNYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Mustafa B.j 
Naim Hâznjn B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp .'B.
Recep B. 
Rıza B. 

MAI 
Dr. Hilmi E 
Reşit B. 

-ATYA 
i. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MEN 
Şükrü Kaya 

M 
llyas Sami I 
Rıza B. 

Ol 

TEŞE 
B. 

ÜŞ 
. 

İDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

R^ZE 
Ali B. | 
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SARUHAN 
Kemal B. 

SÎÎRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.). 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Nafiz B. (M.) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. (İstik. 
Mah. A.) 
Tahsin B. 

BAYAZİD 
Süleyman Sudi B. 
Şefik B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B, 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mehmet B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

Urfa 

TRABZON 

Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 

Refet B. 
Saffet B. 

[Münhal] 

1 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. (İstik. Mah. 
Salih B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik 

ÇORUM 
Dr Mustafa B. 
İsmet B. (M.) 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B, 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

Â.) 

B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M.) 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(İstik. Mah. R.) 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B, (1. Â.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. (V.). 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (1. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

Edip Refik B. (V.) 
Edip Servet B. (M.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İstik. 
Mah. Müd. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. (M.) 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

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

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (istik. 
Mah. Â.) 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kazım B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (İstik. Mah. 
A.) 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. * 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
ismet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Yunus Nadi B. 

MERSÎN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 

ERZURUM 
Rüştü B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
ismail B. 

RİZE 
Ekrem B. (M.) 
Esat B. ; 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M.) 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. (M.) 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B, (M.) 

(Reddedenler) 

MERSİN 
Besim B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

StVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. (I Â.) 
Ziyaettin B. 

, StVEREK 
Halil Fjahri B. 

ŞARKİKARAHlSAR 
Ali Suıîuri B. 
İsmail 'ip. (M.) 
Mehmet Emin B. 

fEKlRDAĞ 
Cemil B- (V.) 

j TOKAD 
Kâmil p. (V.) 

[TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M.) 
Hasan ^. (V.) 
Şefik Bi (M.) 

URFA 
Ali B. 

ZONGULDAK 
Halil B.İ 

Rahmi B 
TRABZON 
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Türk Tayyare Cemîyelinin Bazı Muamelâtında Umumî İstihlâk ve Eğlence ve Hususi İstihlâk Vergilerinden Mua
fiyeti Hakkındaki Kamımın Neticei Arası 

«Nisap Yoktur.» 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler* 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 
110 
110 

176 

[Kabul Edenler] 

AFYONKARAHÎSAR 
AİİB. 
İzzet Ulvi B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
AliB. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B< 
Rasih B, 

ARDAHAN 
Talât B-

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B, 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü Bey 

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

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B, 

BURSA 
Mustafa Fehmi B., 
Refet B< 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavıt B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B, 

ELAZİZ 
Hüseyin B, 
Muhittin B. 
Naci B. 
Süleyman B, 

ERGANİ 
İhsan B< 

ERTUĞRUL 
Halil B, 
Rasim BH 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B, 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B, 
Hasan Fehmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 
Emin B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
İhsan Paşa 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B, 
Mustafa B< 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Bi 

Fuat B, 
Mustafa B, 
Naim Hazım B. 
Refik B, 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 
Rıza B< 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Nurettin B« 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Yakup Kadri B, 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B, 

MUŞ 
llyas Sami B, 
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ORDU 
Hamdi B„ 
Recai B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B, 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki Bs 

Halis Turgut Bâ 

ADANA 
îsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHtSAR 
Kâmil B, 
Musa Kâzım B, (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B< 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Nafiz B. (M.) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B, 
Şakir B, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Murat B. (M.). 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
(tstik. Mah. A) 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B̂  
Şefik B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
SamihRifatB. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B< 
Mehmet Vasf i B̂  

I : 117 

Ziyaettin B< 
SİVEREK 

Kadri Ahmet B. 
Mahmut B< 

TEKİRDAĞ 
Faik B., 

TOKAT 
Bekir Sami B, 

9.6, liMtf O : 2 

Mustafa Vasfi R, 

TRABZON 
Abdullah B, 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B< 

URFA 
Saffet B< 

(Reye iştirak Etmeyenler) 

BOZOK 
AVni B. 
(İstik. Mah. A.) 

BURSA 
Necati B, 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât AVni B, 

CEBELİBEREKET 
AVni Paşa (M.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B, (M.) 
Münir B, 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
(İstik. Mah. Müd. V.) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B, 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELAZİZ 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B, 
Kâzım Vehbi B, 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B,. 

ERZİNCAN 
Sabit B̂  

ERZURUM 
Halet B, 
Münir Hüsrev B< 
Raif B. (M.) 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B< 
Emin B< 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B, 
Ferit B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(İstik. Mah. R.) 
Hakkı Tarık B, 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
ZekiB, 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (1. A.) 
Nazmi B., 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 
Mükerrem B< 

* 
İSTANBUL 

Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B.
Ali Rıza B. (1. A.) 
BehiçB.(V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. (M.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi Bâ 

^AN 
Hakkı B. 
İbrahim BJ 
Münip B, | 

ZONGULDAK 
Ragıp B, I 
Tunaîı Hihjıî B. 
Yusuf ZiyJ B-

Hüseyin R^uf B. 
İsmail Can'pulat B. 
Kâzım Kaıjabekir Paşa 
Refet Paşa j 
Tevfik Kâri>il B, 

lİMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (l(f.) 
Mahmut Cçlâl B. 
Mahmut Esjad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rîjhmi B. (V.) 
Osmanzadej Hamdı B. 
Saraçoğlu i&ikrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(İstik. Mab.j Müd. V.) 
Ali Şuuri B\ (M.) 
Haydar Adjl B. 
Hulisi B. (4.) 
Kâzım Paşa) (Reis) 
Mehmet Caivit B. 
Mehmet Vejıbi B. 

K|\RS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B« 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B\ 
Ali Rıza B, | 
Hailt B. (M.|) 
Hasan Fehniıi B. 
Necmettin îjlolla B, 
Veled ÇelebJ B. 

KANSERİ 
Ahmet Hilnji B< 
Dr. Halit B J 
Sabit B< 
Zeki B, 
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KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B, 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B, 
(istik. Mah. Â.) 
Yahya Galip B, 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Şükrü B< 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B.
Mustafa Feyzi B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(İstik. Mah. A,) 

KÜTAHYA 
Faik B, 
Nuri B.
Recep B, (V.) 

MALATYA 
Bedir B, (M.) 

İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B< 
Necip B, (M.) 

MENTEŞE 
Esat B, 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B̂  

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B, (M.) 
Ebubekir Hazım B„ 
Galip B< 
Halit B, 

ORDU 
Faik B, 
Halil Sıtkı B, 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. (İstik. Mah. A.) 
Esat B< 
Ekrem B. (M.) 
Fuat B, 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B, 
Ethem B. (M.) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B, 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B, 
Rahmi B< 
Rasim B. (t. A.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİKARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
İsmail B. (M.) 
Mehmet Emin BH 

TEKİRDAĞ 
Cemil B, (V.) 

TOKAD 
Emin BH 

Kâmil B. (M.) 
TRABZON 

Ahmet Muhtar B. (M.) 
Hasan B. (V.) 
Rahmi B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 
Refet B, 
Saffet B, 

[Münhal] 

Urfa 
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Devlet Demiryolları İstimlâk Kanununun Reye Vazı NeticesS 

«Nisap Yoktur.»! 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller : 

287 
1Ö1 
95 
6 

— 
185 

1 

[Kabul Edenler] 

AFYONKARAHİSAR 
AliB< 
izzet UM B< 
Ruşen Eşref B< 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B, 

ANKARA 
AliB, 
İhsan Bt 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B, 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B 

AYDIN 
Mithat B, 

BİGA 
Şükrü B, 

BOLU 
Mehmet Vasfi B, 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B„ 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B< 

CANÎK 
Cavit Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B< 
Talât B< 
Ziya B4 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 

Ziya B; 
• DENİZLİ 

Yusuf B< 
DERSİM 

Ahmet Şükrü B. 
DİYARBEKÎR 

Feyzi B< 
İbrahim Tâli B„ 
Şeref B. 
Zülfi B. 

FHİR TSFF 

FaikB, . 

ELAZİZ 
Hüseyin B< 
Muhittin B, 
Naci B, 
Süleyman B* 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak &* 

ERZURUM 
CâzimB< 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B< 
Kılıç Ali B< 

Şahin B. 
GENÇ 

Muhittin B, 
GÜMÜŞHANE 

Hasan Fehmi B4 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

— 3< 

İÇEL 
Emin B< 

İSTANBUL 
Behiç B, 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B< 

İZMİR 
Mahmut Bsad B, 
Münir B< 

KASTAMONU 
AliNazmiB< 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Sabit B< 

KIRKLARELİ 
Şevket B< 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B« 

KOCAELİ 
İbrahim B< 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B, 

KONYA 
Eyüp Sabri B< 
Fuat B< 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B< 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B< 
NuriB. 
Ragıp B< 
Recep B, 
Rıza B, 

35 — 

| 

MALATYA 
Dr. Hilrni B< 
Reşit B. 

MARAŞ 
Nurettijı B.: 

MARDİN 
Abdülrezzak B< 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Rıza B< 

\ NİĞDE 
Halit Bk 

ORDU 
Hamdi B< 
Recai B; 

RİZE 
AliB, 

SİVAS 
Dr. Ömüuc Şevki B, 
Rahmi p, 
Ziyaettii B, 

TEKİRDAĞ 
Faik B, 

TOKAD 
Bekir S^mi B< 
Mustafa Vasfi Bv 

>T| 
I 

Ahdullal 
Nebizad 
Süleyma 

RABZON 
ıB, 
i Hamdi B. 
ı Sırrı B< 
URFA 

Refet B, 
j VAN 

Hakkı B. 
İbrahim 
Münip I 

B, 
t, 
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MERSİN 
Besim B, 

TRABZON 
Rahmi B, 

(Reddedenler) 

ERGANİ 
İhsan B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B< 

ADANA 
İsmail Safa B, 
Kemal B, (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHÎSAR 
Kâmil B< 
Musa Kâzım B. (M.) 
Sadık B, 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Esat B< 
Nafiz B. (M.) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B, 
Şakir B, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Murat B< 
Rasih B< 

ARDAHAN 
Tahsin B, 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galîb B. 
(İstik. Mah. Â.) 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman. Sudi B. (M.) 
Şefik B, (M.) 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nami B, 

BOLÜ 
Cevat Abbas B, 

Dr. Emin Cemal B, 
Falih Rıfkı B, 
Şükrü B, 

BOZOK 
Avni B, 
(İstik. Mah, Â.) 
Salih B, 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B-
Refet B, 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B, 
İsmet B. (M.) 
Münir B< 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
(İstik. Mah. Müd. V.) 

DERSİM 
Feridun-Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B, 

ELAZİZ 
Mustâfa B„ 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B, 
Rasim B, 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B< 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M.) 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B., 
Ferit B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(İstik. Mah. R.) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B, 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B-

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 
Mükerrem B̂  

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B, 
Ali Rıza B. (1. A.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. (M.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B< 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B< 
(İstik. Mah. Müd. U.) 
Ali Şuurı B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B< 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B< 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B, 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B, 
Veled Çelebi B. 
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KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Zeki B, 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
(İstik. Mah. Â.) 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa B, 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B< 
Mustafa Feyzi B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(İstik. Mah. A.) 
Ali Sadi B, 

KÜTAHYA 
Faik Bw 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 

İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B< 

MARAŞ 
Abdülkadir B'. (M.) 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B, 
Ali Rıza B. 
Necip B, (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebübekir Hazım B< 
Galip B, 

ORDU 
FaikB. 
Halil Sıtkı B. 
Ismai B. 

Urfa 

RİZE 
Ekrem B. (M.) 
Esat Bi 

Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
A'bidin B, 
Dr. Saim B, 
Ethem B. (M.) 
Kemal B. 
Mehmet Sa'bri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. (M.) 

SİİRT 
Halil Hulki B, 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B., 
Recep Zühtü B. (M.) 
Yusuf Kemal B< 

SlVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rasim B. (1. A.) 

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

ŞARKİKARAHİSAR 
Ali Sunimi B. 
İsmail B; (M.) 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B, (V.) 

TOKAD 
Emin B. 
Kâmil Bt 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M.) 
Hasan B. (V.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
AliB, 
Saffet B, 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B< 
Tunah Hilmi B.
Yusuf Ziya B. (M.) 

[Münhal] 
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Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İsitismaSı île Kaplıca TesâsatıHakkmdaki Kanunun Neticei Ârâsı 

«Nisap Yoktur.»: 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Mürihaller 

287 
114 
109 

4 
1 

178 

[Kabul Edenler] 

AFYONKARAHISAR 
Ali B, 
îzzet Uvi B, 
Sadık B, 

AKSARAY 
Mustafa Vehbî B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B, 

ANKARA 
Aİİ B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B, 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavit Paşa 

ÇANKIRI 
Rifait B< 
Talât B, 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şaki* B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B* 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Necip Ali Bi 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B, 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B, 

EDİRNE 
Faik B. 

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

ERZİNCAN 
AbdMıafe B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B, 
Kıhç Ali B, 

GENÇ 
Muhittin B< 

GİRESUN 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B., 

İÇEL 
Emin B, 

İSTANBUL 
Dr. Hakiki Şinasii Paşa. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B, 
Mahmut Celâl B, 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B, 

KARESİ 
Mehmet Cavit B, 
Osman Niyazi B, 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B* 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim! B* 
Saffet B̂  

KONYA 
Fuat B< 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B, 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B* 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. H M B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mithat B. 
Nurettin B, 

MARDİN 
AbdÜlgani B. 
Abdülrezzak B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MUŞ 
llyas Sami B, 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Hamdü B, 

AliB. 
Fuat B. 

RİZE 
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SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep ZübJtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B, 

ADANA 
İsmail Safa B, 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHÎSAR 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B< 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Nafiz B. (M.) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B.; 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B« 

ARDAHAN 
Tahsin B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B, (M.) 
Samih Rıfat B„ 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B, 

ŞARKİKARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
FaikB, 

TÖKAD 
Emin B, 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B, 

BOZOK 
Avni B. 
(İstik. Mah. Â.) 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B, 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B, 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Zülfi B. 

. EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B, 

Hüseyin Rıfkı B, 
ELAZİZ 

NaciB, 
ERGANİ 

İhsan Hâmit B, 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B, 
İbrahim B4 

Rasim B. 
ERZİNCAN 

Sabit B. 
ERZURUM 

Halet B. 
Münir Hüsrev B, 
RaSf B. (M.) 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(İstik. Mah. R.) 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. (M.) 
Tahir B< 

Saffet B. 

VAN 
Hakkı B< 
İbrahim B. 
Münip Bj 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B, • 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Zeki B, 

HAKKÂRİ 
'Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar Bs 

Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (t. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (M.) 
Edip Servet B. (M.) 
Hamdi B< 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Münir B, 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(İstik. Mah. R.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B, 
Hulusi Paşa (Reis) 

BURSA 
Nurettin Paşa 

(Reddedenler) 

1 ERGANİ I ERTUĞRUL 
1 İhsan B< | Halil B, 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

| ERZURUM 
1 Câzim B. 
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Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 
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Ağaoğlu Ahmet B.
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KASTAMONU 
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Hasan Fehmi B, 
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Veled Çelebi B, 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
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Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
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MALATYA 
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İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B< 

MARDİN 
Ali Rıza B, 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B̂  
Niyazi B, 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B< 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
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Galip B< 

ORDU 
FaikB, 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B< 

RİZE 
Ekrem B. (M.) 
EsatB 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
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Kemal R 
Mehmet Sabrı B. (V.) 
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Yaşar B. (M.) 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B< 
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SİVAS 
Halis Turgut B, 

Muammer B. 
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Sıra Numarası :242 

1340 SENESİ EYLÜL, TEŞRİNİEVVEL VE TEŞRİNİSANİ AYLARINA AİT RAPORUN GÖNDERİL
DİĞİNE DAİR (3/346) NUMARALI DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKERESİ VE DİVANI MU

HASEBAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Divanı Muhasebat 
Adet 

1 

1 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvakka

tinin yirmi üçüncü maddesi mucibince Divanı Muha
sebatça tanzim kılınan Eylül 3.340 - Teşrinisani 1340 
aylarına ait rapor lef fen huzuru samii riyasetpenahi-
lerine arz ve takdim kılınmıştır. Mezkûr raporun mü-
talâatı mündericesine göre Meclisi Âlice ittihaz bu-
yurulacak karara tevfikan muameleye devam edilmek 
üzere Divanı Muhasebat Encümenince'tetkikatına mü
saade buyurulması istirhamına müca'seret kılındı efen
dim hazretleri. 

1 Kânunusani 1341 
Divanı Muhasebat Reisi Evveli 

Fuat 
MUKADDEME 

Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvakka
tinin 22 nci maddesi mucibince her üç ay nihayetinde 
tanzimi mutat olan raporun 1340 senesi birinci vf 
ikinci üç ayma ait olanları evvelce takdim edildiği 
gibi eylül 1340 - teşrinisani 1340 aylarına müteal
lik raporda bu kere arz ve takdim kılınmıştır. 

Mukaddema takdim olunan raporlarda vize mua
melâtının ifası sırasında devair ile tahaddüs eden 
ihtilâfat ve Divanca mucibi tereddüt olan hususatın 
temadisine mahal kalmamak üzere Meclisi Âlice bir 
sureti halle raptı temenniyatını müteakip kavanin ve 
nizamet ve mukarrerat ile telif edilememesi hase
biyle vizesinden imtina olunan muamelâttan bir esa
sa taalluk etmek itibariyle mühim görülenleri alâ-
tari-kül-misal arz ile Divanca ve kavanin ve nizamat 
ve mukarrerata muhalif görülerek vizesinden imtina 
olunduğu halde vekili aidi tarafından usulü Muha
sebei Umumiye Kanununun otuzuncu maddesi ah
kamına istinaden deruhte olunan mesuliyete ve Di
vanca fusul ve mevadına ademi mutabakatından naşi 
reddedilmiş iken Heyeti Vekilece ittihaz olunan ka
rarlara binaen vize olunan mevad derç edilmekte idi. 

İşbu raporların Meclisi Âli Divanı Muhasebat 
Encümenince tetkiki sırasında vizesinden imtina olu

nan muamelâtın muhteviyatı ile muhasip ve amiri 
itanın isimleri de irae edilmek üzere Heyeti Umu-
miyesinin ve hatta Divanın kanaat ve içtihadına 
muvafık bulunmaktan naşi vize edilmiş bulunan me-
vadı mühimmenin raporlara derci arzusu izhar bu-
yurulmuş olduğundan evvelki raporların taalluk et
tiği müddet zarfında vizesinden imtina olunan mua
melâttan misalleri mevcut olmaktan naşi raporlara 
derç edilmiyen muamelât ile gerek bunların gerek 
mütekaddim raporlarda arz edilen hususatın taalluk 
ettiği erkam ve muhasiplerin esamisi «lahika» ola
rak işbu rapora ilâve olunan kısımda irae kılınmış 
ve Divanın kanaat ve içtihadına muvafık görülmek
ten naşi muamelei tasdikiyesi ifa kılınan rrievad-
dan mühim olanları maruzat ve temenniyyet kısmın
da arz olunmuştur. 

Muamelâtı anifeyi de cami olmak üzere tertip 
olunan işbu rapor münderecatı itibariyle Evvelâ: 
Maruzat ve temenniyat ve mütalaatı; Saniyen: Ey
lül 1340 - teşrinisani 1340 zarfında kavanin ve ni
zamat ve mukarrerata muhalif görülmekten naşi 
dizesinden imtina olunan muamelâtı, Salisen vekili 
ıidi tarafından vuku bulan deruhtei mesuliyetlere bi
naen vize olunan hususatı; Rabian: Divanın yeni
den tesisinden itibaren tanzim ve Meclisi Âliye tak
dim olunan raporlarda derç olunmıyan muamelât ile 
bunların ve mütekaddim raporlarda mevzubahis 
mevadın taalluk ettiği erkamı ve ondan sonra mu-
hassesat ile murakabe teessüs eden mahallerce vize 
edilmiş bulunan erkam tablolarını ve ihsâi malumatı 
muhtevi bulunmuştur. 

MARUZAT, MÜTALÂAT VE TEMENNİYAT 
Müteahhitlere bervechi peşin tediyat icrası icap 
eden ahvalde verilecek mebaliğin avans suretiyle 

tesviyesine dair 
1. Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun ikin

ci ve üçüncü maddelerinde bütçelerin ihtiva eylediği 
hidemat tarif ve bunların bütçelere zamanı mahsubu 
irae olunduğu sırada masarifi mezkûrenin (ifa edilen 
umur vç hidemattan ve iktisap olunan hukuktan mü
tevellit) olacağı gösterilmesine mebnii kanunu mez
kûrun bidayeti tatbikinden beri kavanini mahsusa-
sında veya o mahiyette bulunan mukavelenamelerde 
zamanı tahakkuku hizmete taalluk ettirilenlerin bi-



rinci cümle mucibince hizmetin vukuuna taliki ve hiz
metle alâkası gösterilmeksizin evvela veya sonraya 
götürülenlerin kavanin ye mukavelâtta irae edilen 
miatlarda iktisabı hak vaki olmuş addiyle muamelei 
tahakkukiyelerinin o miadlarda ifası icap edeceği 
esası kabul edilmiş ve mülga maliye nezaretince büt
çe kuyudu hakkındaki talimatnamede dahi (bedeli 
peşin olarak tediyesi meşrut mubayaatta taahhüt ile 
tahakkuk aynı zamanda vuku bulur.) Denilmekle be
raber şu tarzı telâkkiye göre mukavelenamesi muci
bince peşin olarak tesviye kılınacak mebaliğin mü
teahhit tarafından bila-kayd-ü şart ahzı halinde de
ruhte olunan hizmetin ifa olunamaması muhtemel ol
duğuna binaen tediye olunacak mebaliğ mukabilinde 
teminatı kaviyye ahzedilmesi usul ittihaz olunmuş 
idi. Filhakika devairi berveçhi peşin tediyat taahhü
düne sevkeden hal; müteahhitlerin o veçhile tediyatı 
şart ittihaz etmelerinden mütevellit olup taahhüda-
tın cesamet ve ehemmiyetine binaen müteahhitlerin 
»taahhütlerini ifadan evvel bir miktar avans itası su
retiyle ikdar edilmeleri muktazi görülen ahvalde bu 
surete bir şey denilemezsede bazı, devairce sene ni
hayetlerine doğru bir defaya mahsus olmak üzere 
alınan veyahut senei bütçesine vazedilmiş bulunan 
tahsisatın muhassasi - ileyhi olan inşaat ve imalâtın 
ikmali ertesi seneye kalmasından dolayı tahsisatı mü-
tebakiyenin ertesi sene bütçesine ithali veyahut ayrı 
bir kanun istihsali gibi merasime hacet kalmaksızın 
istimalini temin için mukavelenamelere hatta bedeli 
ihalenin tamamının berveçhi peşin tesviyesi şartı derç 
edilmek suretiyle lüzum ve zarureti idare ilcaatiyle 
tecviz olunması icap eden bir hali istisnainin tevsii 
cihetine gidilmekte olduğu müşahede edildiği gibi bu 
sureti muamele hizmetin ifa edilip edilmediğnin mu
rakabeden hariç kalması mahzurunu tevlit eylemekte 
bulunmasına ve salifen arz olunan üçüncü maddedeki 
«iktisap olunan hukuk» un tarzı telâkkisi itibariyle 
şimdiye kadar tecviz edilmekte bulunan muamelei 
cariyenin tebdili lüzumu Maliye Vekâletince de mül
tezim bulunduğu bilmuhabere anlaşılmasına binaen 
icabı keyfiyet pişi teemmüle alınarak, her hangi bir 
hizmet ifa edilmeksizin hükümet uhdesine deyin te
rettüp edememesi asıl olup, mütekaidin ve eytam ve 
eramil ile mazulin maaşatının tahsisin ikmal olun
duğu sene bütçesine mahsup edilmesi ve bunlardan 
maaşı beş yüz kuruşa kadar olanların üç aylık maaş
larının berveçhi peşin tesviye olunması gibi ahkâmı 
istisnaiye vazı dahi bu suretle telâkkiyi takviye ey
lediğine ve idareten görülecek lüzum ve zarurete 
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I müsteniden müteahhidlere berveçhi peşin tediyat ic
rasını avans tarikiyle temin çaresi de mevcut bulun
duğuna binaen badema müteahhitlere berveçhi peşin 
tediye edilecek mebaliğin avans suretiyle tediye edil
mesi hususunun usul ittihaziyle devaire o yolda teb
ligat ifası Maliye Vekâleti Celilesine yazılmış ve 
Vekâleti müşarünileyhaca da bilumum memurini 
maliyeye tebligatta bulunulmuştur. 

Onbirinci Fırka Levazım Reisinin Kolorduya gönde
rilen mebaliğin taahhüdat sırasında cebren ahzeyle-

diği sekiz bin küsur lira hakkında. 
I 2. Avans suretiyle alınmış olan mebaliğden sar-

fedilen aksamının icrayı mahsubu zımnında Onbirinci 
Fırka muhasibi mesullüğünden tevdi edilmiş olan 

I mahsup ita emirlerinin tetkikinden Fırka Levazım 
Reisi Kaymakam Kadri Beye sekiz bin küsur lira 
avans verildiği anlaşılıp halbuki bu miktar avans itası 

I askeri muhasibi mesullerinin vezâifi hakkındaki 21 
Eylül 1337 tarihli talimatnamenin on birinci madde-

I sine muhalif olmakla esbabı ledel-istizah alınan ce
vaptan Kolorduya şehri haziran zarfında gönderilen 
mebaliğin tadadı esnasında Fırka Kumandanlığının em
riyle Levazım Heyeti tarafından cebren alınmış ol
ması hasebiyle bizzarur Levazım Reisi namına sar
fiyatı muvakkate kaydedildiği ve bu bapta zabıt va
rakası tanzim edilmekle beraber Maliye Vekâleti Ce
lilesine de yazıldığı bildirilmiştir Meblağı mezburun 

I cebren ahzı müstelzimi mücazat olmakla beraber 
devlet namına ifa ettirilen hidemat ve alman eşya mu
kabilinde ve tahsisatı dahilinde erhabı istihkaka ve-

I rilmiş ve evrakı müspitei lâzimesi de ibraz kılınmış 
olması mülâbesesiyle bütçeye mahsup olunamaması 
için sebep olamayacağından muamelei mahsübiye ifa 
edilmiş ve fakat meblağı mezburu cebren ahzedenler 
hakkında mukteziyatı kanuniyenin ifası Başvekâlet 
ile Müdafaai Milliye VekâletineMş'ar kılınmıştır. 

Kanunen askeri fabrikalarda imal ettirilecek kundura 
ve elbise hakkındaki mecburiyetin fabrikanın veya 

şubelerinin mevcut bulunduğu mahallere hasrı 
hakkında 

I 3. Eskişehir komiser ve polisleri için Eskişehir'de 
bir kunduracıya imal ettirilmiş olan kunduralar be
delini muhtevi ita emri, mezkûr kunduraların Askerî 

I Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi Bütçe Kanununun 
6 ncı maddesi mucibince askerî ve millî fabrikalarda 
imal edilmemesi fabrikalarda mevcut ve imali müm-

I kün olmadığının veyahut hariçteki fiyatın yüzde ondan 
ziyade istifadeyi mucip bulunduğunun sübutuna müte
vakkıf olduğundan bahisle Eskişehir murakıplığınca 



iade edilmiş olduğuna ıttıla hâsıl olaratmütalaai mez-
kûre fabrikaların veya şubelerinin mevcut olduğu ma
haller hakkında varit ise de hükmü kanunun alelıt
lak tatbik halinde meselâ Bitlistek'i polisler için dahi 
istanbul veya Ankara'dan kundura mubayaa edilme
si lâzım gelip bu ise maddei kanuniyeyi maksadı va-
zından hariç bir manada imal demek olacağından em
ri itanın vize edilmesi Heyeti Umumiyece karar veril
miştir. 

Aile harcırahının memurun hini tayininde dahil dai-
rei iyalleri olanlara maksur bulunduğuna dair 

4. Harcırah Kararnamesinin on dördüncü madde
sinde; «Aile harcırahı hini nakilde verilir» denilme
sine göre bir memur müteehhil değil iken aher ma
halle nakil ve tahvilinden bir müddet sonra teehhül 
ederse, celp edeceği ailesine harcırah verilip verilmeye
ceğine dair Dahiliye Vekâleti Celilerinden mesbuk 
iş'ar üzerine keyfiyet Heyeti Umumiyece mevkii bah
se konularak vakıa bu hususta Harcırah Kararname
sinde sarahat mevcut değilse de, mezkûr Kararname
nin onuncu maddesinin birinci fıkrasında daimî me
muriyetle bir tarafa gönderilenlerden, yahut mer
kezi memuriyetini tebdil edenlerden mahalli memu
riyeti cedidelerine nakledilecek ailesi bulunanlara aile 
masrafı verileceği münderiç olduğu gibi, aile masra
fının hükümetçe deruhte olunması memuru emri se
ferde ikdar olmak itibariyle de hükümet taahhüdatının 
memurun hini tayininde mevcut aile masarifine mak
sur tutulması ve binaenaleyh herhangi bir memurun 
tayin olunduğu mahalle azimetinden sonra ailesi me-
yanına iltihak, edeceklere harcırah verilmemesi mak
sadı kanuna muvafık mütalaa edilerek Vekâleti mü-
şarünileyhaya o yolda cevap verilmiştir. 

Efradı askeriye mütekaidin maaşatından 
Tedrisatı iptidaiye vergisi katı icap 

etmiyeceğine dair 
5. Efradı askeriye mütekaidinin maaşatı mu-

hassasasından Tedrisatı iktidaiye vergisi katedilmedi-
ğine vize muamelesi münasebetiyle ıttıla hasıl ola
rak sebebi Ankara Defterdarlığından ledelistizah, ef
radı askeriye kanunen Tedrisatı iptidaiye vergisinden 
•müstesna bulundukları cihetle maluliyetlerine binaen 
tekaüt maaşı tahsis edilenlerin dahi mezkûr vergiden 
müstesna tutulmaları lâzım geleceği beyan olun
muştur. Vakıa 8 nisan 1339 tarihli kanunun dör
düncü maddesi de: (resmi ve hususi müesseselerde 
çalışan bilumum memurin ve müstahdemin ile mü
tekaidinin maaş ve tahsisatı fevkalâdelerinden veya 
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ücreti maktularından yüzde biri Tedrisatı iptidaiye 
vergisi olarak alınacaktır.) diye muhkrrer isede mad
dei mezkûredeki mütekaidinden m|aksut kab-let-te-
kaüt maaşları Tedrisatı iptidaiye vergisine tabi olan 
memurin mütekaitleri olmak lâzım gelip, efradı as
keriye ise kanunu mahsus mucibince uhdelerine mü-
terettip vazifei vataniyelerini ifa mecburiyetinde ola
rak memurin ve müstahdemin idâdına gayrı dahil 
olmalarından naşi maaşları işbu vergiden müstesna 
olduğuna göre bunların maluliyetine binaen tahsis 
kılınmakta olan tekaüt maaşlarının ol suretle mezkûr 
vergiden istisnası icap edeceği mülahazatına binaen 
mezkûr verginin kat olunmasında İsrar edilmiştir. 

Bir mahkemeye ait daaviyi muvakkaten diğer 
mahkemede rüyet ve hükkâma muvakkaten vazifei 
munzamma ifa ettirmeye Adliye Vekâletinin mezu
niyetini mutazammın kanunun halen meriyetine lüzum 

olup olmadığına dair 
6. Mahkemei Asliye kadrosuna dahil bulunan 

aza mülâzımlarından dördünün Mahjkemei temyizde 
çalışmak üzere tayin edildiği vize için gönderilen ita 
emrinin tetkikinden anlaşılmış ve halbuki kadrolarda 
sureti istihdamı gösterilen memurinin hidematı sai-
rede istihdamları kadro esasını muhil bulunmuş ol
maktan naşi mezkûr ita emri iade kılınmış idi. Ad
liye Vekâletinden varit olan tezkerede; ruyeti bir ma-
hel mahkeme veya dairei adliyesine; ait olan deavi 
ve mesalihi diğer mahal mahkeme veya dairei adli
yesinde muvakkaten rüyet ve hükâm ve mustantıkler 
ve muavinleriyle müddei umumiyelere vazifei asliye
lerine ilâveten vezaifi sairei adliyeyi dahi kezalik 
muvakkaten ifa ettirmeye Adliye Vekilinin mezun 
olduğuna mütedair olup meriyeti, muhtel olmıyan 
10 teşrinisani 1339 tarihli kanun münderecatına naza
ran azayı mumaileyhimin bütçeden tasarruf edilen tah
sisattan Eskişehir kadrosuna ilâve suıjetiyle tayinleri
nin icra ve Mahkemei Temyizde ifaVı vazifeve me
mur edilmeleri esas kadronun tevsii; ve kadro fev-* 
kinde ve mahalli aherde memur istihdamı mahiye' 
tinde tefsirini mucip olacağı ve aksi muamele teş
kilâtı cedideden matlup olan gayeyi temine ve aynı 
zamanda muamelâtı adliyenin tehirine sebebiyet vere
ceğinden bahisle teşkilâtı cedidede^ı matlup olan 
gayeyi temine ve aynı zamanda muamelâtı adliye
nin tehirine sebebiyet vereceğinden balısle, vize mu
amelesinin ifası işar kılınmıştır. Vakıa mezkûr ka
nunun esbabı mucibe mazbatasında (seferberlik za
ruretinden neşet eden işbu vaziyeti mahsusanın kad
rolardaki münhalâtın imlâsına kadar muhafazası 
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muktezi olduğu) gösterildiğine nazaran mezkûr ka
nunun sebebi vazı memurini adliyenin fıkdanından 
naşi tevzii adalet kaziyei mühimmesinin sekteden vi
kayesi bulunduğu anlaşılmakta ve bu itibarla Mah-
kemei Temyiz kadrosu ikmal edildiği halde kanunu 
mebhuse istinaden mahkemeı Asliye aza mülâzımla
rından bir kaçının Mahkemei müşarünileyhaca istih
damı kanunu mezkûru sebebi vazının haricinde 
imal demek olduğu çayı iştibah görülmekte isede 
Adliye Vekâletine bahsolunan salâhiyet kanunda sa
rih ve mutlak surette münderiç olup tasrihatı kanu-
niyeye karşı esbabı mucibe ile kavanihin hükmünden 
ıskatı veya takyit tatbiki ademi cevazına ve kanunu 
mezkûr kadro usulünün meri olduğu sırada mevkii 
icraya vazedilmiş olması hasebiyle bu noktadan dahi 
ihmal edilemeyeceğine binaen vekâleti müşarüniley-
hanın işarı dairesinde vize muamelesinin ifası Eski
şehir murakipliğine izbâr edilmekle beraber maruza
tı anif eye nazaran işbu kanunun halen meriyetine lü
zum olup olmadığının takdir buyurulması keyfiyeti
nin de Meclisi Âliye arzı tensip kılınmıştır. 

Erzurum Harekatı Arzından Dolayı Memurin ve Mü
tekaidine Verilecek Avanslar Hakkında 

7. Erzurum'da harekati arz dolayısıyla oradaki me
murine birer maaş nispetinde avans itası işbu avansın 
da Kânunuevvel Kânunusani ve Şubat maaşlarından 
müsavi üç taksitte tevkifi Heyeti Vekilece karargir ol
muş ve muahharen işbu karar açık zabitan ile mütekai
din ve eytam ve eramile dahi işmal edilmiştir. Vakıa 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun otuz dördüncü 
maddesi umuru mühimme ve müstaceienin, teshili ic 
rası için yalnız umuru mezkûrenin temşitiyle mü
kellef memurini mahsusaya avans itasını mücevvez 
olduğu gibi mukavelâtı mahsusasında avans itası esa
sı kabul olunan müteahhitlere hidematı devleti ifa 
hususunda müteahhitlere kıyas edilerek onlara da 
avans verilmekte olmasına ve memurini mumailey
hime avans itasına saik olan sebep dahi bunları ifayı 
vazifeye ikdar ile hidematı devletin halelden vika
yesi bulunmasına mebni, memurine münhasır olmak 
üzere böyle bir karar itası Heyeti Vekilenin salâhiyeti 
dahilinde görülmüş isede açık zabitan ile mütekaidin 
ve eytam ve eramile dahi bu yolda avans itası için 
bir sebep mevcut olmuş olmamak hasabiyle bunlara 
verilecek meblağ karz mahiyetini iktisap ederek buna 
ise heyeti müşarünileyhanın salâhiyeti şayanı teem
mül bulunmuş olduğundan her iki cihetin ahkâmı 
mevzuaya derecei mutabakatının Meclisi Âlice tak
dir buyurulması. 

Ankara - Sivas Hattı İçin Mubayaası tcap Eden Mal
zemenin münakaşadan istisnası Hakkındaki Heyeti 
Vekile Kararının Kavanini mevcudeye Derecei Mu

tabakatı Hakkında 

8. Ankara - Sivas ve Samsun - Musaköy demir
yolları inşa ve işletme idaresinin 1340 senesi bütçe 
Kanununun altıncı maddesinde: (İşbu kanunun su
reti tatbikiyesini irae eder talimatname tanzimine ve 
müessesenin 1340 senesi kadrosunun tespitine tcra 
Vekilleri Heyeti mezundur.) denilmesine istinaden 
Heyeti Vekilece tanzim kılınmış olan 9 Nisan 1340 ve 
21 Eylül 1340 tarihli talimatnamelerin bazı mevadın-
da bilâ-münakasa alât ve edevat mubayaası zımnın
da memurini mahsusasına aled-derecat salâhiyet veril
miştir. 

Mülhak bütçe kanunlarında ahkâmı hususiye mev
cut olduğu halde bütçelerin sarfiyatı mezkûr ahkâmı 
hususiye ve diğer hususatta dahi Muvazenei Umumi
ye Kanunu ahkâmına tabi olacağı Büyük Millet Mec
lisi Heyeti Umumiyesince 24 Şubat 1340 tarihinde 
kabul edilen Muvazenei Maliye Encümeni kararı ica
bından olup, mezkûr demiryolları için Hükümetçe 
teklif olunan kanun lâyihasında dördüncü madde 
olarak buna müteallik mubayaatın bedeli her neye 
baliğ olursa olsun münakaşa ile veyahut doğrudan 
doğruya emaneten veya pazarlık suretiyle icrasına 
mezuniyet itası Nafia Vekâletinin salâhiyeti dahilin
de bulunduğu) münderiç iken bu bapta Muvazenei 
Maliye Encümenince yazılan mazbatada (Teklif olu
nan kanun lâyihasının bazı mevadı ile istihdaf edi
len mekasıdın Heyeti Vekilece yapılacak talimatna
me ile kabili temin olması hasebiyle mezkûr lâyiha
nın bu gibi mevadı tayyedildiği) beyan olunarak mez
kûr dördüncü madde dahi bu meyanda tay ve bu bap
ta Heyeti Vekilece talimatname tanzimine mütedair 
salif-ül-arz altıncı madde ilâve edilmiş ve binaenaleyh 
kanunen mezuniyet ve salâhiyetine müsteniden Heye
ti Vekilece tanzim olunan ve kısmen Muvazenei Ma
liye Encümeninin teklifi veçhile lâyihai kanuniyeden 
tayyedilen mevad makamına kaim olması lâzım ge
len talimatnamenin muteber olmast icap edeceği teem
mül edilmesine mukabil vakıa lâyihai kanuniyede in
şaat ve mübayaatta her ne suretle olursa olsun icra
sına Nafia Vekâletinin mezuniyetini mutazammın 
maddei kanuniye ile ona müşabih bazı diğer meva-
dın dercinden maksut olan gayenin Heyeti Vekilece 
yapılacak talimatname ile kabili istihsal olduğu be-
yaniyle Muvazenei Maliye Encümenince tayyedilmiş 
isede herhangi bir kanunun sureti tatbikiyesine dair 
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yapılacak talimatnamelerin ahkâmı esasiyeyi kanu-
iıiyeye mugayir olmaması labüt olup halbuki talimat
name tanzim olunduğu tarihteki mevzuatı kanuniye 
ve nizamiyeye nazaran inşaat ve mübayaatın müna
kaşaya tabi olmasına göre mevzuatı mezkûrenin ta
limatname ile tadili imkânını kabul ve şayanı nazar 
olduğu gibi muahharen neşrolunan 1340 senesi Mu-
vazenei Umumiye Kanununun on altıncı maddesi bi
lûmum mubayaat ve' ihalâtı münakaşaya tabi tutmak
ta ve hükmü âmı muahherin hükmü hası mukaddemi 
fesih ve ilga etmesi de esasatı hukukiyeden bulun
makta olduğundan talimatnamenin ne mahiyette olur
sa olsun mülga addiyle mezkûr demiryollar idaresin
ce salifülbeyan 16 ncı madde ahkâmına tebaiyeti icap 
edeceği varit bulunmasına ve esas mesele haddizatın
da muhtacı hal görülmüş olmasına binaen şimdilik vi
zeye tabi olmaması münasebetiyle Divan murakabe
sinden hariç olan idarei mezkûre hesabatının bilâha-
ra tetkiki esnasında mâ-bih-it tatbik ittihaz edilmek 
üzere bu hususun da bir karara rapt buyurulması. 
Memurinden Cezaen îcra Edilen Kıstelyevmlerin Tah
sisatı Fevkalâdeye îşmal Edilip Edilmeyeceğine Dair 

9. Tahsisatı fevkalâde kararnamesinin sekizinci 
maddesinde işbu tahsisatı fevkalâdenin hiçbir gûna 
tevkifa'ta tabi olmadığı gibi deyin için de kabili ha
ciz olmadığı sarahaten zikredilmiş bulunmasına bi
naen memurin maaşatından velev cezayı idari kabi
linden olsun icra edilecek kıstelyevmlerin yalnız maaşa 
hasriyle tahsisatı fevkalâdelerden bir gûna tevkifat 
yapılamayacağı Divanı Muhasebat Heyeti Umumiye-
since takarrür etmesinden naşi îzmir Posta ve Telgraf 
memurlarından tahsisatı fevkalâdeye sirayet ettiril
mek suretiyle cezaen icra edilmiş olan tevkifat kabul 
edilmemiş idi. Ahiren Posta ve Telgraf Müdüriyeti 
Umumiyesince varit olan tezkerede mezkûr karar
namedeki tevkifattan maksat aidatı tekaüdiye ve harp 
vergisi gibi tevkifatı kanuniyeden ibaret olup herhan 
gi bir memurun vazifedeki teseyyüp ve ihmalinden 
veya ademi devamından naşi intizamı idareyi temi-
nen âmiri tarafından tecziye maksadiyle maaşından 
kıstelyevm icrası halinde tevkifatı vakıa ceza mahi
yetini iktisap edeceğinden bu kabil kıstelyevmlerin 
tahsisatı fevkalâdeye teşmil olunup olunmamasında 
âmirin hakkı takdiri olduğu Maliye Vekâleti celile-
sinin tebliği umumisi icabından olduğuna göre key
fiyetin yeniden bir karara iktiran ettirilmesi izbar 
edilmiş ve fakat anifen arz olunduğu üzere kararname 
sureti mutlaikada tevkifat icrasını meneylemis olma
sı hasebiyle tervici iş'ara gidilememiştir. 

Vekâlet Maaşı Hakkında Şûrayı Devletçe Müttehaz 
Kararı Tefsiri ile Heyeti Vekile Kararının Kanuna 

Derecei Mutabakatı Hakjkında 
10. Atik Harcirah Kararnamesinin elyevm hük

mü meri bulunan sekizinci ve dokuzuncu maddele
rinde vekâlete müteallik olrnak üzerje mevzu ahkâm 
bir memurun vukuu vefatından veyahut li-ecl-ilmuha-
keme celp olunmasından veya masljahatı zatiye için 
ruhsatı resmiye ile bir yere gitmesinden veyahut ba-
delinfisal memuriyetinden bakası tecjviz olunamama
sından veya infisalinden sonra halefini beklememe
sinden dolayı vekâleten idaresi lâzım gelen memuri
yetlere getirilecek vekillere memurini muvazzafa-
dan ise humustan (Başvekâletin tensibiyle) sülüse ka
dar, muvazzaf değil ise nısıf derecesinden vekâlet 
maaşı itası merkezinde olup Şûrayı Devletçe işbu mad
deleri müfessir olarak ittihaz olunan; 17 Kânunusani 
1330 tarihli kararda dahi salif-üz-zikif sekizinci mad
dede vekâleten idaresi icap eden mejmuriyetlerin su
reti inhilâli sadedinde tadat olunan apvali hamse ha
ricinde bir suretle açılacak memuriyetlere getirilecek 
vekiller maaşatına dair mezkûr kararnamede sarahat 
olmadığından ahkâmı umumiyeye itjtiba ve kıyas 
tarikiyle bütçede o gibi memuriyetler için muhassas 
olan maaşatın tamamına kadar Hükümetçe vekâlet 
maaşı itası caiz olabileceği gösterilmiş ve Heyeti Ve-
kilece müttehaz 4 Şubat 1339 tarihli Sarara dahi yal
nız muallimlerin maaşatı dun olmaktjan naşi ahkâmı 
kanuniye dairesinde humustan nısfınaj kadar verile
cek maaşlarla vekil tedariki emrindeki müşkülât ve 
adeta imkânsızlığa mebni vekâleten njıüstahdem olan 
muallimine , memurini muvazzafadan j ise nısıf, değil 
ise sülüsan derecesinde vekâlet maaşı | ita olunabile
ceği cevazı verilmekte bulunmuştur. Atik Harcirah 
Kararnamesinin maaşat faslı elyevm kanun hüküm 
ve kudretinde mamul-u-bih olduğu gibi Şûrayı Dev
letin salif-üz-zikir kararı da tefsir tarzır|da ittihaz olun
mak itibariyle aynı mahiyet ve kudreti haiz olup Heyeti 
Vekile karannın dahi esbabı mucibesine hazaran mezkûr 
kararnamenin altıncı maddei muaddile^inin nihayetin
de telgraf hademesi ve saire gibi az maaşlı memurlar
dan biri mezun bulunduğu veya eli i^ten çektirildiği 
halde oha ait vazife hademei mevcudiye gördürülme-
yip şayet vekil tayini icap ederse o rjizmete mahsus 
maaşın sülüsam tayin kılınacak vekile ita olunaca
ğına dair fıkraya istinat ve kıyas tarikiyle ittihaz edil
diği anlaşılmaktan naşi, elyevm manulün-bih addo
lunmaktadır. Ancak sekizinci maddede| vekâletle ida
resi lâzım gelen memuriyetlerin tadat plunan tarzı in-
hilalleri Şûrayı Devletçe beyan olunduğu veçhile tah-



didi bir mahiyette telâkki edilse, vazu kanunun yal
nız o misillü ahvalde vekil istihdamını tecviz ederek 
esbabı saire ile inhilâl edecek memuriyetler vazaifinin 
ya derhal asıl tayini, yahut memurini mevcudeye tev
dii suretiyle veyahut süveri saire ile ifa ettirilmesini 
ve binaenaleyh o gibi münhal memuriyetlere vekil ge
tirilmemesini kasteylediğini istidlal icap ettiği halde 
Şûrayı Devletçe bir taraftan tarzı inhilâlleri tahtidi 
ve esbabı sairei inhilâl hakkında kanunu sâkit addiyle 
esbabı saire ile münhal olan memuriyetler için tam 
maaşa 'kadar vekâlet maaşı ita olunabileceği hakkın
da verilen karar tefsir değil kanunu mahsusa müte
vakkıf olan ahkâmı cedide vazı mahiyetini iktisap 
eylediği gibi maddei mezkûredeki tarzı inhilâllerin 
alâ-tarik-ilmisal zikredildiği farzolunduğu takdirde 
dahi her ne suretle olursa olsun inhilâl edecek memu
riyetlere getirilecek vekillere humus veya sülüs veya
hut nısıf miktarından fazla vekâlet maaşı verileme
mek iktiza edip Şûrayı Devlet kararı bu itibarla da 
tefsir mahiyetinden pek mütebait bulunmuş ve heye
ti Vekile kararı da hademe sınıfına münhasıd gibi gö
rünen ahkâmı kanuniyeyi esbabı mucibe müşabehe-
tiyle memuriyete teşmil gibi tefsir mahiyetini iktisap 
eylemiş olduktan başka her iki karar sunufu memu
rin ve muallimin arasında vekâlet maaşı miktarınca 
icabı maslahata ve adalet esasına münafi fark ihdas 
etmekte bulunmuş olduğundan mukarreratı maruza-
nın ahkâmı kanuniye ve adalete takribi hususunun 
Meclisi Âlinin nazarı dikkatine arzı münasip görül
müştür. 

İhtiyat zabiti olarak tahtı silâha alınan bir memurun 
yerine hilafı kanun asaleten başkasının tayini neticesi 
olarak asıl memura da 'ayrıca farkı maaş tahakkuk 
ettirilmiş olmasından dolayı husule gelen zararı ha
zinenin tahsili için Dahiliye ve Maliye Vekâletlerine 

yazıldığına dair 

11. Ankara polis memuru iken zabitvekili ola
rak tahtı silâha alınıp bilâhare mülâzırnısaniliğe ter
fi edilmiş olan elyevm Eskişehir polis memuru Ah
met Hamdi efendinin tahtı silâhta bulunduğu 4 Ma
yıs 1337 tarihinden 8 Ağustos 1339 tarihine kadar 
olan zamana ait zabit vekili ve bilâhare mülâzımısani 
maaşıyla memuriyeti mülkiyeü maaşı arasındaki far
kın mumaileyhe tesviyesi zımnında tanzim olunan ita 
emrinin tetkikinden mumaileyhin tahtı silâhta bulun
duğu müddetçe vazifesinin vekâleten ifası icap eder
ken yerine asaleten başkasının tayin olunduğu anla
şılmıştır. ihtiyat zabitanı teşkilâtı hakkındaki 5 Ni
san 1326 tarihli Kanunun yirminci maddesinin fık-
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rai ahiresinde: «thtiyat zabitanı memurinden ise si
lâh altında bulunduğu müddetçe memuriyeti asliye
sine nazaran mezun addolunacağı ve mezuniyet maa-
şiyle rütbei askeriyelerine mahsus maaşların hangisi 
ziyade ise yalnız o maaşın verileceği ve silâh altına 
alınan bilûmum memurin ve ketebeye verilecek maaş 
hakkındaki 14 Şubat 1332 tarihli kanunun dördüncü 
maddesinde dahi: «devairi resmiye ve belediyeden 
maaş alan mülkiye tabip ve baytar ve eczacılarından 
seferberlik münasebetiyle muvakkaten rütbei askeriye 
tevcihi ile ciheti askeriyece istihdam olunanların rüt
bei askeriyeleri muhassasatı ciheti mülkiyeden mu-
hassas maaşından fazla ise muhassasatı askeriye ve
rilip ciheti mülkiyede maaşı verilmez ve eğer rütbei 
askeriyesi muhassasatı ciheti mülkiyedeki maaşın
dan, noksan ise noksanı ciheti mülkiyedeki maaşından 
ikmal olunur. Ciheti mülkiyece mevkuf kalacak maaş
lar lüzumuna metni tayin olunacak vekillerin mu-
hassasatına karşılık ittihaz edilecektir. Hizmeti mak
sure ile tahtı silâha alınanlardan ihtiyat zabiti veya 
vekilliği sıfatını ihraz edenlerle bunlara muadil me
murini askeriye idadına dahil olanlar hakkında aynı 
suretle muamele olunacaktır.» diye muharrer olma
sına nazaran ihtiyat zabiti sıfatiyle tahtı silâha alı
nanların evvelce almakta oldukları memuriyet maaşı 
derecesinde bir para almaları esası kabul edilmiş ve 
tahtı silâhta bulundukları müddetçe mezun addedil
meleri icap ederken yerlerine asaleten başkasının ta
yini kanuna mugayir ve fakat zabitan istihkakına gay
ri müessir olmak tabii bulunmuş olduğundan farkı 
maaşının eyyamı haliye tasarrufaitından tesviyesi 
zaruri görülerek ita emri vize edilmekle beraber mu
maileyhin yerine muhalifi kanun başka birinin asa
leten tayini suretiyle hazineden fuzuli akçe ita etti
rilmesine badi olanlar hakkında takibatı lâzımeden 
bulunulması da Dahiliye ve Maliye Vekâletlerine iz-
bar kılınmıştır. 

Maliye Vekâletinden cevaben varit olan tezkere
de, tahtı silâha alınan memurin yerine sarahati ka
nuniye hilâfına olarak diğerini tayin ve istihdam edi
lenlerden açıkta bırakılan memurini mumaileyhime 
kanunen verilmesi lâzım gelen maaş mukabilinin tah
sili hazinece teemmül edilerek bu bapfa Dahiliye Ve
kâletine işarı keyfiyet edilmiş isede alınan cevapta:, 
«harp senelerinde asayişi memleketin haleldar olma
sına meydan verilmemek maksadıyla ve polis maaşın
dan bir kısmının itası suretiyle muvakkat memur is
tihdamı mümkün olamamasına mebni tahtı silâhda-
ki memurini zabitanın yerlerine li-zarureten başka-
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lan tayin edildiği ve bu sureti muamele yalnız polis 
mürettebatına ait olup bunların cüzi olan maaşları
nın bir miktariyle vekil istihdamındaki müşkülât asa
yişi memleketle alâkadar görülerek açıkta bırakılan 
memurini mumaileyhim istihkaklarının bütçe tasar-
rfatından temini tesviyesi» bildirildiği ve harp sene
sine ait fevkalâde tedabirden madut olan muamelei 
maruza hakkında halen takibat ifa ve tazminat alın
ması mümkün bulunmadığı beyan edilmiştir. 

Posta ve telgraf memurlarından hastalık dolayısiyle 
bir kaç gün memuriyetine gelemiyenlerin yerlerine 
tayin edilen vekillere müteferrikadan yevmiye itası 

hakkında 

12. Münavebe suretiyle ifayı vazife etmekte olan 
telgraf muhabere memurlarından hastalık dolayısıy
la bir iki veya üç gün gibi kısa müddetlerle gaybubet
leri vukubulanların vazifeleri mesleki bir iş olmak
tan naşi hariçten tutulacak vekillerle kaibili telif ol
madığı gibi merkezlerdeki memurin ve makine adedi 
muayyen ve mahdut ve vezaif nöbetlere münkasem 
olup bir nöbetten bu suretle eksilen memurların yer
lerini diğer nöbetteki memurlarla imlâ imkânı da 
olmamasına ve muhabere ihtiyat memurları da bulun
mamasına binaen bu gibi ahvalde ya nöbetini ifa edip 
çıkmak üzere bulunan veya nöbete intizaren hali is
tirahatta tutulan memurların nöbetleri ve vazifeleri 
haricinde mesaiye daveti ve bu sebeple mumaileyhi
me bir miktar para itası zarureti hâsıl olmakta bu
lunduğundan bahisle tesviye edilecek mebaliğin ya 
eyyamı haliye tasarruf atından yahut müteferrikadan 
icrayı mahsubu hususu Posta ve Telgraf ve telefon 
icrayı mahsubu hususu Posta ve Telgraf ve Telefon 
Müdüriyeti Umumiyesinden istifsar olunmuştur. Has
ta olan memurlar vazifesinin yevmiye ile değil yerleri
ne tayin olunacak vekiller marifetiyle icrası icap 
eder isede memurini mumaileyhimin hastalık dola
yısıyla vazifeden infikakleri alelekser bir iki güne in
hisar etmekte olması sureti işardan müsteban olma
sına ve hastalık sebebiyle vazifesine gelmeyenlerin 
yerlerine vekil tayini etıbbayı resmiyenin raporu üze
rine mezuniyet itasına mütevakkıf ve bu da tatbikat
ta uzun süren hastalıklara maksur bulunmasına meb-
ni böyle bir iki günlük hastalıklar için vekil tayini 
vaki ve mümkün olmadığından bu kabil memurinin 
yerlerinde istihdam edileceklere müteferrika tertibin
den birer miktar yevmiye itasına manii kanuni bu
lunmadığından dolayı işari vakıa muvafakat edilmek
le beraber, üç yüz kırk bir bütçesinde ya kadroya ih
tiyat memurları ilâve veyahut bu gibi ahvalde veri

lecek mebaliğ için tahsisat vazolunması müdüriyeti 
müşarünileyhaya izbar kılınmıştır. 
Mezun olması hasebiyle maaşım tam alan memurinin 
yerlerine tayin olunacak vekiller mjaaşatı hakkında 

13. Hasta olupta tedavi ve tepdijihavaya ihtiyacı 
etibba tarafından varakai resmiye ilp tasdik olunan 
memurine Atik Harcirah Kararnamesinin on üçüncü 
maddesi mucibince ve memuriyeti asjhyesi uhdelerin
de olduğu halde hizmeti daimesi mevkii haricinde bir 
memuriyete vekâleten veyahutta bir hizmeti muvak
kate ile izam kılınması suretiyle bilfiil ifayı vazifeye 
imkân bulamayan memurine de te4mülen devletçs 
görülen lüzum üzerine izam kılınmalajrı hasebiyle biz-
zarure bu işlerin devamı müddetine^ tam maaş ita 
olunmaktadır. ' j 

Bunlardan yalnız; esbabı sıhhiyejden dolayı me
zun bulunanların yerlerine tayin olunacak vekillere 

Î 

eyyamı haliye mevkufatından maaş it^sı Şûrayı Dev
letin kararı iktizasından ise de diğerlejri hakkında ah
kâmı sariha mevcut olmamasına ve 4evletçe görülen 
lüzum üzerine gerek vekâlet ve gerek muvakkat su
retle memuriyeti asliyesi mevkii haricine izam kılı
nan memurin vazifei asliyelerinin vekâletle idaresine 
lüzum ve mecburiyet görüldüğü surette vekillere ve
rilecek maaşatın dahi Şûrayı Devletin kararı mebhu-
suna kıyasen eyyamı haliye mevkufatından tesviyesi 
zaruri görülmesine binaen ö suretle jtediyata devam 
edilmektedir. 
Anadolu şimendifer kumpanyasına verilen iki' milyon 

liranın sureti sarfı hakkında 
14. Mubayaası kabul edilen Anadolu demiryol

ları ve Haydarpaşa Limanı tesisatı sabitesinin ve alât 
VQ edevatının tamiratı lâzimesiyle icab eden alât ve 
edevatı muharrike ve müteharrike ve [malzeme bede
li iştirası olarak Nafıa bütçesine meyzu üç milyon 
liralık tahsisata mahsuben mezkûr dpniryollar ida
resine tesviye edilmiş olan dört yüz bjn lira için yal
nız makbuz alınmakla iktifa edilip evrajkı sarfiye ibraz 
edilmemiş olmasından naşi şu muamelenin mevzuatı 
hazıraya vechi mutabakatı teemmül olunarak mez
kûr demiryollarının mubayaa ve teşkilâtına ait ka
nunda bütçe ve tahsisatı munzamma tekliflerinin tet
kik ve tasvibi ve senelik hesabı katinin tetkik ve tas
diki salâhiyetleri teşekkül edecek Meclisi idareye bahş 
ve tevdi kılınmakta olmasına nazaran Ziraat Bankasın
da olduğu gibi mezkûr demiryolları 
Meclisi İdaresince tasdikinden sonra 
eyliyeceği isdidlâl edilmekle olmakla 

bütçesinin de 
iktisabı katiyet 
beraber mez

kûr Teşkilât Kanunu ahkâmının henüz ifa edilmemiş 



ve el-hâletü hâzihi ne Meclisi İdareden,, ne de Mec
lisi Milliden müsaddak bir bütçesi gayri mevcut olup 
hattın vaziyet tarihinden itibaren tabi tutulmakta ol
duğu şekilde idare edilmekte bulunmuş olmasına ve 
hattın tamir ve ıslâhı için ita kılınan tahsisata müteal
lik 509 numaralı Kanunun Muvazenei Maliye Encü
menince tanzmi olunan esbabı mucibe mazbatasın
da, hattın mubayaasına kadar bu tahsisattan vukubu-
lacak sarfiyatın mukavele mucibince kumpanya he
sabına icra kılınacağı tasrih edilmiş bulunmasına na
zaran şimdiki halde muktazi tamiratın icrasını temi-
nen verilecek mebaliğin mezkûr demiryolları idarei 
hazırası tarafından şirket namına cibayet ve sarfedil-
mekte olan varidattan bir farkı olmadığından ve Hü
kümetçe hattın idaresiyle tavzif edilmiş bir idare mev
cut iken o hat için Nafia Vekâletince doğrudan doğ
ruya sarfiyat icrası da mümkün ve caiz olamayaca
ğından, gerek mevzubahis olan mebaliğin, gerek ati-
yen bütçedeki muhassasatından vukubulacak tediya-
tın Demiryollar İdaresi veznesi makbuzu üzerine ic
rayı mahsubu kabul edilerek bu veçhile muamele ifa 
edilmekte bulunmuştur. 

Mahbusinin tedavisi için celp olunan etibbaya vizite 
suretiyle verilen ücurat hakkında 

15. Dahiliye Vekâleti kadrosunda tabibi daimi
ye ihtiyaç görülen hapishaneler için tabip maaşı irae. 
edilmiş olduğu cihetle bunlar haricinde kalan hapis
haneler için ücreti maktua itası suretiyle tabip istihda
mı memuriyeti daime ihdası demek olarak bu ise kad
ro esasiyle gayri kabili telif olduğu gibi esasen 22 Tem
muz 1297 tarihli İdarei Sıhhiye Kanunu mucibince 
Hükümet tabipleriyle belediye etibbasının hapishane
ler ahvali sıhhiyesini muayene ve teftiş ile mükellef 
bulundukları cihetle, kadroda tabibi daimisi mevcut 
olmayan hapishanelerde ücreti maktua ile istihdam 
edilmekte olan etibba ücuratı vize edilmemekte idi. 
Bu bapta vekâleti müşarünileyha ile Trabzon vilâ
yetinden sebkeden işar üzerine keyfiyet tekrar tetkik 
olunarak Hükümet etibbası vazifine müteallik olmak 
üzere atik ikinci cilt düsturun 800 ncü sayfasında mün-
deriç 1287 tarihli İdarei Umumiyei Tıbbiye Nizam-
namesiyle cedit beşinci cilt düsturun 362 nci say
fasında muharrer 1329 tarihli Vilâyat Sıhhiye Nizam
namesinde Hükümet etibbasının tadat olunan vezaifi 
meyamnda hapishane ahvali sıhhiyesini muayene ede
ceklerine dair bir kayda dest-res olunmamış ve etib-
bayı mumaileyhimi işbu muayene ile mükellef tutan 
1297 tarihli Sıhhiye Kanunun da elyevm gayri meri 
bulunduğu anlaşılmış olduğu gibi vazifesi nizamatı 
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mahsusa ile muayyen olan etibbaya vezaifi mezkûre 
haricinde bilâ-ücret bir hizmet ifa ettirilmesi de mu
vafık ve kabil olamayacağı bedihi bulunduğundan 
lüzum görüldükçe celp edilecek etibbaya vizite ola
rak bir miktar ücret itası zaruri görülerek murakıp
lıklara o yolda tebligatta bulunulmuştur. 
Devairi resmiyenin keşide eyledikleri telgraf ücretle
rinin vakit ve zamaniyle mahsup edilememesinin 

mehaziri hakkında 
16. Muvazenei Umumiyeye dahil devair ve ma-

kamatı resmiyenin keşide edecekleri telgraf ücuratı 
için senei haliye bütçesinde tahsisat kabul olunmuş 
bulunmaktan naşi devairin şimdiye kadar işbu tahsi
satın ne miktarını istimal etmiş ve bu meyanda Di
vanı Muhasebat ile taşradaki murakıplıkları tarafın
dan muamelâtı resmiyeye müteallik çekilen telgraf 
ücuratımn neye baliğ olduğu hakkında sebkeden is
tifsara cevaben Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumi-
yesinden varit olan tezkerede, muhaberatı ücrete tabi 
ve muvazenei umumiyeye dahil devair ve makamatı 
resmiyenin hemen hiç birinden şimdiye kadar telgraf 
ücreti alınmamış ve yalnız mahsubu icra edilmek 
üzere yazılan telgrafnamelerin adedi kelimatını tes
pit ile iktifa edilmiş olduğundan tahsisatın ne ka
darının istimal edilmiş olduğu henüz gayri malûm 
bulunduğu ve o bapta Heyeti Vekileye maruz tali
matname kesbi meriyet edince, miktarlar malûm ola
rak muamelei mahsubiye yapılacağı gibi vilâyattaki 
Divanı Muhasebat murakıplıklarının şimdiye kadar 
yazdıkları telgrafnameler ücuratımn miktarı başmü
dürlerden sorulmuş ve alınacak cevapların inhası, ta
bii bulunmuş olduğu izbar kılınmıştır. Sâlif-ülarz 
talimatnamesinin iktisabı meriyet etmesine taliken 
devairden keşide olunmakta bulunan telgrafnamele
rin adedi kelimatının kayıt ve tespiti ile iktifa edil
mesi tahsisat haricinde sarfiyat icrasını mani olama
yacağı ve posta ve telgraf merakizinin devairdeki mik
tarı matlubatını tayinden başka bir şey temin ede
memekte olan şu halin bir müddet daha devamı ise 
şimdiye kadar keşide edilmiş ve adedi kelimatı da 
tespit edilmiş olan telgrafname ücretlerinden bir kıs
mının bilâhara tahsisat haricinde mahsupsuz kalma
larını da intaç edeceği bedihi bulunmuş olduğundan, 
dokuz aydan beri devam edegelen şu hale nihayet ve
rilmek ve murakabenin de bir an evvel ifası temin edil
mek üzere mezkûr talimatnamenin bir an evvel mev
kii meriyete vazolunması esbabının istikmali hususu 
Başvekâlete arz ve izbar kılınmıştır. 
İzmir ve Saruhan Mebusu muhteremleri Seyit ve Mus
tafa Fevzi Beyefendilerin müderrislik vazifesini ifaya 



devamlarından dolayı mebusluktan sukutu hasebiyle 
müderrislik maaşlarının tesviye olunduğu hakkında 

17. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü madde
sinde mebusluk ile Hükümet memuriyetinin bir zat 
uhdesinde içtima edemeyeceği musarrah olup mad-
dei mezkûrenin Meclisi Âlice esnayı müzakeresinde 
Darülfünun Müderrisliğinin işbu maddeden istisna 
edilmesine dair mebusini muhteremeden bazısı tara
fından vaki olan teklifin Heyeti Umumiyece kabul 
edilmemiş olması müderrisliğin de memuriyet addo
lunarak mebuslukla içtima edemeyeceğini muvazzih 
bulunmuş olduğuna binaen tzmir Mebusu Seyit Be
yefendinin şu tasrihatı kanuniye hilâfına olarak Da
rülfünun İlahiyat Fakültesi Riyaseti ile Tarih, Fıkıh 
ve Hukuk .Fakültesi Usulü Fıkıh Müderrisliğinde ifa
yı vazife etmesiyle kanunu mezkûrun yirmi sekizin
ci maddesi mucibince mebusluktan sakıt olduğu ka
naatiyle riyaset ve müderrisliklere ait, maaş ve ücu-
ratını muhtevi ita emirleri vize edildiği gibi Meclisi 
Âlice müttehaz karara binaen mebus olan müderris
lerin müderrislik maaşı için ayrıca tahsisatı fevkalâ
de tesviye edilmemekte iken Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun anifülarz ahkâmından mütehaddis vaziyeti 
cedide nazarı dikkate alınarak müşarünileyhin mü
derrisliği maaşatına ait tahakkuk ettirilen tahsisatı 
fevkalâdenin de itası kabul ve tasdik edilmiştir. 

Saruhan Mebusu Muhteremi Mustafa Fevzi Efen
di Hazretlerinin Darülfünunun hukuk müderrisliği 
için 1340'tan itibaren tahakkuk ettirilen maaş ve tah
sisatı fevkalâdesi de aynı esas ve mülâhazaya binaen 
tasdik olunmuş ve mürünileyhimaya ait ita emirleri
nin vizesini müteakip keyfiyet Meclisi Âli Riyaseti 
Celilesine arz edilmiştir. 

Sanayii mektebine kadro fevkinde talebe alınması 
için* fabrikaların teklifi üzerine Müdafaai Milliyeden 
deruhte edilen mesuliyetin kabul edilmediğine dair 

18. 1340 senesi Askeri Fabrikalar Müdüriyeti 
Umum iyesi bütçesinin beşinci faslının ikinci maddesi
ne mevzu Askeri Sanayi Mektebi masrafı 89 117 lira 
ve müfredat kadrosunda mektebin mevcudu üç yüz 
olarak gösterilmiş olup, senenin birinci altı ayında 
talebe mevcudu bu miktara iblağ edilemediğinden 
tahsisatın tasarruf edildiği ve bu tasarruf edilen tah
sisat ile idare edilmek üzere mektebin talebe mevcu
dunun tahsisatın yekûnunu tecavüz etmemek üzere 
tezyidine muvafakat olunmadığı takdirde Usulü Mu-
hasebei Umumiye Kanunun otuzuncu maddesine 
tevfikan Müdafaai Milliye Vekâletince deruhtei me
suliyet olunduğundan bahisle ifayı muktezasma dair 

Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinden bir işan vu-
kubulmuş ise de mektep kadrosuyla) talebenin adedi 
tahdit ve o suretle de tasdik kılınmış olduğu cihetle 
talebe adedinin tezyidi kadroyu tevsii ve senei atiye 
tahsisatına tesir edecek taahhüdatta bulunmak demek 
olacağından ve tasarruf edildiği bildirilen muhassasat 
kadro tatbikatından mütevellit olup | buna müsteni
den yeni masraf ihtiyarı caiz olamayacağından ter
vici işara muvafakat edilmemiştir. j 

Masarifi gayri melhuzanın sureti s^rfı hakkında 
19. Darülfünunun talebisinden | olupta taşralı 

olmaları hasebiyle İstanbul'da hanlarda şurada bura
da perişan bir surette beytutet etmekte bulunan muh
tacı muavenet talebeye yardım olmai üzere masarifi 
gayri melhuzeden iki bin lira itası JHeyeti Vekilece 
tekarrür etmesi üzerine : 

Harik veya herhangi bir afet djolayısıyla sureti 
umumiyede musap olanlara zarar ve piyanlarının teh-
virti maksadiyle muavenet vezatfi Hükümetten olup 
bu muavenetin bütçede karşılığı oldujğu halde ondan 
ve aksi takdirde istihsal olunacak tahsisatı fevkalâ
deden veyahutta o mahiyette bulunaıjı masarifi gayri 
melhüze tertibinden ifası esasen mümkün olduğu gibi 
bu imkân 1340 senesi bütçesinin bazı; fusul ve meva-
dına tahsisatı munzamma itası hakkında Meclisi Âlice 
cereyan eden müzakerat ile musabı arjaliye Hükümet
çe iane itası ve işbu ianenin masarifi gayri melhüze 
tertibinden mahsup olunabileceği suretiyle teyit edil
miş ve musabinin umumi mahiyeti hajiz olup olmadı
ğı ve esbabı mesaili takdiriyeden göfülmüş olmakla 
talebei muma-ileyhime iane olarak iki) bin liranın ita
sı hakkındaki karar Divanca imal edilmiştir. 

Devrei tatiliyede tahvilleri icra kılıjıan muallimler 
maaşatı hakkında 

20. Orta tedrisat muallimleri Kanununun 17 nci 
maddesi mucibince sunutaksiri olmaksızın açıkta ka
lan muallimlere üç ay ma tahsisat (tam maaş itası 
lâzımgeleceği cihetle yeni ders senesij münasebetiyle 
tebdil ve tahvilleri icra kılınan muallimlere de vazi-
fei sabıkalarından infikâk ve yeni vazifelerine müba
şeretleri tarihleri nazarı itibara alınmaksızın maaşla
rının bilâ-inkita tesviyesi ve kadrolara) göre icra ki-, 
lınan nakil ve tahvillerin Eylül zarfıjndan vukubul-
ması hasabiyle şehri mezkûr iptidasından itibaren 
maaşlarının yeni tayin olundukları mektepçe tesviye
si Maarif Vekâletinden iş'ar olunması jüzerine, sebke-
den muhabere neticesinde berveçh-i-^ti arz olunan 
esaslar dairesinde muamele ifası takaıjrür eylemiş ve 
meselenin mahiyeti umumiye ve esasiy^yi haiz bulun-
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masına binaen mukarreratı maruzanın Meclisi Âlinin 
nazarı takdirine arzı münasip görülmüştür. 

1. Tedrisatı iptidaiye Kanununun mevzubahis 
olan 17 nci maddesi suiitakdiri olmaksızın açıkta ka
lan muallimlere münhasır ve bu gibi müsaadatı istis-
naiyenin mevridine hasrı tabii bulunduğundan nakil 
ve tahvili memuriyetleri icra kılınan muallimlerin bu 
maddei kanuniye ahkâmından istifade edemeyecekleri 
ve binaenaleyh muallimlerin de memurinden madut 
bulunmaları hasabiyle nakil ve tahvilleri müddeti ta-
tiliye haricinde icra edildiği halde maaşa istihkak 
hususunda diğer memurinden bir farkları olamaya
cağı. 

2. Şu kadar ki muallimlerin müddeti tatiliye zar
fında hizmete amadi bulunmaları ve maaşları da büt
çeye on iki aylık olarak terkim kılınmış olması ha
sabiyle, tam maaş ve tahsisat almakta olmalarına ve 
memurin için maaşa istihkakın mahalli memuriyete 
muvasalatla meşrut tutulması fazla teahhürat vukuiy-
le hizmetin tatilden vikayesini temine matuf olup ey
yamı tatiliyede tahvilleri vukubulan muallimler için 
ise bu mahzur gayri varit olmasına mebni bu müd
det zarfında mensup oldukları vekâlete merbut diğer 
bir mektebe nakil ve tahvilleri vukubulduğu takdirde 
bilfiil ifayı vazife ve işe mübaşeret kaydından vareste 
bulundukları cihetle vazifei sabıkaları mahallinden 
infikakları ile yeni vazifeleri mahalline muvasalatla
rına kadar geçen müddet zarfındaki maaşlarının da 
miktarı sabıkları üzerinden vazifei sabıkanın müteal
lik olduğu fusul ve mevaddaki tahsisattan itası ve fa
kat bunun mahalli memuriyeti sabıkalarından veril
mesi mucibi müşkülât olacağı cihetle infikâk eyledi

ği mektep idaresinden alınacak vesikaya ve berveçh-i 
maruz ait olduğu tahsisattan ita olunacak havaleye 
müsteniden ayrıca muamelei tahkikiyesi ifa edilmek 
üzere yeni mektep idaresince tesviyesi. 

3. Devrei tatiliye zarfında terfileri icra ve maaş
ları tezyit edilen muallimler hakkında olunacak mua
melede bu meyanda mevzubahis olarak memuriyet
leri tepdil edilmeksizin yapılacak zammı maaşlar sa-
lâhiyattar makamın tarihi tasdikinden itibaren la-
zim-üt-tediye isede tahvil veya terfii memuriyetleri 
dolayısıyla zammı maaşları icra kılınmış olan mual
liminin zammı maaşları yeni memuriyet mahallerine 
muvasalatlarından muteber addolunarak geçecek müd
dete ait maaşatın maaşı sabıkları üzerinden verilmesi. 

4. Mensup olduğu vekâletin gayri bir vekâlete 
merbut mekâtipten birine nakil ve tahvilleri icra edi
len muallimler - kendi arzulariyle diğer bir vekâlete 
ait bir vazifeyi kabul eylemeleri hasebiyle mensup ol
dukları vekâlete karşı müstafi vaziyette bulundukla
rı cihetle - berveçh-i-maruz aynı vekâlete merbut mek
tepler dahilinde nakilleri icra edilen muallimler hak
kındaki kararın bunlara da tatbikine imkân olmadı
ğından, bu gibi muallimler hakkında ahkâmı umu-
miyeye tebaen memurini saire misillu muamele ifası 
zaruri görülmüş ve Maliye Vekâletine de bu yolda 
malûmat ita edilmiştir. 

Divanı Muhasebat 
Reisi Evveli 

Fuat 
VİZESİNDEN İMTİNA OLUNAN MUAMELÂT 
Eylül 1340 - teşrinisani 1340 zarfında kavanin ve 
nizamat veya mukarrerata muhalif görülmekten naşi 

vize edilmiyenler 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
MALİYE VEKÂLETİ 

Nevi Masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

38 18 Muhtelif tekaüt maaşı ve 
tahsisat 

21. Mirlivalıktan mütekait iken İzmir vilâyetine 
tayin edilmiş olan İhsan Paşanın keyfiyeti tayini 8 
temmuz 1304 tarihinde iradei milliyeye iktiran etmiş 
ve fakat işe mübaşereti 22 temmuz 1340 tarihine 
müsadif bulunmuş olmaktan naşı tekaüt maaşı işe 
mübaşereti tarihine kadar tahakkuk ettirilmiş olduğu
na vize münasebetiyle ıttıla hasıl olmuştur. Halbuki 
11 Ağustos 1325 tarihli tekaüt kanununun onuncu 
maddesinde (devletçe görülecek lüzum üzerine muva-

20 teşrinievvel 1340 İzmir Defterdarı Faik Bey 

fakatleriyle hizmeti devlete alınacakların tekaüt maaşı 
kat ve infisalinde iadeten ita olunur.) denilmekte ol
masına ve hizmete alınmak keyfiyeti de iradei milli
yeye iktiran ile tamam olacağına binaen tekaüt maa
şının işe mübaşeret tarihi itibariyle değil, tayinin ira
dei milliyeye iktiran eylediği tarihe göre kati lâzım 
geleceğinden bahisle olbabdaki ita emri vize edilme
miştir. 
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Lira Kuruş Fasıl Madde Nevi Masarif Tarihi 

11758 41 Muhtelif Maaş ve tahsisat 29 Eylül 1340 

Muhasibi mesulün ismi 

izmir Defterdarı Faik Bey 

22. Mart 1340 muvakkat bütçe kanununun hük
mü meri bulunan elli birinci maddesi düyunu hazine
nin sübutuna esas olan mekadir ve nisbetleri tebed
dül etmemek şartiyle hazinenin kabz ve tediye mua
melâtında liranın esas ve kuruşun kesir ittihaziyle 
yirmi paradan dun küsurun tayyı ve fazlasının ku
ruşa iblağ edilmesini âmir olduğu gibi mezkûr mad
denin suveri tatbikiyesine dair talimatnamenin mad-
dei mahsusasında dahi işbu ameliyenin ashabı maaş 

itibariyle alelmüfredat ifası lüzumu jmusarrah oldu
ğu halde İzmir'de bulunan mütekaidin ve eytam ve 
erâmili askeriyenin eylül, teşrinievvel ve teşrinisani 
1340 maaş ve tahsisatı fevkalâdelerin^ muhtevi olup 
vize için gönderilmiş olan ita emrinjn tetkikatmdan 
maaşatın aile itibariyle bir araya getirilerek tevkifatın 
bu yekûna nazaran hesap ve küsuratın da bu suretle 
tay ve ilâve olunduğu anlaşılmasından naşi mezkûr 
ita emri vize edilmemiştir. 

Lira Kuruş Fasıl Madde Nevi Masarif Tarihi Muhasibi I mesulün ismi 

629 13 39 Yol masrafı 3 teşrinisani 1340 Bursa Defterdari Mustafa Bey 

23. Bursa Tahriri müsakkafat komisyonu reisi ve 
azasının devren ifayı vazife ettikleri eyyama ait yol 
masraflarının saat hesabiyle tahakkuk ettirilmiş ol
duğuna vize için gönderilen ita emrinin tetkikiyle 
ıttıla hasıl olmuş ve reis ve azayı mumaileyhim bu
lundukları vilâyet memurinden olmaları hasabiyle 

Lira 

114 

Kuruş 

32 

Fasıl 

56 

Madde 

— 

Nevi 
masarif 

Harcırah 

Tarihi 

Teşrinisani 1340 

harcırah kararnamesinin mevaddı muvakkate faslını 
muaddil kararnamenin birinci maddesinin ikinci fık
rası mucibince kat ettikleri mesafeye bakılmaksızın 
yalnız masirifi nakliyei vakıa nisbetinde yol masrafı 
almaları muktazi bulunmuş olmaktan jıaşi mezkûr ita 
emri vize edilmemiştir. 

Muhasibi mesulün ismi 

Muhasebei Maliye Müdürü Ke
mal Ziya Bey 

24. Kars, Ardahan ve Artvin vesair mahaller Tet
kiki Hesabat Azalığma tayin edilmiş olan Galip Be
yin harcırahını muhtevi olup Muhasebei Maliye Mü
düriyetinden tanzim kılınmış olan ita emri ledettetkik 
Rize'den Hopa'ya kadar kırk dört millik yani on bir 
saatlik kayık ücretinin karayol masrafına kıyasen yir
mi misli hesap edilmeyerek on iki misil üzerinden ta
hakkuk ettirildiği anlaşılmış olup, halbuki Harcırah 
Kararnamesinin mevaddı muvakkate faslını muaddil 
10 Teşrinisani 1335 tarihli Kararnamenin birinci mad
desinin üç numaralı fıkrasında merbut cetvelin muay
yen tarifeli olmayan vasaite mahsus ikinci sütunun
da mürakkam saat ücretleri İstanbul, Edirne, ilah... 
vilâyet ve sancaklarında on iki misline ve diğer vilâ
yet ile elviyede vukübulacak seyahat için yirmi mis- j 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

üne biliplağ tediye olunacağı muharrer olup Rize ile 
Hopa metni kanunda tadat olunmayan ive binaenaleyh 
yirmi misil lâzım gelen vilâyatta dahil bulunduğuna 
ve kararnameye merbut cetvelin ikinci) sütununda ise 
muayyen tarifeli olmayan vesait mutlak olarak mez
kûr 'bulunup araba ve hayvan gibi iürekli ve yel
kenli kayıklar da vasaiti mezbureden madut ve sa
hilden denizin muayyen bir mesafesine kadar olan kıs
mı karasuları ad ve itibar edilerek sahillerin ait ol
duğu vilâyat hududu dahilinde bulunnıası icap ede
ceğine binaen mumaileyhe Rize'den jlopa'ya kadar 
mesafe için on iki misil esas üzerindeki ücret tahak
kuk ettirilmesi muvafıkı kanun görülememekten naşi 
mezkûr ita emri vize edilmemiştir. 

Tarihi 

405 00 Muhtelif Ücret 27 Teşrinisani 1340 

Muhasibi mesblün ismi 

Muhasebei Maliye Müdürü Ke
mal Ziya Bey 
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25. Tedrisatı İptidaiye Vergisine müteallik Ka
nunun dördüncü maddesinde resmî ve hususî müesse
selerde çalışan bilumum memurin ve müstahdemin ile 
mütekaidinin maaş ve tahsisatı fevkalâdelerinden veya 
ücreti maktualarından yüzde birinin tedrisatı iptidaiye 
vergisi olarak kat olunacağı muharrer olduğu halde 
Maliye Tatbikat Mektebi Heyeti Talimiyesinin Eylül 
1340 ücretleriyle rüsumu istihlâkiye bandrollarının 
tabına nezaret eden memurların ücreti maktuaların
dan mezkûr verginin kat olunmadığı vize için gönde
rilen ita emrinin tetkikinden anlaşılarak sebebi ledel-
istizah mumaileyhin esasen memurinden olarak ma
aş ve tahsisatı fevkalâdelerinden mezkûr vergi kat edil
mekte ve kanunu mezburun beşinci maddesinde ise 
her şahsın ancak bir cihetten tedrisatı iptidaiye ver

gisi vereceği muharrer bulunmakta olmasına istinat 
edildiği cevabı verilmiş ise de mezkûr beşinci madde
de «her şahıs ancak bir cihetten tedrisatı iptidaiye ver
gisi verir. Memurin ve müstahdemin ile mütekaidin 
maaş aldıkları mahalle sair efrat ikametgâhlarının bu
lunduğu yerde vergi vermekle mükelleftir» denilmek 
suretiyle ciheti kaydı mükellefiyeti tefrik maksadiyle 
mevzu bulunmuş olmasına binaen işbu ciheti kaydı
nın maaşlı memurinin vazaifi munzamma sebebiyle 
aldıkları ücurata değil bunlardan emlâki olanların yal
nız emlâkinden yahut yalnız maaş ve ücuratından kat 
olunması hususunda kaydı ihtirazi telâkki edilmesi lâ
zım geleceği beyaniyle mezkûr ita emri vize edilme
miştir. 

Lira Kuruş 

46 

Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

84 39 1 Ücreti tebliğiye 27 Teşrinisani 1340 Ankara Defterdarı İhsan Bey 

26. Ankara Hazine Dava Vekili tarafından ma
sarifi muhakeme olarak alınan mebaliğin icrayı mah
subu zımnında Ankara Defterdarlığından tanzim ve 
lieclittasdik Divanı Muhasebata irsal kılınmış olan ita 
emrinin tetkikatından mübaşirlere verilmiş olan teb
liğ ücretlerinin 15 Mayıs 1335 tarihli Harcırah Ka

rarnamesine tevfikan hesap ve itası icap eder iken 
harç tarifesi dairesinde tesviye olunduğu ve evrakı 
müsbite olarak da mahkeme başkâtipleri tarafından 
kabzı mutazammın adî puslalar raptedildiği anlaşıl
masına binaen mezkûr ita emri Vize edilmemiştir. 

RÜSUMAT MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif 

750 00 107 İnşaat ve tami-1 
rat 

27. İzmir İthalat Gümrüğü ambarlarıyla rıhtım 
duvarlarının mevcut çatlak ve söküntüleri için keşfiev-
vel tanzim olunması bin beş yüz lira mukabilinde ve 
pazarlık suretiyle Mühendis Galip Beye ihale olun
muş ve şeraiti mukavele meyanına mumaileyhin kâ-
tibiâdilden musaddak üç bin liralık kefalet senedi ita 
etmesi ve hükümetçe de kendisine berveçhi peşin yedi 
yüz elli lira verilmesi şartı derç edilmiş olup halbuki 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

Eylül 1340 İzmir İthalat Gümrüğü Başkâti
bi Kudsi Bey 

bedeli bin lirayı mütecaviz her türlü mübayaat ve iha-
lâtın bilmünakasa yapılması 1340 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun on altıncı maddesi iktizasın
dan bulunduğu gibi mumaileyhin kefalet senedi de 
vermediği anlaşılmasına binaen berveçhi peşin tesvi
yesi meşrut yedi yüz elli lirayı muhtevi ita emri vize 
edilmeksizin iade kılınmıştır. 
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Lira 

44 

Kuruş 

1 

Fasıl 

düyun 

Madde 

000 

Nevi 
masarif 

yol masrafı 

Tarihi 

13 Eylül 1340 

Muhasibi mesulün ismi 

Muhasebe Müdürü Şevket Bey 

28. — Samsun Gümrüğünde meşhut olan yolsuz
luğu teftiş etmek üzere izam kılınmış olan İstanbul 
Rüsumatı sabık Baş müdiri Şevki Beyin Samsun'a ka
dar olan masarifi hakikiye ve zaruriyesinin izam 

olunduğu sene bütçesinin harcırah tertibinden mahsu
ben sinini sabıka düyunu faslından emri itaya raptı 
lâzım gelirken müteferrika tertibine mahsup edilmiş 
olmasından naşi olbaptaki ita emri iade kılınmıştır. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif 

3162 50 107 ve 

Tarihi 

2 Tamirat 
inşaat 

29. — Tekfurdağı Rüsumat İdaresi iskelesinin ic
rayı tamiri zımnında müteahhit Talat Bey ile teati 
olunan mukavelenamenin ikinci maddesinde inşaatın iki 
ay zarfında ikmal ve teslimi muharrer bulunduğu halde 
bilahara müteahhidin talebi veçhile bu müddet üç aya 
iblağ edildiği ve beşinci maddesinde bedeli ihale de
pozitonun inşaata nezaret edecek heyetin vereceği ke
şif raporu üzerine ita ve iade olunacağı muharrer iken 
maddei mezkûrenin de bedeli ihalenin nısfının inşaa
tın bilcümle malzemenin keşfinde muharrer ebat ve 
evsafta olmak şartiyle mahalline vürudunda itası su-

15 Eylül 1340 

Muhasibi me$ulün ismi 

Muhasebe Müdürü Şevket Bey 

retinde tadil ve tebliğ edildiği vize için gönderilen ita 
emrinin tetkikatı sırasında anlaşılmıştır. Halbuki ev
velce şartnamesi dairesinde icra edileceği ilân olunan 
münakaşanın bilâhare şeraitince bazı tebeddülat icra
sı icap eylediği takdirde şeraiti cedidenin dahi talip
ler ıttılaına arziyle yeniden münakaşa küşadı icap 
ederken böyle yapılmaması usulü münakaşaya muha
lif bulunmaktan naşi ya inşaatın birinci şartname dai
resinde ikmal ve intacı veyahut şerait dairesinde tek
rar münakaşaya vazı lüzumundan bahisle mezkûr ita 
emrinin vize muamelesi ifa olunmamıştır. 

Lira 

176 

Kuruş Fasıl 

108 

Madde 

3 

Nevi 
masarif 

Maaş ve tah
sisat 

Tarihi 

23 Eylül 1340 

30. — 1298 senesinde düyunu umumiye ile müna-
kit ttilâfname mucibince müşterek memurinin muha
faza maaşatının % 40'ı idarei mezkûrece tesviye edil
mekte iken ahiren memurini mumaileyhim maaşatı-
na vuku bulan zamaim kendisinin de inzimamı rey 
ve muvafakatiyle yapılmadığına binaen idarei mez-
kûre tarafından kabul edilmemekten naşi ileride iti
lâf husulünde irat edilmek üzere işbu zamaimden dü
yunu umumiye hissesine isabet eden miktarın dahi 
rüsumat bütçesinin eyyamı haliye tertibinden tesviye
si Maliye Vekâletiyle bilmuhabere kararlaştırılması se
bebiyle Samsun memurini muhafazasının 1339 senesi 

Musahibi mesulün ismi 

Samsun Rüsumat Başkâtibi Emin 
Bey 

Teşrinievvelinden Şubat nihayetine kadar olan farkı 
maaşları emri ilaya rapten Divanı Muhasebata gön
derilmiş ise de 1339 senesi rüsumat kadrosunda müş
terek memurini muhafaza maaşatı için yapılan zama
im umumî bütçeden memurini mumaileyhime verile
cek maaşatın yüzde altmışına mukabil ve mütebaki 
yüzde kırkın tesviyesi Düyunu Umumiye İdaresine 
ait ve râci iken Düyunu Hmumiye İdaresiyle itilâf 
edilememesinden naşi zamaimi vakıaya ait % 40'la-
nn eyyamı haliye mevkuf atından tesviye ettirilmesi 
bütçe ve kadro esasatına külliyen muhalif olacağından 
mezkûr ita emri iade kılınmıştır. 



— 14 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

124 107 17 Ücret 

31. — Muhafaza sandalcılarının kadroda ücretleri 
yirmibeşer lira olarak tespit edilmiş olduğu halde İz
mir sandalcılarının bu miktar ücretle ifayı vazife et
memekte olduklarına binaen emri muhafazanın müh
mel bırakılmaması için yüzyedinci faslın onyedinci 
maddesinden zamimeten onbeşer lira zam icra kılındı
ğı anlaşılmış ise de memurin ve müstahdeminin kad-

16 Teşrinievvel 1340 İzmir Rüsumat Başkâtibi Abdul
lah Bey 

rolarla tespit edilmiş olan muhassesatının tezyidi hi-
dematı umumiyenin ifası için ihtiyar edilecek masrafı 
tahdide matuf gayeyi muhil olduğu gibi kadrolar ka
nun hüküm ve kuvvetinde olarak her hangi sebeple 
ihlââli de şayanı tecviz olamıyacağından naşi olbap-
taki ita emri vize edilmeksizin iade kılınmıştır. 

Tapu Müdiriyeti Umumiyesi 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

341 74 düyun Harcırah ve yevmiye 8 Teşrinisani 1340 Bursa Defterdarı Mustafa Bey 

32. — Bursa Tapu Müdürü İsmail Hakkı Beye 
Konya Tapu Müfettişliğinde-bulunduğu zamana ait 
olmak üzere tahakkuk ettirilmiş olan harcırah ve yev

miyeye müteallik evrakı tahkikiye merbut olmamak
tan naşi olbaptaki ita emri iade kılınmıştır. 

Lira 

243 

Kuruş Fasıl 

130 

Madde 

1 

Dahiliye Vekâleti 

Nevi 
masarif Tarihi 

Harcırah 15 Eylül 1340 

33. — Eli işten çektirildikten sonra Ankara'ya 
celp edilmiş olan İstanbul Valisi Raşit Beye sureti 
maktuada verilmek istenilen ikiyüz lira yevmiye ile 
azimet ve avdet harcırahının sureti tesviyesindeki mes
nedin izahı zımnında sebkeden istifsare verilen ce
vapta İstanbul'da; hadis olan son vakaya Hükümetçe 
ehemmiyeti mahsusa atfedildiği ve bunu icap ettiren 
esbabın yakından ve sureti şifahiyede istiknahı lüzu
mu hissolunduğu için mumaileyhin sureti mahsusada 
verilen emir üzerine Ankara'ya gelmiş ve Harcırah 
Kararnamesinin muaddel üçüncü maddesinde (memu
riyeti asliyesi olsun olmasın bir hizmeti mühimme ve 
müstacele ile bir tarafa izam edilenlere yevmiye ye
rine ücreti maktua veya şehriye verilebilir.) denilme
sine nazaran yevmiyesinin ücreti maktua şeklinde tak
diri muvafık görülmüş olduğu beyan olunmuşsa da 
mumaileyhin harcırah talebini mutazammın istidana
mesi zirine vekâleti celileden; (Ankara'da ikamette 
müşkülât vardır. Harcırah Kararnamesinin muaddel 

Muhasibi mesulün ismi 

Muhasebe Müdiri Salim Bey 

üçüncü maddesindeki hakkı takdire müsteniden iki
yüz lira maktu yevmiye itası muvafıktır.) işareti vaz 
olunarak maddei mezkûrede gösterilenden başka bir 
sebeple maktu yevmiye verilmek cihetine gidilmiş ol
duğundan katı nazar mumaileyhin eli işten çektirildik
ten sonra davet edilmiş olduğu malum bulunmasına 
ve böyle eli işten çektirildikten sonra vazifei memu
riyetine müteallik hususatın istizahı için celp olunan
lara zeylin üçüncü maddesine tevfikan maktu yevmi
ye itasına imkân bulunmamasına binaen mumaileyhe 
kararnamenin dördüncü maddesinin ikinci fıkrası 
mucibince memuriyeti haliye ve sabıkalarına müteal
lik vazaiften mütevellit bir meseleden dolayı Hükü
metçe vukubulan davete mebni maznun veya müddei 
aleyh sıfatiyle mahalli ahara celp ve izam olunan
lardan lehinde netice hâsıl olanlara kıyasen harcırah 
verilmesi iktiza edeceği beyaniyle o baptaki ita em
rinin vizesinden imtina olunmuştur. 
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Lira 

1087 

Kuruş 

92 

Fasıl 

135 

Nevi 
Madde masarif 

İnşaat 

Tarihi 

24 Ağustos 1340 

34. — Bedeli keşfi onbin lirayı mütecaviz olan 
Balıkesir Hapishanesi inşaatının Muvazenei Umumi
ye Kanununun otuz altıncı maddesi mucibince iki ay 
mevkii münakaşada tutulması icap ederken böyle ya-

Muhasibi mesulün ismi 

Balıkesir Muhasebecisi Murulr 
lah Bey 

pılmış olması hasabiyle müteahhit ile teati olunan 
mukavelename keenlemyekûn addedilerek bu babdaki 
ita emri vize olunmamıştır. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

25 48 127 1 Vekâlet Maaşı 12 Teşrinievvel 1340 İstanbul Defterdarı Avni Bey 

35. — İstanbul vali vekâletine tayin edilmiş olan 
mektupçu Şemsettin Ziya Beyin emri tayini vekâletin 
emri tensibiyle olmakla lâzım gelirken vilâyetin muci-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

bincesiyle iktifa edilmiş olmasından naşi vekâlet maa
şını muhtevi ita emrinin vizesinden imtina olunmuş
tur. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

1000 136 Hapishane ta
miri 

36. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun onaltıncı maddesi mucibince bedeli onbin liraya 
kadar olan mübayaat ve ihalâtın bir ay müddetle mev
kii münakaşada bulundurulması muktazi olduğu hal-

17 Teşrinisani 1340 İzmir Defterdarı Faik Bey 

de İzmir- Hapishanesinin icrayı tamiri için yapılan mü
nakaşanın onbeş gün zarfında intaç edilmiş olduğuna 
binaen tamiratı mebhuseye müteallik avans ilmühabe
rinin vize muamelesi ifa kılınmamıştır. 

Lira 

500 

Kuruş 

00 

Fasıl 

135 

Madde 
Nevi 

masarif 

Araba ücreti 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

37. — Bursa Hapishanesi inşaatı için mutemet, 
mühendis ve kâtip tayin olunarak kendilerine ayrıca 
ücret dahi tahsis edilmiş olduğu mahalli inşaata azi
met ve avdetlerinden dolayı araba ücreti tahakkuk 
ettirilmiş olduğu vize için gönderilen ita emrinin tet
kikinden anlaşılmış ve halbuki mevkii inşaat muma-

18 Teşrinisani 1340 Bursa Defterdarı Mustafa Bey 

ileyhin mahalli memuriyetleri demek olup diğer me
murine mahalli memuriyetlerine azimetleri için yol 
masrafı verilmemekte olmasına kıyasen mumaileyhi
me de mevkii inşaata gittikleri vesilesiyle yol masra
fı itası caiz görülememiş olmaktan naşi mezkûr ita 
emri vize edilmemiştir. 

Lira Kuruş 

Posta ve Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umumiyesi 
Nevi 

Fasıl Madde masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

328 32 muhtelif ücret ve tah
sisatı fevkalâde 17 Eylül 1340 Mustafa Bey 

38. — Tahsisatı fevkalâde kararnamesi mucibin
ce tahsisatı fevkalâde ahzına müstahak olanların me
murinden olması muktazi olmasına binaen İzmir Pos
ta ve Telgraf Baş Müdiriyetince posta nakliyesi terti

binden ücreti şehriye ile posta nakliyatında müstah
dem hamallara ait tahsisatı fevkalâdeyi muhtevi ita 
emri vize edilmemiştir. 



Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

1268 60 116 3 Posta nakliyesi 

39. — Bursa posta nakliyat müteahhitlerinin mat-
lubatını muhtevi olarak vize edilmek üzere gönderil
miş olan ita emrinin tetkikatında, İznik - Mekece 
müteahhidi Hasan Ağanın matlubatından şartnamesi 
hilafına teehhür cezası olarak otuz lira kat edildiği 
görülerek sebebi ledelistihzah, Müdiriyeti Umumiye-
nin 22 Mayıs 1340 tarihli tahriratı umumiyesinde 
posta nakliyatı hakkında bu sene icra kılınacak mü-
kasalar için tanzim edilecek şartnamelere postaların 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

149 00 Muhtelif — Ücret ve tah
sisat 

40. — Tahsisatı fevkalâde kararnamesi mucibince 
tahsisatı fevkalâde ahzına müstehak olanların memu
rinden olması muktazi olmasına binaen Bursa Posta 
ve Telgraf Başmüdiriyeitince posta nakliyesi tertibin-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

204 60 144 1 Otel ücreti 

41. — Bursa Vilâyeti Posta ve Telgraf Baş Mü-
diriyetinden vize için gönderilmiş olan mahsup ita 
emri meyanında posta nakleden seyyar memurların 
beytutet ücreti namiyle sarf edilmiş olan 360 kuruş
luk bir senedin de mevcut olduğu görülmüş ve ka
rarnamesinin on dokuzuncu maddesinde seyyar ola
rak ifayı vazife etmek üzere istihdam olunan memu-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

400 00 145 3 Ücret 

42. — Hüdavendigâr Posta ve Telgraf Müdiriye-
tinde müteferrikadan tesviye olunmak üzere ücreti 
maktuai şehriye. ile dava vekili istihdam olunduğu 
ücreti mezkûreyi muhtevi ita emrinin tetkikinden an
laşılmış ve müteferrikadan ücreti mukamenei şehriye 

16 — 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

5 Teşrinisani 1340 Bursa Posta ve Telgraf Muhasibi 
Hüseyin Hüsnü Bey 

trene yetiştirilememesinden naşi teehhür saatına göre 
tazminat alınmayıp her kaçırılacak posta için mü
teahhitlerin ücreti şehriyesinin humsu derecesinde 
tazminat ita edileceğinin derci lüzumunun bildirilmiş 
olmasına müstenit olduğu beyan olunmuş ise de 
mumaileyh il& teati olunan mukavelenamenin tarihi 
tebliği umumiden evvel olduğu cihetle tebliği mez
kûrun makabline işmali mukavele mahiyetini iktisap 
edeceğine binaen mezkûr ita emri vize edilmemiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

8 Teşrinisani 1340 Bursa Posta ve Telgraf Muhasi
bi Hüseyin Hüsnü Bey 

den ücreti şehriye ile posta nakliyatında müstahdem 
hamallara ait tahsisatı fevkalâdeyi muhtevi ita emri 
vize edilmemiştir, 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

8 Teşrinisani 1340 Bursa Posta ve Telgraf Muhasibü 
Hüseyin Hüsünü Bey 

rine keştügüzarlarından dolayı bir gûna harcırah ve
rilemeyeceği musarrah bulunmuş olmasına binaen va-
zifei asliyeleri posta nakletmekten ibaret bulunan sey
yar memurların Bursa'ya muvalasatları gecelerine ait 
otel ücretlerinin tesviyesine mesağı kanuni bulunma
dığı beyaniyle mezkûr ita emri iade kılınmıştır. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

17 Teşrinisani 1340 Nuri Bey 

ile daimi memur istihdamı kadroyu tevsi demek ola
rak gayri caiz bulunmuş olduğuna binaen ücreti mer-
kumenin dava itibariyle vukuuna göre maktuan tesvi
yesi zımnında mezkûr ita emri iade kılınmıştır. 



Lira 

10 

Kuruş 

65 

Fasıl 

duyun 

Madde 

— 

Emniyeti 

Nevi 
masarif 

Harcırah 
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Umumiye Müdiriyeti 

Tarihi 

5 Teşrinisani 1340 

43. — Karaman'da müstahdem iken Konya polis 
memurluğuna bittayin 25 Şubat 1340 tarihinde işe 
başlamış olan Mustafa Efendinin harcırahını muhte
vi ita emrine merbut evrakı tahâkkukiyenin tetkikin
den mumaileyhe hareket ve muvasalat yevmiyesi 
olarak altı yevmiye tahakkuk ettirilip seyahat yevmi-

Muhasibi mesulün ismi 

Konya Defterdarı; Hikmet Bey 

yesi dahili hesap edilmemiş olduğu anlaşılmasına ve 
halbuki harcırah kararnamesi mucibince aynı günde 
azimet ve muvasalat yevmiyeleri için infikâk ve mu
vasalat masarifi zaruriyesi dahil olarak yedi yevmiye 
verilmesi muktazi bulunmasına binaen ikmali noksa
nına talikan mezkûr ita emri iade kılınmıştır. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi 

30 00 157 Mükâfatı nak- 15 Teşrinisani 1340 
diye 

Muhasibi mesulün ismi 

Muhasebe Müdürü Salim Bey 

44. — Emniyeti Umumiye üçüncü şube ketebe-
sinden bir zata sicil ve künye kuyudunun hüsnü ifa
sı emrinde meşhut olan sây ve gayretine mebni iki 
maaş nisbetinde mükâfatı nakdiye ile taltifi bittensip 
meblağı mezbur ita emrine rapten gönderilmiş ise 
de mükâfatı nakdiye itası polis nizamnamesinin elli 
bir ve elli ikinci maddelerinde tasrih olunduğu üze
re gerek asayiş ve emniyeti memlekete ve menafii 
devlete gerek efradın muhafazai can ve mal ve ırzına 
müteallik hidematı memduhası meşhut olan ve alel-
husus bu gibi mevadda hayatını tehlikeye ilka etmek 

gibi fedakârâne ve vazife perverane hareketi görü
lenler ile devlet ve memleketçe veya efradı ahalice 
fevkalâde mühim bir fiilin vukuunu istihbar ile meni 
vasaitini istihzar eden ve bir tehlikeyi muhakkakanın 
vukuunu defe muvaffak olanlara münhasır olduğuna 
binaen sicil ve künye kuyudunun tesisinde hüsnü hiz
meti ve mesai mesbuk olan mumaileyhin ancak mez
kûr nizamnamenin elli beşinci maddesi mucibince 
taltif edilmesi lâzım geleceği beyaniyle ita emri iade 
kılınmıştır. 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

Lira 

1 610 

Kuruş 

62 

Fasıl 

Muhtelif 

Nevi 
Madde masarif 

— Maaş ve tah
sisat 

Tarihi 

17 Eylül 1340 

Muhasibi mesulün ismi 

Muhasebe Müdürü Cemil Bey 

45. Paris Mümessilliği Vekâletini ifa eden Müs- tahsisatı fevkalâde makamında verilmekte olduğu ve 
teşar Ragıp Beytin Heyeti Vekile karariyle sülüs ola
rak tayin kılınan vekâlet maaşı için dahi akçe farkı 
ve hayat pahalılığı tahakkuk ettirilmiş ise de Muva^ 
zenei Umumiye Kanununun otuzuncu maddesinin fık-
rai ahiresi mucibince akçe farkiyle hayat pahalılığı 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VEKÂLETİ 

tahsisatı fevkalâde kararnamesinin altıncı maddesinde 
vekâlet maaşı olan memurların hangi tarafın tahsi
satı fevkalâdesi ziyade ise yalnız o cihette tahsisatı 
fevkalâde alacakları mezkûr bulunduğu cihetle o 
babdaki ita emrinin vizesinden imta olunmuştur. 

Lira 

461 

Kuruş 

32 

Fasıl 

197 

Madde 

1 ve 6 

Nevi 
masarif 

Mahrukat 

Tarihi 

15 Eylül 1340 

Muhasibi mesıjılün ismi 

Muhasebe Müdürü Yusuf Ke
mal Bey 
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46, Muvazeneli Umumiye Kanununun 16 ncı 
maddesi mucibince bedeli bin lirayı mütecaviz müba-
yaatın münakaşa ile tedariki ve bedeli on bin liraya 
kadar olanlarının da bir ay müddetle münakaşaya 
vazı muktazi olduğu halde İstanbul müessesatı sıhhi
yesi için mübayaatı takarrür eden mangal ve kok 

kömürü için 15 Mayıs 1340 tarihinde münakaşa ilan 
ve 3 Haziran tarihinde dahi lihalei katiye icra kılın
mış olması hükmü kanuna muhalif bulunmaktan naşi 
bu bapdaki mukavelenameye istinaden vuku bulan 
mübayaat bedelini muhtevi ita emri iadte kılınmıştır. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

00 202 8 Resim bedeli 15 Teşrinievvel 1340 izmir Defterdarı Faik Bey 

47.; Hayvanı olmayan küçük sıhhiye memurlarına 
kurada geçirdikleri eyyam için hayvan yem bedeli 
tahsisatından yevmiye yirmi beş kuruş tahakkuk etti
rilmesi hakkındaki emiri vekâlete istinaden hayvanı 
olmayan izmir küçük sıhhiye memurlarından bazısı
na yevmiye tahakkuk ettirildiği vize için gönderilen 

Lira 

198 

Kuruş 

33 

Fasıl 

200 

Nevi 
Madde masarif 

3 Harcırah ve 
yevmiye 

ita emrinin tetikikatından anlaşılmış ise de kadroda 
400'ü süvari ve 200*ü piyade olmak üzere 600 kü
çük sıhhiye memuru mevcut olduğundan ve bunlar
dan piyade kısmının süvari sınıfında istihdamları kad
ro esasını muhil bulunduğundan mezkûr ita emrii 
iade kılınmıştı^ 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

48. Emrazı sariye mütehassısı doktor Ali Süha 
Beyin berayı teftiş Tokat ve havalisine azimetinde 
avans olarak verilmiş olan mebaliğin harcırah ve 
yevmiyesine icrayı mahsubu zımnında tanzim kılın
mış olan ita emrinin tetkikinden miri mumaileyhe 
muayyen tarifeli olmayan vasait ile seyahatinde yol
da geçirdiği hakiki günler nazarı itibara alınmaksızın 
sekiz saatin bir gün itibariyle seyahat yevmiyesi ta
hakkuk ettirildiği anlaşılmıştır. Vakıa harcırah ka
rarnamesinin sekizinci maddesinde: (Yevmiye muay
yen tarifeli vasaite göre nakliye ile seyahatta azimet 
ve muvasalat günleri dahil olmak üzere tarifeye göre 
yani vasıaiti nakliyenin yevmi hareketinden yevmi 
muvasalatına kadar geçeceği muayyen olan günlere 
nazaran ve hayvanlı araba ile icrası mümkün seya
hatta kırk ve münhasıran hayvan ile İcrası zaruri seya
hatta otuz kilometrelik ve kürekl veya yelkenli ka
yıkla seyahatta kırk millik mesafe bir gün itibariyle 

18 Teşrinievvel 1340 Muhasebe Müdürü Yusuf Ke
mal Bey 

yolda geçecek olan günlerin her biri için verilir.) 
denilmiş ve işbu fıkrada hayvan ve araba ve yel
kenli vasait ile icra kılınan seyahatlerde kilometre 
veya mili bahri hesabiyle günlerin itibari olarak ta
yin olunacağı zehabını verecek bir ibare mevcut bu
lunmuş ise de bu ibarenin alt tarafında yine «yolda 
geçecek olan günlerin her biri için» ibaresinin mev
cudiyeti bu hususta dahi yolda hakikaten geçecek 
günlere göre yevmiye hesap ve ita olunacağına de
lalet etmekte ve yevmiyenin itibarî olarak hesabı 
cihetine gidilse ibarei taliyenin ihmali iktiza eylemek
te olmasına mebni kilometre veya mili bahri esası 
haddi azam olarak nazarı dikkate tutulmak üzere 
ancalk hakikaten yolda geçecek günler için yevmiye 
verilmesi lâzımgeleceğinden bahisle bu esas daire
sinde tashihi muamele olunmak üzere mezkûr ita emri 
iade kılınmıştır. 

DİYANET İŞLERİ RİYASETİ 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

1 074 98 Duyun 1 Maaş ve tah
sisat 4 Eylül 1340 Muhasebe Müdürü Turhan Bey 
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49. Medresei Süleymaniye müderrislerinden iken 
mezun addiyle mülga Seriye Vekâleti tetkikat ve te-
lifat heyeti azalığına tayin edilmiş olan iki zatın 
mezkûr müderrislikten mıuhasses maaşlariyle tahsisatı 
fevkalâdelerinden vekillerine verilecek olanından maa
dasının kendilerine tesviyesi zımnında ita emri tanzim 
olunarak Divanı Muhasebata irsal edilmiştir. Darül
fünun Müdemslerinden olup Maarif Vekâleti Müste
şarlığına tayin kılınmış olan Köprülüzade Fuat Bey
efendinin dahi müderrislik ile alâkası kat edilmemiş 
olması muhalifi kanun görülerek müderrislik maaşı

nı muhtevi ita emrinin vizesinden [ imtina olunması 
üzerine Maarif Vekâletince deruht^i mesuliyet edil
mekten naşi vize muamelesinin icrja edilmiş olduğu 
1340 senesi birinci ve ikinci üç ayljık raporunda arz 
olunmuş idi. Aynı sebeple mumaileyhimaya ait ita 
emirleri de mülga Şerliye Vekâleti (muamelâtını dev
ren almış olan Diyanet İşleri Riyasetinin merbut 
bulunduğu Başvekâletçe deruhtei ıjnesuliyet edilme
sine taliken iade kdınmış ve bir dlahia gönderilmemiş
tir. 

Lira Kuruş 

12 00 

Fasıl 

Muhtelif 

Nevi 
Madde masarif 

— Maaş ve tah
sisat 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

50. Trabzon müftü müdevvitlliğine tayin kdınmış 
olan müderris Ahmet Efendiye müderrislikten dolayı 
dahi maaş ve tahsisatı fevkalâde tahakkuk ettirildi
ği vize için gönderilen ita emrinin tetkikinden anla
şılmış olup halbuki elyevm hükmü meri olan 1325 
senesi Muvazenei Umumiye Kanununun otuzbeşinoi 
maddesiyle iki yerden maaş ahz olunmaması kaide
sinden yalnız dersiâmlık ile bilfiil muallimlik istisna 

24 Teşrinievvel 1340 Trabzon Defterdarı Zühtü Bey 

edilmiş ve müderrislerde vazifei talimliye ile iştigal 
eylemeleri hasabiyle bilkıyas bu hükme ithal edilmiş 
iken Tevhidi Tetrisat Kanununun ; neşrinden sonra 
müderrisini mumaileyhimdien vazifei | talimiye nez ey
lediğinden artık memuriyetle müderıl'isliğin içtimai ve 
bunlara iki cihetten maaş itası için mesnet kalma
maktan naşi mezkûr ita emri iade kılınmıştır. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

8 40 207 

51. Nisadır ve pil masarifini muhtevi olup mef
ruşat tertibine mahsuben tanzim kılınmış olan ita 

Lira 

45 

Kuruş 

19 

Fasıl 

222 

Madde 

5 

Nevi 
masarif 

Masarifi mu
hakeme 

Tarihi 

20 Eylül 1340 

Mubayaat 6 Teşrinisani 1340 Muhasebe Müdürü Turhan Bey 

emri masarifi mezkûrenin tertibi maruza ademi taal
luku hasabiyle iade (kılınmıştır. 

ADLİYE VEKÂLETİ 

Muhasibi mesulün ismi 

İstanbul Defterdarı Avni Bey 

52. — Mübaşirlere verilecek tebliğ ücretlerinin 
de harcırah kararnamesi dairesinde tahakkuk ettiril
mesi icap ederken İstanbul vilâyetince Adliye bütçe
sinin ceraimi masarifi umumiyesi maddesinden ta

hakkuk ettirilmiş olan ücreti tebliğlye nisbeti kanu
niye fevkinde bulunmuş olduğundaiji naşi olbabdaki 
ita emrinin vize edilmesinden imtina olunmuştur. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

20 00 222 5 Mücrimin 6 Eylül 1340 
masarifi sevkiyesi 

İzmir Defterdarı Faik Bey 
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53. — Şekavet maddesinden dolayı cinayetle müt-
tehim ve mevkuf olup îzmir Cinayet Müddeiumu-
miliğince Menteşe hapishanesine nakline lüzum gös
terilen Çavdarlı Hüseyin ile rüfekasının masarifi sev-
kiyelerinin dahiliye bütçesinin 137 nci mücrimin, 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

12 00 222 5 Fethi meyyit 1 
ameliyatı ücreti 

54. — 11 Teşrinievvel 1336 tarihli Tababeti Adliye I 
Kanununun üçüncü maddesinde Fethi meyyit ame
liyesinin ancak diplomalı etibba tarafından yapıla
cağı ve dördüncü maddesinde dahi resmi etibbanın 
bulunmadığı veyahut bulunup da ceraimin taaddüdü 
veya diğer meşru bir mazeret sebebiyle ifayı vazife J 
kabil olmadığı mahal ve zamanda ciheti adliyenin * 
sair serbest etlbbayı da işbu kanun mucibince istin-, 
dama salâhiyettar ve kabil etibbaya harcırahlarından 
maada mahkemece takdir edilecek ücretin de verile-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

26 83 Muhtelif — Maaş ve tah
sisat 

55. — Adliye Vekâleti İhsaiyat ve Müdevvenatı 
Kanuniye Müdüriyeti emrinde istihdam edilmek üze^ 
re Ankara mahkemei asliye kadrosuna ilaveten tayin 
kılman iki zabıt kâtibinin Eylül 1340 kıstelyevm ma
aş ve tahsisatı fevkalâdelerini muhtevi ita emri vilâ-

Nevt 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

145 31 Senini — Maaş ve tah-
sabıka sisat 
düyunu 

56. — Eskişehir'in Yunanlılar tarafından işgal 
olunduğu sıralarda dahile çekilememesinden dolayı 
esir edilmiş olan Eytam Müdürü Nuri Efendiye ta
rihi esaretinden avdeti zamanına kadar tam maaş ve 
nısıf tahsisatı fevkalâde tahakkuk ettirilerek emri ita
ya raptolunmuş ise de mumaileyhin esaretini müte-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

mahkûmin ve mevkufim masarifi sevkiyesi faslından 
tesviye edilmesi lazım gelirken Adliye bütçesinin cera-
imi masarifi umumiyesi maddesinden mahsup edilmiş 
olması sebebiyle masarifi mezkûreyi muhtevi ita 
emri vize edilmemiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

Teşrinievvel 1340 Denizli Muhasebecisi Cemal Bey 

ceği müsarrah olduğu gibi 20 Nisan 1329 tarihli Vi-
lâyat tdarei Sıhhiye Nizamnamesinin on birinci mad
desinde : Merakizi vilâyatta belediye ve kazalarda 
bulunan Hükümet tabiplerinin tabibiadli vazifesiyle 
de mükellef bulundukları gösterilmiş ve şu halde üc
ret takdiri serbest etibbaya münhasır bulunmuş ol
maktan naşi Bergama ve Denizli Hükümet tabipleri
nin icra eylediği fethi meyyit ameliyesinden dolayı 
mahkemece takdir ve ita emrine rap edilmiş olan 
ücretin vizesinden imtina edilmiştir, 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

4 Teşrinievvel 1340 Muhasebe Müdürü Sıtkı Bey 

yet kadrosuna dahil bir memurun merkezde ve un
vanı memuriyetinin icap ettirdiği hidematın gayrı 
bir hizmette istihdamı kadro esasını muhil olmaktan 
naşi iade kılınmıştır. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

14 Teşrinievvel 1340 Eskişehir Muhasebecisi Nafiz Bey 

akip yerine başka bir zat tayin edilmekle infisali ta
biiye uğramasına mebni bir gûna manii kanuni bu
lunmadığı takdirde ancak mazuliyet maaşına kesbi 
istihkak edilebileceği beyaniyle mezkûr ita emri iade 
kılınmıştır. 

Tarihi Müşabihi mesulün ismi 

400 00 221 2 Mefruşat 28 Teşrinievvel 1340 Konya Deftardarı Hikmet Bey 
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57. Muvazenei Umumiye Kanununun on altıncı 

maddesi mucibince bedeli bin liradan dun mubayaatın 
pazarlıkla icrası cevazı Heyeti Vekile karariyle taş
ralar için üç yüz lira tahdit edilerek bundan fazla 
miktarda pazarlıkla mübayaat icrası vekâleti aidesin-
den istihsali mezuniyete talik olmuş olduğu halde Kon

ya Cinayet Mahkemesinin dört yüz; lira tahmin olu
nan masarifi tefrişiyesinin pazarlıklaj icrası için yalnız 
vilâyetin istihsali mezuniyetiyle iktifa edilmekten naşi 
sarfiyatı mezkûre için tanzim edilmiş olan dört yüz 
liralık avans ilmühaberi vize edilmemiştir. 

Lira 

89 

Kuruş 

88 

Fasıl 

222 

Nevi 
Madde masarif 

4 Harcırah 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

58. Bursa Heyeti Adliyesinden bazı zevata ait 
harcırahın tahsisatın ademi kifayeti hasabiyle nısıf 
olarak tesviye edilmek İstenilmesi mümasili hakkın-

27 Teşrinisani 1340 Bursa Defterdarı Mustafa Bey 

da arz olunan esbaba binaen muvafık olamayacağı 
cihetle olbaptaki avans ilmühaberi Vize edilmemiştir. 

MAARİF VEKÂLETİ 

Lira Kuruş Fasıl 

34 83 233 

Madde 

10 

Nevi 
masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

Maaş ve tahsi-9 Eylül 1340 
sat 

İhsan Bey 

59. 'Müstehikkini ilmiye tertibinden maaşı mu-
hassası bulunan Ömer Fevzi Efendinin Ankara tmam 
ve Hatip Mektebi muallimliğine tayin olunması müna
sebetiyle her iki cihetten aldığı maaşının tevhidiyle bali
ği üzerinden tahsisatı fevkalâde hesap ve tesviye edil
mesi içtihadiyle mumaileyhe vaktiyle müstehikkini il
miye tertibinden tesviye olunan maaşına ait tahsi
satı fevkalâdesinin tam verilmesi doğru görülmeyerek 
bu sebeple fazla verilmiş olan tahsisatı fevkalâdenin 
istirdadı cihetine gidilmiş olduğu mumaileyhin mual
limliğe, ait temmuz maaş ve tahsisatı fevkalâdesini 
muhtevi ita emrinin tetkikinden anlaşılmıştır. 

Müstehikkini ilmiye tertibinden maaş alanların 
muallim oldukları takdirde ne suretle tahsisatı fevka
lâde alacaklarına dair sarahati kanuniye mevcut değil

se de emekdaranı ilmiyeden oldukları için müstehikki
ni ilmiye maaşı almakta bulunmalarına göre vaziyet
leri mütekaidine şibih olup tahsisatı fevkalâde karar
namesinin beşinci maddesinin fıkra'i Saniyesinde dahi 
müstehikkini ilmiye maaşatı için mütejkaidin ve mazu-
lin tahsisatı fevkalâdeleri nispetinde j tahsisatı fevka
lâde verileceği mezkûr bulunmasına tynaen muallim
liğe tayinleri halinde mütekaidin ve frıazulin hakkın
daki ahkâma tabi olarak her iki cihetten aldıkları 
maaşat için ayrı ayrı tahsisatı fevkalâde hesap ve ita
sı lâzım geleceğinden vaktiyle tam olarak tahakkuk 
ve tesviye ettirilmiş olan müstehikkini ricali ilmiye ma
aşına ait tahsisatı fevkalâde farkının istirdadına mahal 
olmadığı beyaniyle mezkûr ita emri vjize edilmeyerek 
iade kılınmıştır. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi 

1 244 — Fotoğraf ücreti 13 Eylül 1340 

Muhasibi mesulün ismi 

Eskişehir Muhasebecisi Nafiz Bey 

60. «Türkiye Darülmuallimin ve Darülmuallimat-
ları» unvaniyle vücuda getirilecek rehbere derç edil
mek üzere Eskişehir'deki mühterik darülmuallimin bi
nasının ele geçirilen aslından istinsah ettirilen resim 
masrafının darülmuallimin ve darülmuallimat masa

rifi faslından mahsup edilmek lâzım gelirken varidatı 
masarifine tekabül etmeyen idarei hususiyelere mer
but mekâtibe muavenet karşılığı olan! 244 ncü fasıl
dan ita emrine raptolunması sebebiyle! meblağı mez-
burun vizesinden imtina olunmuştur. 
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Lira 

891 

Kuruş 

94 

Fasıl 

Muhtelif 

Nevi 
Madde masarif 

— Mübayaat 

Tarihi 

14 Eylül 1340 

61, İzmir dafülmuallimini için pazarlık suretiyle 
mubayaa edilmiş olan muhtelif levazımı tesisiyenin be
deli üç yüz lirayı mütecaviz olmasına ve taşralarda 
bedeli üç yüz lirayı mütecaviz mubayaatın pazarlıkla 

Muhasibi mesulün ismi 

îzmir Defterdarı Faik Bey 

icrası için vekâleti aidesinden istihsali mezuniyet edil
mesi Heyeti Vekile kararı icabından bulunmasına meb-
ni o baptaki ita emri vize edilmemiştir. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi 

23 00 240 — Gece yevmiyesi 18 Eylül 1340 

Muhasibi mesulün ismi 

Matbaai Âmire Niyazi Bey 

62. Kadro ile muayyen hidematta müstahdem 
olan memurine vazifei asliyelerine müteallik olarak sa
ati mesai haricinde vuku bulan iştigallerinden dolayı 
her ne nam ile olursa olsun ücret itası caiz olamaya-

Lira 

10 

Kuruş 

14 

Fasıl 

235 

Nevi 
Madde masarif 

3 Harcırah 

Tarihi 

23 Eylül 1340 

cağına mebni matbaai âmire kapıcısı Ramazan Efen
diye gece yevmiyesi olarak tahakkuk ettirilmiş olan 
mebaliği muhtevi ita emri vize edilmemiştir. 

Muhasibi mesulün ismi 

İzmit Muhasebecisi Rifat Bey 

63- Kocaeli Maarif Müdürünün mekteplere lüzu
mu olan kitapları celp ve tevzi etmek ve bu hususta 
kitapçılarla görüşmek üzere makamı vilâyetten istih
sali mezuniyetle İstanbul'a azimet ve avdetinden do
layı kendisine harcırah tahakkuk ettirilmiş ise de Maa
rif Müdürlerinin vazaifine dair olan talimatname mu

cibince müdüram mumaileyhin kütüp ve levazımı der-
siyeyi bilmühabere tedarik etmeleri ve bu suretle te
mini maksat edilemediği takdir dahi usulen Maarif Ve
kâletine müracaat edilerek mezuniyet istihsalden son
ra gitmeleri muktazi bulunduğuna binaen o bapta
ki ita emrinin vizesi icra olunmamıştır. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

40 234 5 Mübayaat 10 Teşrinievvel 1340 Liseler : İstanbul Şevki Bey 

64. — Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 
otuz ikinci maddesi mucibince alınmış olan avansın 
icrayı mahsubu zımnında tanzim ve vize edilmek üze
re gönderilmiş olan ita emrinin teükikatı neticesinde 
İstanbul ilk ve orta kız mektepleri senei dersiyesi me
rasimi için pasta mubayaa ve bedelinin mekâtip ma
sarifi meyanına ithal edildiği anlaşılmıştır. Bütçeye 
mevzu tahsisat talebinin ibate ve iaşe masarifi kar

şılığı olup bunlar haricinde ihtiyar olunacak her han
gi bir masrafın işbu tahsisata icrayı mahsubu mev
zuu lehinin gayrına sarfı demek olacağı gibi esa
sen bu gibi merasimin bilumum mekteplerde cereyan 
etmemesi böyle bir taamül de mevcut olmadığına 
delalet etmekte olmasına mebni masarifi devletten 
addine imkân görülemeyen pasta bedelinin tenziline 
talikan mezkûr ita emri iade edilmiştir. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

53 14 234 7 Yol masrafı 23 Teşrinievvel 1340 Liseler : İstanbul Şevki Bey 
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65. — Liseler muhasibi mesullüğünden Galatasa
ray Lisesi mutemedine Muhasebei Umumiye Kanu
nunun otuz ikinci maddesi mucibince verilen avans
tan mektepte misafireten mukim darüleytam talebe
sinin duçar oldukları hastalıkların tedavisi zımnında 
etfal hastanesine hini şevklerinde verilen araba ücu-
ratının da tesviye olunduğu vize için gönderilen mah

sup ita emrinin -tetkikinden anlaşılmış ve darüleytam 
talebesi masarifi öksüzler yurdu büjtçesine dahil ol
maktan naşi talebei mumaileyhimin hastaneye şevk
leri masarifinin de öksüzler yurdu bütçesinden mah
subu muktazi bulunmuş olduğuna 
ita emrinin vizesinden istinkâf edilmiştir, 

binaen mezkûr 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

1 200 00 236 1 Levazımı tesi- 25 Teşrinievvel 1340 Liseler : İstanbul Şevki Bey 
siye 

66. — Galatasaray Lisesinin el işleri kısmında 
istimal olunmak üzere mubayaa olunan dolap, sıra 
ve masalar levazımı tesisiyeden madut olmak itiba
riyle esmanımn masarif bütçesinin 236 ncı faslının 
birinci maddesinin mekâtibi umumiye levazımı tesi-

siye maddesinden tesviyesi muktazi olmasına binaen 
faslı mezkûrun ikinci mekâtibi umuntfye âlatı dersiye 
ve kitap esmam maddesine mahsuben tanzim edilmiş 
olan ita emri vize edilmemiştir, 

Lira" Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

796 42 Muhtelif Muhtelif Levazımı tesi- 25 Teşrinisani 1340 îzmir Defterdarı ijaik 
siye 

67. — İzmir Kız Muallim Mektezi vantilatör ve 
telefon tesisatı masarifi ile kristal kapı levhaları, 
elektrik lambaları ve levha kordonu gibi tesisata mü
teallik malzeme bedelinin Maarif bütçesinin 236 ncı 
faslının birinci mekâtibi umumiye levazımı tesisiyesi 

maddesinden mahsubu lazım geldiği; halde 234 ncü 
faslın sekizinci darülmuallimin ve i darülmuallimatı 
iptidaiyeler masarifi maddesinden rfiahsup edilmek 
istenilmesinden naşi olbabdaki ita eröri vize edilme
miştir. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi meisulün ismi 

107 80 Muhtelif Maaş ve tah- 10 Teşrinisani 1340 Tokat Muhasebecisi Hulusi Bey 
sisat 

68. — Tokat ikinci lisesi muallimlerinden olup, 
hizmeti maksuresini ifa etmek üzere istanbul talim
gahına sevk edilmiş olan Halis Efendiye vekâleten 
tayin kılınmış olan vilâyet tahrirat kalemi hulefasın-
dan Cemal Beye vekâlet maaşından dahi tahsisatı 
fevkalâde tahakkuk ettirilmiş olduğu vize için gön
derilen ita emrinin tetkikatından anlaşılmıştır. Vakıa 
tahsisatı fevkalâde kararnamesinin yedinci maddesi 
hükmünce muallimlik ile memuriyeti uhdelerinde 
cem edenlere iki cihetten aldıkları maaşın tevhidiyle 

tahsisatı fevkalâde itası icap ederse İde işbu hüküm 
asaleten ifayı vazife eden muallimlefe ait olup mu
maileyh hakkında memuriyeti asliyesi bulunup da 
ahar bir memuriyete vekâletinden dolayı vekâlet 
maaşı alanlara maaşı aslileriyle vekâlet maaşından 
hangisinin tahsisatı fevkalâdesi miktarı ziyade ise 
onun verileceğine dair bulunan altıncı maddenin 
hükmü tatbik edilmek lazım geleceğij cihetle mezkûr 
ita emri vize edilmemiştir. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi me&ulün ismi 

50 240 — Ücret 16 Teşrinievvel 1340 Matbaai Amire Niyazi Bey 
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69. — Matbaai âmire seyisi Mustafa Ağanın kad
rodaki ücreti yirmi beş lira iken bu miktar ile ifayı 
vazife edemeyeceğini beyan etmekte olmasından 
naşi amele yevmiyesi maddesinden ayrıca yevmiye 

elli kuruş istenildiği anlaşılmış ve kadro İle muayyen 
ücretin her ne sebep ve suretle olursa olsun tezyidi 
gayrı caiz bulunmasına binaen mezkûr yevmiyeyi 
muhtevi ita emri vize edilmemiştir. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

93 00 234 Tesisat 22 Teşrinievvel 1340 Liseler : istanbul Şevki Bey 

70. — Galatasaray Lisesi mutemedine avans ola
rak verilmiş olan mebaliğin icrayı mahsubu zımnın
da tanzim olunan ita emrine merbut evrakı tahkiki-
yenin tetkikinden yemekhane için mubayaa olunan 
peçete kutularının bedeli bulunan dört yüz kuruşun 
da liseler masarifi maddesinden mahsup edilmek is
tenildiği anlaşılmış olup halbuki yemekhane levazı

mı masarifi tesisiyeden olarak 6 ve 2 nci faslın birin
ci levazımı tesisiye maddesinden mahsubu muktazi 
olmasına ve peçete kutusunun yemekhane levazımın
dan madudiyeti de şüpheden vareste bulunmasına 
binaen tashihine taliken mezkûr ita emri iade kılın
mıştır. 

Lira Kuruş Fasıl 

15 00 235 

Madde 

1 

Nevi 
masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

Su bedeli 23 Teşrinisani 1340 Muhasebe Müdürü Nizamettin B. 

71. — Kastamonu İmam ve Hatip Mektebine sarf 
olunan su bedeline müteallik olarak merkezde tanzim 
edilmiş olan havalenamenin bedeli icar maddesine 
mahsup bulunduğu anlaşılıp mezkûr madde ise ci

heti maariften isticar edilecek mebani bedelâtı ka
resine muhtez olmaktan naşi mezkûr havalename vi
ze edilmemiştir. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 

NAFIA VEKÂLETİ 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

500 00 263 Umuru meya-
hiye masarifi 
tesisiyesi 

72. Umuru meyahiye dairesi masarifi tesisiye 
varidat ve lezavımı sairesi için Adana Ovası istikşa-
fat müdürü Nadir Bey namına tanzim edilmiş olan 
avans ilmühaberi; istikşaf at ve inşaat, Iska ve teybi-
si ve Bartın ağızının tathiri ve Menderes'in tathiri 

24 Temmuz 1340 Adana Defterdarı Kâmil Bey 

mecrası ameliyatı için mevzu bulunan 263 ncü faslın 
birinci maddesine mahsup edilmiş ve avans talimat
namesi mucibince mumaileyhe ancak 250 liraya ka
dar avans itası muktazi bulunmuş olması sebepleriy
le vize edilmemiştir. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

3 00 250 2 Araba ücreti 28 Teşrinisani 1340 Bursa Defterdarı Mustafa Bey 
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73. Mudanya hat komiser vekili sermühendisi 
Şefik Beyin hasbelvazife Bursa'ya geldiği sırada is
tasyondan şehre kadar tediye eylediği araba ücreti
nin de yol masrafı olarak harcırah tertibine mahsu
ben ita emrine raptedildiği anlaşılmış ise de Belediye 
Kanunu mucibince herhangi bir şehrin hududu yal
nız mebani ile meşgul olan sahaya münhasır olmayıp 
şehre ait olan bahçeleri de şâmil olacağına ve şehir

lerin tahdidi hududu esnasında istasyonların muan-
ven bulundukları şehir veya kasaba^ veya kariyenin 
sahai işgali dahilinde ad ve telakkisi)de umuru tabii-
yeden bulunmasına mebni şehir ile I istasyonlar ara
sındaki mesafenin dahili şehir addijjle kara harcıra
hına tabi tutulmaması lazım geleceğimden mezkûr ita 
emri vize edilmemiştir. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

14 76 253 1 Keştügüzar 30 Ağustos 1340 Edirne Defterdarı Emin Bey 
harcırahı 

74. Edirne Nafıa Mühendisi Sadettin Beyin har
cırahını muhtevi ita emri evrakı tahkikiyesinin nok-

MÜDAFAAt MİLLİYE VEKÂLETİ 
Nevi Tarihi 

Lira Kuruş Fasıl Madde masarif ; 

san olmasından dolayı ikmaline talikin iade kılınmış
tır. 

Muhasibi mesulün ismi 

230 85 Muhtelif — Maaş ve tah
sisat 

75. Makabline şâmil surette terfi ettirilmiş olan 
on beşinci fırka zabitanı maaş ve tahsisatı fevkalâ-

20 Ağustos 1340 Samsun Hilmi Bey 

desini muhtevi ita emri mümasili hajfckında arz olu
nan esbabı mucibeye binaen vize edjilmemiştir. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi 

62 00 Muhtelif Maaş ve tah- 26 Ağustos 1340 
sisat 

Muhasibi mesulün ismi 

İzmir Saip Bey 

76. Ankara misafirhanesi hesap memuru Abdü-
laziz efendinin muvakkaten garp cephesi tasfiye ko
misyonunda bulunması sebebiyle Haziran 1340 maaş 
ve tahsisatı fevkalâdesi İzmir'de tahakkuk ettirilerek 
ita emrine raptolunmuş ise de bir kıtaya intisabı ve 
uhdesinde vazifesi mevcut olan zabitan ve mensubini 

Lira 

152 

Kuruş 

26 

Fasıl 

301 

Madde 

— 

Nevi 
masarif 

Harcırah 

Tarihî 

31 Ağustos 1340 

askeriye her nerede bulunursa bulunjsun bunlara ait 
maaşatm mensup oldukları kıtalarca jtahakkuk ettiri
lerek tesviye olunması Müdafaai Milliye Vekâleti 
Celilesinin emri iktizasından olmaktan naşi mezkûr 
ita emri vize edilmemiştir. 

Muhasibi mesulün ismi 

77. Malatya'ya tayin edilmiş olan kıdemli yüz
başı Necati efendinin Denizli'den Malatya'ya kadar 
olan harcırahının nısıf olarak tahakkuk ettirildiği ve 
sebep olarak da harcırah tahsisatının ademi kifayeti 
gösterildiği vize için gönderilen ita emrinin tetkikin-

Denizli Vassaf Bey 

den anlaşılmış ve tahakkukatın tahsisatın ademi ki
fayeti sebebiyle noksan icra olunması tahsisat hari
cinde taahhüdatta bulunmayı müstelzfm olarak gayri 
caiz bulunmuş olmaktan naşi mezkur ita emri iade 
kılınmıştır^ 



26 — 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

63 00 302 — Teçhizat 

78. Dördüncü kolordu topçu alayları için muba
yaası iktiza eden üç adet pirimüs lambasının top le
vazımından olmasına mebni müteferrika ile münase-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

80 74 294 1 Muayyenat 

79. Muvazenei Umumiye Kanununun 16 ncı 
maddesi mucibince 10 000 liraya kadar olan müna
kaşalarda asgari müddeti münakaşa bir ay olarak 
tayin edilmek lazım gelirken dördüncü kolordu için 
lüzumu olan süt ve yoğurt hakkındaki münakaşa yir-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

2 325 00 Duyun — Tekâlifi har
biye 

80. 1337 senesinde Eskişehir'in Gökcekısık Jan
darma karakolunca ordu için alınan maahayvan yir
mi adet öküz arabası ve maahayvan bir yaylı araba 
bedeli olmak üzere Hasırcı Çiftliği müsteciri Ekrem 
Bey namına tahakkuk ettirilmiş olan iki bin üç yüz 
yirmi beş lirayı muhtevi ita emrine merbut evrakı 
tahkikiyeden mezkûr araba ve hayvanatın bir kıtai 
askeriyeye mal edildiği sabit olamaması hasebiyle bu 
cihet ledelistihzah bunların ordunun ricatı esnasında 
alındığı ve orduya teslim edildiği karakol kumandan
lığının vesikasından ve beyanatından anlaşıldığı ve bu 
vesikaya istinaden vasaiti nakliye komisyonunca tan
zim kılınan mazbatanın ziri Müdafaai Milliye Ordu 
Dairesi Riyasetinin emriyle ahzı asker kalemince tas
dik olunarak tevrihi keyfiyet edildiği cevabı verilmiş 
ise bu bapda Hazinece mukaddema tanzim kılınmış 
olan talimatnamede kuvayı muntazama tarafından 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

Tarihî Muhasibi mesulün isimi 

18 Eylül 1340 . Eskişehir Osman Bey 

beti olmadığından müteferrikadan mahsup olunmak 
üzere tanzim kılınmış olan ita emri vize edilmemiş
tir, 

Tarihli Muhasibi mesulün ismi 

21 Eylül 1340 Eskişehir Osman Bey 

mi beş gün devam ettirildikten sonra ihalei katiye 
muamelesi yapılmış olduğu anlaşılmasına mebni mü
teahhit ile teati edilmiş olan mukavelename keenlem-
yekün addedilmiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

30 Eylül 1340 Eskişehir Osman Bey 

alınarak mazbataları verilmiş olan eşya ve vesaiti nak
liye için kıtası mevcut olup olmadığına göre yapıla
cak muamele tasrih edilip hangi kıtaya mal edildiği 
sabit olamayan bu kabil eşya ve vasaiti nakliyenin 
sureti tevsikine dair mezkûr talimatnamede bir kayıt 
ve sarahat bulunmadığı ve Usulü Muhasebei Umu
miye Kanununun altmış ikinci maddesi mucibince ita 
emirlerinin istinat edeceği evrakı müsbitenin cetvel 
esamisini ihzar etmek encümeni müşaverei maliyenin 
cümlei salahiyetinden bulunduğu cihetle mezkûr ara
ba ve hayvanların hangi kıtai askeriyeye mal edildi
ği ispat ve Hazinei müşarünileyhanın zikrolunan ta
limatnamesinde gösterilen evrakı müsbite tedarik ve 
ibraz edilmedikçe veya bu mebhaste encümeni müşa
verei maliyeden bir karar istihsal olunmadıkça vize 
edilmesi mümkün görülemeyen mezkûr ita emri iade 
kılınmıştır. 

Tarihi Münasibi mesulün ismi 

55 63 Düyun — Maaş ve tahsi-30 Eylül 1340 
sat 

Karesi Ruhsar Bey 
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81. Katil fiilinden dolayı Divanı Harp karariyle I 
tart ve mahkeme karariyle de on beş seneye mahkûm 

' edilmiş olan zahit vekili Yusuf Fikri Efendinin Di
vanı Harpçe verilen karar neticesine kadar ciheti as
keriye tevkifhanesinde mevkuf bulunduğu zamana ait 
maaşatın açıklar misillu tahakkuk ettirilmiş olduğu an- J 
laşılmıştır. Vakıa Idarei Askeriye Nizamnamesinin 
189 ncu maddesinde «mahpus olan zabitan ve memu
rini askeriyenin haklarında mücazatı kanuniyenin ic
rasına değin muhassas olan maaş ve tayinleri yürü
tülür. Ancak zimmeti miriyesi ve sair gûna ilişkisi 
olanların maaş ve bedel tayinlerinin zaman ve sureti 
itası istizan olunur.» diye muharrer ise de, işbu hü
küm vazaif i resmiyeden mütevellit ceraime ait ve râci 
olup ceraimi adiye ve şahsiyeden dolayı mevkuf ve 
mahkûm olanlar maaşatının sureti tesviyesine dair 
mezkûr nizamname ile mevzuatı sairede bir gûna sa
rahat bulunmamasına ve vazifei mevdualarına müte
allik hususatın gayrı ceraimden dolayı mahkûm olup-
da azlolunmaksızın bir müddet mevkuf kalanlar ve 
yerlerine vekil tayin edilmemiş olanların maaşatının 
ne suretle tesviye edileceği hakkında sepkeden istifsar J 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

77 60 Düyun — Maaş ve tahsi
sat 

82. Üçüncü sınıf tüfekçi ustalığından açığa çıka
rılmış olan Mustafa Asım Efendinin 1339 senei ma
liyesi kânunîsani ve şubat maaşlarıyla tahsisatı fevka
lâdesini muhtevi ita emrinin tetkikinden mumaileyhin 
ne suretle açığa çıkarıldığı tebeyyün edemediği gibi 
maaşının tam ve tahsisatı fevkalâdesinin yüzde seksen 
olarak tahakkuk ettirilmesi sebebi de anlaşılmadığı
na binaen bu cihetler ledelistizah Amasya Kalem Ri
yasetinin 18 Haziran 1340 tarihli emirnamesi muci
bince muamelei tahkikiye ifa kılındığı beyan olun
muştur. 1 Teşrinisani 1339 tarihinden muteber adde
dilmiş olan 26 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun 
üçüncü maddesinde, işbu kanunun mebdei meriyetin
den evvel açığa çıkarılmış ve badema çıkarılacak er
kân ve ümera ve zabitan ile memurin ve mensubini 
askeriyeye seferberlik ilgası tarihinden itibaren işbu 
kanun ile tayin edilen maaş ve tahsisatın nısfı sefer
berliğin ilgası tarihinden evvel muhassesatı sabıkaları
na göre maaşı aslîleri tam ve tahsisatı fevkalâdeleri i 

üzerine mülga Şûrayıdevlet Maliye ve Nafia Daire
sinin 26 Şubat 1337 tarihli mazbatasında, ceraimi 
adiye ve siyasiyeden dolayı mahkûm fakat memuri
yetle alâkaları berdevam bulunanların maaşatı hak
kında olunacak muameleye dair ahkâmı mevcudei 
kanuniye ve nizamda mabihittatbik olacak bir esas ve 
kaide mevcut bulunmadığı cihetle bu bapta kavaidi 
umumiyeye müracaatla halli mesele j olunmak icap 
edip binaberin ahkâmı umumiye icabıjıca ücrete istih
kak veya bilfiil ifayı hizmet etmek veya hizmete hazır 
ve amade bulunmakla meşrut ve mukayyet olduğun
dan ve memurini mahkûmenin mahpus kaldıkları 
müddetçe vazaif ve umuru memurelerini rüyet ve tem-
şiyete kadir olamayacakları gibi amele hazır ve mü
heyya da addedilemeyeceklerinden müddeti mezîbure 
için yerlerine vekil tayin olunsun olunmasın kaideten 
maaştan mahrumiyetleri ve ancak vazifeleri vekâleten 
idare edilmiş ise vekilin nizamen kesbi; istihkak eyleye
ceği maaşının tesviyesi lâzım geleceği gösterilmesine 
mebni mumaileyhin iştikakını muhtevi ita emri iade 
kılınmıştır. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

7 Eylül 1340 Tokat : Faik Bey 

13 Kânunuevvel 1335 tarihli Kararnamenin üçüncü 
maddesi mucibince nispeti muayyene üzerinden verile
ceği musarrah ve 6 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanun 
ahkâmına nazaran 26 Ağustos 1338 tarihinden evvel 
Millî Orduya iltihak edip İstiklâl Mjicahedesine işti
rak eden erkân ve ümera ve zabitan ile memurin ve 
mensubini askeriyeden Ordunun hali hazıra rücuu do
layısıyla açıkta kalanlara açığa çıkarıldıkları tarihten 
itibaren 1339 sehei maliyesi nihayetine kadar tam ma
aş ve tam tahsisatı fevkalâde tesviyesi muktazi bulun
muş olduğu cihetle mumaileyhin idareten açığa alın
mış olmasına göre salifülarz 26 Teşrinievvel 1339 ta
rihli Kanun mucibince maaş ve tahsisatı fevkalâdesi
nin nısıf ve ordunun hali hazara rücuu dolayısiyle 
açıkta kalmış bulunmasına göre dahi 6 Teşrinievvel 
1339 tarihli Kanun veçhile maaş ve tahsisatı fevka
lâdesinin tam olarak tesviyesi lâzım geleceğinden bu 
veçhile icrayı icabına talikan mezkûr ita emri vize 
edilmemiştir, 
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Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

29 13 301 — Harcırah 

83. Esaretten avdet ederek misafireten Kılıç Ali 
Paşa Şubesinde bulunduğu sırada Samsun'a tayin edil
miş olan Zabit Vekili Kâmil Efendiye verilen aile 
harcırahı ailenin bulunduğu BursaMan itibaren hesap 
ve harcırah tahsisatının ademi kifayeti hasabiyle bu 
hesap üzerine verilmesi lâzım gelen miktarın da nısfı 
tahakkuk ettirilerek ita emrine raptedilmiş olduğu an-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

60 00 Düyun — Maaş 

84. Altıncı Fırka Sertabibi Niyazi Beyin Eylül 
1338 iptidasından muteber olmak üzere kaymakamlı
ğa terfii 6 Haziran 1335 tarihinde iradei milliyeye ikti
ran etmiş olmaktan naşi Eylül 1338 tarihinden Şubat 
1339 tarihine kadar altı aylık farkı maaşının tesviyesi 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

30 87 301 — Harcırah 

85. — İstanbul Müdafaai Milliye Komisyonu ma
kineli tüfek kısmına naklen tayin edilen elli yedinci 
fırka idare heyetinden birinci sınıf Fahri Efendinin 
maaile İzmir'den Dersaadete azimeti için tahakkuk 
ettirilen harcırahını muhtevi ita emrinin tetkikinden 
aileye ait rapor ve şimendifer ücuratının da sülüs 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

100 00 303 1 Defatiri mat
bua 

86. — Müdafaai Milliye bütçesinde evrak ve de
fatiri matbua tertibi olduğu halde İzmir Kuvayı Ha
vaiye Müfettişliği için mubayaa olunan defatiri mat-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

11 97 301 — Harcırah 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

10 Eylül 1340 Samsun : Hilmi Bey 

laşılıp halbuki harcırah kararnamesinin 23 ncü mad
desini müfessir Meclisi illî kararına göre ailenin me
murun nezdinde farz edilmesi lâzım geleceği gibi tah
sisatın ademi kifayeti hasabiyle İstihkak Kanununun 
noksan tahakkuk ettirilmesi de gayrı caiz bulunmasın
dan naşi mezkûr ita emri vize edilmemiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

13 Eylül 1340 Denizli : Vassaf Bey 

cihetine gidildiği vize için gönderilen ita emrinin tet
kikinden anlaşılmış ve makabline şamil terfiat icrasına 
İdarei Askeriye Nizamnamesi ahkâmı gayrı müsait 
bulunmuş olmasına mebni maaşı mezkûru muhtevi it-
ma emri vize edilmemiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

14 Eylül 1340 İzmir : Mehmet Sait Bey 

olarak hesap edildiği anlaşılmış ve halbuki kumpan-
yalarca bilet esmanından sülüsan nisbetinde icra edi
len tenzilat zabitanın şahıslara mühasır bir imtiyaz 
olup bundan müstefit olmayan efradı aileye tam üc
ret tahakkuk ettirilmesi muktazi olmasına binaen 
mezkûr ita emri vize edilmemiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

14 Eylül 1340 İzmir : Ahmet Saip Bey 

buanın kırtasiye maddesinden mahsup edilmiş olduğu 
muvafık olmamaktan naşi defatiri müzkûre bedeli 
muhtevi ita emri vize edilmemiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

14 Eylül 1340 İzmir : Ahmet Saip Bey 
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87. — Otuz yedinci alay kumandan muavini Kay
makam Nizamettin ve yüz yetmiş altıncı alayın bi
rinci taburu kumandanı binbaşı Osman Beylerin aile 
harcırahları ailenin ikamet ettikleri İzmir'den tahak
kuk ettirilmiş ve halbuki ailelerin memurun nezdinde 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

70 00 Muhtelif — Maaş ve tah
sisat 

88. — Dördüncü kolordu topçu, alayında misafir 
mülâzımı evvel Tevfik Efendiye kadroya gayri dahil 
Akören mühimmat deposunde istihdamından dolayı 
tam maaş ve tahsisatı fevkalâde tahakkuk ettirilmiş 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

1424 00 Muhtelif Muhtelif Maaş ve tah
sisat 

89. — Elli yedinci fıkraya merbut kıtaatı muh
telif ede müstahdem efradın Temmuz 1340 maaşları
nı havi ita emirlerinin tetkikatı sırasında kadro fev
kinde efrat istihdam edildiği görülmesi üzerine sep-
keden istizaha verilen cevapta, işbu tezayüt hükümet
çe görülen lüzum üzerine fırkanın piyade taburları mev-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

2690 50 302 tesisat 

90. — Mektebi Harbiye için imal ettirilmiş olan sı
ralarla numaralar üzerine vaz olunacak mermer taş 
ve yemek masaları esmanının müteferrika maddesin
den mahsup cihetine gidildiği vize için gönderilen ita 
emrinin tetkikinden anlaşılmıştır. Levazımı mezkûre-
nin müteferrika tahsisatiyle münasebeti olmamasına 
ve Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesinin 303 ncü 
faslının dördüncü maddesini teşkil eden masarifi tesi-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

9 00 6 1 Maaş ve tahsi
sat 

27 6 2 

farz olunacağı Büyük Millet Meclisij kararı tefsiri 
icabından bulunmuş olmasın binae^ ailei mezkûre 
harcırahının mumaileyhimanın memuriyeti sabıkaları 
mahallinin mebde ittihazı suretiyle tjahakkuk ettiril
mesi zımnında o babdaki ita emri iade kılınmıştır, 

Tarihi Muhasibi mesjulün ismi 
; 1 

15 Eylül 1340 Eskişehir : Osman Bey 

ise de tam maaş alabilecek memurinin kadro dahi
linde bir hizmette istihdam olunması muktazi olmak
tan naşi o babdaki ita emri vize edilmemiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 
, . j 

17 Eylül 1340 İzmir : Ahmet Sfcip Bey 

cudunun altışaryüz nefere iblağından ileri geldiği beyan 
olunmuş ise dte Muvazenei Maliye Encümenince tespit 
ve Meclisi Âlice de tasdik edilmiş plan kadroların 
Meclisi Müşarünileyhamn mezuniyeti j lahik olmaksı
zın tadil ve tevsii gayri caiz bulurjması hasabiyle 
mezkûr ita emirlerinin vizesinden intijıkâf edilmiştir. 

Tarihi Müşabihi mesulün ismi 

24 Eylül 1340 Mekâtibi askeriye; Muhasibi İh
san Bey 

siyenin gerçi ciheti aidiyeti tasrih edilmemiş ise de 
mektebi olmıyan devair bütçelerinin hiç birinde ma
sarifi tesisiye unvaniyle bir tertip mevcut olmaması 
delaletiyle masarifi mezkûrenin mekâtjibe muhdes ol
duğu anlaşılmasına binaen esmamı mebhusenin mad-
dei merkumeden mahsup olunmasına talikan mezkûr 
ita emri iade kılınmıştır. 

Tarihi Müşabihi mesjulün ismi 
j 

8 Eylül 1340 İstanbul Askeri Fajbrikaları Talat 
Bey 



91. — Ermenek ahzı asker şubesi hesap memuru 
olup berayı tebdilhava Dersaadet'te iken Müdafaai 
milliye Vekâletince açığa çıkarılarak 17 Haziran 1340 
tarihinde fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi emrine 
verilmiş ve oraca da 26 Temmuz 1340 tarihinde bez 
fabrikası münhalatından birine tayin kılınmış olan 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

21 88 Muhtelif Masarifi se
feriye 

92. — Müteferrika nizamnamesinin sekizinci mad
desinin 34 numaralı fıkrasında: Hasbelicap şehir da
hil ve haricinde bir mahalle memuren gönderilecekle
re vapur şimendifer, tranvay ve beygir ve ledelhace 
araba ücretleriyle beytutet masraflarının müteferrika-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

45 6 301 Harcirah 

93. — Emrazı akliyeden tahtı tedaviye alınıp görü
len lüzum üzerine Dersaadet'e sevk edilmiş olan al
tıncı kolordu mimarı Fuat Efendinin yol masrafı ha-

. ricrah faslına mahsuben ita emrine rapt olunmuş ise-
de bu misullulere harcırah kararnamesine tevfikan 
harcırah itasına imkân görülemeyip ancak idarei as
keriye nizamnamesinin harcırah faslına müzeyyel ni
zamnamenin ikinci maddesinde «Kolağasından nefe-
ratı askeriyeye kadar vücutça görülecek mazeret üze
rine devairden celp edileceklerin ve ledeliktiza mua
yene! şahsiye ve tıbbiyeleri icra edilmek veyahut il-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

49 56 Düyun — Harcırah 

94. — Yüzbaşılıktan mütekait Saadettin Efendi ile 
ailesinin İzmit'ten Çorum'a kadar olan aile harcırahı
nın sekiz lira on kuruş noksan tahakkuk ettirildiği an
laşılarak sebebi ledelistizah, havale bakiyesinin ademi 
müsaadesinden naşi böyle yapıldığı cevabı veril-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

54 00 301 — Harcırah 

30 — 

Ömer Hıfzı efendiye açığa çıkarıldığı tarihten bez 
fabrikasına tayini tarihine kadar geçen müddet zarfın
daki istihkakının açıklar misillu nısıf olarak tahakkuk 
ettirilmesi icap ederken tam olarak tesviyesi cihetine 
gidildiği vize edilmek üzere gönderilen ita emrinin tet
kikinden anlaşılarak mezkûr ita emri iade kılınmıştır. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

28 Eylül 1340 Tokat : Faik Bey 

dan tesviye olunacağı sarahaten mezkûr olduğu cihet
le altıncı kolordu sıhhiye deposu müdürü Mahmut 
Nedim Efendinin han ücreti olarak tediye eylediği 
meblağın icrat tertibinden mahsubu zımnında tanzim 
olunan ita emri iade kılınmıştır. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

29 Eylül 1340 Tokat : Faik Bey 

letleri icabmca ameliyatı cerrahiye ifa olunmak üze
re bir mevkiden diğer bir mevki hastahanesine ve teb-
dilhavaya gönderilmek lâzım gelenlerin nizamı mu
cibince azimet ve avdet harcırahlarının bilhesap tes
viye ve ifasiyle tertipleri meyanına ithalen mahsubu 
icra olunur.» diye muharrer olmasına nazaran bu ka
bil masarifin esasen hidematı devletten addedilmiş ol
duğu anlışlmakla müteferrika nizamnamesi ahkâmına 
tevfikan yalnız sevk masarifini müteferrika tertibin
den tesviyesi lâzım geleceği beyaniyle mezkûr ita emri 
iade kılınmıştır. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

29 Eylül 1340 Samsun Hilmi Bey 

miş ise de havalenamesinin gayrı kâfi olmasından naşi 
istihkakın noksan olarak ita emrine raptolunması tah
sisat haricinden taahhüt demek olacağına binaen o 
babdaki ita emri iade kılınmıştır. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

12 Teşrinievvel 1340 Muhasebe Müdürü : Macit Bey 
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95. — Dumlupmar'da icra kılınan merasime iştirak 
eden Müşir Fevzi Paşa Haziretlerinin maiyetlerinde 
bulunan bazı zabitana tahakkuk ettirilen yol masrafla

rını muhtevi ita emri mahiyeti 
bu merasime iştirakin hidematı 
olamıyacağına binaen vize edilmemiştir 

hususijyeyi haiz olan iş-
devletten addi mümkün 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

394 00 296 Yem torbası 20 Teşrinievvel 1340 Tokat : Faik Bey 
ve gebre 

96. — Tokat'daki kıtaatı askeriye için lüzum görü
len kıl yem torbası ile gebrelerin münakaşasında müd
deti kanuniyesi nazarı dikkate alınmadığından dolayı 

o babda müteahhit tüfekçi zade Behçet Efendi ile 
münakit mukavelename hükümsüz addedilmiştir. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tatil i Muhasibi mîsıuiün isimi 

69 80 Duyun Mükâfatı nak
diye 12 Teşrinievvel 1340 Eskişehir : Osm|ın Bey 

97. Büyük Mîllet Meclisi Takdirnamesini haiz 
olması hasebiyle yüzbaşı Ahmet Cemal Efendiye ve
rilmek üzere tahakkuk ettirilmiş olan mükâfatı nak-
diyeden harp vergisi kat edilmiş olup halbuki mez
kûr vergi yalnız Muvazenei Umuırıiyeye dahil ve ha
ricinde verilen bilumum maaşaıt ve muhassesat ve 

muayyenattan kat olunmak muktazi 
kâfiatı nakdiye bir hizmeti mübimmç 
mukabili olarak maaş ve mufaassesattan 
lunmadığına binaen harp vergisi olarak 
miş olan milktarm ilavesine talikin 
emrinin vize edilmesinden istinkâf o 

olduğuna ve mü-
veya fevkalâde 

madut bu-
tenzil edil-

olbapdaki ita 
unmuştur. 

Lira 

295 

Kuruş 

00 

-
Fasıl 

306 

Nevi 
Madde masarif 

—> Maaş ve tah
sisat 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

26 Teşrinievvel 1340 Samsun: Pertev İEJey 

98, Çarşamba afazi asker şubesi muamelât me
muru kıdemli yüzbaşı Alaattin Beyin 1 Mayıs 1340 
tarihinden muteber olmak üzere binbaşılığa terfii ic
ra kılınmış ve mumaileyh haziran gayesine kadar 
mezkûr vazifede müstahdem olmasından naşi mu
kaddema kıdemli yüzbaşılıik üzerinden tesviye kılın
mış olan mayıs maaşının farkı hazirana ait binbaşı
lık maaş ve muhaıssesatiyle birlikte tahakkuk ettiri

lip ita emrine raptolunmuştur. Evvelen 
şâmil terfiler idarei askeriye nizamiıarne 
esasdyeye muhalif olmasına; saniyen 
kadro mucibince bir binbaşı mevcut 
yi vazife eylediği malum okluğu 
açıktan binbaşılığa terfi ettirilmesi kidro 
nafii bulunmasına binaen mezkûr dta 
melesi icra olunmamıştır& 

hakle 

Lira Kuruş 

20 00 

Fasıl 

Mutelif 

Nevi 
Madde masarif 

— Maaş ve tah
sisat 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

29 Teşrinievvel 1340 Muhasebe Mudi mü : Macit Bey 

: Makable 
ve kavaidi 

: Mezkûr şubede 
ye o tarihte ifa-

mumaileyhin 
esasına mu-

emrinin vize mua-
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99. Motor kanlbotlarında müstahdem mülazım 
Üsküdarlı Mahmut Hayrettin Efendinin senei haliye 
mart ve nisan maaş ve tahsisatı fevkalâde farkı ola
rak tahakkuk ettirilmiş olan yirmi lirayı muhtevi ita 
emrinin tetkikinden mumaileyhin kıdemi 1 Eylül 1339 
tarihinden muteber olmak ve mühassesatı 1 Mart 
1334 tarihinden itibaren tesviye edilmek üzere mü-
lazimliğe icrayı terfii 19 Haziran 1340 tarihinde 
miljliyeye iktiran etmiş olduğu anlaşılmasına ve idarei 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

5 000 33 299 1 Mubayaat 

100. Eskişehir Ermeni kulübü namiyle maruf 
olup sülüsü müteveffa Habib Hakkı Efendi verese
sine ve sülüsanı da hazkıei maliyeye ait olan binanın 
izalei şüyuu zımnında bilmüzeyedie furuhtu karargir 
alarak mahkeme marifetiyle yedi bin beş yüz lira 
Ikıymet takdir edilmiş olduğu halde dördüncü kolor
du kumandanlığiyle vereseden biri tarafından müza
yedeye biiştirak on beş bin bir lirada kolordu uhde
sinde takarrür etmiş olduğu bedeli mezkûru muhtevi 
ita emrine merbut evrakı tahkikiyenin tetkikinden 
müstebar olmuştur. Halbuki istimlâk kararnamesi
nin birinci maddesinde, istimlak edilebilecek emlak 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

83 63 Düyun — Maaş 

101. Makineli tüfekçi ustası müteveffa Mehmet 
Şükrü Efendinin üçüncü sınıf ustalığa tefii Temmuz 
1338 tarihinden muteber olmak üzere 11 Teşrinisani 
1339 tarihinde tasdike iktiran etmiş oknası sebebiyle 
1338 senesi Temmuzundan 1339 senesi Şubatı gaye-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

36 50 Duyun — Maaş 

102. Mülazımı evvel Bektaş Efendinin Eylül 1338 
tarihinden muteber olmak üzere yüzbaşılığa terfii 
4 Temmuz 1330 tarihinde tasdike iktiran eylemiş ol
masından naşi Eylül 1338 tarihinden Şubat 1339 ga
yesine kadar farkı maaşının tesviyesi cihetine gidildiği 

askeriye nıizamnamesinin ahkâmı mer'i mevaddma 
nazaran zabitan ve mensubini askeriye maaşatının ta
rihi nasıplarından itibaren hesap ve itası lâzım gelip 
tarihi nasıp dahi salifürzzikr nizamnamede iradei 
milliyeye iktiran tarihi olarak irae kılınmış olduğu 
gibi esasen ifa edilen bir hizmete mukabil ita olu
nan maaşâtın hizmet ifa olunmaksızın tesviyesi ah
kâmı umumiyeye de muhalif bulunmasına mebrüi 
mezkûr ita emri vize edilmemiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

2 Teşrinisani 1340 Eskişehir : Osman Bey 

ve arazi meyanmda hastahane ve kışla gibi müesse-
satı askeriye mezkûr oknalklia beraber beşinci mad
desinde dahi (menafii umumiye için istimlâkine lü
zum görünen arazi ve ebnıiye) diye zikir ve tasrih 
edilmesine ve mezkûr binanın dalirei askeriye ittihaz 
edileceği anlaşılrnası hasebiyle bunun müessesatı as
keriyeden olacağı ve menafii umumiyeye ait buluna
cağı derkâr olmasına binaen istimlâk kararnamesine 
tevfikan teferruu icap eden mevzubahis binanın mü
zayedeye iştirak suretiyle mubayaası gayrı caiz olaca
ğından bahisle mezkûr ita emri vize edilmemiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

18 Teşrinisani 1340 Bursa : Fuat Bey 

I sine kadar farkı maaşı veresesine tesviye için ita em-
! rine raptolunmuş ise de emsali hakkında dermeyan 
' olunan esbabı mucibe ile vize edilmeksizin iade kılın

mıştır. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

2 Teşrinievvel 1340 Bursa : Fuat Bey 

vize için gönderilen ita emrinin tetkikinden anlaşıl
mış ve bu suretle terfatı idarei askeriye nizamnamesli 
ahkâmına muhalif bulunmuş olduğu cihetle mezkûr 
ita emri iade kılınmıştır. 
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Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün isini 

1 926 2 Muhtelif Muhtelif 

103. ödemiş malsandığının Mart, Nisan 1340 
zarfındaki sarfiyatının icrayı mahsubu zımnında tan
zim edilmiş olan ita emri muhteviyatı meyanında 
mülga süvari otuz üçüncü alayın fahri kumandam 
Ödemişi İsmail Efeye hayvan bedeli namiyle Mü-
dafaai Milliye 1337 senesi bütçesinin hayvan bedeli 
tertibinden sabıka duyunu olarak tediye edilmiş olan 
1 670 liranın da dahil olduğu görülerek mumaileyh
ten alınan hayvanların Tedariki vasaiti nakliye Kanu
nuna tevfikan mı, yoksa vazıyed suretiyle mi alın
dığının izah ve bu takdirde yedinde mevcut bulun
ması lâzım gelen mezabit ve evrakı müteferrikasının 
irsal olunması muhasibi mesulüğe ledettebl'iğ verilen 
ecvapta, meblağı mezburun Ödemiş Şube Riyasetin
den tevdii edilen Müdafai Milliye Vekâletinin emri 
telgrafisi üzerine tanzim olunan düyun ilmühaberi 

15 Teşrinievvel 1340 izmir : Saip Bey 

mucibince vürut eden havalenameye! müsteniden te
diye edildiği ve bundan başka mal sandığına malumat 
ve evrak mevcut bulunmadığı bildirilmiştir. Mücahedei 
milliye esnasında gerek tekâlifi milliye gerek vazıyed 
suretiyle alınan eşya, evrak ve vasaiti nakliye bedelâ-
tının sureti tediye ve mahsubuna müteallik 12 Nisan 
1339 tarihli kanun ile oma ait talimatnamelerde düyu
nu mezkûrenin tediye ve mahsubu için vücuduna lü
zum gösterilen mazbataların paranın hini tediyesinde 
mal sandığınca aranılmaması ve mezkûr mazbatalar 
zayi olduğu veya esasen alınamamış \ bulunduğu tak
dirde olbabdaki talimatname ve tahriratı umumiyeler-
de tavzih edilen şekilde muamele olunmaması hilafı 
kanun sarfiyat icrası demek olduğundan mezkûr ita 
emri vize edilmeksizin iade olunmuştur, 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

118 303 6 Masarifi muha- 26 Teşrinievvel 1340 Muhasebe Müdürü Malik Bey 
keme 

104. Masarifi muhakeme ve ücreti tebliğiye ola
rak hukuk müşavirliği tarafından masrufı mebaliğin 
icrayı mahsubu zımnında irsal kılınmış olan ita em
rine merbut evrakı tahkikiyenin tetkikinden müba

şeret ücretlerinin harcırah kararnamesiyle tayin edil
miş olan miktar fevkinde tesviye edilmiş olduğu anla
şılmaktan naşi mezkûr ita emri vize edilmemiştir. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi meŞulün ismi 

35 00 302 — Mahrukat 6 Teşrinisani 1340 izmir : Saip Bey 

105. izmir tathirat istasyonlarındaki hamamlarda 
ihrak olunan odunlar bedelinin mahrukat tertibinden 
icrayı mahsubu müktazi olmaktan naşi müteferrika 

tertibine mahsuben tanzim kıhnan ita emri vize edil
memiştir. 

Lira Kuruş 

26 00 

Fasıl 

297 

Nevi 
Madde masarif 

— Levazım 

Tarihi 

Teşrinisani 1340 

106. Müdafaaj Milliye binek otomobili için Ktr-
şehrinde mubayaa edilmiş olan dört teneke benzin es-
manını muhtevi ita emri 1340 senesinde vekillerin tah-

Muhasibi mesulün ismi 

Ankara: Ahmet Bey 

sisatı tezyit edilerek otomobH benzinlerinin tedariki 
kendilerine terk editaaiş olmaktan naşı vize edilme
miştir. 
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Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

437 50 291 Maaş ve tahsi- 12 Teşrinisani 1340 Mektebi Harbiye : thsan Bey 
sat 

107 - 108. Kimyahanei Askerî Müdürü iken kay
makamlığa terfi eden ve kimyahane kadrosunda kay
makam mevkii bulunmaması hasabiyle Gülhane Ta
babeti Askeriye Mektep seririyatına tayin olunan Va
sıf Şerif Beyin kemakân kimyahanede ifayı vazife et
tiği ledelistizah alınan cevaptan anlaşılmış ve halbu

ki kimyahanede kadrosu mucibince iki binbaşı mev
cut olarak miri mumaileyhin kaymakam rütbesiyle 
orada istihdamı kadroyu tebdil ve tersi mahiyetinde 
bulunmuş olduğuna binaen 16 Haziran 1340 tarihin
den Eylül 1340 nihayetine kadar maaş ve tahsisatı 
fevkalâdesini muhtevi ita emri iade kılınmıştır. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

*65 80 301 Harcırah 

109. Samsun Hastahanesi etıbbasından Kayma
kam Behram Beyin 1319 tevellüttü efradın muayene
sine azimet ve avdetinden dolayı tahakkuk ettirilmiş 
olan harcırahın meyanında binekten maada bir de 
mekkari hayvanı ücreti olarak dört liranın dahil bu
lunduğu vize için gönderilen ita emrinin tetkikinden 

13 Teşrinisani 1340 Samsun : Hilmi Bey 

anlaşılmış ve harcırah kararnamesinin mevaddı mah-
susasında her memur için bir adet vasıtai nakliyei hu
susiye kabul ve eşyayı zatiye mevzubahis edilmemiş 
olduğu cihetle mekkâri ücretinin tenziline talikan 
mezkûr ita emri iade kılınmıştır. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

2 060 00 306 Maaş 
sat 

ve tahsi- 15 Teşrinisani '1340 Mektebi Harbiye : thsan Bey 

.110. İkmali tahsil etmek üzere Mektebi Harbiye-
ye sevk olunacak zabitanın adedi kadroda beş yüz ola
rak tespit edilmiş olduğu halde mektebi mezkûre bu 
miktardan fazla zabit sevk olunduğu mumaileyhimin 

maaş ve tahsisatı fevkalâdelerini muhtevi olarak vize 
için gönderilen ita emrinin tetkikinden anlaşılmış ol
duğuna binaen mezkûr ita emri vize edilmemiştir. 

Lira Kuruş Fasıl 

1 064 32 294 

Madde 

1 

Nevi 
masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

Tabhiye ücreti 

111, İzmir mevkii müstahkem ekmek tabhiye mü
teahhidi ile teati olunan mukavelenamenin on altıncı 
maddesinde, müteahhidin tabıh edeceği beher yüz ki
lo dakike mukabil cinse göre yüz kırk iki buçuk ki
lo ekmek vereceği ve on yedinci maddesinde de ücreti 
tabhiye olarak müteahhide doksan kuruş ita edilece
ği sarahaten mezkûr olduğu ve ekmek miktarının da-
ki'kin nevine göre tenakus veya tezayüt edeceğine da
ir bir kayıt gayrı mevcut bulunduğu halde muatoharen 
piyasada düz kırma un bulunamamasından naşi üç 

19 Teşrinisani 1340 tzmir : Ahmet Saip Bey 

yıldız un mubayaa edilerek müteahhide ita kılınmak 
ve beher yüz kilo dakika mukabil beher adedi dört 
yüz ellişer gram olmak üzere müteahhitten yüz otuz 
iki kilo ekmek almak şeklinde mukavelenameye mad-
dei müzeyyele ilâve kılınmış olduğuna müteahhidin 
matlubunu muhtevi ita emrinin tetkikiyle ittıla hâsıl 
olmuş ve işbu maddei müzeyyele tadili mukavele de
mek olduğuna binaen mezkûr ita emrinin vizesi icra 
edilmemiştir. 
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Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Müşabihi mesulün ismi 

182 00 299 1 İnşaat 

112. — İzmir'de Gaziemir pavyonlarının pazarlık
la icrasına karar verilen tamirat masarifi keşifnamesi 
mucibince üç yüz lirayı mütecaviz bulunmasına ve 
taşralarda üç yüz lirayı mütecaviz mübayaat ve in-

22 Teşrinisani 1340 İzmir : Ahmet Saip Bey 

saatin pazarlıkla ifası için masrafın taalluk ettiği ve
kâletin istihsali mezuniyeti Heyeti Vekile kararı ikti
zasından olmasına binaen masarifi mezkûreye müte
allik avans ilmühaberi vize edilmemiştir. 

Lira Kuruş Fasıl 

170 52 329 

Madde 

1 

Nevi 
masarif Tarihi Müşabihi mesulün ismi 

Esaret maaşı 

113. — Üçüncü kolordu hesap memuru Abdül-
mecit Efendinin 1336 senesi esareti matbubatına ait 
mebaliğ hükümeti milliye düyunu addolunarak nak
den tesviye edilmek üzere ita emrine raptolunmuş ise 
de mumaileyhin esaretten avdetinde doğruca hükü
meti milliyeye iltihak etmeyip bir müddet İstanbul'da 
kalmış olduğu anlaşılmasına ve hali esaret hükümeti 
milliyeye iltihaka mani esbabı müçbireden olup esir 
olanların temayülâtı kalbiyelerine esaretten avdet 

20 Teşrinisani 1340 İstanbul ; Rifat Bey 

ederek doğruca hükümeti milliyeye iltihak etmiş ol
maktan başka bir delil ile ıttıla gayri mümkün bu
lunmasına binaen esaretten avdet ederek bir müd
det İstanbul'da kaldıktan sonra hükümeti milliyeye 
iltihak etmiş olanların zamanı esaretlerine ait maa-
şatm hükümeti milliye düyunundan addolunması 
muvafık olamayacağı beyaniyle mezkûr ita emri vi
ze edilmemiştir. « 

Lira 

75 

Kuruş 

00 

Fasıl 

325 

Madde 

— 

Nevi 
masarif 

Ücret 

Tarihi 

22 Temmuz 1340 

Müşabihi mesulün ismi 

Adana : Kemal Bey 

114. — Adana mıntıkasında ziraat mütehassısı 
namiyle muvakkaten istihdam olunmuş olan Rüştü 
Beyin ücretini muhtevi ita emrinin tetkikatından mu
maileyhin keyfiyeti istihdamı tasvibi vekâlete iktiran 
etmemiş olduğu anlaşılmış ve mübadele ve İmar ve 
İskân Kanununun yedinci maddesinde: «Maaş ve 
masrafları mübadele ve imar ve İskân masarifi umu-
miyesi faslından verilmek üzere mübadele ve İmar 
ve iskân umuru için lüzumu kadar mütehassıslar celp 

ve istihdamına ve indelhace bu babda tetkikat icrası 
için icap eden mahallere memurini mahsusa izamına 
ve hidematı muvakkate için lüzum görüldükçe ücret
li memur istihdamına imar ve iskân vekâleti salahi-
yettardır»' diye muharrer olması hesabiyle memurini 
muvakkate istihdamı için vekâletin emir ve mezuniye
ti muktazi bulunmuş olmaktan naşi mezkûr ita emri
nin vize muamelesi icradan imtina olunmuştur. 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi 

581 325 — İnşaat 2 Eylül 1340 

Müşabihi mesulün ismi 

Karesi : Hamd Tosun Bey 

115. — Emvali metruke tamiratına ait amele yev
miyesini muhtevi ita emrine keşfi evvel evrakının 
rapt edilmemiş olmasından naşi rapten irsali zımnın
da mezkûr ita emrinin iadesi üzerine tamiratı mez-
kûrenin müstaceliyetinden dolayı keşfi evvel tanzimi 

âtiye talik edilmiş olduğu cevabı verilmiş ise de inşaat 
ve tamirat masarifinin tahakkuku keşfi evvel tanzimine 
mütevakkıf bulunması sebebiyle vize muamelesi ifa 
olunmamıştır. 
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Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

10 000 00 325 — Masarifi 
umumiye 

116. — Bursa İmar ve İskân mıntıkasınca muha
cir haneleri inşası için açılan münakaşa şeraiti me-
yanında müteahhitlere avans itası münderiç olmadığı 
halde ihaleyi müteakip yapılan mukavelenamenin im
zası sırasında müteahhidin İsrarı ve vekâletin mezu
niyeti üzerine müteahhide avans olarak on bin lira 
verileceğine dair mukavelenameye bir maddei mü-
zeyyele ilâve kılınmıştır. Gerçi mezkûr inşaat için mü
teahhitlere miktarı münasip avans verileceği Anka
ra'da çıkan Hâkimiyeti Milliye Gazetesiyle ilân edil
miş ise de avansın ne nisbet üzerine verileceği tayin 
edilerek münakaşa şartnamesi m'eyanına derç ve ma-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

134 29 325 — Masarifi 
umumiye 

117. — Kadroda on beş lira maaşlı iskân memur
lukları ve on iki lira maaşlı iskân kâtiplikleri mevcut 
bulunduğu halde Erdek iskân memuriyetinde elli lira 
ücreti şehriyei maktua ile bir ve Erdek ve Edremit 
ÎSkân kâtipliklerinde kırk beşer lira ücretli iki me
mur istihdam edildiğine vize için gönderilmiş oian 
ita emrinin tetkikiyle ıttıla hâsıl olmuş ve Mübadele 
îmar ve İskân Kanununun yedinci maddesiyle İmar 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

1 60 325 — Pul bedeli 

118.— Îzmit'den Geyve'ye sevk olunan baraka 
malzemei inşaiyesi için konşimento senedatma ilsak 
olunan pul bedelini muhtevi ita emri hükümetin pul 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

25 00 325 — Ücret 

119. — Samsun îmar ve tskân mıntıka Müdüri
yeti odacılığı hizmetinin hidematı muvakkateden ad-
diyle 25 lira ücreti şehriye ita kılınmakta olduğu bu 
babdaki ita emrinin tetkikinden anlaşılmış ise de 
odacılıklar îmar ve İskân Vekâletinde de doğrudan 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

9 Eylül 1340 Bursa : Şevket Bey 

halli gazetelerle de ilân edilmek suretiyle bütün ta
liplerin mulamattar kılınmaları lâzım gelirken yalnız 
Ankara'da çıkan bir gazete ile hem de nisbeti tasrih 
edilmeksizin ilan edilip münakaşa sırasında hiç mev
zubahis edilmemesi diğer taliplerin velev miktarı gay
ri muayyen olsun avans alacaklarına muttali olma
dıklarını göstermekte bulunduğundan şeraiti ahkâmı 
mevzua dairesinde tespit ve ilân ve şartnameye derç 
edilmemiş olan münakaşa neticesinin mamulunbih ad
dolunarak müteahhide avans itası doğru olamayacağı 
beyaniyle meblağı mezburu muhtevi avans ilmühaberi 
iade olunmuştur. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

10 Eylül 1340 Karesi : 

Vekâletine bahşolunan salahiyet memurini muvakka
te istihdamına maksur olarak kadroya dahil olan hi-
demat ise muvakkat eddedilemeyeceği gibi kadroda 
dahil iskân memurluklarıyle kâtipliklerinden bir ka
çı dahi elyevm münhal bulunmuş olmasına binaen 
mumaileyhimin ücreti şehriyeleri olan yüz otuz dört 
lira yirmi dokuz kuruşu muhtevi mezkûr ita emri 
iade kılınmıştır. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

16 Eylül 1340 Kocaeli : Sabri Bey 

resmiyle mükellef olmaması sebebiyle vize edilme
miştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

27 Eylül 1340 Samsun : Şakir, Bey 

doğruya bütçe ile tayin ve kadroya ithal edilmiş 
: olan hidematı daimeden bulunmasına binaen kadro

da muhasses yirmi lira ücreti şehriye fevkinde oda
cı istihdam gayri caiz olunduğundan bahisle mez
kûr ita emri iade kılınmıştır, * 
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Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tariıbi Muhasibi mı »ulun ismi 

25 00 325 — Masarifi 
umumiye 

120. — Mübadele ve imar ve iskân Vekâletinin 
emriyle ve beş bin kuruş ücreti maktuai şehriye ile 
Samsun misafirhanesi kâtip ve hesap memurluğuna 
tayin kılınmış olan mütekaidinden Mustafa Efendinin 
kâtip ve hesap memurluğuna mahallince başka bir zat 
tayin edilmiş olmaktan naşi tanzifat memuru unva-
niyle ve beş bin kuruş ücreti şehriyeye muadil ol
mak üzere yüz altmış altı buçuk kuruş yevmiye ile 
tayini misafirhaneler memuru Remzi Efendi tara
fından 28 Ağustos 1340 tarihli müzekkere ile mıntıka 
müdüriyeti teklif ve müdürü mumaileyh tarafından 
dahi aynı tarihle müzekkere zirine (mucibince) işare
ti vaz edilmiş ve halbuki mumaileyh Remzi Efendi 
esasen misafirhaneler memurluğu vazifesini ifaya 
İ4 Eylül 1340 tarihinde mübaşeret eylediğine göre 
mumaileyh Mustafa Efendinin tayin müzekkeresine 
memuriyete mübaşeretten evvelki bir tarih vaz eyle-
mesiyle ve müdüriyet tarafından dahi aynı tarihle 
müzekkere mefadı tasvip kıhnmasiyle her ikisi tara
fından dahi vazifei memuriyetleri suiistimal kılınmış 
olduğu mumaileyh Mustafa Efendinin ücreti yevmi-

15 Teşrinievvel 1340 Samsun : Şakir Bey 

yesini muhtevi ita emrine merbut evrakı tahkikiye-
nin tetkikinden anlaşılmıştır. Vekâleti müşarüniley-
haca tayin kılınmış olan Mustafa Efendinin yerine 
mahallince daha evvel bir diğerinih tayin kılınmış 
olması hasebiyle mıntıka müdüriyîtmce yapılacak 
muamele ya evvelce tayin kılman zatın hizmetine 
nihayet vererek birinde emri vekâlet mucibince Mus
tafa Efendinin istihdamı veyahut keyfiyetin vekâlet
ten istizanı iken böyle yapılmayıp bir tanzifat me
murluğu ihdas edilerek mumaileyh Mustafa Efendi
nin tayini hakkındaki müzekkereye ^az'ı itam efâ&$ 
olan misafirhaneler memuru Remzi ŞJfendİ 14 Eylül 
1340 tarihinde işe başlamış olduğu bafde müzekke
re zirme 28 Ağustos 1340 tarihtût va :̂ ederek muma* 
Üeyh Mustafa Efendinin emri tayinlinin o tarihten 
itibar olunmasını teklif ve mıntıka müdürü dahi ay* 
m tarihle (mucibince) vaz'ı suretiyle j vazifei memu-
riyelerini suiistimal eylemiş demek ; olduklarından 
haklarında muamelei kanuniye ifası] hususu vekâ
leti müşarünileyhaya ezbar edîlmekl^ beraber mez
kûr ita emri iade kıhnmıştır. 

Lira 

28 

84 

Kuruş 

25 

20 

Fasıl 

325 

325 

Madde 

— 

—' 

Nevi 
masarif 

Yevmiye 
izmir 

Yevmiye 
Kocaeli 

Taribi Muhasibi mesulün ismi 

121. — Kocaeli Emlâk, arazi ve eşcarı müsmire 
tevzi ve taksim komisyonu azasından vilâyet ve kaza 
merkezleri haricinde çalışmış olan bazı zevata 6 Tem
muz 1340 tarihli emlâk ve arazi ve eşcarı müsmire ve 
tevziatına dair olan talimatnamenin (komisyon aza
sından memur olanlara vilâyet ve kaza merkezleri 
haricinde çalıştıkları zamana münhasır olmak üzere 
masarifi hakikiyeden başka yüz kuruştan yüz elli ku
ruşa kadar ücret ita olunur) suretinde muharrer bu
lunan ikinci maddesine tevfikan ücret tahakkuk etti
rildiği olbabdaki ita emrinin tetkikinden anlaşılıp 
halbuki harcırah kararnamesinin otuz altıncı maddei 
muaddelesihin ikinci fıkrasında : Bir vilâyet ve san
cak veya kaza merkezinden bilinfikâk bir dairei ma
ilime dahilinde tetkikat, tahkikat, taharriyat ve istik-

23 Teşrinievvel 1340 Cemil Bey 

2 Teşrinievvel 1340 Sabri Bey j 

şafat gibi bir hizmet için vaki olacak Seyahatlerde ve 
cürmü meşhut tahkikatında kat oltuuuj mesafeye ba
kılmaksızın yalnız masarifi nakliyei v^kıa nisljetinde 
yol masrafiyle merkezi memuriyetm^en infikâkten 
merkezi memuriyetine avdete kadar ieçen müddete 
göre dokuzuncu maddenin fıkrai ahiresiade» göst*ril> 
diği veçhile seyahat yevmiyesi verilip ıjnfikâk ve mu
vasalat günleri için verilmesi laznıa g&ea zamlardan 
sarfı nazar olunacağı muharrer bulurfmuş ve doku
zuncu maddenin salifülbahis fıkrasından dahi şehir 
ve kasaba dahil ve haricinde bilâ beytutet merkezi 
memuriyetine avdet kabil olacak mahallerde ifayı 
vazife için izam edilen memurini mulcjimeden gittik
leri mahalde yalnız öğle veya akşam tjaamül zaman
larını geçirmeleri icap edenlere iki sülüs ve gece kal-



maları icap edenlere de tam yevmiye verileceği tas
rih kılınmış olmasına mebni ahkâmı kanuniyeye mu
halif bulunan mezkûr talimatname mucibince tahak
kuk ettirilmiş olan yevmiyelerin vizesinden istinkâf 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

25 80 Muhtelif — Maaş ve tah
sisat 

122. — Cebelibereket tmar ve İskân memuru Ta-
hir Beyin Cebelibereket iskân memurluğuna ihtiyaç 
kalmaması sebebiyle mıntıka müdüriyeti evrak me
muru namiyle kadroda dahil olmayan bir hizmeti 
muhaddesede istihdam edilerek iskân memurluğu 
maaşının kelevvel tesviyesi cihetine gidildiği vize 
olunmak üzere gönderilen ita emrinin tetkikinden an
laşılmış ve gerçi imar ve iskân kadrosuna dahil bulu
nan memurinden münasiplerinin lüzum görülecek 
mahallerde istihdamlarına vekâlet haizi salâhiyet ise 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

30 00 325 — Harcırah 

123. — Karacaova ve İkizce kariyeleri mahallini 
tespit için izam kılınmış olan Bursa imar ve iskân 
mıntıkası muvazzaf mühendislerinden Cezmi Beye 
maktuan otuz lira yol masrafı tesviye edilmek istenil
diği vize için gönderilmiş olan ita emrinin tetkikin
den anlaşılmış ve halbuki mumaileyhe mümasili hak-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

42 12 325 — İnşaat 

124. — Dördüncü mıntıka namına Denizli İmar 
ve İskân komisyonunca mubayaa olunan malzemei 
inşaiye bedelinin mahsubuna dair tanzim kılınmış 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

238 6 325 — Ücret 

125. — Tevzi ve taksimi arazi için Heyeti Vekile-
ce tanzim kılınmış olan talimatnamenin birinci mad
desiyle vilâyet ve kaza merkezlerinde birer komisyon 
teşkili tensip kılınmış olduğu halde İzmir vilâyetin
de iki komisyon teşkil ve bunlardaki ziraat ve me-

3 8 — 

I olunduğu gibi İzmir Tevzii Arazi Komisyonu azasına 
aynı suretle tahakkuk ettirilmiş olan yevmiyeyi muh
tevi ita emri de iade kılınmıştır. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

25 Teşrinievvel 1340 Adana : Kemal Bey 

de işbu salahiyet mahalli memuriyeti tebdil edilen 
memurların kadrodaki unvanı memuriyet ve mahi
yeti vazifeleri tebdil edilmemekle meşrut ve aksihal 
kadroyu ihlâl mahiyetini iktisap ederek bittabi gayn 
caiz olduğu gibi kadroda dahil olan bir hizmeti ifa 
etmekte bulunan bir memurun kadro dahilindeki 
maaşını almak şartiyle kadro fevkinde ihdas edilecek 
bir memuriyete nakil ve tayini ise bitarikiula tecviz 
olunamamak zaruri bulunmuş olmaktan naşi mez
kûr ita emri iade kılınmıştır. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

2 Teşrinisani 1340 Bursa Şevket Bey 

kında arz olunduğu veçhile harcırah kararnamesinin 
otuz altıncı maddesini muaddil mevadı kanuniyenin 
birinci maddesinin ikinci fıkrası mucibince harcırah 
hesap ve tesviyesi muktazi bulunmuş olmaktan naşi 
mezkûr ita emri vize edilmeksizin iade olunmuştur. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

2 Teşrinisani 1340 İzmir : Cemil Bey 

olan ita emri malzemei mezkûrenin sarf edileceği in
şaata müteallik keşif evrakının irsaline taliken iade 
olunmuştur. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

2 Teşrinisani 1340 İzmir : Cemil Bey 

saha memurları ikişere iblağ edilmiş olduğuna vize 
münasebetiyle ittıla hâsıl olarak kararı mezkûr hila
fından fazla istihdam edilmiş olan memurların ücre
tini de muhtevi olan ita emri vize edilmeksizin iade 
kılınmıştır. 
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Lira 

171 

Kuruş 

00 

Fasıl 

324 

Madde 

5 

Nevi 
masarif 

, Harcırah 

Tarihi 

Lira 

93 

Kuruş 

00 

Fasıl 

325 

Madde 
Nevi 

masarif 

yevmiye 

127. — Muhacirine arazi tahsis ve tevzii zımnında 
kasaba haricine azimet etmiş olan Adana Tevzii arazi 
komisyonu reisi Tapu Müdürü ile Ziraat Müşavirine 
ifayı vazife ettikleri otuz bir gün yevmiye yüz ellişer 
kuruş hesabiyle yevmiye tahakkuk ettirildiği ve bu 
hususta dahi harcirah kararnamei müzeyyelenin me
muriyeti asliyesi olsun olmasın bir hizmeti mühim -
me ve müstacele ile muvakkaten bir tarafa izam edi
lenlere dairei aidesinin takdiriyle yevmiye yerine üc
reti maktua ve şehriye verilebileceğine dair bulunan 
üçüncü maddesine istinad olunduğu anlaşılmış ise 
de salifülarz maddei müzeyyele mevaddı mühimme 

Lira 

223 

Kuruş 

80 

Fasıl 

325 

Nevi 
Madde masarif 

. . . makinist şoför 
bekçi ve garaj 

ücretleri 

Muhasibi mesulün ismi 

126. — Selanik Irkâp Heyeti Azalığında ücreti 
şehriye ile muvakkaten müstahdem ibrahim Etem 
Beyin muhacirine ait bazı hususatın tesviyesi zım
nında İstanbul'da ikamet eylediği on dokuz gün için 
171 lira yevmiye tahakkuk ettirilmiş olduğu vize için 
gönderilen ita emrinin tetkikinden anlaşılmıştır. Har
cırah kararnamesi mucibince verilecek yevmiyelerin 
bir memurun memuriyeti asliyesi mevkiinden bilin-
fikâk bir hizmeti muvakkate ile diğer mahalde bu
lunduğu sırada icrasına, mecbur olduğu fazla masraf 
mukabili olduğu mezkûr kararnamenin dokuzuncu 
maddesinden vazıhan anlaşılmakta olmasına ve me
muriyeti asliyesi bulunmadığı halde muvakkat bir işe 
memur edilmiş olanlara verilmekte bulunan yevmiye 

4 Teşrinisani 1340 Muhasebe Müdürlü : Hıfzı Bey 

ücretler o muvakkat hizmet mukabili olarak memu-
riyeti daime ashabı nasıl memuriyetinin bulunduğu 
mahalde ikamet mecburiyetinde iselçr muvakkat me
murların da tevri olunan işin istilzam edeceği yerler
de bulunmaları tabii olup zaten bunlara verilen üc
retlerde ona göre tayin ve takdir jedilmekte olduğu 
cihetle bunların mahalli memuriyetlerinin tebdili ha
linde ayrıca yevmiye ahzına müstahak olamayacak
ları derkâr bulunmasına binaen karjarnamenin yirmi 
yedinci maddesinde yevmiyeli ve ücreti şehriyeli 
memurine itasına mesağ gösterilen harcırahın ancak 
kararnamenin ikinci faslı ile tayin kılman yol mas
raflarından ibaret olmak lazım geleceği beyaniyle 
mezkûr ita emri iade kılınmıştır. 

Tarihi 

15 Teşrinisani 1340 

Memurini mesulün ismi 

Adana : Kemal Bey 

ve müstacele için bir yere izam edilenlere kanunda 
haddi asgarisi ve nispetti muayyen olan yevmiyenin 
ücreti maktua veya şehriyeye raptı cevazını bahset
mekte olup bunun yevmiye miktarını da maktua rapt 
suretinde telâkki ve tatbike mahal ve imkân olmadı
ğından mumaileyhimaya alelade yevtpiye ita edilmek 
ve bu yevmiyenin hesabında da şehir j dahil veya hari
cinde bilâbeytutet merkezi memuriyejtine avdet kabil 
olacak mahallere gidilmiş ve müddeti I seyahat bir gün
den ibaret bulunmuş ise dokuzuncu maddeye tevfiki 
muamele olunmak lâzım geleceği beyaniyle. mezkûr ita 
emri iade kılınmıştır. 

Tarihi 

15 Teşrinisani 1340 

Muhasibi mejsulün ismi 

Samsun : Şkkir Bey 

128. — Samsun mıntıka müdüriyetinden binek oto
mobili istimal edildiği mezkûr mıntıka müdüriyeti
nin tahtı emrinde bulunan kamyon ve kamyonetlerin 
şoför ve garaj ve bekçi ücretlerini muhtevi ita em
rinin tetkikinden anlaşılmış ve sebebi ledelistizah mü
düriyetin seyyar bir halde bulunması hasebiyle vekâ
letçe otomobil istimaline cevaz verildiği cevabı alın

mış ise de rükûp otomobillerinin kirillere tahsis edi
leceği kadrolarla veya meclisi milli jkarariyle tespit 
ve tayin edilmiş olduğuna binaen bujnlar haricindeki 
.makamat için otomobil tahsisi caiz görülemediği be
yaniyle muhteviyatı meyanından rük^ûp otomobiline 
ait masarifin tenziline talikan mezkûjr ita emri iade 
kılınmıştır. 



Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

1 394 40 325 . . . masarifi umu 
miye 

129. — îmar ve îskân onuncu mıntalka muhasibi 
mesullüğü Mersin muhasebeciliği tarafından muha
cirin iaşesi için münakaşaya vaz edilmiş olan zeytin
lerin bedeli bin lirayı mütecaviz olmaktan naşı 1340 
senesi Muvazenei Umumiye Kanununun on altıncı 

ZİRAAT 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

69 10 333 9 harcirah 

130. — Ermenak fen memuru iken orman amenej-
man ikinci grupu mühendis muavinliğine tayin olu
nan Şevket efendinin harcirah ve yevmiyesi amenej-
man tahsisatına mahsup suretiyle ita emrine raptedil
miş ise de maddei mezkûreye mevzu tahsisat orman 

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

131 20 344 — Maaşvetah- 9 
sisat , 

131. Baytar mektebi fenni vilade muallimi Salih 
Zeki ve teşrihi tatbiki muallimi Ahmet Hamdi Bey
lere başka derslere ait muallimlik vekâletinden dolayı 
aldıkları maaş dahi tahsisatı fevkalâde tahakkuk et
tirildiği anlaşılmış ve memuriyeti asliyesi olup da mu
allimlik vekâletinde bulunanlara dahi bilûmum me-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

28 76 321 1 Harcırah 20 

132. İzmir ziraat fen memuru Şevket Efendinin 
berayı vazife azimet eylediği Buca, Bornova kariye-
lerindeki ikametinden dolayı ikâmet yevmiyesi tahak
kuk ettirildiği vize için gönderilen ita emrinin tet
kikinden müsteban olup halbuki harcırah kararname
sinin 36 ncı maddei muaddelesinin ikinci fıkrasında : 
(Şu kadar ki esnayı seyahatta bir kaza veya liva ve
ya vilâyet merkezinde ifayı vazife zımnında iki gün-

40 — 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

2 Teşrinievvel 1340 Adana : Kemal Bey 

maddesi mucibince münakaşa müddetinin bir mah 
olarak tayin edilmesi lâzım gelirken tarihi ilândan iti
baren on gün sonra ihalei katiye muamelesi ifa edil-1 

miş olduğu vize münasebetiyle anlaşılarak işbu müna
kaşa neticesi hükümsüz addedilmiştir. 

VEKÂLETİ 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

Eylül 1340 Kocaeli Defterdarı : Süleyman Bey 

amenejman teşcir masrafına ait olmasına ve bir mahal
den diğer mahalle tahvili memuriyet eden orman, zi
raat, baytar memur, ve aileleri harcirahının harcirah 
maddesinden tahakkuk ettirilmesi muktazi bulunma
sına binaen mezkûr ita emri vize edilmemiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

Eylül 1340 İstanbul : Müessesatı iktisadiye 
Mazhar Bey 

murin hakkında mutlak bir hükmü ihtiva eden ka
rarnamenin altıncı maddesi mucibince maaşı aslileriy-
le vekâlet maaşlarından hangisinin tahsisatı fevkalâ
desi ziyade ise onun verilmesi muktazi bulunmuş ol
masına binaen olbabdaki ita emri iade kılınmıştır. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

Eylül 1340 İzmir Defterdarı Faik Bey 

den ziyade tevekkuf edilmiş ise bu suretle geçen te-
vekkuf günlerinden umumu için ikâmet yevmiyesi 
verilir, denilmekle ikâmet yevmiyesi kaza, liva veya 
vilâyet merkezindeki tevekkuflara "hasredilmiş oldu
ğundan muaileyhe 9 ncu maddenin fıkrai ahiresi mu
cibince seyahat yevmiyesi tahakkuk ettirilmek üze
re ita emri iade kılınmıştır^ 
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Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

4002 86 Duyun — Mubayaat 

133. 1339 senesinde akdolunan mukavelename 
mucibince 1340 senesi Martında tesellümü meşrut olan 
Amerikan asma çubukları bedeli taahhüdün vuku bul
duğu sene nazarı dikkate alınarak senei maliyenin sinini 
sabıka düyunu faslına mahsuben emri itaya raptedil-
miştir. Herhangi bir sene bütçesinden tediyatta bulu-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

470 00 Faslı — İnşaat 
mahsus 

134. Eskişehir'de Ziraat Vekâletine ait çift
likte inşa olunan ebniye malzemesi bedeliyle amele 
yevmiyesini muhtevi olup vize için gönderilen ita 
emrine merbut evrakı tahkikiye münderecatına na
zaran keşfi evvel tanzim olunmaksızın inşaata baş
lanmış ve Harp Vergisi Kanunu mucibince amelei 
daime yevmiyesi harp vergisine tabi olup muvakka-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

2041 75 339 1 Yatak ta
kımları 

135. İzmir Ziraat Mektebi için lüzum olan yor
gan, yatak ve saire için kuşat edilmiş olan münaka
şa müddeti bir aydan dun olarak tayin edilmiş ve 
bu müddet zarfında zuhur eden talibin verdiği fiyat 
haddi itidalde görülememesinden naşi pazarlıkla mu-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

219 2 339 1 Otomobil mas
rafı 

136. Adana Ziraat Mektebinin otomobili ile kam
yonu için mubayaa edilen muhtelif malzeme esmanı-
na ait iki kıta ita emrinin tetkikinden mezkûr mek
tepte istimal edildiği anlaşılan otomobil ve kamyo
netin lüzumu mubayaası ve masarifi daimesinin su
reti tesviyesi hakkındaki emir veya mezuniyeti res
miye ile sureti mubayaasına müteallik evrakın celbi
ne lüzum görülerek sebk eden istifsare cevaben mek
tep müdiriyetinden varit olan tezkerede mektepte 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

10 Teşrinievvel 1340 Muhasebe Müdüri İhsan Bey 

nabilmek için hizmetin o sene zarfında ifası Usulü 
Muhasebei Umumiye kanunu ahkâmı iktizasından ol
masına ve mevzubahis çubukların tesellümü de senei 
haliyede vuku bulduğuna binaen bedelinin senei ha-
liye bütçesinden icrayı mahsubuna taliken mezkûr 
ita emri vize edilmemiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

23 Teşrinievvel 1340 Eskişehir Muhasebecisi Nazif 
Bey 

ten istihdam olunan amele ayrıca senevi harp vergi
siyle mükellef olmaktan naşi ve bu gibilerden vergisi 
kesilmemek lâzım gelirken mezkûr inşaatta müstah-
den amelei muvakkateden dahi harp vergisi kat edil
miş olduğu anlaşılarak keşfi evvel tanzimine ve kat 
olunan harp vergisinin tenziline taliken mezkûr ita 
emri iade kılınmıştır. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

4 Teşrinisani 1340 İzmir Defterdarı Faüc Bey 

bayaa kararı verilmiş olduğuna vize için gönderilmiş 
olan ita emri münasebetiyle ıttıla hasıl olarak müddeti 
münakaşanın tasrihatı kanuniye hilafına olarak nok
san tayin edilmesi sebebiyle mezkûr ita emri vize edil
memiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

4 Teşrinisani 1340 Adana Defterdarı Kâmil Bey 

müstamel kamyonetin Ziraat Bankasından ve oto
mobilin de bedeli fahiş bir mubayaaidan dolayı sa
hibi ırza edilmek suretiyle mektebe mal edildiği ve 
Ziraat Maktebinin şehir haricinde bulunması hase
biyle muallim ve idare memurlarının şehirle muva
salalarım ve erzak ve malzeme ve sair& naklini temin 
için her gün araba tutulması masarifi azimeyi müed-
di bulunduğundan esasen mevcut olan makinist mu
allim ve talebeden bilistifade kamyon kullanılmakta 



ve Ziraat Mektepleri doğrudan doğruya vekâlete mer
but ve müstakil bir müessese olduğundan tahsisatı 
dahilinde bütün ihtiyacatmı temin için vekâletten 
mezuniyet almaksızın heyeti idare karariyle sarfiyat 
icra edilmekte olduğu beyan edilmiş ise de tarafı Hü
kümetten rükûp otomobili tahsis ve kadrosuna ilâve 
ile malzemesinin tedarikine müsaade edilen maka-
mattan gayri memurin ve müesseseler için otomobil 
alınması ve masarifi muktaziyesinin aletdevam tes
viyesi caiz olamıyacağı derkâr olduğu gibi 1339 se
nesine ait masarif senedatı meyanında bittabi o sene 
icra eyledikleri tetkikat neticesinde fahiş olduğu te-
beyyün eden iki senede müteallik ve esmanı bin beş 
yüz lira raddesinde bulunan bir otomobil ile müba
deleye kâfi mühim meblağın hukuku hazineyi istih
sal maksadiyle ve mercii aidine müracaatla tazmin 
veya istirdadı cihetine gidilmek lâzım gelirken husu
si bir tarzda otomobil tedarik olunarak her iki oto

mobil için arasıra lastik ve benzin ve tebeddülü icap 
eden aksam ve edevatı saire mubayaası sayam kabul 
olamayacağına ve mektep heyeti idaresinin salahiyeti 
meselesine gelince; heyeti idare salahiyetinin diğer 
müessesatta olduğu gibi talimatnamede muayyen hu-
susata maksur ve kavanin ve nizamatı mevzuaya 
riayet ve tebaiyetle mukayyet olup mubayaat ve sar
fiyatı usulüne tevfikan icra eylemesi lâzım geleceği 
cihetle mezkûr ita emri iade edilmekle beraber mu
bayaa olunan levazımın bedeli fahiş görülüp de bir 
miktar tenzilât icrası lâzım geldiği takdirde ancak 
miktarı mütebakisinin bütçeye masraf kabul edilme
si icap ederken tenzil olunan miktarın da ashabı is
tihkaka tesviyesi zımmında otomobil mubayaası mu
halifi kanun bir muamele icrası demek olduğuna 
mebni müsebbipleri hakkında takibatı kanuniye ic
rası hususu da Ziraat Vekâleti Celilesine yazılmış
tır. 

SEYRİ SEFAİN MÜDİRİYETİ UMUMİYESt 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

1080 00 3 Mubayaat 24 Eylül 1340 Muhasebe Müdürü : Ethem Bey 

137. Seyri Şef alin İdaresince pazarlık suretiyle 
mubayaa edilmiş olan ve bedellerin mecmuu esmanı 
bin lirayı mütecaviz olmaktan naşi muvazenei Umu
miye Kanununun on altıncı maddesi ahkâmına tevfi-

Lira 

22 

Kuruş 

11 

Fasıl 

2 

Madde 

15 

Nevi 
masarif 

Yol masarifi 

Tarihi 

2 Teşrinisani 

kan münakaşaya vaz'ı icap edeceğine binaen esmanı 
mezkûreyi muhtevi ita emrinin vize muamelesi icra 
edilmemiştir. 

Muhasibi mesulün ismi 

138. Seyri Sefain Müdiriyeti Umumiyesi dava 
vekilinin idaresinin muhakim ve devairdeki muame
lâtını takip emrinde köprü, vapur, tranvay ve tünel 
ücreti olarak sarf ettiği iki bin iki yüz on bir kuru
şu muhtevi ita emri vize edilmek üzere gönderilmiş 
ise de mumaileyh ile teati edilen mukavelenamede 
masarifi zaruriyesinin tesviye edileceğine dair bir ka
yıt olmamasına ve gerçi mumaileyhin hariçte çalış-

Muhasebe Müdürü : Etem Bey 

ması men edilerek idare umuruna vakfı nefs ettiril
diği cihetle masarifi zaruriyesinin tesviyesi icap ey
lediği meclisi müdiranca tahtı karara alınmış ise de 
işbu karar dahi mukavelenameyi tadil demek olarak 
tadili mukavelâta ise encümeni müdiran salahiyyet-
t-ar bulunmamasına binaen mezkûr ita emri vize 
edilmemiştir. 

ASKERİ FABRİKALAR MÜDİRİYETİ UMUMİYESİ 

Lira 

30 

Kuruş 

50 

Fasıl 

4 

Madde 

12 

Nevi 
masarif 

Müteferrika 

Tarihi 

14 Eylül 1340 

Muhasibi mesulün ismi 

Muhasebe Müdürü Edip Bey 



139. Kayseri'den Tokad'a barut şevkine memur 
edilmiş olan Kayseri Köherçile Fabrikası bekçilerin
den ibrahim bini Ali'ye işbu memuriyeti muvakka-
tenin ifasından dolayı harcırah yerine masarifi zaru-
riyesine mukabil müteferrika tertibinden otuz lira elli 
kuruş verilmek üzere tanzim olunan ita emri mu-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

6200 00 1 4 Tazminat 

140. Baruthane fabrikasında vukua eğelen iş
tial sırasında vefat etmiş olan amele ailelerine taz
minat olarak verilmesi tensip edilmiş olan altı bin 
iki yüz liranın amele yevmiyesi maddesine mahsuben 
emri itaya raptedilmiş ve ifayı vazife sırasında vefat 
edenlerin ailelerine ita edilecek tazminatın masarifi 

Nevi 

833 43 3 1 Malzemei in-
Lira Kuruş Fasıl Madde muhassesat 

şaiye 

141. Milli ithalat ve ihracat şirketinden pazarlık 
suretiyle mubayaa edilmiş olan kiremit esmanını muh
tevi ita emrine merbut evrakı tahkikiyenin tetkikin
den mezkûr kiremidin bedeli keşfi beş bin lirayı mü
tecaviz bulunan barakalar için mubaya edilmiş oldu-

Nevi 
Lira Kuruş Fasıl Madde masarif 

780 67 1 3 Ücuratı şeh
riye 

142. Esleha fabrikasında ücreti maktua ile müs
tahdem memurinin Ağustos 1340 ucuratı şehriyesini 
havi ita emirlerinin tetkikinden mütekaidini askeriye
den olan bazı zevat ucuratından dahi askeri tekaüt 
kanununun elli dokuzuncu maddesinin beşinci fıkra
sına tevfikan yüzde beş tevkifat icra edildiği anlaşıl
mış ise de tekaüt varidatını irae eden maddei mez-
kûrenin salifülbahis fıkrasında (bilumum berri ve 
bahri erkân, ümera ve zabitan ve sair mensubini as
keriyeye usulüne tevfikan veya maktuan verilecek 
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muaileyhe harcırah kararnamesinin memurini muvak
kate hakkındaki ahkâmına tevfikan i harcırah veril
mesi ve yevmiyelerinin de hizmeti , daimesinden al
makta olduğu ücret üzerinden hesap edilmesi lâzım 
geleceği beyaniyle iade olunmuştur. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

6 Teşrinisani 1340 istanbul Askerî Fabrikalar: Talât 
Bey 

hükümetten addi muhilli iştibah görülememiş ise de 
yevmiye maddesi bu kabil masarifin mahsubuna mü
sait olmadığı gibi askeri fabrikalar bütçesinde başka 
münasip bir madde dahi mevcut bulunmamasına bi
naen mezkûr ita emri vize edilememiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

22 Eylül 1340 İstanbul Askeri Fabrikaları Ta
lât Bey 

ğu anlaşılmasına ve bedeli bin lirayı mütecaviz in
şaatın bilmünakasa talibine ihalesi ahkâmı ikanuniye 
icabından bulunmasına binaen mezkûr ita emri vize 
edilmemiştir. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

24 Teşrinisani 1340 Muhasebe Müdürü Edip Bey 

harcırah ve yevmiyelerin yüzde beşlerinden) denilme
sine ve mütekaidin ise memurinden mağdut olamaya
cağı gibi Şûrayıdevletin 9 Teşrinievvel 1327 tarihli 
buyrultu ile mübelliğ kararında dahi müstahdem iken 
inzimamı memuriyet hasabiyle verilen yevmiyelerden 
mezkûr aidatın katı lüzumu muharrer bulunmuş ol
masına mebni mütekaidinden ücreti şehriye veya yev
miye ile müstahdem bulunanlardan mezkûr aidatın 
tevkifi icap etmeyeceği beyaniyle mezkûr ita emirleri 
iade kılınmıştır. 
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Lira 

27 

Kuruş 

65 

Fasıl 

4 

Madde 

9 

Nevi 
masarif 

Harcırah 

Tarihi 

21 Eylül 1340 

143. Harcırah kararnamesi memurin hakkında 
mahalli tatbik olmak hasebiyle Keskin Fişek Fabri
kasının heyeti umumiyesiyle Ankara'ya naklinden na-

Muhasibi mesulün ismi 

Muhasebe Müdürü Edip Bey 

şi fabrika kapıcısı Mustafa Battal efendi ile ailesine 
harcırah olarak tahakkuk ettirilmiş olan mebaliği 
muhtevi ita emri vize edilmemiştir. 

Lira Kuruş 

10 12 

Fasıl 

4 

Madde 

7 

Nevi 
masarif 

Aidatı tahsiliye 

EVKAF MÜDİRİYETİ UMUMİYESİ 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

1,44. Karesi evkaf tahsildarının aidatı tahsiliye-
sinden dahi j % 3 harp vergisi tevkif edildiği aidatı 
mezikûreyi muhtevi ita emrinin tetkikinden anlaşılıp 
halbuki harp vergisi kanununun üçüncü maddesini 
muaddil 11 Haziran 1329 tarihli maddei muvakkatede 
evkaf memurlarının maaşı ve muhassesatiyle evkaf 
tarafından mütevellilere tesviye olunan mebaliğden 
ve evkafı mülhaka ve müstesna vakıf mütevellileri
nin doğrudan doğruya cibayet eyledikleri mebaliğin 

Lira Kuruş Fasıl Madde 
Nevi 

masarif 

16 00 10 Ücret 

145. Ciheti aidiyetinde ihtilaf olunan bir arsa
nın mahallen icrayı keşfi zımnında Trabzon Mahke-
mei Asliye karariyle izam kılınan heyet meyanına da
hil bulunan mahkeme azasından biriyle kâtibe de üc
ret tahakkuk ettirildiği vize için gönderilen ita emri
nin tetkikinden anlaşılmış ve halbuki memurinden şe
hir dahilinde bir tarafa izam edilenlere yalnız masa
rifi zaruriye itası harcırah kararnamesi ahkâmı ikti
zasından bulunmuş olmasına binaen mezkûr ita emri 
iade kılınmıştır. 

DERUHTE! MESULİYET 
VEKİLÎ AİDÎ TARAFINDAN DERUHTEÎ ME
SULİYET EDİLMESİ ÜZERİNE VİZE OLUNAN 

MUAMELÂT 

MALİYE VEKÂLETİ 
146. — Ankara vilâyeti defterdarlığından gönde

rilen nakit havalenameleri muhteviyatına nazaran vi
lâyet varidat kâtipliklerinden^ altısının kazalara tefrik 
edildiği anlaşılmış olup halbuki kazalar kadrosu ihti-
yacat nazarı dikkate alınarak tespit edilmiş olmak-

4. Teşrinievvel 1340 Karesi Mithat Bey 

varidatı gayri safiyesinden şehri % 3 harp vergisi 
alınacağı muharrer bulunduğuna ve evkaf tahsildar
larının bütçe kanunu mucibince tahsilatın yüzde bir 
ve üçü nisbetinde alacakları aidatı tahsiliye ise maaş 
ve muhassesattan madut olmayıp tahsilatın muntaza
man icrasını temin zımnında bir nevi ikramiye oldu
ğuna binaen tevkif edilmiş olan harp vergisinin ten
ziline talikan mezkûr ita emri iade kılınmıştır. 

Tarihi Muhasibi mesulün ismi 

6 Teşrinisani 1340 Trabzon İsmail HaJkkı Bey 

tan naşi vilâyatta ihtiyaçtan fazla olan kâtipler maa
şının tasarruf edilmesi muktazi bulunmuş olduğu be-
yaniyle mezkûr havalenamelerin iadesi üzerine Ma
liye Vekâletinden varit olan tezkerede, vilâyet ve ka
za kâtipleri muhassesatı bütçede bir maddede mün-
deriç olmasına ve vilâyet kâtiplerini o vilâyetin her 
hangi noktasında istihdamına vekâletin salahiyeti der-
kâr bulunmasına binaen bu hususta deruhtei mesuli
yet edildiği izbar kılınmıştır. Vilâyat varidat memur
larının kadrosunda İstanbul ve İzmir ile tahsilat şua-
batı için ayrı kısımlar mevcut olduğu gibi vilâyatı 
saire varidat memurları da varidat başkâtibi vilâyet 
varidat kâtibi ve kaza varidat kâtibi namlariyle de-
recata taksim ve adetleri ihtiyaca göre tayin edilmiş 
olması hasebiyle bunların mahelli istihdamlarını teb
dil kadroyu tağyir mayihetinde olup şu kadar ki ve
kâleti müşarünileyhaca dermeyan olunduğu veçhile 
adet ve tahsisat miktarınca tadilât yapılmamak şar-
tiyle Divanı Muhasebatın noktai nazarı hilâfına ola-
raik arz olunan şekilde istihdam olunabilmeleri de iç-
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tihada müsait bir mahiyette görüldüğünden mezkûr 
havalenameler vize olunmuştur. 

147. — Üsküdar ve Beyoğlu emlâki milliye" koru
cularının muhafazasına mecbur oldukları arazi ve or
manların vüsat ve imtidadı hasebiyle piyade olarak 
ifayı vazife etmeleri münasir bulunmuş olunduğun
dan naşi mezkûr koruculardan yedi adedinin kendi 
Paralariyle mubayaa edecekleri hayvanatın yem be
deline mukabil olarak şehrî on beşer liradan yedi ay
lık yedi yüz otuz beş lira için emlâki milliye masari
fi mütenevviası tertibinden tanzim edilmiş olan ha
valename mezkûr koruculardan bir kısmının sureti 
muvaikkatede süvariye tahvil edilerek hayvanlarına 
yem bedeli verilmesinin tezyidi tahsisat mahiyetinde 
telakki edilmesinden naşi vizesinden imtina olunması 
üzerine Maliye Vekâletince mezkûr koruculara veri
lecek yem bedelinin kadrolar ile mekadiri tespit edil
miş olan muhassesattan madut olmadığı suretinde iç
tihatta bulunularak tahriren deruhtei mesuliyet edil
miş ve bu babda memnuiyeti mutazammın sarahati 
kanuniye gayrı mevcut bulunmuş olması hasebiyle 
mezkûr havalename vize edilmiştir. 

148. — Müterakim muamelât ve hesabatın saat 
ve mesai haricinde ikmaline memur edilecek efendi
lere ikramiye olarak verilmek üzere müteferrika ter
tibine mahsuben Antalya Defterdarı namına tanzim 
edibniş olan on beş bin kuruluşluk havalename mü
teferrikası tertibi ikramiye itasına müsait olmamak
tan naşi iade edilmiş idi. Maliye Vekâleti celilesin-
den varit olan tezkerede seferberlik esnasında memu
rini »idesinin asker olmasından naşi muavin defter
lerine geçirilememiş olan sarfiyatı muvakkateye eş
has zimemi ve emanet bakiyesinin senelerce tahakkuk 
ve kayıt haricinde bırakılması tecviz edilemiyeceği 
gibi taahhuratı vakıa 1338 - 1339 seneleri hesabı ka
tilerinin ihzarına dahi mani teşkil edeceğine ve bun
ların ateknüfredat kaydına müteallik muamelâtın ise 
ancak yevmî işlere yetişebilen müstahdemini mevcu-
de tarafından ifasına imkân olmadığına binaen mu
amelâtı mütedabilenin saati mesaî haricinde çalıştırı
larak, memurine ikmal ettirilmesi ve bu suretle çalı
şacak olanlara hitamı vazifede ikramiye itası zarurî 
görülmüş ve esasen kadrolar saati mesai dahilindeki 
hıdemat muadili olmak itibariyle saati mesai haricin
de ifayı umur edecek- olan- memurin ve müstahdemi
ne ücreti yevmice ve ikramiye itasındaki mecburiyet 
müstağni* izah bulunmuş olduğundan bahisle deruh
tei mesuliyet edUmçşi hasebiyle mezkûr havalename 
vize edüwi$tüv 

HARİCÎYE VEKALETİ 

149. — Hariciye Vekâleti memurininden saati me
sai haricinde ifayı vazife edenlere jkramiye olarak 
lieclittevzi altı yüz beş lira seksen ikr kuruş müte
ferrika tertibinden emri itaya raptolünmuş ve fakat 
bütçede muayyen ve musarrah olmayan müteferrik 
ve cüzî masarife karşılık olan tertibi) mezkûrden ik
ramiye itası caiz olamayacağına binaejn bu husus için 
devair bütçelerine tahsisatı mahsusa i vaz ettirilmesi 
esbabının istikma'li hususu mukaddenjıa devaire ta
mim kılınmış olmasından naşi mezkûjr ita emri iade 
kılınmış idi. Ahiren vekâleti müşarü|nileyhaca mez
kûr ikramiyenin müteferrika tertibinden tesviyesi hu
susunda ısrar olunarak Usulü Muha^ebei Umumiye 
Kanununun otuzuncu maddesine istinaden deruhtei 
mesuliyet edilmiş ve ikramiyenin mütjeferrikadan ve-
rilemiyeceğine dair ahkâmı sariha mevcut olmayıp 
Divanca memfi tarzda beyanı mütalaa^ edilmesi ikra
miyenin mahiyeten masarifi müteferrijca adadına da
hil olamaması içtihadından münbais ojlaralk bu misil-
lu mesail müçtehidifihada ise vekâletji aidesinin de
ruhtei mesuliyeti takdirinde vize muajmelesini icraya 
Divanı Muhasebat mecbur bulunmuş olduğundan sa-
lifülbeyan ita emri vize edilmiştir. 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ îçjrÎMAÎYE 
VEKALETİ 

150. — 1339 senesi kânunuevvel Sarfında İstan
bul'da zuhur eden veba mücadelesi | münasebetiyle 
saati mesai haricinde geceleri aşı tatbikatında ve teç
hizinde çalıştırılmaları zarureti hasıl otyn doktor, sıh
hiye ve tebhir memurlariyle sefaine gjeceleri pratika 
veren hudut sıhhiye memurlarına tahajekuk ettirilmiş 
olan gece yevmiyeleri hidematı mezkfjre kadro ile 
muayyen ve memurini mumaileyhimin i vazaifi asliye
sinden olmak itibariyle vize edilmemiş idi. Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletinden varit olan tezke
rede gerek senei mezkûrede saati mesai haricinde za
rurî olarak çalıştırılmış olanların ve gerjek zuhur ede
cek her hangi emrazı sariye ve müstevliye vukuatın
da saati mesaî haricinde çalıştırılmalarına mecburi
yeti katiye hasıl olacak etibba ve memurinin ve bil
hassa Hudut ve Sevahil Sıhhiye memıjırlarından va-
zifei asliyeleri harcinde sefaine gece pratika verecek 
olanların tahakkuk edecek gece yevmiyelerinin itası 
memleketin ne efradı ahalinin muhafazai hayatları 
noktai nazarondan lâbüt ve zarurî olduğundan bahis
le bu husustaki mesuliyetin deruhte çekildiği beyan 
edilmiş ve evvelce de arz edildiği veçhile mesele mu-
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hilli içtihat bulunmuş olmaktan naşi masarifi mez-
kûreyi muhtevi ita emirlerinin vize edilmesi mura
kıplıklara tebliğ kılınmıştır. 

MAARİF VEKÂLETİ 
151. — Harcırah kararnamesinin otuz altıncı mad-

dei muaddelesinin birinci fıkrasında infikâk ve mu
vasalat günlerinde vukuu zarurî masarife mukabil o 
günlerin yevmiyesine ayrı ayrı içer misil zammoluna-
cağı muharrer olmasına nazaran mezkûr yevmiyeler 
seyahat için ihzaratta bulunabilmek üzere sureti fev
kalâdede ihtiyari zarurî olan masarife karşılık oldu
ğu ve müfettişlerin dairei teftişi ne kadar imtidat 
ederse etsin mezkûr yevmiyelerin her tevekkuf ettik
leri mahalle göre taaddüt etmesi lâzım gelmeyip meb
de ve müntehayı seyahata mahsus olmak üzere bir 
defaya mahsus olması icap edeceği cihetle bu noktai 
nazara muhalif olarak tahakkuk ettirilmiş olan ita 
emirlerinin deruhtei mesuliyetle kabul edilmekte ol
duğu evvelki raporla arz edilmiş idi. Heyeti Vekile-
nin tebeddülü münasebetiyle Maarif Vekâletinden va
rit olan tezkerede vekili lâhik tarafından da bu hu
susta selefi gibi deruhtei mesuliyet edilmiş olduğu 
işar kılınmaktan naşi kelevvel vize muamelesine de
vamı tabii bulunmuş şu kadarki mevzubahis harcı
rahlara müteallik ita emri henüz vürut etmemiş ol
duğundan deruhtei mesuliyete müteallik cetvelde irae 
olunmamıştır. 

•MÜDAFAA! MİLUİYE VEKÂLET! 

152, Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 
on üçüncü maddesi mucibince hükmü âti senelere de 
şamil taahhüdatta 'bulunabilmek için mecmuu taahhüt 
kadar bir meblağın taahhüdün vukubulduğu sene büt
çesinden mevkuf tutulması muktazi olduğuna binaen 
kıtaatı askeriyece mevaddı iaşeye müteallik ve hük
mü âti seneye de şamil olarak müteahhitlerle teati 
kılınan mukavelenamelerde hükmü mezkûre riayet 
edilmekten naşi bu kabil mukavelenameler Divanı 
Muhasebatça meri ve muteber addedilmekte idi. Ahi* 
ren Müdafaa! Milliye Vekâletinden varit olan tezke
rede kıtaatı askeriyenin muhtaç bulunduğu mevaddı 
iaşeye ait mukavelenamelerin senei atiye hasat mevsi
mine kadar şümullü olarak akti halinde fiyatların eh
ven olacağı bittecrübe sabit olup muayyen kolordu
larda senei mâliyenin ilk aylarında iklim icabı yollar 
kapandığından ve bir mahalden diğer mahalle nakli
yat icrası müşkül ve hatta imkânsız bulunduğundan 
naşi o mevsimde taahhüde girecek talip bulunama
makta ve pazarlık suretiyle mevaddı iaşe tedarik ve 

mubayaası da mümkün olamamakta bulunduğundan 
bu gibi menatıkta mukavele müddetleri diğer seneye 
geçirildiği takdirde müteahhitler kış günleri için ah
kâmı mukavele mucibince mevdadı lâzimeyi mevsimin 
müsait zamanında idhara mecbur olacakları cihetle 
bu tarzı muamelede hem menfaati hazine gözetilmiş, 
hem de kıtaatın iaşesiz kalması mahzuru bertaraf 
edilmiş olacağı gibi Usulü Muhasebei Umumiye Ka
nununun salifülarz maddesi esasen inşaat ve imalata 
ait. bulunduğundan askerin mevaddı iaşesine teşmili 
muvafık görülememekle beraber böyle olmasa dahi 
bu kabil mukavelenamelerin taahhüt olunan mevad-
dın bu seneye ait olan kısmının tahsisatı müsait ol
dukça mücerret âti senelere ait taahhüdatı da şamil 
olmasından naşi icra edilmemesi muvafıkı kanun gö
rülmediğinden bahisle deruhtei mesuliyet edildiği der-
meyan olunmuştur. Salifülarz madde ahkâmına ria
yet olunmaksızın hükmü âti senelere de şamil taahhü
datta bulunulmasının kanuna muhalefeti bedîdar olup 
şu kadar ki bu kabil mukavelenamelerin aktolunduğu 
seneye ait kısmının tahsisatı müsait oldukça icra edi
lemeyeceğine dair ahkâmı sariha mevcut olmamaktan 
naşi deruhte olunan mesuliyetin kabuliyle bu daire
de ifayı muamele olunması murakıplara tebliğ edil
miştir. 

153. Binbaşı rütbesini haiz etibbadan bir zatın 
aile harcırahının ikinci mevki şimendifer ücreti üze
rinden hesap ve tesviye edilmek istenildiğine vize için 
gönderilen ita emrinin tetkiki münasebetiyle ıttıla hâ
sıl olmuş ve harcırah kararnamesine müzeyyel mad-
dei kanuniye mucibince erkân ve ümerayı askeriyeye 
birinci mevki yemeksiz bilet ücreti itası mezkûr ol
duğuna göre reislerine tebean harcıraha kesbi istihkak 
etmekte bulunan ailelere de ferin asla tebeiyeti kaidei 
umumiyesi mucibince birinci mevki şimendifer ücreti 
itası muktazi bulundum olduğundan bahisle mezkûr 
ita emrinin iadesi üzerine Müdafaai Milliye Vekâle
tinden varit olan tezkerede harcırah kararnamesine 
merbut cetvelde dört bin kuruşa kadar maaş alan me
murin aileleri muayyen tarifeli vasaitle seyahatta 
ikinci mevki bileti alacakları muharrer olup binbaşı 
ve daha büyük rütbede bulunan ve fakat maaşı dört 
bin kuruştan dun olan erkân ve ümeraya maddei 
mezkûre ile bahşolunan müsaade dahi yalnız şahsi
yetlerine münhasır olup ailelerine teşmil edilmemiş 
ve şimdiye kadar maddei mezkûre ahkâmı o suretle 
tatbik edilegelmiş olduğu cihetle Divanı Muhasebat 
noktai nazarında İsrar eylediği takdirde deruhtei me
suliyet dahi edildiği izbar kılınmış ve esas meselenin 



içtihada tahammülü derkâr olmaktan naşi mezkûr ita 
emri vize olunmuştur. 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

154. Heyeti Vekilenin tebeddülü münasebetiyle 
Ziraat Vekâletinden varit olan tezkerede müfettişle
rin devir ve teftişleri sırasında her tevek'kuf ettikleri 
mahaller için ayrı ayrı infikâk ve muvasalat yevmi
yesi itası hakkında selefleri tarafından vuku bulan de-
rühtei mesuliyetin vekili lâhık tarafından da kabul 
edildiği işar kılınmaktan naşi Maarif Vekâletine ait 
fıkrada arz olunan noktai nazara binaen vurut ede
cek bu kabil ita emirlerinin vize edileceğinden ve 
şu kadar ki Teşrinisani 1340 nihayetine kadar husu
su mebhusuanhaya müteallik vize edilmiş mebaliğ ol
madığından erkam cetvelinde irae olunmadığının arzı 
münasip görülmüştür. 

155. Ücreti şehriye ile müstahdem memurin har
cırah ve yevmiyelerinin aldıkları ücretten bir kısmının 
maaş itibar olunarak hesap edilmesi deruhtei mesu
liyet halinde tecviz edilmekte olduğu evvelce takdim 
olunmuş olan raporlarla arz edilmişti." Ahiren Ziraat 
Vekâletince müstahdem bu kabil memurlar hakkında 
dahi aynı muamelenin tatbiki hususunda Şükrü Kaya 
Beyefendi tarafından deruhtei mesuliyet edilmiş ve 
bittabi vize muamelesi de ifa kılınmıştır. 

HEYETİ VEKİLE KARARLARI 
FÜSUL VE MEVADINA ADEMİ MUTABAKA
TINDAN NAŞİ REDDEDİLİP DE HEYETİ VE
KİLECE İTTİHAZI KARAR OLUNMASI HASA-

BİYLE VİZE OLUNAN MUAMELÂT 
DAHİLİYE VEKÂLETİ 

156. Dahiliye Vekâleti binasına tefriş olunacak 
muşam'ba bedeli olarak İstanbul emvalinden tesviye 
ettirilecek olan 3 391 lira ile Dahiliye mutemedine 
avans olarak verilecek 816 lira 84 kuruşa müteallik 
havalename ve avans ilmühaberi Maliye bütçesinin 
elli birinci inşaat faslından mahsuben tanzim edilmiş 
ve muşamba tefrişi masarifi ise mefruşata müteallik 
olarak faslı mezburdan tesviyesi gayrı caiz bulunmuş 
olması hasebiyle vize muamelesinin icrasından imtina 
edilmiş idi. Ahiren Heyeti Vekilece ittihaz olunup 
Başvekâleti Celileden mübellağ kararda meblağı mez-
burun inşaat tertibinden tesviyesi lüzumu gösterilmiş 
olmasına binaen mezkûr havalename ile avans ilmü
haberi vize olunmuştur. 

HARİCİYE VEKÂLETİ 
157. — Memurini harciye maaşatiyle tahsisatı âdi

ye ve hayat pahalılığının sureti tesviyesi hakkındaki 
ahkâmı mevzua ateşemiliterlerle refaikat zabitanına 
şâmil- telakki edilmemekten naşi secnjini sabıkada ol
duğu gibi Müdafaai Milliye Vekâletjnin tensibi dai
resinde tesviye olunmak üzere 1340 sjenesi bütçesinde 
293 ncü fasıl olarak ateşemiliterler ve refakat zabita-
nı tahsisatı fevkalâdeleri unvaniyle bir miktar tahsisat 
vaz olunmuş olduğu halde Muvazenei Maliye Encü
meninin Heyeti Umumiyece tasvip kılınan mazbatası
nın bu fasla müteallik fıkrasında (şu kadar ki işbu 
muhassasat memurini hariciye hakkında müttehaz 
usule tevfikan tesviye olunacaktır.) denilmesine göre 
ateşemiliterler bu noktada memurini harciye adadına 
ithal kılınmış olması hasebiyle mumaileyhime maaş ve 
hayat pahalılığıyle beraber tahsisatı âdiye itası ve su
reti tesviyesinin de senei haliye Muvazenei Umumiye 
Kanununun otuzuncu maddesine tevfiki muktazi ol
masına binaen 293 ncü fasla mevzu tahsisatın tahsi
satı âdiyeye hasriyle memurini hariciye hakkında ya
pıldığı misillu mumanileyhime ait maıaşatın maaş ve 
tahsisatı fevkalâde makamında verilecek olan hayat 
pahalılığı \ile akça farkının da tahsisatı fevka
lâde fasıllarından tesviyesi zaruri görülerek Ro
ma ateşemiliterinin maaş ve tahsisatını muh
tevi olup vize edilmek üzere gönderilmiş olan ita emri 
bu esasa tevfikan tashih olunmak üzefe iade kılınmış 
idi. Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesitıden sebk eden 
iş'ar üzerine Heyeti Vekilece ittahaz olunup sureti 
musaddakası Başvekâleti Celileden tebliğ olunan ka
rarda Müdafaai Milliye Bütçesinin Muvazenei Maliye 
Encümeni esbabı mucibesindeki sarahate göre ateşe
militerler ile refakat zabitlerinin tahsisatı fevkalâdele-
riyle hayat pahalılığı karşılığının 293 ncü fasla mevzu 
bulunmasından dolayı bu nam ile tahakkuk ettirilecek 
istihkakların faslı mezkûrden verilmesi münasip gö
rüldüğü beyan edilmiş olmasından dolayı bu esas dai
resinde vize muamelesine devam edilmektedir. 

MAARİF VEKÂLETİ 
158. — Maarif Vekâletinin 1340 senesi bütçesi

nin 136 ncı faslının birinci levazımı tesisiye madde
siyle ikinci mekâtibi umumiye alâtı dersiye ve kitap 
esmam maddesinin ve kezalik 234 ncü faslın sekizin
ci liseler masarifi maddesine mevzu tahsisatın mahalli 
sarfı hakkında vekâleti müşarünileyha ile Divan ara
sında mütehaddis ihtilâf üzerine vekâleti müşarüne-



leyha noktai nazarını mübeyyin liste münderecatı He
yeti Vekilece tasvip ve Divana tebliğ edilmiş ve muh-
telifünfih hususatm arz ve iraesini teminen daireteyn 
noktai nazarını mübeyyin listelerin zirde aynen der
ci münasip görülmüştür. 

Maarif Vekâletince Tertip Olunan Liste 
Münderecatı 

Fasıl Madde Nevi Muhassesat 

236 1 Levazımı tesisiye 
Yatakhane, mutfak, yemekhane, hamam levazımı, 

sobalar, alelumum mektep mefruşatı, elektrik tesisatı, 
alelumum dolaplar, masalar ve saire, mektep bahçe
sine lâzım olan demirbaş 

Maarif Vekâletince Tertip Olunan Liste 
Münderecatı 

Fasıl Madde Nevi Muhassesat 

236 2 Levazımı dersiye ve kitap esmanı 
î. — Yazı tahtası bilumum alâtı dersiye; hikmet, 

kimya, resim, elişleri, terbiyei bedeniye ve sair ders
lere ait levazım. 

2. — tbtidai mekteplerine tevzi olunacak kitaplar 
- muavenet faslından da verilebilir. 

3. — Bilumum kütüphanelere verilecek kitap es
manı — Divanın noktai nazarına göre kütüphaneler 
tertibinden mahsubu muktazidir. 

4. — Mektep sıraları - Divanın noktai nazarına 
göre tesisat maddesinden mahsubu lâzımdır. 
Fasıl Madde Nevi Muhassesat 

234 8 Mektepler masrafı 
1. —Mekûlat, 
2. — Mahrukat, 
3. — Melbusat, - fotin, terlikler, çorap ve saire 

dahildir, 
4. — Tenvirat ve tathirat levazımı. 
5. — Meccani talebeye kitap, defter, kalem ve 

saire bedeli. 
6. — Fakir talebeye hamam ve tıraş ve saire ücre

ti, harçlık. 
7. — Laboratuvarlar için alınacak ufak tefek mal

zeme. 
8. — Kitapların teclidi, mekteplere ait defterler 

ve cetveller. 
9. — Eczayı tıbbiye ve hastahane levazımı. 
10. — Müteferrika. 
11. — Ufak tefek tamirat bedeli. - Divanın noktai 

nazarına göre tamirat tertibinden mahsubu lâzımdır. -

3 8 -

Divanın Noktai Nazarı 

Fasıl Madde Nevi Muhassesat 

236 İ Levazımı tesisiye 
Mekâtibi mevcude için başkaca levazımı tesisiye 

veya mefruşat tahsisatı mevzu olmadığından müced-
deden açılan ve mevcut olan bilumum mekteplerin 
yatakhane, mutfak, yemekhane levazımı, mektep mef
ruşatı, soba, kalorifer ve elektrik tesisatı, dolaplar, sı
ralar, masalar ve saire ve mektep bahçesine lâzım olan 
demirbaş eşya masrafı. 

Fasıl Madde Nevi Muhassesat 

236 2 Levazımı tesisiye 
Muvazenei Umumiyeye dahil umum mekteplerin 

hikmet, kimya, riyaziyat, elişleri, terbiyei bedeniye ve 
sair her nevi derslerin alât ve levazımı ve işbu mektep
lerin kütüphane ve talebesi için alınacak kitap, defter 
ve kalem esmanı. 

Fasıl Madde Nevi Muhassesat 

234 8 Mektepler masrafı 

Mekülât, mahrukat, melbusat - fotin, terlik, çorap 
ve saire dahil - tenvirat, tathirat ve levazımı fakir ta
lebenin hamam ve tıraş, harçlık ücreti, laboratuvar
lar için alınacak ufak tefek malzeme ve kitapların tec
lidi, ve mekteplere ait defterler, cetveller, eczayı tıb
biye, hasta levazımı ve sair müteferrik masraflar. 

Fasıl Madde Nevi Muhassesat 

244 — Idarei hususiyelere muavenet 
îdarei hususiyelere ait mekâtibi iptidaiye için alı

nacak kitaplar. 

Fasıl Madde Nevi Muhassesat 

238 1 Kütaphaneler masrafı 

Umumi kütaphaneler için alınacak kitaplar 
Fasıl Madde Nevi Muhassesat 

236 3 Tamirat; mekteplerin tamirat mas
rafı 

Vekâleti müşarünileyha noktai nazarını tasviben 
Heyeti Vekilece ittihaz ve Divana tebliğ buyurulan 
kararın Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun otu
zuncu maddesine müstenit bulunması hasebiyle kararı 
maruza merbut liste münderecatının imali tabii bulun-



muş ve ancak mezkûr listede mekâtibi iptidaiyeye 
tevzi olunacak kitaplar esmanının 236 ncı faslın bi
rinci levazımı dersiye ve kitaplar esmanını muhtevi 
maddeden mahsubu esas itibariyle irae olunmakla be
raber hizasına muavenet faslından da verileceği yazıl
mış olup halbuki aynı mahiyetteki masarifin başka 
başka tertiplerden mahsubu bütçe esasat ve tasnifatm-
dan beklenen gayeyi muhil ve gayrı caiz olmasına, ve 
bazı mekâtibi iptidaiyenin ve muvazenei umumiyeden 
ve bazılarının da muvazenei hususiyelerden idare edil
diği malum bulunmasına göre bu bapta irae olunan 
hakkı hıyarın muvazenei umumiyeye dahil kitap es
manının 236 nçı faslın ikinci maddesinden ve Muva
zenei hususiyelere ait mekâtibi iptidaiye kitap esma
nının da mekâtibe muvenet tertibinden sarfı suretin
de istimal edileceği istidlal edilerek bu babta vekâle
ti müşarünileyhaya sebk eden istifsara cevaben varit 
olan tezkerede Divanın noktai nazarı dairesinde ifayı 
muamele edilmekte olduğu bildirilmiştir. 

TİCARET VEKALETİ 
159. — Mahalli muhtelif ede tesis edilecek iplik, çe-

çejtik ve konserve fabrikalarına mutazi makinelerle 
malzemenin siparişi zımnında Ticaret Vekâleti tara
fından Avrupa'ya izam kılınmış olan heyetin harcı
rahına mahsuben harcırah tertibinden tanzim edilmiş 
olan avans ilmühaberleri vize edilmiş idi. Muahharen 
vekâleti müşarünileyhadan varit olan tezkerede tesis 
edilecek fabrikaların ileride anonim şirket haline inki-
labı mukarrer olduğuna ve bunların kaça mal olduğu
nu bilinmesi de bu hususta ihtiyar olunacak bilumum 
masarifin aynı fasıldan tesviyesiyle mümkün bulundu
ğuna binaen mukaddema harcırah tertibinden mahsup 
edilmiş olan mezkûr avans ilmühaberleri muhteviyatı
nın mevzubahis fabrikalar için bütçeye mevzu faslı 
mahsusa tashih kaydı iş'ar olunmuş ise de bütçede ter
tibi mahsusu bulunan bir masrafın ahar tertibinden 
mahsubu caiz olamıyacağı gibi aynı hizmet için iki 
fasla birden tahsisat vaz olunamıyacağı da tabii gö
rülmesine mebni vazifei resmiyenin ifası için izam 
olunan mezkûr heyete ait harcırahın teşvikâtı sınaiye 
ye tesişiye masrafına maksur olan faslı mezkûrden 
tashihen icrayı mahsubu tecviz edilemiyeceğinin ce
vaben izbarı üzerine Heyeti Vekilece Vekâleti müşa-
rünüeyhanın noktai nazarı veçhile muamele ifası ta
karrür etmekten naşi muamelei tashihiye icra olun
muştur. 

Divanı Muhasebatın Eylül - Teşrinisani 1340 Raporu 
Üzerine Divanı. Muhasebat Encümeninin Mütalâât 

ve Mukarreratı 
Mukaddeme 

Divanı muhasebatça ber mucibi kanun her üç ay
da bir tanzim olunan raporlardan Eylül - Teşrinisani 
1340 raporu Encümenimizce okunarak ve Encümende 
hazır bulunan Divanı Muhasebat Reisi Fuat Beyden 
lâzım gelen izahat alınarak ittihaz olunan mukarrerat 
her maddenin hizasında ayrı ayrı gösterilmiştir. Ancak 
sabık Encümen tarafından gösterilen arzu cümlesin
den. olmak üzere vizesinden imtina olunan muamelât
tan misalleri mevcut olmaktan naşi işbu rapora takad
düm eden raporlara derç olunmıyan muamelât dahi 
derç edilmekle bunlar dahi tetkik olunarak kâffesinin 
mümasilleri mukaddema hal ve intaç edilmiş mesail-
den olduğu anlaşılmakla başkaca tetkikat icrasına ve 
karar ittihazına lüzum görülememiş ve bu kabil mü-, 
masilleri mukaddema haL ve intaç olunan mevaddm 
da atiyen raporlara dercinden sarfı nazar edilmesi 
muvafık bulunmuştur. 

Maruzat ve Mütalâât 
1. — Mukavelenamelere müsteniden müteahhitlere 

kısmen veya tamamen peşin itası icap eden mebaliğin 
avans şeklinde itasiyle hizmetin ifasını müteakip 
muamelei mahsubiyesinin icrası Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanununun bazı mevaddını muaddil 715 
numaralı ve 14 kânunusani 1926 tarihli kanunun dör
düncü maddesinin «B» fıkrasiyle temin ve kabul bu-
yurulmuş ve şu hale göre. artık müteahhitlere muka
velenamelerde münderiç şeraite istinaden ve bidayeten 
tahakkuk ettirilmek suretiyle tediyat icrasına imkân 
kalmamış olduğundan bu kabulü teminat için divanca 
tatbikine çalışılmakta bulunmuş olan şekil kesbi ka-
nuniyet etmekle bu bapta başkaca mütalaa derma-
yanına lüzum görülmemiştir. 

2. On birinci fırka levazım heyetince kolordu
ya gönderilen mebaliğin tadatı sırasında fırka kuman
danlığının emriyle cebren alınan ve levazım riyaseti 
namına sarfiyatı muvakkate kaydedilen ve bilâhare 
vürut eden evrakı sarfiye üzerine muamelei mahsubi
yesinin icra kılındığı anlaşılan sekiz bin lirayı cebren 
ahz edenler hakkında muktaziyatı kanuniyenin ifası 
hakkında Divandan Başvekâletle Müdafaai Milliye 
Vekâletine vuku bulacak işar üzerine ne yapılmış ol-
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duğu makamı riyaset vasıtasiyle Müdafaai Milliye Ve
kâletinden sorulmuştur. Alınacak cevabın âtiyen Mec
lisi Âliye arzı tabidir. 

3. — Askeri ve milli fabrikalar ve şuabatı mevcut 
olmıyan mahallerde devletçe yapılacak mübayaat ve 
siparişat için 1340 senesi askeri fabrikalar bütçe ka
nununun 6 ncı maddesiyle mukayyet olmamak lâzım 
geleceği hakkında Divanca dermeyan olunan müta
lâaya Encümenimizce de iştirak edilmiştir, Zaten mu-
vezenei umumiye ve hususiye ve belediyelerden bede
li tesviye edilen elbise ve ayakkabı, serpuş ve yatak le
vazımı ile memurin ve müstahdemine yeknesak elbi
se ve kundura ve bilcümle müessese ve şirketlerin iş
tirak edeceği veya ettireceği bu nevi levazımın yerli 
mamulâtından tedariki 688 numaralı ve 9 Kânunuev
vel 1341 tarihli kanunla tahtı mecburiyete alınmış ol
makla başkaca karar ittihazına bu noktadan da lüzum 
görülmemiştir. 

4. — Aile harcırahlarının hini tayininde mevcut ve 
müstahak haricrah efradı aileye maksur tutulması ve 
binaenaleyh her hangi bir memurun tayin olunduğu 
mahalle azimetinden sonra ailesi meyanına iltihak 
edeceklere harcirah verilmemesi hakkında Divanca 
ihtiyar olunan tarzı muamele encümenimizce de mu
vafık görülmüştür. 

5. — Efradı askeriye maaşları kanunen tedrisat ver
gisinden müstesna bulundukları cihetle bunlardan ma
luliyetlerine binaen tekaüt maaşı tahsis edilenlerin 
maaşlarından dahi mezkûr verginin tevkif edilmeme
si hakkındaki mütalaaya encümenimizce de iştirak 
edilmektedir. 

6. — Bir mahali mahkeme veya dairei adliyesine 
ait deavi ve mesalihi diğer mahali mahkeme veya dai
rei adliyesinde muvakkaten rüyet ve hükkâm ve müs-
tantıklar ve hükkâm müvainleriyle müddei umumiler 
vazifei asliyelerine ilâveten vazaifi sairei adliyeyi da
hi kezalik muvakkaten ifa ettirmeye Adliye Vekilinin 
mezun olduğuna mütedair 10 teşrinisani 1339 tarihli 
kanun ahkâmı sarih olup esasen Eskişehir Mahkemei 
Asliyesi Reis ve Azası tamam olup sırf Mahkemei 
Temyizd,e istihdam edilmek ve bu itibarla başkaca va
zife! asliyeleri bulunmamak üzere yeniden dört aza 
mülazımı tayini maksadı kanuna ve kadro esasatına 
mugayir olduğundan Divanı Muhasebatın bu cihet
ten hareketi mucibi tenkit olup mümasili mesailde 
vürut edecek ita emirlerinin reddi muktazidir. 

7. — Avansların suret ve şeraiti itası Usulü Mu-
hasebei Umumiye Kanununun mevaddı mahsusasiyle 
tayin ve tarif edilmiş ve ahkâmı mezkûrenin maaşata 

teşmili gayrı caiz bulunmuş olup maaşatın avans ola
rak tediye olunabileceği hakkında kanunu mezkûrda 
başkaca ahkâm dahi gayrı mevcut bulunmuş olduğun
dan ne gibi esbab ilcasiyle olursa olsun badema maa
şatın avans suretiyle tediye edilememesi anĞak bazı 
ahvali fevkalâde ve istisnaiye hudusunda memurine 
bu suretle muavenet lüzumu da gayrı kabili inkâr ol
duğundan hükümetçe bunun teemmülü ile bu babda 
bir maddei kanuniye tanzimi muktazi görülmektedir. 

8. — Ankara - Sivas - Samsun - Musaköy Demir
yolları inşa ve işletme idaresinin 340 senesi bütçe ka
nununun altıncı maddesine istinaden Heyeti Vekilece 
tanzim olunup bazı mevaddiyle bilâmükanasa alât ve 
edevat mubayaası hakkında bahşı salâhiyet eden tali
matnamenin tarihi neşrindeki mevzuatı kanuniye ve 
nizamiyeye nazaran inşaat ve mubayaatın münakaşa
ya tabi olmasına göre mevzuatı mezkûrenin işbu tali
matname ile tadil edilemiyeceği tabii ise de ancak ra
pordaki izahata nazaran mevzubahis talimatnamenin 
münakaşasının suret ve şekli icrasını ve bunların ah
kâmı umumiyeden istisnaen yapılmasını temin maksa
dına matuf olduğu anlaşılmış olmakla muamelâtı va
kıanın kabulü Encümenimizce de zaruri görülmüştür. 

9. — Tahsisatı fevkalâde kararnamesinin sekizinci 
maddesi tahsisatı mezkûrenin hiç bir güna tevkifata 
tabi olmadığı "gibi deyn için dahi kabili haciz olmadı
ğını zikretmek suretiyle bir hükmü istisnai vaz edip 
istisnalar ise mevridine maksur olmasına ve kıstel
yevmler ise tevkifat mahiyetinde olmadığı gibi deyn 
için mevzu hacizlere de flcabil'i kıyas bulunmayıp 
doğrudan doğruya ceza mahiyetinde bulunmasına 
mebni Encümenimiz kıstelyevmlerin tahsisatı fevka
lâdelere de teşmiline manii kanuni görülemiyerek Di
vanın bu babdaki noktai nazarına iştirak edilememiş
tir. 

10. — 1339 senesi raporlarının Meclisi Âlice ge
çen sene hini müzakeresinde tam maaşla vekâleti 
mutazammın 17 Kânunusani, 1330 tarihli Şûrayı Dev
let kararı tefsir mahiyetinde olmayıp tadil şeklinde 
olmasına ve muallimlere sülüsan derecesinde vekâ
let maaşı itasını mutazammın Heyeti Vekile kararının 
da muallimler maaşatının pek noksan bir derecede ol
duğu ve binaenaleyh vekil tedarikinde müşkülâta te
sadüf edildiği bir zamanda ittihaz olunup bilâhara 
muallimler maaşatının tezyit edilmiş olmasına mebni 
her iki kararın da âtiyen devamı meriyetine lüzum 
görülmeyerek alelumum vekâlet maaşları hakkında 
atik harcirah kararnamesinin elyevm hükmü meri bu
lunan altıncı maddei muaddelesinin son fıkrasıyla 
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sekizinci ve dokuzuncu maddeleri ahkâmının devam 
ve lüzumu tatbiki tekarrür eylemiş ve bu suretle Di
vanca matlup olan vuzuh vücut bulmuş olduğundan 
Encümenimizce bu bapda başkaca basit muameleye 
mahal kalmamıştır. 

11. — ihtiyat zabıtanı teşkilâtı hakkındaki 5 Ni
san 1326 tarihli Kanunun yirminci maddesiyle silâh 
altına alınan bilûmum memurin ve ketebeye verile
cek maaşa dair olan 14 Şubat 1326 tarihli kanunun 
dördüncü maddesi ihtiyat zabiti olan memurinin me
muriyetlerinin devamı ve ledel icap yerlerinde vekil 
istihdamı lüzumu sarahaten âmir bulunduğu halde 
Ankara polis memuru iken zabit vekilliği ile tahtı si
lâha alınıp bilâhara mülâzımısani olan Ahmet Ham-
di Efendinin yerine asaleten bir başkasının muhalifi 
kanun olarak tayiniyle hazineden fuzuli para. veril
mesine sebebiyet verilmesi Encümenimizce mucibi 
mesuliyet görülmüştür. 

12. — Müteferrikadan yevmiye ve ücret verilme
mesi Divanı Muhasebat Encümenince tespit edilip 
Meclisi Âlice kabul buyurulan fıkaratı hükmiye cüm
lesinden bulunmasına mebni münavebe suretiyle ika
yı vazife etmekte olan telgraf muhabere memurların
dan nöbetleri zamanlarında hastalananların yerleri
ne ikame olunacaklara bu suretle müteferrikadan yev
miye itasına imkân kalmamış olduğundan Divanı 
Muhasebatın mütalaası veçhile Posta ve Telgraf Mü
düriyeti Umumiyesi kadrosunda mevcut olan ihtiyat 

' memurlarının tezyidi miktariyle temini maslahat edil-
. mesi Encümenimizce de müsip görülmüştür. 

13. — Gerek esbabı sıhhiye dolayısiyle istihsali 
mezuniyet eden gerek bir vazifei muvakkate ile me
muriyeti daimesinden infikâk eyleyen ve binaenaleyh 
kanunen tam maaşa müstahak bulunan memurine has-
bellüzum tayin edilecek vekillere eyyamı haliye ta-
sarrufatından vekâlet maaşı itası hakkındaki mütalaa 
Encümenimizce de muvafık bulunmuştur. 

14. — Anadolu demiryolları için Nafia Vekâleti 
bütçesine mevzu üç milyon liranın hattın mubayaa
sına kadar bu tahsisattan vukubulacak sarfiyatın mu
kavele mucibince kumpanya hesabına vukubulacağr 
ve şu halde şirket namına cibayet ve sarf edilmekte 
olan varidattan bir farkı olamayacağı cihetle idarei 
mezkûreye hini tesliminde evrakı sarfiye aranılmaya-
rak yalnız idarenin vezne makbuziyle iktifa edilmek
te olduğu hakkındaki mütalaa Encümenimizce de mü
sip ve tahsisatı mezkûrenin sureti sarfının idarei mez-
kûreden alınacak hesabı katide rüyet ve tetkiki tabii 
görülmüştür. 

15. — Hükümet tabİbleriyle beliediye etıbbasının 
hapishaneler ahvali sıhhiyesini muayfene ve teftiş ey
lemeleri vazaifi esasiyeleri cümlesişden bulunmasına 
mebni etibbayı mumaileyhimin mahpjusini muayyen ve 
tedavisi için kendilerine ücret ita edilmemek icabedip 
ancak Hükümet ve belediye tabiplerinin herhangi bir 
sebeple bulunama'dıkları veyahut gelemeyecek bir 
vaziyette bulundukları takdirde cel'b edilecek serbest 
etibbaya vizite ücreti verilebileceği i kanaatinde bu
lunduğumuzdan ve bu cihet Mart, - Ağustos 1340 ra
porlarının 17 nci fıkrasiyle halledifoiıiş olduğundan 
başkaca mütalaa dermeyanına lüzum görülememiş
tir. ! 

16. — 1340 senesi bütçesine devair ve makamatı 
resmiyenin keşide edecekleri telgraf ücuratı için tah
sisat vaz olunmuş ve muhaberatı res^niyenin de ücre
te tebeiyeti bir kanunu mahsusla teyit ve tespit edil
miş iken şimdiye kadar hemen hiçbirj dairenin telgraf 
ücuratının bütçesindeki tahsisatından mahsup edil
memiş olmasını Encümenimiz muvafık görmemek
tedir. Tanzim olunan kanunun tatbikine dikkat edil
memesi ekser devairin bütçesine mjevzu tahsisattan 
fazla muhaberatta bulunmasını inta$ eylemiştir. En
cümenimiz bu baptaki kanunun ve Hükümetçe ter
tip edildiği istihbar olunan talimatnamenin bir an ev
vel mevkii tatbika vazını tahtı vücutta görmektedir. 

17. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü mad
desi mucibince mebusluk ile memuriyetin bir zat uh
desinde içtima edemeyeceğine ve Meclisi Âlice mü
derrisliğin istisnası hakkındaki teklifin kabul edilme-
mesiyle müderrislik de memurluk ad ve telâkki bu- ' 
yurulmuş olmasına mebni Darülfünun İlahiyat Fa
kültesi Riyaseti ile Tarihi Fıkıh ve îjükuk Fakültesi, 
Usulü Fıkıh müderrisliği kabul ve ifaj. ve 1340 senesi 
Teşrinievveli gayesine kadar mebusluk) tahsisatı istiyfa 
ederek mebusluktan istifa etmiş bulunan İzmir Mebu
su sabıkı Seyit Beyin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
tarihi neşrinden 1340 senesi Teşrinievveli gayesine 
kadar mezkûr riyaset ve müderrisliklerden dolayı al
mış olduğu mebaliğin ve kezalik Darülfünun Hukuk 
Müderrisliğinde bulunmuş olan Saruhajn Mebusu Mus
tafa Fevzi Beyin de kanunun tarihi jıeşrinden sonra 
Meclisi Âliye devamı mumaileyhin müderrislikten is
tifası mahiyetinde görüldüğünden talihi mezkûrden 
itibaren vazifesinin hitamına kadar mjüderrislikten al
mış olduğu mebaliğin istirdadı icap itmektedir. 

18. — Askeri sanayi mektebinin kjadro ile muay
yen olan talebesi adedinin senenin birinci altı aylığın
da kadrodan dun talebe bulunması hasebiyle elde edi-
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len tasarruf karşılık gösterilerek kadro fevkinde tez
yidi hakkında dermeyan edilen talebin kadroyu tevsi 
ve senei âtiye tahsisatına tesir etmek sebepleriyle ka
bul edilmediği hakkında Divanca dermeyan olunan 
mütalaa Encümenimizce de müsip ve muvafık görül
müştür. 

19. — Muhtacı muavenet talebeye yardım olmak 
üzere masarifi gayri melhuzadan verilen iki bin lira
nın vizesi musiptir. Encümeaimizce masarifi gayri 
melhuza tertibinden Heyeti Vekile karariyle masarif 
ihtiyar olunabilmesi için atideki hususatın aranması
nı zaruri görmektedir. 

A) Bütçenin hini tanziminde ve tasdikinde hadis 
ve mutasavver olmaması ve bütçede tertibi mahsus 
bulunmaması, 

B) Hidematı devletten madut bulunması; 
C) Masrafın zimmeti Hükümete terettüp ettiği 

sene bütçesinden tesviye edilmesi; 

Bu hususların Divanca tetkiki ve âdemi muvafa
kat takdirinde-Divanın vizeden imtinaa salâhiyeti iç
tihada müsait ahvalde Meclis münakit olmadığı za
man vekâleti aidesinin deruhtei mesuliyetle vizesi esas
larının kabul ve tespit buyurulması muvafık bulun
muştur. 

20. — Muallimlerden devrei tatiliye haricinde na
kil ve tahvilleri icra kılınanların memurin misillu va-
zifei cedidelerine mübaşeretle maaşa istihkak kesbet-
meleri devrei tatiliye esnasında aynı bütçe dahilinde 
tahvilleri icra kılınanların yeni vazifeleri mahalline 
muvasalatlarına kadar geçen müddet zarfındaki maaş
larının miktarı sabıkı üzerinden ve fakat yeni mek
tep idaresince; devrei tatiliyede terfileri icra ve maaş
ları tezyit edilen muallimlerden memuriyetleri tebdil 
edilmeksizin yapılacak zammı maaşların salâhiyattar 
makamın tasdiki tarihinden tahvil veya terfi suretiyle 
vukubulan zamların da muallimlerin yeni memuriyet 
mahallerine muvasalatlarından muteber addiyle o za
mana kadar geçecek müddete ait maaşatın maaşı sa
bıkları üzerinden tediyesi; mensup olduğu vekâletten 
gayri bir vekâlete merbut mekâtipten birine nakil ve 
tahvil eden muallimlere gelince, bunlar kendi arzula
rı veçhile başka bir daireye intisap etmiş ve binaen
aleyh mensup oldukları vekâlete karşı müstafi vazi
yetinde bulunmuş olduklarından bunların da memu
rini saire hakkındaki ahkâma tebean vazifei cedide
lerine mübaşeretlerinden itibaren maaşa istihkakları 
lâzım geleceği hakkında Divanca dermeyan olunan 
mütalaa Encümenimizce de musip ve muvafık görül
müştür. 

Vizesinden İmtina Olunan Muamelât 
21. — Tasvip edilmiştir. 
22. — Tasvip edilmiştir. 
23. — Tasvip edilmiştir. 
24. — Tasvip edilmiştir. 
25. — Tasvip edilmiş ve âtisi 13 Nisan 1341 tarih

li mektep vergisi kanuniyle halledilmiştir. 
26. — Tasvip edilmiştir. 
27. — Tasvip edilmiştir. 
28. — Tasvip edilmiştir. 
29. — Tasvip edilmiştir. 
30. — Tasvip edilmiştir. 
31. — Tasvip edilmiştir. 
32. — Tasvip edilmiştir. 
33. — Tasvip edilmiştir. 
34. — Tasvip edilmiştir. 
35. — Tasvip edilmiştir. 
36. — Tasvip edilmiştir. 
37. — Tasvip edilmiştir. 
38. — Tasvip edilmiştir. 
39. — Tasvip edilmiştir. 
40. — Tasvip edilmiştir. 
41. — Tasvip edilmiştir. 
42. — Tasvip edilmiştir. 
43. — Tasvip, edilmiştir. 
44. — Tasvip edilmiştir. 
45. — Tasvip edilmiştir. 
46. — Tasvip edilmiştir. 
47. — Tasvip edilmiştir. 
48. — Tasvip edilmiştir. 
49. — Tasvip edilmiştir. 
50. — Tasvip edilmiştir. 
51. — Tasvip edilmiştir. 
52. — Tasvip edilmiştir. 
53. — Tasvip edilmiştir. 
54. — Tasvip edilmiştir. 
55. — Tasvip edilmiştir. 
56. — Tasvip edilmiştir. 
57. — Tasvip edilmiştir. 
58. — Tasvip edilmiştir. 
59. — Tasvip edilmiştri. 
60. — Tasvip edilmiştir. 
61. — Tasvip edilmiştir. 
62. — Tasvip edilmiştir. 
63. — Tasvip edilmiştir. 
64. — Tasvip edilmiştir. 
65. — Tasvip edilmiştir. 
66. — Tasvip edilmiştir. 
67. — Tasvip edilmiştir. 
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$8. — üç yüz kırk bir senesi Muvazenei Umumi-
miye Kanununun 61 nci maddesiyle mevzubahis me-
%eîe halledilmiş olmakla başkaca mütalaa dermeyanı-
rfa lüzum görülmemiştir. 

69. — Tasvip edilmiştir. 
. 70. — Tasvip edilmiştir. 

71. — Tasvip edilmiştir. 
72. — Tasvip edilmiştir. 
73. — Mart - Ağustos 1340 raporunun on dördün

cü maddesi münasebetiyle heyeti umumuyece halle
dilmiş olduğundan başkaca mütalaa arzına lüzum gö
rülmemiştir. 

74. — Tasvip edilmiştir. 
75. — 10 Mart 1926 tarihinde Meclisi Âlice itti

hazı karar edilmek suretiyle mesele halledilmiş oldu
ğundan başkaca mütalaa arzına lüzum görülmemiş
tir. 

76. — Tasvip edilmiştir. 
77. — Tasvip edilmiştir. 
78. — Tasvip edilmiştir. 
79. — Tasvip edilmiştir. 
80. — Tasvip edilmiştir. 
81. — Tasvip edilmiştir. 
82. — Tasvip edilmiştir. 
83. — 8 Mart - 15 Nisan 1341 tarihli iki kıta tef

sir ile mesele Heyeti Umumiyede halledilmiş olmak
la başkaca tetkikat icrasına ve karar ittihazına mahal 
görülmemiştir. 

84. — 10 Mart 1926 tarihinde Meclisi Âlice itti
hazı karar edilmek suretiyle mesele halledilmiş ol
duğundan başkaca arz ve mütalaaya mahal görülme
miştir. 

85. — Tasvip edilmiştir. 
86. — Tasvip edilmiştir. 
8 7 . - 8 Mart ve 15 Nisan 1341 tarihlerinde Mec

lisi Âlice ittihazı karar edilmek suretiyle mesele hal
ledilmiştir. 

88. — Tasvip edilmiştir. 
89. — Tasvip edilmiştir. 
90. — Tasvip edilmiştir. 
91. — Tasvip edilmiştir. 
92. — Tasvip edilmiştir. 
93. — Tasvip eilmiştir. 
94. — Tasvip edilmiştir. 
95. — Tasvip edilmiştir. 
96. — Tasvip edilmiştir. 
97. — Tasvip edilmiştir. 
98. — Makabline şamil terfiler meselesi 10 Mart 

1926 tarihinde ittihaz olunan kararla ve açığa terfün 

memnuiyeti de 2 Kânunuevvel 134̂ 1 tarihli ve 678 
numaralı Kanunla halledilmiş olmakla başkaca mü
talaa dermeyanına îuzum görülmemiştir. 

99. — 10 Mart 1926 tarihli kaıjarla halli mesele 
edilmiştir, ı 

100. — Menafi ve hidematı umjımiye için istim
lâkine lüzum görülecek arazi ve emlâjk bedelinden mu
vafakati tarafeyn olduğu takdirde istimlâk kararna
mesi ahkâmına tevfikan muamele İfasına mahal ol
mayacağı Encümenimizce muvafık görülmüştür. An
cak işbu fıkrada "mevzubahis muamelede ise muvafa
kati tarafeyn mevcut olmamak hasebiyle istimlâk ka
rarnamesine tevfikan muameleye ıtevessüi edilmesi 
hususundaki Divanı Muhasebatın n^kltai nazarı En
cümenimizce muvafık görülmüştür. | 

101. — 10 Mart 1926 tarihli kararla halli mesele 
edilmiştir. 

102. — 10 Mart 1926 tarihli karjarla halli mesele 
edilmiştir. 

103. — Tasvip edilmiştir. 
104.—Tasvip edilmiştir. 
105. — Tasvip edilmiştir. 

106. — Sureti halli muamele tarijhi cereyanındaki 
esasatı muvafık görülmekle yapılan : muamele Encü
menimizce de muvafık görülmüştür. ; 

107. — 108. — Tasvip edilmiştir. ! 
109. — Tasvip edilmiştir. 
110. — Tasvip edilmiştir. 
111. — Tasvip edilmiştir. 
112. — Tasvip edilmiştir. 
113.—Tasvip edilmiştir. 
114.—Tasvip edilmiştir. 
115. — Tasvip edilmiştir. 
116. — Tasvip edilmiştir. 
117.— Tasvip edilmiştir. 
118. — Tasvip edilmiştir. 
119. — Tasvip edilmiştir. j 

120. — Tarzı muamele muvafıktııj. Ancak vazifei 
memuriyetlerini suiistimal eden meıburin hakkında 
muamelei kanuniye icrasını teminen j Dahiliye Vekâ
letine Divanı Muhasebatça sebkeden {işar üzerine ne 
muamele yapıldığı vekâleti müşafünijleyhadan sorul
muş ve alınacak cevabın âtiyen Heyeti Celileye arzı 
tabii görülmüştür. 

121. — Tasvip edilmiştir. 
122. — Tasvip edilmiştir. 
123. — Tasvip edilmiştir 
124. — Tasvip edilmiştir. 
125. —- Tasvip edilmiştir. 
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126. — Tasvip edilmiştir. 
127. — Tasvip edilmiştir. 
128. — Tasvip edilmiştir. 
129. — Tasvip edilmiştir. 
130. — Tasvip edilmiştir. 
131. — Tasvip edilmiştir. 
132. — Tasvip edilmiştir. 
133. — Tasvip edilmiştir. 
134. — Tasvip edilmiştir. 
135. — Tasvip edilmiştir. 

136. — işbu fıkrada mevzubahis muameledeki Di
vanı Muhasebat noktai nazarı ve tarzı hareketi Encü-
menimizce muvafık görülmüş ve müsebbipleri hak
kında takibatı kanuniye icrası zımnında Ziraat Vekâ
letine sebkeden işar üzerine ne muamele yapıldığı so
rularak alınacak cevabın Heyeti Umumiyeye arzı ta
bii görülmüştür. 

137. — Tasvip edilmiştir. 
138. — Tasvip edilmiştir. 
139. — Tasvip edilmiştir. 
140. — Tasvip edilmiştir. 
141. — Tasvip edilmiştir. 
142. — Tasvip edilmiştir. 
143. — Tasvip edilmiştir. 
144. — Harp Vergisi hakkındaki kanunda her ne 

nam ile olursa olsun bilûmum maaşat ve muayyenat 
ve muhassesattan mezkûr verginin katı muktazi ol
masına ve evkaf tahsildarlarının aldıkları aidatta mu-
hassesat envaından bulunmasına mebni bunlardan 
da Harp Vergisinin katı muktazi bulunmuştur. 

145. — Tasvip edilmiştir. 
146. — Vilâyat varidat memurlarının kadrosun

da varidat başkâtibi, vilâyet varidat kâtibi, kaza va
ridat kâtibi namlariyle derecata taksim ve adetleri ih
tiyaca göre tayin ve tespit edilmiş olduğu halde Ma
liye Vekâletinin vilâyet ve kaza kâtipleri muhassesa-
tının bütçede bir maddede münderiç olması ve vilâ
yet kâtiplerini o vilâyetin herhangi bir noktasında 
vekâletin salâhiyeti bulunması mütalaasiyle Ankara 
vilâyeti defterdarlığına ait merkez kâtiplerinin kadro 
fevkinde kazalarda istihdamı cihetine gidilmesi ka
nun hüküm ve kuvvetinde bulunan kadroyu tağyir ma
hiyetinde bulunması itibariyle sarihan muhalifi ka
nun görülmüş ve Divanca muhilli içtihat görülerek 
vekâletin deruhtei mesuliyeti üzerine ait olduğu mas
rafı kabul ve vize edilmesi doğru görülmemiştir. 

147. — Süvari olarak istihdamlarına mecburiyet 
hâsıl olan korucuların kendi paralariyle tedarik et
tikleri hayvanlarının yem bedelâtının bütçenin emlâ

ki milliye masarifi maddesinden tesviyesi Encüme-
nimizce de filhakika Divanın içtihadı veçhile tezyidi 
tahsisat mahiyetinde görülmüş ve vekâletin iddiası 
veçhile mesaili müçtehidi fihadan bulunmuş olmak
la taalluk ettiği masrafın kabul ve vizesinde Divanın 
mazereti derkâr bulunmuş olup ancak memurini mez-
kûre atiyen de bu suretle süvari olarak istihdam edi
lecekleri takdirde yem bedellerinin bütçede sarihan 
tespit ve iraesi Encümenim izce lâzimederi görülmek
tedir. 

148. — Saati mesai haricinde çalıştırılacak me
murine müteferrika tertibinden ikramiye ve ücret 
verilemeyeceği Meclisi Âlice geçen seneki Divanı Mu
hasebat raporları üzerine kabul ve tespit buyurulmuş 
olduğundan başkaca arzı mütalaaya lüzum görülme
miştir. 

149. — Fıkrai sabıkada arz olunan esbap ve mü-
talaata mebni Hariciye Vekâleti memurininden saati 
mesai haricinde çalıştırılanlara ait ikramiyeyi havi ita 
emrinin kezalik deruhtei mesuliyete müsteniden Di
vanca vize edilmiş olması maddei sabıkada arz olun
duğu veçhile evvelce halledilmiş olmakla başkaca 
arzı mütalaaya lüzum görülmemiştir. 

150. — Aynı esbaba mebni Sıhhiye Vekâletince 
veba mücadelesi ve aşı tatbikatı ve sefaine geceleri 
pratika vermek gibi hidematta müstahdem memurine 
verilen gece yevmiyelerinin kezalik. deruhtei mesuli
yete müsteniden kabul ve vize edilmemesi mukadde
ma halledilmiş olmakla başkaca mütalaa dermeyanı-
na lüzum görülmemiştir. 

151. — Meclisi Âlinin geçen sene tasvibine ikti
ran eden Encümen kararlariyle harcirah kararname
si ahkâmının memurini daime ile memurini muvak-
kateye sureti tatbiki tespit edilmiş ve bu suretle mü
fettişlerin de ne gibi ahvalde muvasalat ve infikâk 
yevmiyesi almaları lâzım geleceği ve ne vakitler ma
sarifi hakikiye almaları iktiza etiği halledilmiş olmak
la başkaca mütalaa dermeyanına lüzum görülmemiş
tir. 

152. — Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 
on üçüncü maddesi hükmü âti senelere şamil taahhü-
datta bulunabilmek için mecmuu taahhüt kadar bir 
meblağın tahsisatından mevkuf tutmasını âmir bulun
muş ve 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
36 ncı maddesiyle kuvayı harbiyenin ilbası, iaşe, teç
hiz ve teslihi için akdedilecek mukavelâtın senei âti-
yeye teşmiline cevaz verilmesi de salifüzzikir Usulü 
Muhasebei Umumiye Kanununun 13 ncü maddesi 
hükmünün yalnız inşaat ve imalâta ait mukavelâta 
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münhasır olduğunu müsbit delailden bulunmasına ve 
bu itibarla 1340 senesi zarfında Müdafaai Milliye Ve
kâletince mübayaata müteallik aktedilen ve hükmü 
senei âtiyeye şamil bulunan mukavelâta müsteniden 
vukubulan tediyatın deruhtei mesuliyetle Divanca ka
bulü muvafık görülememiş ve mamafih mevzubahis 
mesele salifüzzikir Muvazenei Maliye Kanunu ile hal
ledilmiştir. 

153. — Memurin ailelerine verilecek harcirahlar-
da ailenin de reisi aile bulunan memurun tabi oldu
ğu dereceye tabi bulunması hakkında Divanca izhar 
olunan içtihada Encümenimizce de iştirak edilmiş ve 
bu içtihat hilâfına Müdafaai Milliye Vekâletince de
ruhte edilen mesuliyet üzerine ümerayı askeriyeden 
olmak itibariyle muayyen tarifeli vasaiti nakliyede 
kendisi birinci mevkide seyahat edecek olan bir bin
başı ailesinin şimendifer ücretlerinin ikinci mevki he
sabiyle kabul ve vize edilmesi doğru görülememiştir. 

154. — Yüz elli birinci fıkranın aynı olmakla baş
kaca mütalaa dermeyan edilmemiştir. 

155. — Harcirah kararnamesinde ücretle müstah
dem memurin harcirahlarının ücretlerinin maaş mua
dili kabul ve hesap edileceği sarihan mezkûr olması
na mebni ücretle müstahdem memurin ücretlerinin 
bir kısmının maaş ve üst tarafının tahsisatı fevkalâ
de muadili addiyle harcirah ve yevmiyelerinin ona 
göre hesap edilmesi kararnamenin hükmü sarihine 
muhalif olmakla beraber şimdiye kadar bilûmum de-
vairce nefanlilhazine bu suretle tatbik edilegelmiş 
ve esasen ahiren kabul buyurulan kanunla âtisi de te
min edilmiş olmasına mebni bu kabil ücretli memurin 
harcirahları hakkında vekili aidinin deruhtei mesuliyeti 
üzerine Divanca ihtiyar olunan tarzı hareket Encüme
nimizce de tasvip edilmiştir. 

HEYETİ VEKÎLE KARARLARI 
Encümenimiz sarfiyatın bütçeye sureti mahsubun

da devairi aidesi ile Divanı Muhasebat arasında ta-
haddüs edecek ihtilafatan Heyeti Vekilece sureti hal

li hakkındaki noktai nazarım Mart - Eylül 1341 ra
porunun mütealaat kısmında bertafsil arz etmiş ol
duğundan hurada yalnız zati mesele itibariyle hangi 
tarafın içtihadının muvafık görüldüğünü tespit et
mekle iktifa etmiştir. 

156. — Dahiliye Vekâleti binasına tefriş edilecek 
muşamba bedeline ait olup maliye bütçesinin inşaat 
faslından vize ettirilen havalenamenin masrafın ma
hiyeti itibariyle mefruşat faslına aidiyeti hakkında
ki Divan noktai nazarı Encümenimizce de muvafık 
görülmüştür. ~ 

157. — Müdafaai Millîye bütçesinin iki yüz dok
san üçüncü faslına mevzu tahsisattan vize ettirilen 
ateşemiliterler ile refakat zabitleri tahsisatiyle hayat 
pahlılığından maaşlarım maaş ve tahsisatı fevkalâde 
mukabilinde verilmekte olan hayat pahalılığı ile akçe 
farkının da tahsisatı fevkalâde fasıllarından lüzumu 
tediyesi hakkındaki Divan noktai nazarına Encüme
nimizce de iştirak edilmiştir. 

158. - 159. — Maarif Vekâletinin 1340 senesi büt
çesinin 236 ncı faslının birinci ve ikinci maddelerine 
mevzu tahsisat ile 234 ncü faslının sekizinci maddesi
ne mevzu tahsisatın mahalli sarfı ve Ticaret Vekâle
tince muhtelif mahallerde tesis edilecek iplik, çeltik 
ve konserve fabrikaları levazımının mubayaası için 
Avrupaya izam kılınan heyetin harcirahlarının sureti 
mahsubu hakkında Divanla devairi âidesi arasında 
tekevvün edip Heyeti Vekile karariyle halledilen ih
tilâf esaslı bir mahiyeti haiz olmayıp şekle ait bulun
muş ve bu bapdaki Heyeti Vekile kararları Encüme
nimizce de muvafık görülmüştür. Heyeti Umumiye 
arz olunur. 
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Sıra numarası : 241 

İNŞA EDİLMEKTE OLAN DEVLET DEMİRYOLLARININ MÜRUR ETTİĞİ ARAZİNİN İSTİMLÂ
Kİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN <l/972) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE DAHİLÎYE 

ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 29 Mayıs 1926 

Kalemi Mahsus Müdirlyeti 
Adet 

6 

2380 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
inşa edilmekte olan Devlet Demiryollarının mürur 

ettiği arazinin istimlâki hakkında Nafia Vekâletince 
tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 25 Mayıs 
1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye 
arzı tasvip olunan kanun lâyihaısiyle esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muıktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulrnasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Memleketin iktisadî, ziraî, sınaî, inkişaf ve te-

rakkiyatı ve aynı zamanda emııü müdafaası noktai 
nazarından ehemmiyeti derkâr olan demiryollarının 
bir an evvel inşasındaki lüzum ve zarureti nazarı dik
kate alan hükümeti cumıhuırdyenin iki seneden beri 
azim ve faaliyetle inşasına başladığı Ankara - Sivas 
demiryollariyle devletçe inşaatı mutasavver hututu 
saire güzergâhına tesadüf eden arazi ve emlâkin me-
nafii umumiye namına istimlâki zarurî ise de İstim
lâk Kanunu ahkâmına tevfikan muamelei istimlâkiye 
icrasına tevessül, devletçe takip olunan gayenin seri 
bir surette istihsalini temin edemiyeceği derkâr bu
lunduğundan gayei matlubenin tesrii istihsali ve de
miryollarının inşaat kabiliyetlinin tezyidi için Devlet 
demiryollarına mulktezi arazi ve emlâkin istimlâki 
için bir kanunu mahsus tanzimine lüzum ve ihtiyaç 
görülmekle memleketi demiryolları ile teçhiz ederek 
imar ve ihya eylemek ve bu suretle halkın refah 
ve saadetini temin eylemek gayesini takip eylemekte 
olan hükümetin maddî ve malî birçok fedakârlıkla 
inşasına başladığı demiryollarından istihdaf eylediği 
netayici mesudeyi bir an evvel hizi husule getirmek 
üzere halkın hukuk ve menafiini haleldar etmeye
cek ve fakat aynı zamanda hükümetin de bu babda-
ki teşebbüsat ve icraatı nafıasını teshile medar ola

cak şekilde tanzim edilen lâyıhai kanuniye leffen arz 
ve takdim kılınmıştır. 

Hukuku tasarrufiyeyi nazarı dikkate alarak ah
kâmı mevzuai kanuniyeye tevfiki muamele eylemek 
ve diğer taraftan hazinei hükümete bâr olmıyacak 
ve efradı milleti de zarardide etmiyecek surette işbu 
lâyıhai kanuniye de hattın mürur edeceği menatık ve 
arazide efrat uhdesinde bulunan mahallerin 1331 se
nesindeki tapu kayıtlarında muharrer kiymetlerine 
göre istimlâk muamelesinin icrası arz ve teklif edil
mektedir.; 

Ankara - Sivas hattının harbi umumî esnasında 
inşasına başlanması ve güzergâha tesadüf eden arazi
nin şereflenmesi ve binnetice kiymetleriinin de artmak
ta olması hasebiyle bedeli misil verilmek suretiyle 
istimlâk muamelesine tevessül olunduğu takdirde eski 
kıymetlere nazaran tediye olunacak mebaliğ azim 
yekûnlara baliğ olacağı derkâr ve halbuki demjryo-
lunca işgal edilen arazinin kaybedilmesine mukabil 
ashabının elde kalan mütebaki arazisinin kiymeti te-
zayüt etmek suretiyle zararı vakii beleğan mabeleğ 
telafi ederek ashabının mağduriyetinden ziyade men-
f aatlarını mucip olacağı aşikârdır. 

Ancak demiryolu güzergâhına müsadif gayrı men-
kulâtın tamamı istimlâk edildiği takdirde ashabına 
hiç bir suretle menfaat temin edilemiyeceğinden bu 
gibi gayrı menkulâtın 1331 senesi iptidasında mukay
yet tapu kiymetlerinin beş misliyle istimlâk edilmesi 
münasip mütalaa ıkılınmıştır. 

Esasen inşaattan mukaddem hattın tercihan kendi 
arazileri dahilinden geçirilmesi için bir çok mahal
lerden meccanen arazi ita edileceği hakkında mazba
talarla vuku bulan müracaatlar nazarı şükranla te
lakki edilmekle beraber halkın da hukuk ve menafii 
nazarı itibare alınarak arazii mezkûrenin bilâbedel 
işgalinden ise mehmaemfcen gerek halk ve gerek hü
kümetin^ menafii telif edilerek demiryolunun, mem
leketin hayatı iktisadiyesdnde husule getirdiği refah 
ve kazanç dolayısiyle hattın mürur, ettiği bilhassa şe
hir ve kasabalar güzergâhmdaki emlak ve arazinin 
bir kaç misli derecesinde tezayüt eden kıymetlerinden 
müteneffi olan ashabı emlakin hükümetçe ihtiyar 
edilen masarifat ve fedakârlığa mukabil mahallî be
lediyeleri ve mecalisi umumiyesinde müntahap ikişer 
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aza tarafından takdir ve tespit edilecek fazla kiyme-
tin ruburtu şerefiye namiyle müikassatan dört senede 
hükümete tediye eylemek suretiyle mükellefiyeta nâk-
<diye tahmili büyük bir külfet ve mez&himi istilzam 
eylemiyeceği ve bilakis hatun inşası kabiliyet temin 
ve tezyit ve memleketierin servet ve mamurîyeti nok-
tai nazarından rnenaİii âmmeyi mucip olacağı der-
Tcâr bulunduğundan üçüncü ve dördüncü niîaiddeler 
ol veçhile tespit Ve tânzim ediinişTEir. 

Lâyıhatf kanuniyenıin birinci maddesinde mukad
dema inşasına başlanılan Ankara - Yerköy kısmiyle 
ıMyefl devletçe inşa edilecek tekmil huturun mürur 
edeceği umuma ve devlete ait arazinin biilâbedel de-
îmryollar idaresine terk edileceği tasrih edilmektedlir. 

Esasen Türkiye'de vaktiyle inşa edilen tekmil şi
mendifer şirketterine bahşedilen imtiyaz mukavelena
melerinde devlete ait arazinin bilabedlel şimendifer 
şirketlerine terk edileceği hükümetçe kabul edilmiş 
ve menafii umumiyeye müteallik iımıtiyazat hakkmda-
M 10 Haziran 1326 tarihli kanunun ikinci maddesi 
fıkrai niiha&ye&mde de bu cihet teyit edilmiştir. 

Demiryollarının esnayı inşaat ve ameliyatında işgal 
edeceği arazi kadar inşaat kabiliyetini ilâveye hadim 
olan kum ve taşocaklarinın da taşocaklan nizamatına 
tevfikan ruhsat istihsali gibi birçok merasim ve mu
amelâta hacet kalmadan demiryolu idarelerince isti
fadesi nazarı teemmüle alınmış ve şimendifer imtiyaz 
mukavelenamelerinde şirkete bahşedilen bu şekilde 
müsaadei mahsusanın Devlet demliıryollariına da teşmili 
tabiî görülerek ikinci madde buna göre kaleme alın
mıştır. 

Mübadil eşhasa ait olup muvakkaten hazine na
mına kayıtları icra edilmiş olan gayrı menkulâtın 
devlete ait arazi mlisillu bilabedel demiryollarına terki 
muvafık olamiyaoağındah bü gibi gayrı menfkulatın 
da 1331 senesinde tapu idarelerinde mukayyet kıy
meti bedeli istimlâk olmak üzere bilk&ıbul tediye olün-
masricap edeceği teemmül edilerek dokuzuncu mad
deb%seoepltetanzim edilmiştir. 

Yedinci madde gerek Hükümete tabi efrada ait 
olari emlâkia arazinin iıStimıval ve istimlâk muamele
sinin bilabedel, bÜâhârç intaç edileceğini tazam-
mun etmektedir. 

îşbu kanunun Devlet Demiryollarının âtiyen inki
şaf ve inşası kabiliyetinin teminine yardımı olacağı 
varastei arz ve ityan bulunmuş olmakla on madde
den ibaret olan lâyıhai kanuniyenliri Büyük Millet 
Meclisinin bu devred içtimâiyesinde iktisabı meriyet 
eylemesine müsaade btryurulması arz ve istirham olu
nur efendim, 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 3 . 8 . 1926 
Dâhiliye Encümeni 

Adet : 112 
1 

972 

Dâhiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celiföye 

inşa edilmekte olan Devlet Demiryollarının mürur 
ettiği ve edeceği arazinin istimlâki] hakkında Başve
kâleti Celilenin 29 Mayıs 1926 tarih ve (6/23 80) nu-
maları tezkeresiyle mevrut kanun lâyihası Encüme
nimize havale buyurulmakla Nafiaj Vekili Behiç Be
yefendinin huzurlariyle tetkik ve müzakere olundu. 

Memleketin iktisadi, zirai, smii, inkişaf ve te-
rakkiyatı ve aynı zamanda emniyet ve müdafaası 
nokati nazarından ehemmiyeti defkâr olan demir
yollarının biran evvel inşa ve metnleketin eh uzak 
mahallerine isalindeki lüzum ve zaruret demiryolla
rının Süratle inşasını temin edecek hususi bir İstim
lâk Kanununa ihtiyaç göstermekle hükümetin olbab-
daki mucibesl varit ve beca görülmüş ve lâyıhai 
heyeti umumiyesî itibariyle tasvip edilerek madde
lerde berVeetti âti bazı tadilât icr^siyle kabul edil
miştir : 

Birinci maddede — (Sahipsiz) tabiri zaten bu 
gibi arazi ve gayri menkulâtın hazinei devlete aidi
yeti cihetiyle devlete ait arazi emlâk meyanında 
dahil bulunduğundan ve eşhası hükmiye ve mane-
viyeye yani umuma ait arazi ve emlâkin bilabedel 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa mugayir görüldüğünden 
tayyedilmiş ve madde tadilen kabul edilmiştir. İkin
ci maddedeki (hükümet) yerine (djevlet) tabiri kul
lanılmış ve hukuku eşhası sıyanetejı baruhsatneme 
bu gibi ocaklarda hakkı intifaları bulunanlar da is
tisna edilmiştir. 

Üçüncü maddede; bedeli istimljâk ve istihıvalİh 
(1331) senedindeki kıymet üzerindejı takdiri, demir
yolu inşaatının uzun müddet devam edeceğine ve 
o vakte kadar arazi Ve emlâk kıymjetlerirideki tebed
dülatın derecesi şimdiden takdir olunamıyacağınâ 
binâen hem hazinei devleti bedel j tesviyesinden ve 
hem de halkı zarardan vikaye majksâdiyle istimlâk 
senesindeki vergi miktarı üzerinden! kıymetin takdi
ri yoluna gidilmek daha muVafık görülmüş ve Son 
fıkra bir muamelei zaruriye ve kanuniye bulundu
ğundan tayyedilmiştir. 
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Dördüncü madde; verilecek bedeli istimlâki şe
refiye namiyle eşhası hakikiye ve hükmiyenin elin
den almak muvafık görülemediğinden tayyedilmiş-
tir. 

Beşinci madde; üçüncü maddenin şekli tadili do-
layısiyle tayyedilmiştir. Altıncı madde üçüncü mad
denin şekli tadiline göre tashih ve iki ay müddet bir 
ara tenzil ve 4 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Yedinci madde (tabi değildir)' suretinde ihtisar 
edilerek (demiryolları idareleri namına ita olunur) 
cümlesi tay ve beşinci madde olarak kabul edilmiş
tir. Birinci ve üçüncü maddelerin şekli kabulleri iti
bariyle sekizinci maddeye ihtiyaç kalmadığından 
tayyedilmiştir. Binaenaleyh üçüncü madde altıncı ve 
on birinci madde yedinci olarak kabul edilmiş ve 
müstacelen ve tercihan müzakeresi ricasiyle Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi namına 

Çorum 
Ahmet Münir 

Kâtip 

Aza 
Ardahan 
Tahsin 

Âza 
Kayseri 
Ahmet 

Mazbata Muharriri 
îzmir 

İsmail Kemal 

Aza 
Tekirdağı 
Faik Bey 

hini imzada bulunmadı 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza 

Hükümetin Teklifi 
Devlet Demiryolları İstimlâk Kanunu 

Birinci madde — Devletçe elyevm inşa edilmek
te bulunan ve âtiyen inşa olunacak olan demiryolla
rının mürur etmiş ve edeceği gayri menkulât dahi
linde sahipsiz ve umuma ait mahaller ile devlete 
ait gayri menkulât mezkûr demiryolları idareleri na
mına bilâbedel terk ve kayıtları icra olunur. 

İkinci madde — Devlete ait demiryollarının es
nayı inşaat ve ameliyatında istimaline lüzum görülen 
ve hükümete ait bulunan gayri menkulât ile demir
yolu hattının her iki cihetinden beşer kilometre me
safe dahilinde bulunan ve hakiki ve hükmi eşhasın 
tasarrufunda bulunmayan kireç ve taş ve kum ve 

madea kömürü ocaklarının birgûnâ resim ve ücrete 
tabi olmayarak istimale Demiryolları İdareleri me
zundur. 

Üçüncü madde — Devlet Demiryolları ve tefer
ruatına lüzumu dolayısiyle işgal edilmiş veya edile
cek gayri menkulâttan hakiki ve hükmi şahısların 
mutasarrıf oldukları aksam 1331 (bin üç yüz otuz 
bir) senesi iptidasında tapuca mukayyet kıymetle
riyle ve tamamı istimlâk edilen gayri menkulât 1331 
senesi iptidasında mukayyet tapu kıymetlerinin beş 
misliyle, 

Menafii umumiye namına Demiryolları İdarele
rince istimlâk olunur. 

Tapuda mukayyet kıymeti olmayan gayrı men
kulât için emsalinin kıymeti esastır. Bu suretle istim
lâk edilecek gayrı menkulât müteaddit ve hakiki şa
hısların tasarrufunda olduğu takdirde bu kısım gay
ri menkulâtın bedeli hissei mukayyedeye göre. hesap 
edilir. 

Dördüncü madde — Devlet Demiryollarının şe
hir ve kasabalardaki güzergâhına müsadif olup hat
tın inşası hasebiyle şeref ve kiymetleri tezayüt eden 
gayri menkulât kıymetlerinin ne miktar fezayüt ey
lediği mahalli belediye ve idare heyetlerince münta-
hap ikişerden dört aza tarafından takdir ve mahalli
nin en büyük mülkiye memuru canibinden tasdik 
edilecektir. İşbu kıymetin rub'u şerefiye namiyle mu-
kassaten dört senede istiyfa edilmek üzere Tahsili 
Emval Kanununa tevfikan ashabından bittahsil De
miryolları İdareleri namına irat kaydolunur. 

Beşinci madde — İstimlâk bedeli Tapu İdarele
rince kaydı bulunan ve ashabı tarafından ibraz olu
nan tapu senedatı üzerine tediye olunur. 

Altıncı madde — Demiryolları İdarelerince is
timlâki karargir olan gayri menkulâtın hududunu 
irae eder harita ve aksamını müşir bir kıta cetvel 
ile mahallin en büyük mülkiye memuruna iş'arı key
fiyet olunmasını müteakip kıymeti mukayyedesi çı
karılarak nihayet iki ay zarfında itayı takrir yani 
emri ferağın icrası lüzumu ashabına usulü dairesin
de bir ihbarname ile tebliğ edilir ve müddeti mez-
kûre zarfında itayı takrir etmeyenlerin rıza ve mu-
vakatlerine bırakılmayarak istimlâk bedeli Ziraat 
Bankalarına tevdi edildikten sonra tapu senedatı 
tapu idaresinden ita olunur. 

Yedinci madde — Devlet Demiryollarının istim
lâk eylediği bilumum kayri menkulâta ait tapu se
nedatı bir gûnâ harç ve resme tabi olmayarak De
miryolları idareleri namına ita olunur. 
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Sekizinci madde — Gayri mübadil eşhasa ait 
olup kanunu mahsus mucibince hazinei celile na
mına kayıtları icra edilen araziden maada gayri 
menkulâtın ve mübadillerden metruk bilcümle gayri 
menkulâtın istimlâkinde dahi bin üç yüz otuz bir 
senesinde tapu idarelerinde mukayyet kıymeti be
deli istimlâk olmak üzere bilkabul eda olunacaktır. 

Dokuzuncu madde — işbu kanun tarihi neşrin
den itibaren meridir. 

Onuncu madde — İşbu kanunun icrasına Nafia, 
Dahiliye, Maarif Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
ismet 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafia Vekili 

Behiç 
Ticaret Vekili 

Mustafa Rahmi 

25 Mayıs 1926 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat Bey hasta 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekili 
Behiç 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekâleti Vekili 

ihsan 

Dahiliye Encümeninin tadili 

«Devlet Demiryolları istimlâk Kanunu» 
Madde 1. — Devletçe elyevm inşa edilmekte bu

lunan ve atiyen inşa edilecek olan demiryollarının 
güzergâhına müsadif ve tesisata muktazi arazi ve 
gayri menkulâttan devlete ait olanlar Demiryolları 
idareleri namına bilâbedel terk ve kayıtlan icra olu
nur. 

Madde 2. — Devlete ait demiryollarının esnayı 
inşaat ve ameliyatında istimaline lüzum görülen ve 
devlete ait bulunan gayri menkulât ile demiryolu 
hattınm her iki cihetinden beşer kilometre mesafe 
dahilinde bulunan ve hakiki ve hükmi eşhasın ta
sarruf veya ruhsatname uhdei intifamda bulunma
yan kireç, taş, kum ve maden köniürü ocaklarını, 
bir gûnâ resim ve ücrete tabi olmayarak istimale 
Demiryolları idareleri mezundur. 

Madde 3. — Devlet Demiryolları ve teferruatına 
lüzumu dolayısiyle işgal edilmiş veyi edilecek gayri 
menkulâttan hakiki ve hükmi şahısların mutasarrıf 
oldukları arazi ve emlâkin bedeli istimlâki, istimlâk 
edilecek senede alınan vergisine görç hesap edilecek 
kıymetidir. 

Vergisi bulunmayan arazi ve emlâkin kıymeti em
salinin vergisine nazaran tayin olunur. 

Madde 4. — Demiryolları idarelerince istimlâki 
karargir olan gayri menkulâtın hududunu irae eder 
harita ve aksamını müş'ir bir kıta cetvel ile mahal
lin en büyük mülkiye memuruna iş'ar} keyfiyet olun
masını müteakip üçüncü madde mucibince takdir 
olunacak kıymeti müş'ir. bir ihbarname ile bir ay 
zarfında muamelei ferağiyenin icrası lüzumu usulü 
dairesinde ashabına tebliğ edilir ve bir ay zarfında 
muamelei ferağiyeyi icra etmeyenleri^ rıza ve mu-
vaf akatlanna bakılmayarak istimlâk i bedeli Ziraat 
Bankasına tevdi edildikten sonra tapu senedi ita 
olunur. 

Madde 5. — Devlet Demiryolları idaresinin istim
lâk eylediği bilumum kayri menkulâta ait tapu se-
nedatı bir guna harç ve resme tabi değildir. 

Madde 6. — işbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 7. — işbu kanunun ahkâmını icraya Na
fia, Dahiliye. Mahiye Vefcillefli memurdur. 




