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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek vilâyetler ida
resi kanununa müteallik lâyihanın birinci müzakeresi 
ikmal olunduktan sonra perşembe günü toplanmak 
üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

Refet Ziya Gevher H. Rüştü 

2 — H A V A L E EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Riyaseti Cumhur orkestrası hakkında kanun lâ

yihası (Millî Müdafaa, Maarif ve Bütçe encümenlerine) 
2 — Rüsumat muhafaza ve mmtaka memurları hak

kında inzibatî ahkâmı muhtevi kanunun 8 inci ve 9 un
cu maddelerinin tadiline ve mezkûr kanuna bir madde 
ilâvesine dair kanun lâyihası (Maliye ve Adliye encü
menlerine) 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Belçika Hükümeti ara
sında aktedilen ikamet mukavelenamesinin tasdiki hak
kında kanun lâyihası (Hariciye encümenine) 

4 — Yapı ve yollar hakkında kanun lâyihası (Dahi
liye, Nafıa, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Maliye encü
menlerine) 

Teklifler 
5 — İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1931 se

nesi bütçesinde 2 060 liralık münakale yapılması hak
kında kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
6 — Îspartanm Sekirkent nahiyesinin lleköp köyün

den riasanoğlu Bakinin ölüm cezasına çarpılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 

Takrirler 
7 — Çanakkale mebusu Şükrü Beyin, arazi vergisi 

kanununun 5 inci maddesinin tefsiri hakkında takriri 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

8 — Gümüşane mebusu Edip Servet Beyin teşkilâtı 
esasiye kanununun 68 inci maddesinin tefsiri hakkında 
(Teşkilâtı esasiye encümenine) 

Mazbatalar 
9 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 6 inci mad

desinin tefsiri hakkında 3/11 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Maliye encümeni mazbatasile askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun 6 inci maddesinin 2 inci fıkrasile 4 
üncü maddesine merbut cetvelin tadiline dair 1/21 nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

10 — Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğü
nün 1931 senesi bütçe kanununa müzeyyel 1/263 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

11 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
1932 senesi bütçesi hakkında 1/193 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

12 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları 
hakkındaki kanunun 3 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi
ne dair 1/293 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müda
faa encümeni mazbatası (Ruznameye) 

13 — Malûlini askeriyeye verilecek mükâfatı nakti-
yenin Düyunu umumiye bütçesinden tesviyesi hakkında 
1/276, Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 19 750 liralık münakale yapılması hakkında 
1/327, Dahiliye vekâleti 1931 senesi bütçesinde 11 100 
liralık münakale yapılması hakkında 1/330, Emniyet 
işleri umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 12 500 
liralık münakale yapılması hakkında 1/332, Gümrük
ler umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 10 000 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/333, Maarif ve-

i kâleti 1931 senesi bütçesinde 20 600 liralık münakale 
I yapılması hakkında 1/338, Maarif vekâleti 1931 senesi 
bütçesinde 1 500 liralık münakale yapılması hakkında 

! 1/339, Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesinde 2 500 
i liralık münakale yapılması hakkında 1/340, Millî mü
dafaa vekâleti 1931 senesi bütçesinde 7 214 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/341, Millî Müdafaa vekâ
leti 1931 senesi bütçesinde 5 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/342, Millî Müdafaa vekâleti 1931 
senesi bütçesinde 36 426 liralık münakale yapılması hak
kında 1/343, Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1931 senesi bütçesinde 12 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/345, Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 3 800 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/346 ve İktisat vekâleti 1931 
senesi bütçesinde 22 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/349 numaralı kanun lâyihalarile İdare he
yetinin, Divanı muhasebat 1931 senesi bütçesinde 2 897 
liralık münakale yapılması hakkmda 2/38 numaralı ka
nun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

14 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun 
1 inci ve 16 mcı maddelerine bir fıkra ilâvesine dair 
1/297 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encü
meni mazbatası (Ruznameye) 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 14,05 

• Reis — Hasan B. 

Kâtipler : Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ), Avni Doğan B. ( YOZGAT ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETÎ UMÜMÎYEYE MARUZATI 

1 — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi. 

HEYETİ UMUMlYEYE 
Merbut listede isimleri yazılı azayi kiramdan 

on bir zatın hizalarında gösterilen müddetlerle 
mezuniyetleri, Riyaset Divanının 9 - V -1932 tari
hinde vaki yedinci toplanışında münasip görül
müştür. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunur. 
B. M. M. Reisi 

A. Kâzım 
Ankara Ali Bey. Üç ay. Hastalığına binaen, 
Aydın Tahsin Bey. Bir buçuk ay. Hastalığına 

binaen, 
Balıkesir Hacim Muhittin Bey. îki ay. Mazere

tine binaen, 
Bursa Dr. Galip Bey. Bir buçuk ay. Mazeretine 

binaen, 
Çorum îsmet Bey. Bir ay. Mazeretine binaen. 
Kayseri Osman Bey. On beş gün. Ailevî maze-

netine binaen, 
Maraş Abdülkadir Bey. Bir ay. Sıhhi mazere

tine binaen, 
Maraş Memet Bey. îki ay. Mazeretine binaen. 
Samsun Emin Bey. Yirmi gün. Mazeretine bi

naen, 
Ş. Karahisar İsmail Bey. Kırk gün. Mazeretine 

binaen, 
Trabzon Halil Nihat Bey. Yirmi gün. Sıhhi ma

zeretine binaen, 
Urfa Mahmut Bey. îki ay. Sıhhi mazeretine bi

naen. 
Reis — îsimler birer birer okunacaktır. Reyini

ze arzedilecektir. 
Ankara Ali Bey üç ay. Hastalığına binaen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Aydın Tahsin Bey. Bir buçuk aj. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Balıkesir Hacim Muhittin Bey. İki ay. Mazere

tine binaen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 

Bursa Dr. Galip Bey. Bir buçuk ay. Mazeretine 
binaen. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Çorum îsmet Bey. Bir ay. Mazeretine binaen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Kayseri Osman Bey. On beş gün. Ailevî mazere

tine binaen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Maraş Abdülkadir Bey. Bir ay. Sıhhî mazeretine 

binaen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Maraş Memet Bey. iki ay. Mazeretine binaen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Samsun Emin Bey. Yirmi gün. Mazretine bi

naen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Şarkî Karahisar îsmail Bey. Kırk gün. Mazere

tine binaen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Trabzon Halil Nihat Bey. Yirmi gün. Sıhhî ma

zeretine binaen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Urfa Mahmut Bey. îki ay. Sıhhî mazeretine bi

naen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 

2 — Hazineden taksitle mal satın almış olan
ların taksit bedellerinin tecili hakkındaki kanuna 
müzeyyel kanun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi ve mezkûr lâyihayı üzerlerine 
aldıklarına dair Manisa mebusu Dr. Saim Bey ve 
rüfekasının takriri 

B. M. M. YÜKSEK REÎSLÎĞÎNE 
1773 numaralı kanuna zeylen tanzim ve 6 - IV -

-ıoı 
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İ932 tarih ve 6/837 numaralı tezkere ile takdim 
edilen kanun lâyihasının, görülen lüzuma indini, ge
ri aimması Maliye vekâletinden yazılan 4 - V - 1932 
tarih ve 12247 numaralı tezkerede rica edilmekte
dir. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını ri
ca eylerim efendim. 

Başvekâlet vekili 
Dr. Refik 

Reis — Takrir vardır okunacaktır: 

YÜKSEK REÎSLÎĞE 
Ruznamenin 2 numarasında bulunan tezkere ile 

geri istenilen kanun lâyihasını dahilî nizamname
nin 68 inci maddesinin 2 inci fıkrasına tevfikan 
üzerimize alıyoruz. 

12 - V - 1932 
Gümüşane Manisa Manisa 

Edip Servet M. Turgut Dr. Sairn 
Reis — Efendim, dahilî nizamnamenin 68 inci 

maddesinin okunmasına lüzum hâsıl oldu: 
« Madde 6^> — Hükümet veya teklif sahibi veri

len kanun lâyiha veya tekliflerini ruznameye alın
madan evvel Heyeti umumiyeye malûmat vermek 
şartile geri alınabilir. Şu kadar ki kanun teklifleri
ni diğer bir mebus veyahut ait olduğu encümen 
üzerlerine alırlarsa müzakereye devanı olunur. 
Bu lâyiha veya teklifler ruznameye alınanamışlarsa 
geri alınmaları için Heyeti umumiyenin karar ver
mesi lâzımdır.» 

Maddenin son fıkrası bir tasnif yapıyor. Hükü
metten gelen teklifler lâyihadır. Meclis azası tara
fından yapılanlar ise tekliftir. Meclis azası tara
fından vaki kanun teklifleri, diğer bir azanın ve
ya encümenin kendi üzerlerine alabileceğini mad
denin ikinci fıkrası sarahatla gösteriyor. Hükümet
ten gelen kanun lâyihalarının ise aza tarafından 
takabbül edilip edilmiyeceği hakkında nizamna
mede sarahat yoktur. Bilâkis son fıkra ve ikinci fık
ra takabbül etmek hak ve salâhiyetinin yalnız teklifi 
kanuniler üzerinde olduğuna göre Hükümetin gön
dermiş olduğu lâyihaları takabbül etmek nizamna
mede yoktur. Biz 68 inci maddenin sarahatini böy
le anlıyoruz. Maamafih muhtacı tefsir görülür ve 
arzu buyurulursa bunu nizamname encümenine 
verelim, orada tefsir edilsin. Şimdiye kadar böyle 
Hükümet tarafından gönderilmiş lâyihaların bir 
arkadaş tarafından takabbül edildiğine dair bir 
teamülümüz yoktur. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Bendeniz mese
leyi Reis vekili Beyefendinin anladığı gibi anlamı
yorum. Nizamnamenin 68 inci maddesinin şimdi 
okunan ikinci fıkrasındaki, malûmu âliniz olduğu 
üzere, lâyiha ile teklifi kanunî arasındaki fark şu
dur: Evvelce teklifi kanuniler bir takım merasime 
tâbi bulunuyordu. Bunlar Lâyiha encümenine gi
derdi. Nazarı mütaleaya alınıp almmıyacakları 
orada konuşulur ve buna göre hareket edilirdi. 
Hatta bunlar tasnife tâbi tutulurdu. Lâyiha ile 

teklifi kanunî arasındaki fark yeni nizamnamede 
ikinci bir kademeye tâbi tutulmamış, mebuslar 
tarafından vaki olacak kanun teklifleri de, Hükü
metten gelen lâyihalar gibi doğrudan doğruya 
ait olduğu encümenlere verilmesi esası kabul edil
miştir. Artık bir tasnif yapılmasına da lüzum kal
mamıştır. Burada lâyiha denmesi eskiden kalmış 
bir itiyadın neticesidir. Bunların her ikisi de 
lâyihadır veya her ikisi de tekliftir. Arada Lâyiha 
encümeni olmadığı ve Hükümetten gelen teklifler
den başkası ayrı bir teklife tâbi tutulmadığına gö
re her ikisinin de mahiyeti birdir. Bu itibarla oku
nan 68 iuci maddenin ikinci fıkrası mucibince ge
rek Hükümet tarafından ve gerek Azayi kiram tara
fından verilen teklif geri alınabilir. Fakat Azayi 
kiramdan bazıları bunu takabbül ederse artık bu 
ayrı bir meseledir. Teklifi kanunî gibi encümenlere 
gönderilerek muameleye konulur. Binaenaleyh, bu 
nizamnamenin mutlak sarahati karşısında Azayi 
kiramın kanun teklifinden veya her hangi 
bir kanun lâyihasından bizzat sarfınazar 
edildiği zaman diğer bir azanın bunu 
teklif etmek hak ve salâhiyetini şu veya bu 
mülâhaza ile takyit etmek bendenizce doğru de
ğildir. Çünkü esas haklarımızdan biri kanun 
teklifidir ve o teklifi istediğimiz zaman geri al
mak hususundaki serbest imizdir. Hükümet bir 
teklifinden sarfınazar ettiği zaman bir diğer 
arkadaşın da; o teklifi ben kabul ettim, benim 
mnlımdır demesi hakkıdır. 

Reis — Muhterem arkadaşın izahatı ile şah
sen kanaatim değişmiş değildir. Eski kanundan 
bahsetmiyorum. Yeni nizamnamenin metninden 
okuyorum. Vazrı kanun söylenen salâhiyeti ver
mek isteseydi ibareyi ona göre yazabilirdi. 68 
inci maddenin son fıkrası mucibince bir mebus 
bir lâyihayı tekabbül edemez. Bendenizin kanaa
tim; haddi zatinde teklifi kanunî ile lâyihai ka-
nuniyeyi takabbül arasında fark yapalım mı, yap-
mıyalım mı? diye hasır yapan doğrudan doğruya 
nizamnamenin 68 inci maddesinin ikinci fıkra-
sıdır. Belki vazıı kanunun maksadı bu değildir. 
Beyefendi ile bendenizin maddeyi ayrı ayrı an-
layışlarrmızdaki fark gösteriyor ki bu madde 
sarih değildir. Bunun manasında müttefik de
ğiliz. maamafih nasıl yaparsanız şüphesiz ona 
göre hareket edilecektir. Arzetmek mecburiye
tindeyim ki şimdiye kadar Azayi kiramdan biri 
tarafından Hükümetçe geri alınan bir lâyihanın 
takabbül edildiğine dair bir teamülümüz yoktur. 

Süleyman Sırn B. ( Yozgat ) — Bu tenvir ol
madı, müdafaa oldu. Binaenaleyh aşağıdan söy
lemelisiniz. 

Hakkı Tarık B. (Giresun) — Efendim, dahilî ni
zamnamenin 4 üncü babı kanun lâyihaları ve tek
lifleri hakkındadır. Bütün bu faslı gözden ge
çirdiğimiz zaman kanun lâyihası veya kanun tek
lifinden • bahsolımduğu anlaşılır. Demek ki ni-
zamnamei dahilimiz; mebuslar tarafından verilen 
teklife, Reis Beyefendinin pek güzel ve yerinde 
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olarak işaret ettikleri gibi, kanun teklifi demek
tedir. Hükümetten gelen tekliflere ise kanun 
lâyihası tabiri denmekte ve kullanılmaktadır. 
Onun için bu meseleye maksur olmamak üzere 
Hasan Fehmi Beyefendinin noktai nazarlarına işti
rakin yerinde olmadığı kanaatindeyim. Dahilî 
nizamnamenin belki diğer fasıllarında öyle kayit-
lere tesadüf edilebilir ki orada mebusun teklifine 
kanun teklifi denilmiştir. Keza Hükümetten ge
len bir teklife kanun lâyihası tabiri kullanılarak 
bu suretle aralarında bir tefrik kastedilmiştir. 
Bunun için bir kere Hasan Fehmi Beyefendi her 
birini ayni mahiyette gören noktai nazarına iş
tirak etmek, dahilî nizamnamenin kabul etmiye-
ceği bir noktai nazar olur. Bu 68 inci maddeyi 
okuduğumuz zamanda Reis Beyefendinin noktai 
nazarlarını, yahut Riyasetin noktai nazarını da
ha ziyade takyit eden bir noktai nazarın iltizam 
olunduğu anlaşılır. Haddi zatinde madde yazılır
ken denilebilirdi ki; kanun lâyihası olarak gelen, 
yahut teklif şekli suretinde Meclise arzedilen 
herhangi bir noktai nazarı geri almak istediğimiz 
zaman bir başkası tarafından deruhde olunabilir. 
Bir defa kanun lâyihasının başka, teklifin başka 
olduğu noktai nazarından arzetmek istij^orum ki 
Riyasetin noktai nazaraı daha mülayim zuhur 
eder. Maamafih böyle bir ihtiyacı acaba dahilî 
nizamname hiç mi nazarı itibara almamıştır cihe
tini müdafaa ediyor değilim. Hayır, mebuslar 
tamamen serbesttirler. Meselâ ben şu dakikada 
Hükümetten gelen bu teklifi aynen Meclisi Âliye 
arzetmek istiyorsam bir suretini istinsah eder, 
altına imzamı atar ve takdim ederim. Beni bun
dan menedecek hiç bir kayit yoktur. Bu, ma
demki böyledir, bir kere Meclisi Âlide hiç bir 
mebusun salâhiyeti bu vaziyette takyit edilmiş 
olmaz. Mebuslar münferit veya müctemi ola
rak, herhangi bir teklifin aynini alarak vermek 
salâhiyetini haizdirler. Mademki bu, böyledir o 
halde niçin bu medde burada bu şekilde yazılmış
tır? Bu cihet bir tefsir zemini teşkil edebilir. 
Onun için bendeniz maddeyi Riyaset tarafından 
izah olunan şekil ve surette anlıyorum. Hükü
metten gelen bir teklifi herhangi bir mebusun 
aynen istinsah ederek Meclisi Âliye takdim etmesi 
mümkündür. . 

O halde başka şekilde yazılması lâzımgelirdi, 
mantık budur, diye düşünebilirdim. Maddenin bu 
şekilde yazılışı ve bu şekil ve surette tatbiki bunu 
meneder. Herhangi birimiz imza eder ve veririz, 
bunu vermekten kimse bizi menedemez. Bir kere 
böyle olup olmadığını " Hasan Fehmi Beyefendi 
anlamak istiyorsa Teşkilâtı Esasiye encümeninde 
bunun müzakereden geçmesi ve tefsir edilmesi lâ-
zraıgelir kanaatindeyim. Noktai nazarım budur. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Evvelki ni
zamnamede teklif; lâyiha encümenine gelirdi. Fa
kat lâyiha gelmezdi. Halbuki teklif, bir mebusun 
teklifi; lâyiha da Hükümetten gelendir. Burada 
Hükümetten gelen bu lâyihayı Meclis takabbül 

eder mi, etmez mi? kanaatimce etmez. Çünkü 
lâyihada bütün vekillerin imzaları vardır. Şimdi 
nizamnamenin maddesini aynen okursam Meclisi 
Âli daha ziyade tenevvür eder. 

Madde 68 — Hükümet vej^a teklif sahibi veri
len kanun lâyiha veya tekliflerini ruznameye alın
madan evvel Heyeti umumiyeye malûmat vermek 
şartile geri alabilir. Şu kadar ki kanun teklifle
rini diğer bir mebus veyahut ait ouduğu encümen 
üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olunur. 

Bu lâyiha veya teklifler ruznameye alınmışsa 
geri almaları için Heyeti umumiyenin karar ver
mesi lâzımdır . 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Efendim, 
mebusun takabbül ettiği, üzerine aldığı, lâyihanın 
mündericatıdır, imzaları değildir. Bir kanunun 
tadil veya tevsii teklif ediliyor. Teklife sahip 
ister Hükümet olsun, ister imza edenlerden bir kaç 
zat olsun... Burada lâyiha ile teklifi kanunî ara
sındaki farkları ayırıyorlar. Bendenizin ikinci 
defa söz almaktan maksadım da Hakkı Tarık Be
yin tahlilinin aksi olduğunu izah etmektir. 

Buyuruyorlar ki : bunun aynen kopyasını çıka
rıp altını imza etmekle, o teklifi üzerime aldrm, 
demek arasında bir fark olmadığına göre, üzenime 
aldrm demektense yazsın versin. 

Beyler, burada çok ince bir bahis var. Bir lâyiha 
üç encümenden 4 encümenden çıkar, 4,5 ay tetkik 
edilir, ruznameye alınır, hatta müzakeresine başla
nır veya alınmazda; ruznameye alınacağı bir sıra
da her hangi bir tadil veya tebeddül üzerine sahibi 
teklif teklifimi geri aldım, diyebilir. Bu suretle 
diğer birisi kabul ederse müzakere devam eder. 

Binaenaleyh hiç olmazsa bir az zaman kazan
mak mevzubahstir. Teklifi üzerime aldım demekle, 
yazıp imza ederek vermek arasında mahiyeti hük
miye ve hakikiyesinde ne gibi bir tebeddül ve 
mügayeret mülâhaza ediliyor ki : ayrı, ayrı mesele 
addolunuyor ? 

Bendenizce kopyasını yazıp altına imzasını ko
yarak vermekle, yazılmış olan şekli üzerine aldım 
demek arasında hiç bir fark yoktur. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, zanne
diyorum ki deminki maruzatını arasında bu fıkra
ya dahi işaret edecek sözler arzeftmiştiım. Bendeniz 
teklifin müzakeresinin şu noktasında takabbül 
ediyorum, demekle aynını alıp yazmak arasındaki 
farkı anlıyorum, görüyorum ve bu lüzumu Hasan 
Fehmi Beyle beraber kabui ve teslim ettiğim halde 
dahilî .nizamnamenin bu maddesile bunu tatbik 
etmek imkânı yoktur demek istiyorum. Yoksa lü
zum vardır. Ancak madde kanun tekliflerine mün
hasırdır. İki veya bir mebusla riyaset arasında bir 
noktai nazar ihtilâfı hâsıl olmuştur. Yoksa haddi 
zatinde bu lüzumun aleyhinde bulunuyorum. Mad
deyi okuduğum zaman görüyorum ki bu vaziyeti 
kanun tekliflerine hasru kasretmiştir. 

Eğer nizamnamede var denirse, tefsire salâhi-
yet.tar olan encümenden geçirildikten sonra tatbik 
edilecek .bir nokta olur. Arzetmek istediğim bu-
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dur. Haddi zatinde lüzumun da aleyhinde bulun-
mayorum. Dahilî nizamnamede maddeyi okuduğum 
zaman böyle bir hareketin dahilî nizamnameye mu
gayir olacağını ileri sürmüş oluyorum. Eğer nok-
tai nazarlarımızdan maddenin muhtacı tefsir oldu
ğu kanaati hâsıl oluyorsa böyle her hangi bir madde
nin evvelemirde encümene gitmesi lâzımdır. O halde 
orada müzakere edilir, tefsir edilir; onun üzerine 
karar verilir. 

Rasih B. (Antalya) — Efendimi, bu mesele Mec
lisin teşriî hakkına taallûk eden çok esaslı bir 
maddedir. Eğer Divanı Riyasetin izah buyurduğu 
şekilde maddeyi imal edecek olursak lâyihalar için 
bir imtiyaz kabul emtiş oluyoruz demektir. Teklif
le lâyiha arasında teşri itibarile fark var mı yok 
mu? Ben zannetmem ki Meclisi Âli böyle bir şeyi 
hatırından geçirsin. Eğer böyle bir fark var deyi
verirsek o vakit lâyihalar imtiyazlı, teklifler imti
yazsız oluyor ve bu şekilde ikinci bir kanun çıkı
yor demektir. 

Hakkı Tarık B. (Giresun) — Efendim, vekiller 
hepimizden evvel söz söylemek hakkını haizdirler, 
imtiyaz var mı yok mu ? 

Rasih B. (Devamla) — Sonra maddenin ikinci 
fıkrasında teklif deniliyor. Üçüncü fıkrasında lâ
yiha ve teklifler tabiri kullanılıyor. 

Reis — Bu maddenin ikinci fıkrasında teklif 
deniyor. Üçüncü fıkrasında ise lâyiha veya teklif 
tabiri kullanılıyor. 

Rasih B. ( Devamla ) — Lâyiha veya teklif 
deniliyor. O halde irtibat vardır efendim. 

Reis — Efendim, riyasetçe tereddüdü mucip olan 
nokta; esas mesele nasıl halledilsin ciheti değil, 68 
inci maddeye istinaden takrir verilmiş olduğu için 
esas mesele 68 inci maddenin ikinci fıkrasının iba-
residir. müsaade buyurursanız maddeyi bir daha 
okuyacağım: « Şu kadar ki kanun tekliflerini diğer 
bir mebus veyahut ait olduğu encümen üzerlerine 
alırsa müzakereye devam olunur.» Bendeniz bunun 
içerisinde Hükümetten gelen kanun lâyihaları
nın mevcut olduğunu kabule imkân bulamıyorum. 
Meselenin müzakereye tahammülü yoktur. 

Hamdi B. ( Yozgat ) — Efendim, 68 inci mad
de üç fıkradır. Fıkranın birisi; lâyiha nedir, teklif 
nedir, bunu tarif ediyor. İkincisi; bir teklifi ka- j 
nuııî geri alınırsa diğer bir mebus bunu takabbül; 
edebilir diyor. Üçüncü fıkra da; teklif ruznameye 
alınmadan evvel geri alınabilir, ruznameye alın
dıktan sonra geri verilmesi için karar lâzımdır. 
Yoksa üçüncü fıkra tekliften, lâyihadan« bahse
diyor, o fıkrada ona işaret edilmiştir denilemez. 
Ha.kkı Tarık Beyefendi buyurdular ki madde sa
rihtir. Tefsir edilmedikçe lâyihaya teşmil edilemez. 
Bir mebusun takabbülü tefsir mahalli değildir. 
Madde pek sarihtir. Teklifi kanunî geri alınırsa 
diyor, lâyiha demiyor. Bu teklifle olur. Lâyihala
rın da takabbül edilmesi isteniyorsa nizamnamenin 
o maddesi encümene verilir ve tadil ettirilir, yoksa 
tefsir edilemez. Esasen, tefsir yeniden hüküm va
zetmez kelimenin, hükmün ananasını izah eder. 

Hakkı Tarık B. (Giresun) — Efendim, ben tef
sir lâzımdır, demedim. Maddenin sarahatinden bah
settim. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, mesele
nin mahiyeti riyaset tarafından tebliğ edildiği veç
hile ikinci fıkraya taallûk eder bir şey değildir. 
Çünkü ikinci fıkranın taallûk ettiği mesele mebus
lar veya «ncümen kabul ederse müzakereye devanı 
olunur. Müzakere ise ancak ruznameye dahil me-
vat hakkındadır. Bu fıkranın manası ruznameye 
alınmış ve bir mebus tarafından teklif olunmuş bir 
mesele Heyeti umumiyeye gelirse teklif sahibi bun
dan rücu ettiği ta'kdirde mebusların birisi müzake
renin devamını teklif etmesi, demektir. Mesele bu 
değildir. Hikâyeye göre Hükümet bir kanun teklif 
etmiş bu kanun gelmiş ve ait olduğu encümene 
gönderilmiş. Encümenden çıkıp çıkmadığını bilmi
yoruz. 

Reis — Ruznameye dahil olmamıştır. 
Refik Şevket B. (Devamla) — Ruznameye da

hil oknıyan bir kanun lâyihası hakkında, bir me
busun böyle istirdat talebi karşısında ne yapılacak
tır? Bu hususta nizamname sakittir. Efendim, bir 
kanun lâyihası Heyeti umumiveye mal edilirse vazi
yet sarihtir. 

Heyeti umumiyeye maledilmiyen bir kanun lâ
yihasını Hükümet talep ettiği zaman, Heyeti umu
miyeye bildirmek suretile geri alabilir. Binaena
leyh buradan yeni bir mesele çıkıyor. Encümende 
müzakere edilmiyen veya Makamı riyasete dün 
gönderilen bir kâğıdı Hükümet, geri istediğini He
yeti umumiyeye malûmat vermek şartile söylerse, 
bir mebus bunu takabbül ettiği takdirde Hükümet 
bunu geri alabilir mi? Maksadın neyi istihdaf et
tiğini eyi anlamak lâzımdır. Hükümetle Meclis 
arasında cereyan edecek bir mesele olsaydı Heye
ti umumiyeye malûmat vermeğe ne lüzum vardı? 
Hükümet bir mevzu üzerinde şöyle bir kanun lâ
yihası teklif etti. Bu kanun lâyihasını ne olursa 
olsun geri almak istiyor. Biz size malûmat veri
yoruz. Eğer bu T. B. M. M. denilen mecmua mü
cerret malûmat ile iktifa edecekse bu kadar uzun 
muamelâtı kırtasiyeye ne lüzum vardı? Biz dinli-
yeceğiz, evrak gidecek, gitsin ,malûmatm ne mana
sı var? Talebi kabul veya ret meselesi var. O hal
de Hükümetin bir noktai nazarı olur ve bilhassa 
bu müzakerede bakınız şimdiye kadar emsalini ta
kip ettiğimiz usule göre (görülen lüzum üzerine 
Hükümet talep ediyor), deniyor. 

Efendiler, Hükümet tarafından yapılan işlerin 
lüzumu bizce malûm olmazsa kimce malûm ola
caktır? Onun için kanun kabul olunurken nasıl 
esbabı mucibe dermeyan olunuyorsa o kanunu geri 
alırken de esbabı mucibe dermeyan olunsun. Ka
nunî şekli, millete taallûk eden bir iş vardı. Hükü
met bunu şu esbabı mucibeye göre geri almak is
tiyor diye verilen malûmat üzerine Millet Meclisi 
azasından birisi veya o işin encümeni bilâkis bu 
işin Hükümete iade olunmayıp müzakeresine -iş Mec
lise ait olsaydı mesele yoktu - karar verirse bu tek-
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lifin reddedilmesi için bir kaydi sarih bulunmadıkça 
hukuku esasiyemizden olan bu hakkın ihmalinden 
imali daha çok lâzımdır. Bu itibarla Hakkı Tank 
Beyin ruznameye dahil olmadığı hakkındaki müta-
leası varit değildir. Hükümetin Meclise göndermiş 
olduğu lâyihai kanuniyeyi henüz daha encümenler
de iken veya Riyasetin elinde iken istirdadı Heyeti 
umumiyeye beyan edilirken arkadaşlardan birisi
nin üzerine almasına mâni yoktur. Belki pek çok 
faydası vardır. O kanunun müzakeresi esnasında 
maddelerini muvafık ve kâfi görmezsek reddede
biliriz. Hiç birimizin meşgul olmadığı bir şeyi bir 
arkadaş tetkik eder ve millet için onda menfaat 
görür ve teklif ederse neden bu teklifi reddede
lim. Bunu yapamazsın diye vâsi ve millî salâhiyet
lerimizden birisini niçin tahdit edelim? Bendemiz 
Hasan Fehmi Beyefendinin noktai nazarlarına işti
rak ediyorum. Nizamnamei dahiliye muhalif olma
dıkça bu salâhiyet tanınmalıdır. 

Reis — Efendim, hasbelvazife .nizamnamenin 
bu maddesi üzerinde söz söylemek mecburiyetin
den dolayı tekrar af finizi istirham ederim. Bu gün
kü ruznamede Hükümetten gelen tezkerede filân 
tarihli filân numaralı lâyihai kanuniyeniıı noksa
nı ikmal edilmek üzere veyahut lüzumu kalmadı
ğı için iadesi talep edildi, deniyor. Biz de Heyeti 
umumiyeye malûmat vermek maksadile ruznameye 
koyduk. Yoksa kanunun müzakeresi dçin ruzname
ye koymadık. Bizi buna meöbur eden nizamname
nin icabatıdır. Nizamnamenin 68"inci maddesinin 
birinci fıkrası diyor ki : "Hükümet veya teklif sa
hibi verilen kanun lâyiha veya tekliflerini ruzna
meye alrnmadan evvel Heyeti umumiyeye malûmat 
vermek şartile geri alabilir.. ,, Hükümet verdiği 
lâyihayı bu maddeye istinaden geri almak istiyor. 
Heyeti umumiyeye malûmat verilmek şartile geri 
verilebilir. Biz de berayi malûmat bunu ruzname 
ye koyduk. Yoksa müzakere açmak maksadile de
ğildir. 

Reyinize arzedilecek bir şey yoktur. Şimdi ar
kadaşlardan birisi diyor ki : 68 inci maddenin sara
hatine istinaden ,bu lâyihai kanuniveyi takabbül 
ediyorum, yani kendi teklifim haline koyuyorum. 
Acaba bu arkadaşın nizamnamei dahilinin 68 inci 
maddesi mucibince buna hakkı var mıdır, yok 
mudur? Bütün mesele bundan ibarettir. Şimdi bu
rada maalesef arzedeyim ki Refik Şevket Beyefen-
dile, Hasan Fehmi Beyefendiye iştirak edemiyo
rum. 68 inci maddenin 2 inci fıkrası aynen şöyle
dir : « Şu kadar ki kanun tekliflerini diğer bir 
mebus veyahut ait olduğu encümen üzerlerine alır
larsa müzakereye devam olunur.» Ben de kabul 
ediyorum. Ruznameye dahil olmuş olan bir teklifi 
kanunî hakkında takabbül salâhiyetidir. Nizamna
mede Hükümetten gelen bir lâyihanın, henüz ruz- | 
nameye dahil olmıyan bir lâyihanın bir mebus tara-' 
f ından takabbül edileceğine dair nizamnamenin han
gi maddesinde sarahat görüyorlar? Binaenaleyhj 
bendeniz f arazî olarak hareket edemem. I 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Arkadaşlar, 
benden evvel söz alan arkadaşlarım mevzuu müza
kerenin ruhunu teşkil eden esas madde hakkında 
lüzumu kadar iki taraflı söz sölediler. Ben, bu hu
susta bir şey söyliyecek değilim. Söz alırken dahi 
arzetıtiğim gibi bendenizin maruzatım, usulü müza
kereye aittir. Nizamnamei dahilimizin ruhu müştere
ki ve ahkâmı umumiyesi üzerinde büyük sarahatle 
münceli olan bir hakikat vardır. 

Her parlâmentoda olduğu gibi T. B. M. Meclisi
nin Makamı riyasetini işgal eden zatın bitaraf 
kalması lâzımdır. Ademi bitaraf inin fena bir ma
nada telâkki edilmemesini rica ediyorum. Mevzuu 
müzakere olan bir meselede müs-bet veva menfi 
fikrini ve kanaatini izhar etmemesi iktiza eder. 
îşrapitan dahi tevakki lâzımdır. Çünkü reylerde 
müsavat bulunduğu vakit riyasetin bulundu
ğu tarafın tercih edilmesi meselesi hükümsüz 
kalır. Bu parlâmento hayatı için gayet nazik 
ve çok ehemmiyetli bir meseledir. Makamı ri
yaset şıkkaynden birini yani kendi .kanaatleri
nin şu veya bu merkezde olduğunu ispata kıyam 
etmişlerdir. Binaenaleyh bir tarafı iltizam ede
rek söz eöylemek istemişlerdir. 

Reis — Süreyya Beyefendinin temas ettiği 
madde bu değildir. Vazifeme müteallik olan 
sözleri burada söylemek mecburiyetindeyim. Her 
hangi bir madde burada müzakere edilip te o 
madde hakkındaki kanaatim söylenmiş değildir. 
Burada usulü müzakere hakkında maksadımı va
zifeme taallûk ettiği itibarile söyledim, şu anda 
nasıl hareket edeceğimi siz söyleyiniz (Gürültüler). 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim; bir şey ar-
zedeceğim ( Kürsüye sesleri ) . Efendim, Hükü
met bir teklifi kanunî yapmış, Meclisi Âliye gön
dermiş, encümende müzakere edilmiş veya edil
memiş bu, başka bir meseledir. Bu husuta niçin 
müzakereye lüzum vardır? Hükümet izah etsin 
de ondan sonra vaziyet tavazzuh etsin. 

Reis — Müsaade buyurursanız Süreyya Beyin 
sözlerine taallûk eden maddeyi okuyayım. 

( Reis meseleler müzakere edilir ve reye ko
nurken leh ve aleyhte asla reyini izhar etmez; 
yalınız meseleler reye kondukta reyini verir. Bir 
müzakereye karışmak isterse reislik mevkiini 
diğer bir reise bırakarak hitabet kürsüsüne iner 
ve ancak müzakerede bulunan madde veya mese
le reye iktiran ettikten sonra tekrar mevkiine 
çıkar. Fakat bu nizamnamenin tatbiki dolayısile 
söz söylerse yukarıdaki fıkra ahkâmı cereyan et
mez. Söz istiyen kâtipler de bu usule tâbidir. ) 

Süleyman S i m B. ( Yozgat ) — Reis Bey, 92 
inci maddeyi de okuyunuz. 

A. Süreyya B. ( Aksaray ) — Söz istiyorum. 
Reis — Söz vermiyorum. 
Ahmet Süreyya B. ( Aksaray ) — Müzakere 

bitti mi, neden söz vermiyorsunuz? Makamı riya
set bir mebusu bu hakkı hakimiyetten mahrum kı
lamaz. 

Reis — Neye dair söz istiyorsunuz efendim? 
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Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Bu meseleye 

ait efendim. 
Reis — Sizden evvel söz alan vardır. 
Ahmet Süreyya B. (Aksaray ) — Buyursunlar 

efendim. 
Reis — Buyurun Sait Azmi Bey! 
Sait Azmi B. (Kayseri) — Vaz geçtim. 
Reis — Buyurun Süreyya Bey söz sizindir. 
Ahmet Süreyya B. ( Aksaray ) — Mütekaddem 

mütaleatını arzetmeden evvel Makamı riyasetin 
okudukları dahilî nizamname maddesini bendeniz 
de okumuştum. Her iki taraftan birimizin yanlış 
anlaması çok muhtemeldir. Son fıkraya istinat edi
yorlar. Müsaadenizle bendeniz de son fıkrayı okuyo
rum. ( Nizamnamenin tatbiki dolayısile söz söy
lerken l)iı hükümden müstesnadır. Söz istiyeu kâ
tipler de bu usule tâbidir). 

Efendiler, bu nizamnamenin tatbiki dolayısile 
söz söylerken bu hükümden müstesnadır hükmü 
her hangi bir nizamname meselesini siper ittihaz 
ederek esas meseleye ait fikir beyanını mazur gös
terir mi ? Heyeti Muhteremeniz kararını versin. 

Reis — Şimdi ne yapacağım efendim ? (Reye, re
ye sesleri). Vazifemi ifa ederken nasıl hareket ede
ceğim. Buyurun siz tayin edin. 

Mustafa Vasfi B. ( Tokat ) — Beş dakika te
neffüs yapın. 

Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Efendim, ben
deniz Riyaset maka m m in nizam namei dahilinin tat
biki için söz söylemiş olduğuna kaniim ve bu nok
tadan burada konuşulacak hiç bir şey yoktur. 
Refik Şevket Bey madde sakittir, sakit olduğu için 
Hasan Fehmi Beyin teklifi kabul edilmelidir, bu
yuruyorlar. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Benim tekli
fim yok. mütaleam var. 

Hakkı Tarık B. (Devamla) — Mütalea yahut 
teklif. Madde sakit değildir. Sakit olmadığı ruz-
nameye alınmadan evvel kaydinin 68 inci maddede 
yazılı olmasile sabittir. Ruznameye alınmadan 
evvel bir lâyiha veya teklif geriye alınabilir. Re
fik Şevket Bey, ne için bu meseleyi burada konu
şuyor ve müzakere ediyoruz; Riyaset malûmat ver
mekle iktifa etmeli ve mesele yoktur diye bu bah
si kapatmalı idi dediler. Riyaset te öyle yap
mıştır. Fakat burada bu meselenin müzakere edil
mesinin ikinci bir sebebi vardır. Bu da iki arkada
şımızın bu lâyihayı üzerlerine almak teşebbüsünde 
bulunmasıdır. Bunun içindir ki burada Riyasetin 
gösterdiği lüzum üzerine ve bu maddeden bu ma
nayı anlamadığı için, gösterdiği lüzuma göre bir 
müzakere açılmış oluyor. Ruznameye bu meseleyi 
bu şekilde almalı mıdır ve arkadaşların bu tekli
fini eski lâyihanın devamı suretinde kabul edersek 
tekrar encümene sevketmek lâzım mıdır1? Bundan 
mütereddit davranıldığı için müzakere ' hu kadar 
uzuyor. Teşkilâtı esasiye encümeninin mazbata mu
harriri olmasaydım dahilî nizamnamenin bu hük
münü muhafaza hususunda bu kadar musir dav
ranmazdım. Çünkü Hükümetin lâyihası olsa bile 

her hangi bir mebusun bunu üzerine mal etmesine 
muhalif olanlardan değilim. Onun için Riyaset Di
vanından ve arkadaşlarımdan rica ederim ki tek
liflerini yazsınlar. Bu mesele üzerine bir karar it
tihaz ediLmemiştir. Yani bir encümen müzakeresi 
ve kararı yoktur ki zaman kazanmak gibi bir ihti
mal mevzubahs olsun. O halde Hükümetten gelen 
lâyihanın suretini alsınlar, yeni bir teklif olarak 
versinler. Meseleyi Riyaset makamı gibi yahut ben
deniz gibi anlamıyorlar. Bütün bütün başka nok-
tai nazardadırlar. O halde hu ihtilâf bir tefsir ih
tilâfının bariz bir delilidir. O noktai nazardan bü
tün arkadaşlardan rica ederim ki bunu benim nok
tai nazarımda anlamıyorlar yahut Riyasetin izah 
ettiği sarih şekilde görülmüyorsa encümene alalım, 
bunun üzerine bir karar ittihaz edilsin. Teklifim 
budur. 

Reis — Efendim, bir teklif vardır. 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Hakkı Tarık 

Bey, siz encümen namına söz söylediğinizi söyledi
niz. Onun için bu takriri encümene istemeniz lâ
zımdır. 

Hakkı Tarık B. (Giresun) — Burada encümen 
namına söz söylüyorum demedim.. Mazbata mu
harriri sıfatile söz söylüyorum dedim. Hasan Feh
mi Beyefendinin bir sözü benim bu sıfatımı neze-
demez. Çünkü bu Heyeti umumiyenin bana ver
diği bir sıfattır. 

Reis — Bir teklif var efendim, okutacağım. 
12V-1932 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Bu meselenin bir kerre de Teşkilâtı esasiye en

cümeninde tetkik edilmesini teklif ederim. 
Gümüşane 

Edip Servet 
Reis — Bir takrir daha var, reyinize arzedeee-

ğim. 
YÜKSEK RİYASETE 

Ruznameye alınmıyan bir lâyiha veya teklif geri 
alınınca bunun her hangi bir mebus veya salâhiyet-
tar encümen üzerlerine alabilir. 

Manisa 
Refik Şevket 

Reis — Teşkilâtı esasiye encünu-nine verilmesi 
| hakkındaki teklifi reyinize ar>;edeceğim. Bizim 
| vaziyetimiz de gayrimuayyen kalmasın. Vazi-
j yetimi tayin etmek mecburiyetindeyim. Biııa-
| enaleyh bu teklif mucibince mebusların takabbül 
I etmeğe hakkı var mı, yok mu meselesinin Teşki-
! lâtı esasiye encümenine verilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşkilâtı esasiye encümenine verilmiştir efen
dim . 

j 3 — Urfa mebusluğuna seçilen Memet Emin Be-
' yin intihap mazbatası. 
j Reis — Urfa mebusluğuna intihap edilen Me-
! met Emin Beyefendinin mazbatası gelmiştir. 
. Muallel değildir. Bu mazbatayı reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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4 — MÜZAKERE E 

Bir defa müzakereye tâbi mevadda geçiyorum. 
1 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi büt

çesi hakkında 1/224 numaralı kanun lâyihası ve 
bütçe encümeni mazbatası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında müzakere 
açılmıştır efendim. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Geçen sene ayni vesile ile 
de yine huzurunuzda söylemiş idim ki, Evkaf büt
çesinin mahiyeti itibarile ve bir Devlet işi olmak 
suretile Meclisi Âlinizde müzakere edilmesine ma
hal yoktur. Evkaf bütçesinin Meclisi Âlinizde mü
zakere edilmesi, Türkiye Cumhuriyetinin hikmeti 
teşekkülünde mündemiç olan ruha münafidir. Bu, 
kaide de, esas ta, kay it te Teşkilâtı esasiye kanu
nunun sarahati katiyesile gözükmektedir. Teşkilâtı 
esasiye kanununa münafi düşen her hangi bir hare
keti, gayet titizlikle görmek istiyen ve görmekte 
olduğunu gösteren Hükümetin bu esasta iltizam-
kârane bir vaziyet almasındaki hikmeti ben anlı-
lıyamıyorum. 

Benimle beraber pek çok zevat Evkaf bütçesi
nin Meclisi Âlide müzakere edilmesinin teşkilâtı 
esasiye kanununa münafi olduğunda müttefiktir
ler. 

Ben bana, bu noktada iştirak eden zevatın 
adedi ne kadar çok olursa, o kadar memnun kal
maktayım. Hatta böylece bunun vatanşümul bir 
mahiyet aldığı ve onun teşkilâtı esasiye kanunu
nun medlûlile alâkası arttıkça adeta bütün sekenei 
vatanın bununla meşgul olmuş olduğu gözükür. Bu 
ia hepimizce mucibi iftihardır. Bu itibarla ben Ev
saf bütçesinin Meclisi Âlinizde müzakere edilmesi
ne teşkilâtı esâsiyemizin müsait olmadığını söy
lüyorum. 

Evkaf bütçesinin Meclisi Âlinizde müzakeresi 
iemek ayni zamanda bu memleketin sekenei asli
yesi olan müslümanlan diğer hemşerileri olan 
mumlar, ermeniler, ve yahudiler yanında nazarı 
îükûmette daha noksan bir mahiyette görecek bir 
lokta seziyorum (Hayır, asla sesleri). E vat sarahat 
yudur. Çünkü biz, Meclisi Âli ve onun icraî mü
messili olan Hükümet Evkaf bütçesini buraya sev-1 
setmekle salâhiyetimizi ancak müslümanlara in-
uisar ettirmiş oluyoruz. 

Rasih B. (Antalya) — Biz memlekette Türkten 
3aşka sekene yok zannediyoruz. 

S i m B. (Devamla) — Bunu yapamadığı ve yap
ıladığı için müsavatı ihlâl ediyor demekteyim. Hiç 
üphe yok ki bir gün Meclisi Âli de, benim bu noktai 
ıazanma iştirak edecektir. Evkafın bu şekilde idare-
inden bizzat Evkaf idaresinin ne kadar mutazarrır 
lduğunu söylemeğe lüzum görmem. O suretle ki 
arzı idare icabınea evkaf muamelâtı inkişaf ede-
liyor. Haddi zatinde inkişafa müstait olan istidat 

[lj 145 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
uttur. 

DİLEN MADDELER 

I tevakkuf ediyor, belki sönüyor. Evkafın feyyaz me-
nabii bütün istidadını kaybediyor. Adeta kuruyor ve 
onun neticesi olarak gördüğümüz evkaf mebanisi 
her gün bir suretle çökmekte ve mahvolmaktadır. 

Zannederim ki bu her gün görülmekte olduğu 
I için inkâr edilecek bir mesele değildir. Ne kadar 
elimdir ki bu kadar feyyaz membalara malik olan 
Evkaf idaresi Hükümetin umumî bütçesinden iane 
talep etmektedir. Hatta bu hususu Bütçe encü
meni dahi dikkatle görerek bunun muvafık olmadı
ğına işaret etmiştir. Geçen sene bu mesele mevzu-
bahs olduğu zaman evkaf muamelâtına ait müs
takil bir kanun geleceğinden bahsedilmişti. Şimdi 
bu kanun Heyeti Vekileye sevkedirmiştir.- Arzu 
edilirdi ki Evkaf bütçesi Heyeti umumiyeye gel
mezden evvel dairei aidesi bu- kanunu ikmal etsin 
ve Heyeti Vekileden çıkarılarak buraya sevkedilsin. 
Bu bir noksandır. 

Masarifatın evkaf teşkilâtı ile nisbetsiz bir şe
kilde bulunduğunu Bütçe encümeni de dakik bir 
nazarla görerek buna işaret etmiştir. Bu da göste
riyor ki bu 'bütçe ilmî mahiyeti haiz değildir. Fa
kat daha ziyade bu nokta üzerinde durmıyarak an
cak dairei aidesi olan evkafa gelecek sene için bir 
noktai teyakkuz olmak üzere tavsiye ile iktifa edi
yorum. Ayni zamanda Evkaf idaresi esbabı muei-
besinde diyor ki: benim sevkettiğim bütçe kabili
yeti tatbikiyeyi haizdir. Bü sözü kendime daima 
senet ittihaz ediyorum. Bu demektir ki bütün sene 
zarfında fasılları ayri ayrı idare edeceğim ve mü
nakale yapmıyacağım.. 

Bütçede bir de vakıf paraların faizi olmak üzere 
60. bin lira miktarında tahsisat vardır. Bu 60 bin 
lira faizin sermayesi acaba nedir ve miktarı ne ka
dardır ? Bunu burada beyan buyursunlar. 

Bütçelerin usulü tanzimi icabınea. geçen senenin 
tahsişatile bu sene istenen tahsisatın miktarı•• ay
rı ayrı sütunlarda yazılarak mukayese imkânını 
bahşetmek icap eder. Halbuki bu bütçede yalnız 
istenilen ve Bütçe encümeninden verilen tahsi
satın miktarı gösterilmiştir. 1930 senesinde verilen 
miktar gösterilmemiştir. Binaenaleyh mukayese ya-
pıpta geçen seneye nazaran hangi fasıllarda ne mik
tar az para verilmiştir, hangi fasla ne miktar zam 
yapılmıştır. Bunu da cetvele bakmak suretile bul
mağa imkân yoktur. Çünkü arzettiğim gibi bütge; 
usulü veçhile tanzim edilmemiştir. Gerçi esbabı 
mucibe mazbatasında uzun uzadıya izahat verilmiş
se de cümlelerin girift yazılmış olması, böyle büt
çe usulüne göre yazılmadığı için anlamak mümkün 
olmadı. Halbuki bütçede böyle bir bakışta rakamları 
anlamak imkânını bahşetmek iktiza eder. Bu cihe
te niçin cevaz verdi. Muhterem Bütçe encümeni 
lütfen izah etsinler. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Bendeniz Muhterem 
Sırrı Beyin ne maksatla söz söylediğini tamamile 
anlamadım. Çünkü efendiler, evkaf bütçesi bir 
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müessesei hayriyeye sarfedilmek üzere tesis olun
muş bir müessesedir, bütçedir ve Başvekâlete 
merbuttur. Hükümetin kontrolü altındadır. Bina
enaleyh teşkilâtı esasiye kanununa muvafıktır. 
Söylediler ki, bu, müslüman bütçesidir. Burada 
yalnız müslüman bütçesi müzakere edilmemeli. 

Efendim, cami ile kiliseyi mukayese edemeyiz. 
Burada müslüman bütçesi müzakere olur. Rum
ların, Ermenilerin bütçesi müzakere olunmaz. Çün
kü burada Türk milletinin vekilleri vardır. Ben
deniz Sırrı Beyin, bu müslüman bütçesidir, yal
nız bu müzakere olunmaz; Rumların, Ermenilerin 
bütçesi de müzakere olunması lâzımdır sözlerinden 
bir şey anlamadım. 

Bu, teşkilâtı esasiye kanununa mugayir değildir, 
muvafıktır. Madem ki Başvekâlete merbuttur. Bu
rada müzakeresi lâzımdır. 

Reis — Sırrı Bey, söz mü istiyorsunuz? 
S i m B. (Kocaeli) — Efendim, Reşit Bey ar

kadaşımızın kemali saffetle söylediği sözleri dik
katle dinledim. Tabiî kendi noktai nazarlarına gö
re haklıdırlar. Bendeniz demek istiyorum ki ; 
Türkiye Cumhuriyeti lâyiktir. Lâyık olması itiba-
rile bu gibi mevzuatla alâkadar olamaz. Bütün 
memleketi teşkil eden anasıra karşı vaziyet müsa
vidir. Nasıl anasırı saire kendi vakıflarını kendile
ri idare etmek için aralarında teşkilâtı hususiye-
ye malikseler müslümanlar da ayni teşkilâtı hu-
susiyeye malik olsunlar dedim ve zannederim 
ki bu sözüm de Reşit Beyefendinin fikrine muva
fıktır, kabul ettiler. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Hayır kabul 
etm-diler, mürteci teşkilât istemeyiz. 

Eefik Şevket B. ( Manisa ) — Arkadaşlar, ge
çen sene bu evkaf bütçesi münasebetile söz söyle
miştim. Evkaf idaresile sureti hususiyede meşgul 
olan bir arkadaşınız olmadığım halde sizin bir kaç 
dakika kıymetli vakitlerinizi israf etmiştim. 

Hükümet, kurduğumuz medenî prensiplerle ka
bili telif olmıyan bu müesseseyi esaslı bir surette 
halletmek için ta 1926 senesinde kanunu medeninin 
tatbiki esnasında buna ait olan kısmında eski evka
fın usulü idaresi hakkında bir kanun neşredileceği
ni millete vadetmişti. 6 seneyi geçtiği halde bu ka
nunun böyle bir müessesenin medenî ahkâm ile 
tezyin edileceği yolundaki vadin tutulamaması 
esb atamı Millet Meclisi sordu. O vakit Hükümet 
verdiği bu sözü tutmuş olduğunu göstermiş ol
mak için îsviçreden getirdiği bir mütehnssısma 
ihzar ettirdiği lâyihanın derdesti takdim olduğunu 
söylemişti. Biz de teşr ı ms a ni iptidasında bunu 
beklemiştik ve bu kanunun verileceği vadine kuv
vetle itimat etmiştik. Teşrinisaniden beri intizarın
da bulunduğumuz bu kanun gelmedi. Geçenlerde 
bir kanun münasetaotile Müdürü umumî Beyden 
yine sordum. Getireceklerini söylediler. Fakat gel
medi. Bu gün soruyor ve anlıyoruz ki, gelmemiştir. 

Efendiler, kanunun lüzum ve ehemmiyeti Büt
çe encümeni mazbatasında tasrih edildiği veçhile. 
yalnız malî muamelâtı tanzim noktasından değil 

memlekette islâmlığın tarihi zuhurundan beri, za
manın icabatına ve mahallerin zaruretlerine tevfi
kan toplanmış bir çok ahkâmın heyeti mecmuası
nın üzerinde yeni, mazbut ve medenî, ihtiyacatı-
mızla kabili telif ahkâm vazı noktasından çok lü
zum ve ehemmiyeti vardır. Bir taraftan kanunu 
medenî ile hukuk ve şeraiti ayrı, ayrı tesbit edilen 
tesis, diğer taraftan zamanın icabatına tevafuk 
etmiyen evkafın ahkâmından husule gelen tezadı, 
müşkülâtı Evkaf idaresi, Tapu müdüriyeti ve me-
hakim sezmektedir. 

6 seneden beri hukuk mekteplerinden çıkardı
ğımız ve Şark hukukunun, İslâm hukukunun ancak 
malûmatı umumiyesini öğrettiğimiz hukukçular 
mazbut ve müdevven olmıyan her birisi ayrı, ayrı 
fetva kitaplarında yer tutan ahkâm ile evkafa 
müteallik bir mesel ei hukukiyeyi halletmekten âciz
dirler. Van i evkaf meseleleri hemen hemen yeni 
hukukla istinas peyda eden gençlerin dairei sa
lâhiyetinden hariç bir hale gelmiştir. Memlekette 
evkaf vardır. Efradın evkafla münasebeti var
dır, evkafın Devletle münasebeti vardır. Fa
kat bunların heyeti mecmuası hakkında tat
bik edilecek ahkâmın eski ahkâm olduğuna 
dair elyevm kanunlarınızda yer vardır. Efen
diler , bir zaman gelecek ki evkaftan mütevellit 
bir ihtilâfı halledecek hâkim bulunmıyacak gibi 
olacaktır. Halbuki medenî memleketlerin alâmeti 
farikası her halde aralarındaki ihtilâfı halle me
dar olacak kodları, kavanini bulunmaktır. Onun 
içindir ki bilmem icarei vahideli, icareteynli ev
kaf gibi şeyleri bizzat tedris eden müderrisler 
bile evkafa tayin edilen şekilde manalar veriyor
lar. Esası hukukiyatımızı teşkil eden kanunu 
medeniye göre tanzim edilen, Heyeti Vekileye 
gönderilmiş olan lâyihanın bir an evvel çıkmasına 
vakıftan intizarlar içerisinde bulunan bazı alâ
kadarların intizarlarına nihayet vermek nokta
sında pek çok ehemmiyet vermek muktazidir. 
Bütçe encümeni arkadaşlarımızın bu kanunun mü
zakeresi münasebetile dermeyan ettikleri esbabı 
mucibeyi kendi hesabıma prensiplere riayet nok
tasından çok şayanı takdir buluyorum. Malûmu 
âlileri T. B. M. M. nin; muvazenelere taallûk eden 
her bütçenin başındaki bir takım mevaddı kanu-
niyesi bir çok zamanlar bir çok kanunları tadil 
eden bir mahiyet iktisap etmişti ve bundan husule 
gelen karışıklıkların artık yeni tutulan munta
zam usullerle kaldırılmış olduğu görülmektedir ki, 
nitekim Evkaf müdüriyeti ıımumiyesinin gönder
miş olduğu lâyihada bir çok salâhiyetler istenirken 
Bütçe encümeni bunların kavanini mahsusalarmı 
tayin veya onların tezyili mahiyetinde olduğundan 
bahsederek bir çoklarını tayyetmiştir, bendenizce 
bunda isabet vardır. 

Evkaf bütçesi mevzubahs olduğu zaman, hiç 
bir zaman haıtınmızdan geçmez ki bize ecdadımızın 
bıraktığı hayirkâr müesseselerin imdadına koşan 
yegâne bir müessesedir. Ecdadımızın iyi veya kötü 
mevrusatmı taşıyan bu müessesenin kötülerini im-
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ha ve iyilerini idame hususunda kendimize, evlât
larımıza telkinatta bulunmakla mükellefiz. Onun 
için bizim elimizde bulunan, gayet mazbut bir şe
kilde elimıize verilmiş olan, ecdadımızın bir hayir-
kâr ifadesi olan camilerin, çeşmelerin şu veya bu 
müesseselerin gözümüzün önünde bilâsebep yıkıl
masına meydan verecek kadar âciz bir nesil omla-
dığımızı ispat etmek bize düşer (Alkışlar). Onun 
içindir ki arkadaşlar, Evkaf idarelerinin bilhassa 
kırtasiyecilikten mütevellit, tahsisatsızlık yüzün
den memleketimizin bir çok yerlerindeki 300, 400, 
500 sene evvel kurulmuş ve hayirkâr adamların 
bir nişanesi olan bu güzelim müesseseleri hakkilc 
tamir ve ihya ve muhafazaya imkân bulunamamak
tadır. Müessislerini rahmetle yadettiğimiz bu mü
esseselere daha ziyade gayret sarfederek bakılma
sını Evkaf müdüriyeti umumiyesinden bilhassa 
ricayi vazife bilirim. Bizim vazifemiz yıkmak de
ğil, yapılanları tamir etmektir. Korumak vazifesile 
mükellef olan nesli hazır dünkü güzel abidatnı 
karşısında mütehayyir ve melûl kalamaz. Evkaf 
müdüriyeti umumiyesinden kendi hesabıma bir ri
cada bulundum, hüsnü telâkki ettiler. Meşhur Mi
mar Sinanın Manisadaki Muradiye camimin tamiri 
için 1500 liralık tahsisat verdi ve tamir edildi. Fa
kat bu muazzam ve emsali artık yapılanııyacak o-
lan müessesenin maalesef 1500 liralık tamiratı, bi
lâkis onun büyük bünyesinde en ufak bir tesir bile 
vücude getirememiştir. Oradaki vatandaşlar ve 
onu gören her vatandaş bu müessesenin çatışımı; 
kurşunlarının açıldığını ve aktığını görmekle el
bette ıztırap duyar. Türkiye B. M. Meclisi yürekten 
duyulan ıztıraplann çaresine bakmakla mükellef 
olduğu için bizim namımıza icrayi vazife eden Ev
kaf müdüriyeti umumiyesi, millî bir asabiyetle ha
yirkâr bir imanın icap ettirdiği dikkatle müte-
bassır olmak vaziyetindedir. 

Arkadaşlar, Evkaf idaresinin meşgul olduğu 
müessesatm unvanını okumak lâzımgelirse her bi
risi müfredat kısımlarında gösterilmiştir. Bunların 
içerisinde bilmiyorum, nazarı dikkatimi mi celbet-
medi yahut başka bir unvan altında mı bulunu
yor, memleketimizde bir Evkaf müzesi olduğun1 

işittiffimiz halde bütçede bu müzeye ait bir şev 
göremedim. 

Evkaf müzesinin Türkiyede bulunmuş olması ev
kafın medeniyete ifa ettiği hidematın bir müze teş
kil edecek kadar bediiyatla, irfan hizmetile müzey
yen olduğunu gösterir bir şazdır. Güzel bir eser 
bilhassa evkafın kendine mahsus sakki, yazılan ve 
bunların kendine mahsus zabıtaları hepimizin hatı
rasında hürmetle yadedilmeğe lâyiktir. 

Bundan evvel bazı gafil memurlarımızın ihma-
lile Bulgarlara satrian evrak içerisinde - mütehas
sısların yazdığı gibi - bir çok vakfa ait eserlerin, 
vakıfnamelerin bulunduğu bildirilmiştir. Acaba 
Evkaf müdüriyeti umumiyesi bu güzide evrak hak
kında harekete gelip kendisine isabet eden hisseyi 
almış mıdır, bu hususta bizi tenvir ederlerse Mü

düriyeti umumiyenin evkaf işlerindeki alâkası hak
kında bir malûmat edinmiş oluruz. 

Bütçe encümeni arkadaşlarımızdan ufacık bir 
ricada bulunmak istiyorum. Cetvellerin heyeti 
mecmuasını tetkik ettiğim ve (F) fıkrasına ait 
cetveli gördüğüm halde (F) fıkrasına air bir mad
de görmedim. Ya ben göremedim veyahut büsbütün 
yoktur. Lütfen bu ciheti de. anlatırlarsa kanunun 
şayanı kabul olduğunu kabul eder ve bu suretle 
vazifemi yapmış olurum. 

Evkaf umum müdürü Rüştü B. — Sırrı Beye
fendi geçen seneki evkaf bütçesi müzakeresi sıra
sında da bu bütçenin meclisten geçmemesi lüzumu
nu ileri sürmüşlerdi. Evkaf bütçesinin Meclisi 
Âliye gelmesi bu günün işi değildir. Zannediyo
rum, bu meselenin müzakere mahalli evkaf kanu
nudur. Binaenaleyh, bu gün evkaf bütçesinin 
Heyeti umumiyenize geldiği zaman müzakere edil
dikten sonra kabul veya tadili icap eder. Binaen
aleyh bu husustaki suallerine arzı cevabı yersiz 
buluyorum . 

Evkaf idaresinin şimdiki şekli idareden müte
essir olduğunu söylediler. Bilâkis, Evkaf idaresi 
Cumhuriyet devrini idrakten sonra çok çalışmış 
ve bu şeklinden çok müstefit olmuş bulunmakta
dır. Zannediyorum ki oldukça hizmet te etmiştir. 
Kanun çıkar da vaziyet teayyün ederse, şüphesiz 
daha eyi olur. Lâkin şu vaziyette de şikâyet mev-
zubahs değildir. Kanunun gelip gelmemesi mese
lesi: Refik Şevket Beyefendi arkadaşımızın da izah 
buyurdukları veçhile, mevzuun ehemmiyeti muh
tacı izah değildir. O itibarla esasen çok tetkiklere 
maruz kaldı. Fakat arzedeyim ki evvelce de bir 
münakaşa münasebetile Refik Şevket Beyefendi
nin suallerine cevap vermiştim. Lâyiha imal edil
di, Başvekâlete verildi. Meclisi Âliye gelmesi ar
tık bir gün meselesidir. 

Sırrı Beyefendi, Bütçe encümeninin mazbatası
na temasla masarifi idaredeki nisbetsizlik mesele
sini söylediler. Bütçenin bu günkü vaziyetine na
zaran bu bir dereceye kadar doğru olabilir. Fakat 
elimizdeki cibayet etmekte olduğumuz varidatın 
mühim bir kısmı maalesef ahval dolayısile günden 
güne tenezzül etmektedir. Bundan bir iki sene 
evvelki ile (3,5) milyona çıkan bir miktarda te
nezzül vukubulmuştur. Varidatın bu günkü tena
kusu arızdır. O zamanki teşkilâta nazaran bu gün
kü teşkilât çok inmiştir. Fakat hizmet artmıştır. 
Teşkilâtı idariyemizi bundan daha ziyade hasretme
ğe imkân yoktur. 

Vaki t' paralar hakkında izahat arzu buyuruldu. 
Vakıf paraların Hükümeti Cümhuriyenin teşek
külü anındaki aslı İTO bin lira kadardı. Bu gün 
takibat, hüsnü idare ve saire sayesinde 530 küsur 
bin liradır. 

Refik Şevket Beyefendi kanun meselesinden son
ra hayrata eyi bakılmaması meselesini mevzubahs 
ettiler. Son zamanlarda bunu pek eyi yapamadı-
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| şunu da Zati îdinize anlatmak isterim ki bütçe mü-
j ,-,ıko'!'esi mü'.ıasebetne bütçenin taallûk ettiği her 
I mesele ınevzubahs olabilir. Binaenaleyh bendeniz 
evkaf kanunundan bahsettiğimden dolayı, yersiz 
mevzubahs ettiğim zihabı hâsıl olmamalıdır. Zati 
âliniz de evvelce mebusluk ettiğiniz için bu ciheti 
bnir.--nn.lz. 

Evkaf umum müdürü Rüştü B. — Bendeniz, 
bütçenin buradan geçemiyeceği mevzubahs olud; 
onun için arzettim. Yoksa Zati âlinizin beyanatı
nıza değil. 

Bütçe encümeni masbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Efendim, bendeniz muhterem 
Sırrı Beyefendinin işaret buyurdukları bir noktayı 
tavzih etmek için kürsüye geldim. Bu bütçe kanu
nuna merbut (A) ve (B) cetvelindeki sütunlar 
mey anında geçen senenin bütçesile verilmiş masraf 
tahsisatile varidat muhammenatinı da görmek ar
zusunda (bulunduklarını ifade ettiler. Filhakika 
cetvelleri fazla malûmat ihtiva edecek [bir şekilde 
vermek faideden hali olmaz. Ancak böyle bir mu
kayese yapmak arzu edilirse yalnız 1931 senesine 
ait olan erkamı koymak kifayet etmez. Bilhassa 
varidat noktai nazarından seyirleri takip etmek 
için yalnız içinde bulunduğumuz senenin erkamı 
kâfi gelme:';. Hiç olmazsa f> senelik erkamı koy-
mak lâzımdır. Bunu dercetmek ise çok müşkül 
olacaktır. Geçen senelere ait olan malûmat kü
tüphanede mevcuttur. Arzu buyuran zevat kütüp
haneye gider, orada tenevvür eder. 

liefik Şevket Beyefendi kanunda (F) cetvelin
de işaret edilmediğinden bahsettiler. 31 inci sa-
hifede (9) uncu cetvelin metninde mevzubahs olan 
cetvele işaret edilmiştir. (îözden kaçmış bir şey 
yoktur. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Bütçeleri geçmiş senelerle 
mukayese edebilmek için madam ki kütüphaneye 
gitmek zarureti vardır, Devlet bütçesinde de böy
le midir? Halbuki Devlet bütçesinde geçen sene
lerin tahsisatını gösterir sütun vardır. 

Kemal Saim E. (Konya) — Gecen seneki büt
çede vardı. 

Sırrı B. (Devamla) — Burada niçin olmasın? 
Bunu bendeniz noksan olduğu için söylemedim. 
Sizin çok büyük hizmetlerinizi gördüğüm için aca
ba bunda bir zühul olmuş mu, bunu anlamak için 
sordum. 

Kemal Zaim B. (Konya) — Zühul yoktur, ar-
zettiğim gibidir. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Yani güneş te doğsa yine 
zühul yoktur, buyuracaklardı!-. 

Eois — Başka söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ğımızı itiraf ediyoruz. Fakat iki sene evveline ir
caı nazar edilirse mesaimizin, evkafın en parlak 
devri olan meşrutiyeti müteakip devirde bile gö
rülmediği anlaşdır. 339 dan beri yalnız hayrata 
ait 4000 küsur ve akar olarak tamir ettiğimiz 
900 ve yeni yaptığımız, 400 bu kadardır. Bunlar 
hiç bir devirde böyle yapılmamıştır. Evkafın icap 
ettirdiği varidat evvelkinin % 58 i derecesinde ol
madığı halde idare son bir tekâmülle çalışmakta
dır. Fakat son- zamanların fevkalâde ahvali faali
yetimizi biraz tenkis etmiştir. Ancak bu muvak
kattir. Yine Heyeti Celilenin göstereceği muzahe
retlerle faaliyetimizi tezyide çalışıyoruz. 

Manisadaki camilerin tamiri meselesi: bunun 
mühimce bir tamir olduğu muhtacı izah değildir. 
Kurşunlarını tamir için orada mütehassıs bulama
dığımızdan tstanbuldan bir adam göndermek za
rureti hâsıl oldu. Bakiye kalan tamirini bu sene 
yine yapmağa çalışacağız. 

Bulgarlara satdan evrak meyanmda bize ait 
evrakın da bulunduğu hakkında resmen malûmatı
mız yoktur. Yalnız Ayasofyanın mahzen it
tihaz edilmiş olan bazı yerlerinde bir kısım ev
rak mevcut idi. Maarif vekâletinin gösterdiği lü
zum üzerine bir miktar tahsisat verdik. Bu ev
rakı temizleterek sandıklara koydurduk ve müze 
müdüriyetine teslim ettik ve peyderpey teslim 
ediyoruz, orada tasnif edilecek. Yalnız burada
ki evraka baktık. Hepsi bize ait değildir. Bir çok 
devaire aittir. Maahaza mademki bunlar yedi 
emanetimizde bulunuyor dedik ve tahsisat verdik. 
Bir heyet bunları temizliyerek sandıklara koymak
tadır. Fakat arzettiğim gibi Bulgarlara satılan 
evrak meyanmda bize ait evrakın olduğu hakkında 
malûmatımız yoktur. Eğer olsaydı şüphesiz biz 
de alâkadar olurduk. Zannediyorum ki başka ar-
zedilecek nokta kalmadı. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Verilen izahat şayanı te
şekkürdür. Yalnız bir nokta kaldı. Vakıf parala
rı bir sermaye halinde istimal ederek müesseseyi 
banka vaziyetine ifrağ etmek emelinde misiniz? 

Evkaf umum müdürü Rüştü B. — Efendim, bu 
nu Bütçe encümeninde de arzetmiştinı. Gelecek 
kanunla bu meseleyi mevzubahs edeceğiz. Bir ban
ka yapmak veya başka bir şekle getirmek cihetini 
arzedeceğiz. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Malûmu âliniz İstanbulda, 
Tophanede iki sebil vardır. Onların şekli inşaları 
evvelce birer pırlanta gibi o havaliye ziynet ver
mekte idi. Fakat bir kaç seneden beri ihmal edil
diği için yıkılddar, birer harabe haline girdiler. 

Evkaf umum müdürü Rüştü B. — Efendim, 
mevzubahs ettiğiniz, Nusratiye camiinin sebilleri
dir. Kapının tarafeyninde sebilin parmaklıkları 
vardı. Gayet kıymettardı. Fakat çalındığı için 
kaldırıldı. Bu suretle sebil de tedricen harabiye 
gitti. Bu sene bu cihet nazarı dikkate alındı. îcap 
eden tahsisat ta verildi. Geçen gün gittim, gör
düm, sebil yerine kondu. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, yalnız 

Evkaf umum müdürlüğünün 1932 malî senesi 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünü! 
1932 malî senesi masarifi için marbtıt (A) işaretli 
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cetvelde g-österildiği üzere 2 574 896 lira tahsisat 
verilmiştir . 

F. Lira 
1 Maaşat 146 454 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. Lira 

2 Merkez ücuratı 6 080 
'Reis —r Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. Lira 

3 Vilâyat ücuratı 186 184 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

.edilmiştir. 
F. Lira 

4 Tahsisatı fevkalâde 286 146 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. Lira 

5 Uzaklık ve ..pahalılık, zammı 34 894 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... . Kabul 

edilmiştir. 
F. Lira 

6 Umum müdür tahsisatı maktuası 600 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... > Kabul 

edilmiştir. 
F. Lira 

7 İhtisas ücreti 4 950 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. • Lira 

8 Merkez mefruşat ve demirbaşı 200 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. Lira 

9 Merkez levazımı 1 600 
' Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. Lira 
10 Merkez müteferrikası 5 000 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilm iştir. 
F. Lira 
11 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 1 500 

Reis — Kabul edenler... .Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

F. Lira 
:12 Vilâyat levazımı 8 000 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
F. Lira 
13 Vilâyat müteferrikası 10 000 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
F. Lira 
14 Masarifi mütenevvia 39 300 

.Reis — Kabul edenler...• Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 
25 000 

Etmiyenler... Kabul 

F. 
15 Harcırah 

Reis — Kabul edenler... 
edilmiştir. 
F. Lira 
16 Resmî telefon masrafı 350 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
F. Lira 
17 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 900 
Reis — Habul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. Lira 
18 Masarifi mukannene 70 000 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
F. v Lira 

19 Akaratı vakfiye masarifi 250 000 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. Lira 
20 Orman ve zeytinlikler ve arazi i 

vakfiye masrafı 42 560 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. Lira 
21 Müzayede ve ihale heyetlerinin 

gayritmuvazzaf azası huzur 
ücreti 3 200 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
F. Lira 
22 Tamirat ' 100 000 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 
23 Muavenet 135 000 

Ahmet îhsan B. ( Ordu ) — Efendim, bir şey 
sormak istiyorum. Bu muavenet faslında Darüş-
şefakaya yardım maddesi vardır. Ondan sonra 
Darülfünuna mubayaa edilecek eşya bedeli diye bir 
madde vardır. Bunu alâkadar zevat lütfen izah 
ederler mi? 

Evkaf •umum müdürü Rüştü B. — Efendim, Da
rülfünun bazı eşyayı tesbit ediyor, bize bildiriyor. 
Bu maddedeki para, o eşyayı almak için vazedil
miştir. 

Ahmet îhsan B. (Ordu ) — F a k a t geçen gün 
Darülfünunun tıp fakültesinden muhterem doktor
lar geldiler. Gecen sene de bu şekilde yazılan meb
lâğın pek azını alabildik diyorlar. Binaenaleyh 
Darüşşafakada-olduğu gibi bu parayı da yardım 
şeklinde istiyorlar.-Esasen >bu mubayaa şeklinin 
mahzuru da. vardır. Mubaıyaayi kim yapacak Da
rülfünun mu ? 

Evkaf umum müdürü Rüştü B. — Biz yapıyo
ruz 'efendim. 

Ahmet ihsan B. (Ordu) — Efendim, bendenizin 
istediğini şudur: maddenin unvanı yardım olsun. 
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Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (G-ümü-

şane) — Efendim, Darülfünuna alınacak eşya be
deli diye görülen bu .madde, şu suretle tatbik olu
nuyordu: sıra ile Darülfünundaki her medresenin 
en esaslı ve en -mübrem ihtiyaçlarını Darülfünun 
divanı tesbit ediyordu. Meselâ bir medrese kitap, 
diğer bir medrese alâtı fenniye ve dersiye istiyor. 
Tıp medresesi lâ'buratuarları için bir ta'kım vesait 
istiyor. Darülfünun divanı bunların listesini tan
zim ediyordu. Evkaf müdürü umumiliği bunları 
bu maddeden mubayaa edip veriyordu. Onun için 
bu maddenin unvanı ayni şekilde kaldı. Fakat 
Darülfünun bütçesi encümence tetkik edilip Mec
lise sevkedilmiş olmamakla beraber bu sene biraz 
sıkışıktır. Darülfünuna alınacak eşya bedeli mad
desini (Darülfünuna yandım) cümlesi altında ifa
de edersek sarihan kaydederiz, daha iyi oııır. 
Yani esas itibarile İhsan Beyefendinin fi
kirlerine encümen iştirak eder. Binaenaleyh ser-
lâvhanm yardım kelimesine tebdilinde encümeni
miz İhsan Beyle hemfikirdir. 

Reis — Efendim, İhsan Beyin teklifi ''Darülfü
nuna mubayaa edilecek eşya bedeli" başlığı yeri
ne "Darülfünuna yandım,, şeklindedir. Bu suretle 
Darülfünuna nakten 20 bin lira para verilmiş olu
yor. Bu unvanı encümen de kabul ediyor. Reyinize 
arzediyorum. Bu tabiri kabul edenler . . . Etmiyeıı-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

23 üncü faslı bu tadil ile reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. 
30 

Lira 
Diyanet işlerinden devredilen 
umuru hayriye maaş, vazife ve 

masrafı 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler 

edilmiştir. 
F . 
31 Yeni zaptedilen vakıfların umuru 

hayriye vazife ve masrafı 150 

785 504 
... Kabul 

Lira 

000 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

Mahkûmbih borç karşılığı 
Kabul edenler ... Etmiyenler 

F. 
24 

Reis — 
edilmiştir. 

F. 
25 Hayrattaki kıymettar eşyanın tet

kik ve tefriki masrafı 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler 

edilmiştir. 
F. 

26 Grureba hastanesi masarifi umumi-
yesi 

Kabul edenler ... Etmiyenler 

imaretler masrafı 
edenler ... Etmiyenler 

Reis -
edilmiştir 

F. 
27 

Reis — Kabul 
edilmiştir. 

F . 
28 Mütekaidin, eytam ve eramil maaş 

ve tahsisatı fevkalâdesi 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler 

edilmiştir. 
F. 
29 Maaşatı zatiye 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler 

edilmiştir. 

Lira 
2 480 

... Kabul 

Lira 

2 000 
.. Kabul 

Lira 

80 000 
.. Kabul 

Lira 
5 000 

.. Kabul 

Lira 

100 000 
,. Kabul 

Lira 
33 000 
. Kabul 

Reis 
edilmiştir. 

F. 
32 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler . 
edilmiştir. 

F . 
33 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler . 

edilmiştir. 
F . 
34 

Reis -
edilmiştir. 

F. 
35 

Reis — Kabul 
edilmiştir. 

F. 
36 1715 numaralı kanunun 8 inci 

maddesi mucibince Cumhuriyet 
merkez bankasına verilecek itfa 

karşılığı 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler . 

edilmiştir. 
Birinci maddeyi tekrar okuyorum. 

nize arzedeceğim. 
( Birinci madde tekrar okundu). 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler . 

edilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğünün 1932 
malî senesi masarifine karşılık olan varidat merbut 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 2 567 500 
lira tahmin edilmiştir. 

Geçen sene düyunu 
Kabul edenler ... Etmiyenler 

Eski seneler düyunu 
edenler ... Etmiyenler 

Lira 

10 000 
.. Kabul 

Lira 

5 000 
,. Kabul 

Lira 
10 000 
. Kabul 

Lira 
8 500 

. Kabul 

Lira 

25 494 
. Kabul 

Reyi-

Kabul 

F. 
1 
Reis — 

edilmiştir. 
F . 
2 

Reis — 
edilmiştir. 

F . 

İcarat 
- Kabul edenler . 

1 
. Etmiyenler 

Hasılatı müteferrika 
- Kabul edenler . 

3 Hazinei maliyeden 

Reis — 
edilmiştir. 

hassasat 
• Kabul edenler .. 

. Etmiyenler 

almaeak mu-

. Etmiyenler 

Lira 
820 000 

... Kabul 

Lira 
697 500 
... Kabul 

Lira 

50 000 
.. Kabul 
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( İkinci madde tekrar okundu). 
Reis — İkinci maddeyi kabul edenler ... Etmi-

yenler ... kabul edilmiştir . 

MADDE 3 — Evkaf umum müdürlüğü tara
fından 1932 malî senesi zarfında tahsil edilecek va
ridat envaından her birinin müstenit olduğu ka
nunlar ve nizamlar merbut (C) cetvelinde göste
rilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1932 malî senesi memur ve müstahdemleri kadrosu 
merbut (D) cetvelinde gösterilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Evkaf umum müdürlüğünce 1932 
malî senesi nihayetine kadar cami ve mescitlerin 
hakikî ihtiyaca göre tadilen tasnifi ve zaman ve 
mekân itibarile cemi kabil olan vazifeler birleşti
rilmek ve hizmetlerin icaplarına nazaran lâzımge-
len nakiller icra edilmek suretile hademe kadroları 
tesbit olunur. Tasnif harici kalacak cami ve mescit
lerin hademesi başka yerlere naklen tayin edilinci-
ye kadar hizmetlerine devam ve muhassasatlarmı 
istifa ederler. Nakillerinde muhassasatları tasarruf 
ve tasnif esasatma göre kadro dahilindeki hademeye 
icabına göre zammolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — 1932 malî senesi zarfında kapa
tılmak üzere Başvekâletin tensibile 200 000 liraya 
kadar avans ve hesabı cariler akit ve küşadma mü
düriyeti umumiye mezundur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — 1240 numaralı kanun mucibince 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü bütçe
sine muavenet olmak üzere 1932 malî senesi zar
fında tediyesi meşrut olan 150 000 liranın nısfı 
1933 malî senesine tecil edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Evkafa ait gayrimenkul malla
rın kendi kendine sigortası için sermayesi tedricen 
artırılmak üzere her sene Evkaf umum müdürlüğü 
bütçesine en az 15 000 lira konulur. Bu paralar 
vakif paralar müdürlüğünce tenmiye olunur. Mev
cut sigorta mukaveleleri, müddetlerinin hitamına 
kadar caridir. Mülhak vakıfların gayrimenkulleri 
dahi sermayesi haddi kifayeye vâsıl olduğu zaman 
bu teessüs tarafından sigorta edilmesi mecburidir. 
Bunlardan alınacak sigorta ücreti umumî- sigorta 
ücreti tarifesi nisbetini geçemez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. j 

Refet B. (Bursa) — Efendim, 1927 senesi ev

kaf bütçesile, Evkaf müdüriyeti umumiyesine bir 
salâhiyet verilmişti. Bu salâhiyet, emvali gayri-
menkuleyi beş senede ve beş taksitte satmaktan 
ibarettir. Evkaf müdüriyeti umumiyesi bu gay-
rimenkuller meyanmda bir takım araziyi de sat
tı. Bu araziyi alanlar da ötedenberi müstecir 
sıfatile bu araziyi işleten ve o yüzden maişetini te
min eden köylülerden ibaret . . . Fakat bedeli, 
bundan dört, beş sene evvelki arazi kıymetlerine 
ve o zamanki mahsulâtı arziye fiatlarına göre tea-
yyün etmiştir. Şimdi bu köylülerin aldıkları arazi 
bedellerini öyle beş sene zarfında vermelerine ka
tiyen ihtimal kalmamıştır. Heyeti Celilenin kabul 
buyuracağına itimat ederek bir teklif yapıyorum. 
Bu, beş senelik müddetin on seneye iblâğı içindir. 
Müdürü umumî Beyle temas ettim, kendileri de 
muvafakat ettiler. Encümenin de muvafık kalacağı
nı ümit ediyorum. 

Reis — Efendim, Refet Beyin beş seneyi on se
neye iblâğ için teklif ettiği madde okunacaktır: 

« 1927 senesi evkaf bütçesi kanununun beşinci 
maddesine istinaden 1930 senesi nihayetine kadar 
evkafça köylülere satılmış olan ve ziraate muhas-
sas bulunan arazinin taksitleri 10 seneye iblâğ 
olunmuştur. 

Taksitler yeniden bu esasa göre tertip olunur.* 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Şifahen arzeylediğim esbaba binaen yukarıki 

ibarelerin 1932 senesi Evkaf bütçe kanununun 9 
uncu maddesi olarak kabulünü teklif ederim. 

Bursa 
Refet 

Evkaf umum müdürü Rüştü B. — Biz muvafa
kat ediyoruz. 

Reis — O halde bunu reyi âlinize arzediyorum. 
Kaıbul edenler . . . 

Haydar B. (Konya) — Bu teklif satılmış olan
lara aittir. Badema satılacaklara da teşmil edile
cek midir? 

Reis — Onları da gelecek sene bütçesinde düşü
nürüz efendim (Gülüşmeler). Refet Beyefendinin. 
teklifini tekrar reye arzediyorum. Kabul eden
ler. . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. O halde bu 
teklif dokuzuncu madde olmuştur. Şimdi onuncu 
madde okunacaktır ki, eski dokuzuncu maddedir. 

MADDE 10 — 1330 - 1931 seneleri Evkaf bütçe 
kanunları maddelerinden hükümleri 1932 malî se
nesinde dahi devam edecek olanlar merbut (H) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Başvekil memurdur. 
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Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-| 

bul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini tayini esami ile 

reyinize arzediyorum. j 
2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 2 nci 

maddeftine bir fıkra ilâvesi hakkında 1/31 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları fil 

Reis — Bu lâyihanın ikinci müzakeresidir. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
ikinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun 2 nci maddesine 8 numaralı 
fıkradan sonra 9 numara ile aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: 

( Mülga menşei küttabı bahriyeden çıkanlar 
için brik kâtibi « mülâzimi sanı » nasbedildikleri 
tarihten ) 

Reis — Tadilname yoktur. Maddeyi reye arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — Devlet memurları maaşa tının tevhit ve te
adülü hakkındaki kanuna merbut 2 numaralı cet
velin tadiline dair 1/264 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası [2] 

• Reis — Heyeti umum iyesi hakkında söz isti yen 
var mı efendim 1 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, bu lâyihanın müzakeresini bundan bir 
numara aşağıda bulunan takas kanununun müza
keresinden sonraya tehirini rica ediyorum. 

Çünkü onunla münasebettardır. Baremde yapı
lan tadilât, takas kanunu ile hâsd olan sekle göre 
kabul edilmiştir. Onun için bunun müzakeresinin 
ondan sonraya tehiri daha muvafık olur. 

Reis — O halde kanundan sonra müzakere ede
riz (Muvafık sesleri). 

fil Birinci müzakeresi 43 üncü inikat zaptın-
dadır. 

[2l 148 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

4 — Estern telgraf kumpanyasile münakit mu
kavelenin feshi ile (İmperial and international Com
munications limited) şirketi ile bir mukavele akti 
hakkında 1/223 numaralı kanun lâyihası ve Dahi
liye encümeni mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Hamdi B .(Mersin) — Efendim, bu lâyihai ka
nuniye ile bir taraftan Estern telgraf kumpanyası 
ile 1927 senesinde aktedilmiş olan bir mukavelena
meyi fesih, diğer taraftan Emperial înternasyo-
nal kommünikasyon limitet şirketile bir muka
vele aktediyoruz. Bir kerre eski mukavelename 
hakkında hiç, bir izahat yoktur. İkincisi; Estern 
kumpanyasile evvelce aktedilmiş olan mukavele ile 
idare ne gibi menafi temin etmiştir ve bu gün 
tarafeynin rızasile ıbu mukavelename feshedildiği 
takdirde bu menfaatlerin tamamı idareye intikal 
ediyor mu, yoksa bir kısmı intikal ediyor bir kıs
mı şirkete mi kalıyor? Eğer böyle ise bunlar ne
lerdir? 

Üçüncüsü; Hükümetin esbabı mucibe mazbata
sında « kumpanyanın gitmesi ile kendi vasıtaları
mız üzerine yarı yarı derecesinde mühim bir 
mikyasta artacak olan umumî muhaberatın teah-
hura maruz bırakılarak iktisadiyatı müteessir 
etmemeyi temin için kumpanyanın Türkiyede son 
terakkiyatı cami mükemmel bir istasyon inşa ve 
Hükümet emrine vermesi ve istasyonun azamî 300 
bin lira tutacak olan bedelinin faizsiz ve münhası
ran yukarıda zikredilen varidat fazlasından taksit
lerle ödenmesi kumpanyaya mukabeleten teklif ve 
kabul ettirilmiştir» deniliyor. Şayet bu şirket gi
derse idare muhaberenin intizam ve süratini temin
den izharı aciz mi edecek? Bu esbabı mucibe ile 
ne demek istiyor? Dördüncü sualim şudur: Şûra
yı devlet yeni mukavele projesinin 14 üncü madde
sinin tamamile tayyini 18 inci maddesinde zikredi
len üçüncü hükmün de beynelmilel telgraf büro
su müdürlüğünce değil, Mahkemei temyizce inti-

j babını söylemiş; halbuki proje yine ayni şekilde 
gelmiştir. Bu husus için şirket nemlinde bir teşeb
büs yapılmış mıdır? Yapılmış ise ne netice alın
mıştır? 

Beşinci olarak şunu soracağım: Mukavelename
nin üçüncü maddesinde « idare bu mukavele müd-
detince Büyük Britanya ve Türkiyenin doğru tel
siz irtibatı mevcut olmıyan Avrupa ve Avrupa 
harici muhabere usulüne tâbi memleketler için ken
disine tevdi edilecek tekmil telgrafnameleri: bu 
telgrafnamelerden Türkiyeye isabet eden telsiz his
sesi ücreti diğer telsiz tariklerinden normal olarak 
isabet eden hisseden aşağı olmamak şartile telsiz 
irtibatından geçirmeği taahhüt eder » diyor. Bu su
retle bu gün kendi hatlarımızdan geçen telgrafna-
meler varidatından ne kaybediliyor? 

fil 143 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Bir de Dahiliye encümeni mazbatasında, Hükü

metin beyanına atfen, bu telsiz irtibatından senevi 
140 bin liralık varidat temin edileceği söyleniyor. 
Bu varidat, kaybettiğimiz varidatı telâfi ediyor 
mu! Yoksa kaybettiğimiz kazandığımızdan daha 
mı azdır? 

Yine yeni mukavelenin 3 üncü maddesinin (B) 
bendinin son fıkrasında: idare ve kumpanya 
Türkiye transitile geçebilecek telgrafnamelere ait 
memleketleri bilitilâf- tayin edeceklerdir, deni
liyor. Yani ibu, tayin edilmemiştir. Bilâhare tayin 
edilecektir diye yeni ihtilâf zemini bırakılıyor. 
Bunun bu »günden tayini mümkün değil midir ve 
niçin bir ihtilâf noktası bırakılıyor"? Yeni muka
velenin 17 inci maddesinde: « Bu mukavelena
menin ikinci maddesinde zikredilen istasyonların 
işletilmesine başlanır başlanmaz, Estern telgraf 
kumpanyasile Türkiye Hükümeti arasında deniz 
altı telgraf muhaberatına dair olarak aktedilmiş 
bulunan 1 mayıs 1927 tarihli mukavelename mün
fesih olacaktır. Mezkûr mukavelenamenin feshi 
tarihinden itibaren idarenin malı olacak olan 
İstanbul - Odesa kablosunun nısfile Çeşme - Sakız 
kablosunun Türkiye kısmı ve bu kabloların ka
raya çıktıkları noktalarla İstanbul ve İzmr tel
graf merkezleri arasındaki kara hatları ve bu 
kabloların işletilmesine müteallik bulunan malze
me ve Boğaziçinin iki sahilini birbirine rapteden 
kablolar müstesna olmak şartile Estern telgraf 
kumpanyası Türkiyedeki bütün tesisatına serbest
çe sahip olabilecektir > deniliyor. Evvelâ bu hat
lar esasen eskiden mevcut olan kablolar mıdır, 
yoksa şirket tarafından yeniden tesis edilmiş hat
lar mıdır? 

Sonra, şirketin tesahup edeceği bütün tesisat 
nelerdir? Bilhassa bunlar meyanmda müesses hu-
tut var mıdrr ve bunlara şirketin serbestçe tesahup 
etmesi muhaberatı umumiyemizi haleldar eder mi? 

Sonra mukavelenamenin 15 inci maddesi, güya 
mütekabilen yazılmış. Fakat bendeniz bunu ta-
mamile bir taraflı görüyorum. Vakıa yazılışı iki 
taraflıdır. Fakat tatbikatta bunun iki taraflı 
olmasına imkân var mıdır? Bu husul ar hakkında 
izahat istiyorum. 

Remzi B. (Sivas) — Efendim, bu lâyihanın 
Bütçe encümenince de tetkiki lâzımdır. Çünkü 
Hükümetin hem varidatına, hem de masarif atına 
taallûk eden bir mukavelenamenin akti mevzu-
bahstir. Yani bu mukavele mucibince, ezcüm
le yeni şirket Hükümet hesabına ( 632 270 ) 
altın frank mukabilinde bir alıcı ve verici tesis 
istasyonu inşasını deruhde ediyor. Bunun bedeli 
Hükümete ait (140 000) lira fazlai varidattan te
diye olunacaktır. Binaenaleyh bu mukavelena
menin Bütçe encümenince de tetkikini bendeniz 
teklif ediyorum. Bu hususta bir de takrir takdim 
ediyorum. 

Reis — Efendim, Remzi Beyin teklifi mütekad-
dem bir tekliftir. Hükümetin varidat ve masari-
fatma taallûk ettiği için bir defa da bu mukave

lenamenin Bütçe encümenince tetkikini teklif edi
yorlar. Remzi Beyin bu teklifini reyinize arzedi-
yorum. Bu mukavelenin bir defa da Bütçe encü
meninde tetkikini kabul edenler. . . Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. Bütçe encümenine verildi. 

5 — Takas komisyonu teşkili hakkında 1/280 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? 

Sırrı B. ( Kocaeli) — Kanunun esbabı mucibe-
sinde; daha evvel Meclisi Âlinizden geçmiş olan 
bir kanundan da bir iki kelime ile bahsedilmiş 
olmasından dolayı bendeniz bu vesile ile o geçmiş 
kanundan da bahsedeceğim. O da 1873 numaralı 
kanuna istinaden Hükümetin neşrettiği 11940 nu
maralı kararname ile mevkii tatbika koyduğu mu-
karrerat hakkındadır ki, bu malûm olan ihtikârı men 
için yapılmış tedbirdir. Hatta hariçten gelen bazı 
eşyayı ticariyenin miktarının da tahdididir. Hariç
ten gelen eşyayı ticariyenin 

Reis — Rey veraıiyen varsa reylerini versinler. 
İstihsali âra muamelesi hitam bulmuştur. 

Sırrı B. (Devamla) — Eşyayı ticariyenin mik
tarını tahditteki gaye de ; ithalât ve ihracat ara
sında muvazene temini ile memleketin malî iktisa
diyatına hizmet emelidir. Bunu bir kelime ile söy
lemek isterim ki bu, tatbikatta matlup olan netice
yi hâsıl etmemiştir ve beyhude yere gümrüklerden 
alacağımız varidat heder olarak bütçemizde kendi 
elimizle bir rahne açılmasına kendimiz sebebiyet 
vermişizdir. O gün burada, ihtikâra karşı alınacak 
kararlara rağmen ihtikâr olacağını, zavallı memur
ların kendi yiyeceklerinden artırarak verecekleri 
paralarla muhtekirlerin keselerini dolduracakları
nı söylenaiştioı. Bugün dediğim oldu. Hakikaten bu 
kanunun tatbikmdan hâsıl olan netice berakistir. 
O zaman da bu kararın verilmemesini rica etmiş
tim. Halbuki aradan şu 'kadar zaman geçtiği halde 
bu muhtekirler maksatlarını yerine getirdiler. Ta-
mamile lâzrmgelen ihtikârı yaptılar. Bu r.'jktai na
zardan memleket, bu gün ihtikârın tesiri altında 
kıvranmaktadır. Dahası var: Bu gün memleketi
mizde henüz ihtikârın manası da tesbit edikniş de
ğildir. Buna nazarı dikkatinizi celbederim. Bu me
sele hakkında sayıfalarla söz söylemek icap ederse 
de; yakında bütçe müzakeresi olacağından orada 
söylemek isterim. Bu kanunun da o kanun gibi, ka
biliyeti tatbikiyeyi haiz olduğunu görmüyorum. 

Bu cesareti bizzat Bütçe encümenile hemfikir 
olarak Bütçe encümeninin dermeyan ettiği mütale-
ata iştirak eden İktisat vekili Beyefendinin müta-
leasrndan alıyorum. Mazbatadan aynen okuyorum. 
(Takas muamelâtı tatbikatında her türlü muvazaa
lardan kurtarmanın müşkül ve hatta imkânsız ola-

[1] 149 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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cağı neticesine varıknıştır.) Hakikaten bu söz si
nini bir sözdür ve zannetmem ki demin pek meşhut' 
olan bir hata ortada iken zühul yoktur- diyen Maz-j 
bata muharriri Beyefendi.... ! 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Koaya) — Zühul yoktur. Arzu buyurulur
sa tekrar izah ederim 

Sırrı B. (Devamla) —Burada da mahza aksini 
söylemek için biz bu fıkrayı vaktile söyledik, fakat 
bilâhare bunun varit olanııyaeağmı anladık ve ge-
ri alıyoruz desinler. 

Bu cümleye ilâve edilecek diğer bir cümle daha 
okuyacağım. ( tktısat vekili Beyefendinin dahi ka
ni olduğu veçhile tatbikatın çok sıkı bir muraka
beye tâbi tutulması şartı le encümenin)iz lâyihanın 
esasını kabul eylemiş ve •maddelerin müzakeresine 
geçmiştir.) Burada şu ibarenin manayi sarihi ile, 
mrınnyi katisile gözüküyor ki: Bütçe encümeni 
dalıi hakikaten bu kanunun kabiliyeti tatbikiyesini 
zaif görmüş ve o kadar ınukni mantıkî nıütalealar 
beyan etmiş ki kanunu teklif eden 'Vekil Beyefen
di dahi buna iştirak lüzumunu görmüştür. O halde 
böyle salâhiyettar Vekil Beyefendinin iştirak et
tikleri katı mütaleatı gördükten sonra benim ka
nunun kabiliyeti tatbikiyesi hakkında bir az te
reddüt göstermek]iğim tabiî mazur görülür. 

Yalnız kanunun esnayi müzakeresinde İktisat 
encümeninin çok şayanı dikkat ve çok şayanı te
şekkür bir intibah eseri gösterdiğini makamı tak
dir ve teşekkürde söylemek mecburiyetindeyim. O 
da; bu kanunun tatbikatında hususî eşyayı ticari-
yenin mecburî takasa tâbi tutulmıyacağı hakkında 
koyduğu fıkradır. Bu fıkra iki cihetle şayanı te
emmüldür. Birisi tüccar için ve millet için bir is-
tipşar noktasıdır ki Meclisi Âli hiç bir zaman ti
careti Hükümetin eline vermek niyetinde değildir. 

İkincisi; Hükümeti bir ikazdır ki bu noktaya 
teveccüh edilmesini mânidir. Bunu gördüğü ve 
yerinde sarf ettiği için İktisat encümenine kendi 
tarafımdan beyanı teşekkür ederim. 

Kezalik Bütçe encümenine dahi medyunu şük
ranım. Gayet yüksek ve derin bir noktayı göre
rek burada onu kabul etmekten tegafül etmemiş. 
O da; burada teşekkül edecek komisyona devam 
edecek memurine hiç bir suretle hakkı huzur ve-
rilmiyeceği kaydidir. Bu dahi gösterir ki Hüküme
tin ahvali mümaselede daima müteyakkız olması 
iktiza eder. 

Kanunun kabiliyeti tatbikiyesi hakkında ümi
dim zaif olduğunu arzetmiştim. Daha kuvvetli ka
naatim yoktur ki reddi hakkında beyanı mütalea 
edeyim. Onun için bu kürsüden leh ve aleyhinde 
duyacağım mütalealardan alacağım intibala beya
nı mütalea edeceğim. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, ha
yatı teşriiyesi bir kaç sene olan bu arkada
şınız; bir çok kanunların müzakeresinde bulun
muş, iştirak etmiş olduğu halde bunun ka
dar tereddütlü ve tatbiki itibarile tehlikeli bir 

kanunun henüz daha müzakeresinde bulunmuş de
ğildir. 

Şimdiye kadar kanunlar hakkında her encü
men, müsbet veya menfi mütalea dermeyan ettiği 
halde bu kanunda Bütçe encümeninin izhar ettiği 
endişe bendenizce çok yerindedir, ve mücerret bu 
endişe dolayısile kanun kabul edilmemek lâzımdır. 
Vekili aidinden tabiî lâzımgelen tafsilâtı alacağız. 
Bendeniz encümen mazbatasından aldığım ilhama 
binaen vaziyeti şöyle görüyorum: 

Devletin hidematı amme müesseselerinin, mül
hak bütçelerin, belediyelerin hulâsa böyle umuma 
taallûk eden müesseselerle imtiyazlı şirketlerin 
menıaliki ecnebiyeden getirecekleri eşyanın, onlar
la yapacakları alış verişin evvelâ mercii halli, yani 
Türkiye ile ecnebiler arasındaki ticaret ittisalinin 
vasıtası olarak takas komisyonu tesis edeceğiz. Bu 
takas komisyonuna, kendilerine fazla para veril
mesi endişesile bir kaç vekâletin bilmem hangi sı
nıf daire müdiranı alınacak, muamelâtı cariyeyi 
tedvir için bir kâtibi umumî bulunacak; ondan 
sonra işe başlanacak ve bunların muamelâtına ta
allûk eder bir talimatname veya nizamname yapı
lacak ve işler mekik gibi dokunacak. 

Arkadaşlar, bizim idaremizin, bizim idare ma-
kinasının, hepimizin ruhunda husule getirdiği te
essürün yegâne ifadesi, memur eli ile işliyen işler
deki bataettir. 

Ticarî işlere gireceğiz, gelenlerle gidenler ara
sında tavassut edeceğiz, alıcı satıcı freııkler ara
sında delâlet edeceğiz. Para yerine mal alacak biz 
de buna delâlet edeceğiz. Öyle olacak ki, hangi 
daire iş görecekse o dairenin bütçesindeki sarfi
yata o komsiyon karar verecek. Hulâsa öyle am
meyi alâkadar eden işler olacak ki, zaten Türkiye 
hakkında yavaş yavaş teessüs eden bataet kana
ati, bu sefer nihayet atalet kanaati şekline gire
cektir. Ben bu hususta husule gelecek maddî men
faatten ziyade, manevî zarar karşısında mütevah-
hişim. Bütçe encümeninin bahsettiği bir kayit 
çok şayanı dikkattir. Vekil Beyle bu işin sıkı bir 
idare ve inzibatla temini hususumla mutabık ka
lınmıştır . 

Arkadaşla!', Devlet idaresinde asıl olan lıcr 
şeyde sıkı bir inzibattır. Bu, o demektir ki Dev
letin başka mesailinde sıkı bir inzibat mevcut de
ğildir. Bendeniz bu zaif ve tereddütlü esbabı mu
cibe ile meydana getirilen bir kanunun, buradan 
çıktıktan sonra, hakkı huzur almıyan, ancak şu 
veya bu ricalarla kendi vazifesini terkederek ora
ya lütfen gelen ve kendisini alâkadar etmiyen 
meseleleri müzakere ederek takas muamelesine 
karar verecek olan bir kaç memurun, bir komis
yonun tatbiki neticesinden ve onların bu vadideki 
hizmetlerinden hayır görmiyorum. Bu komisyon 
etrafında bir çok mutavassıtların türiyeceğini 
ve dolayısile iş esbabının dedikodularının, ta 
Meclis koridorlarına kadar inikasını şimdiden gö-
rüvorum. Tedbir ve idare; filimizin husule ge-
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tireceği aksi tesiratı daha evvelinden görmek ve 
ona göre hareket etmektir . 

Hususî ticaret bunlardan müstesnadır deniyor. 
Fakat imtiyazlı şirketler bundan müstesna olnıı-
yor. Bu ciheti düşünürken bir mesele hatırıma 
geldi. Sureti mahsusada meşgul olduğum imti
yazlı şirketlerden birisile Meclisi Âlice kabul 
edilmiş bir lâyiha mucibince, alınması lâzmıgelen 
malzemenin Avrupadan celbi lüzumunu müzakere 
ederken, o zat kendi malzemesinin gümrükten, bil
mem ne resminden muaf olduğunu* çünkü bunla
rın kavanini tabiiyeden olduğunu filân ileri sü
rüyordu. Türk vatanının ve milletinin iyiliğini 
ecnebi nazarında ispat için söylediğim sözlere 
karşı o adamın halâ kulağımdan çıkaramadığım 
bir ifadesi vardır. (Sizin kanunlara itimat olmaz, 
çünkü bugün kabul ettiğinizi yarın bozarsınız). 

Bu kanaati yok etmek için elimizden geleni 
yaptık. Nihayet mukavelede anlaştık. Şimdi 
bu kanundan sonra, meselâ kibrit imaline mahsus 
bir takım mevaddın ithalinde bu kanun mucibince 
takasa müracaat edilecek. Anladığımı soyuyo
rum. Ben, lstanbuldaki fabrikam için lâzım olan 
şu maddeyi kilosu şu kadara, meselâ îsveçten, 
Portekizden sipariş ederken alacağım miktar ne 
ise. bu komisyona müracaat edeceğim, komisyon 
onu satacak adama diyecek ki sen bize şu maddeyi 
satıyorsun ya, gel bunu şu madde ile takas et. 
Dünkü yaptığımız mukaveleye müsteniden güm
rük resminden muaf tuttuğumuz bir maddenin 
şimdi bu şekilde muameleye tâbi tutulması husu
sunda yaptığımız münakaşalar arasında, o adamın 
o mukavelenin esnayi müzakeresinde ban,*! hatır
lattığı lafları tekrar hatırladım. Eğer kendim bu 
beylik ellerle idare olunacak bir ticaret işinin 
beylik ellerle yapılmasında ve iyi yapılacağında 
kanaatim olsa kemali serbesti ile derim ki bu iş 
doğrudur. Maalesef bu kanaatim yoktur. Da
ire müdürlerinin (A) sınıfından teşkil olunacak 
bir komisyonla ve komisyonun işlerini gören şube 
müdürlerde ve memurlarile; zannederim ki bu 
hususa ait olan mukavelenameyi yürütemiyeceğiz j 
ve B. M. Meclisinden çıkan bir kanunun millet 
ruhiyatında husule getireceği ağır tesirat ile ya- j 
kın bir zamanda ıztırap duyacağız. Bu kanunla 
istihdaf edilen bir işin yapılması için verilmesi 
talep olunan salâhiyet üzerinde biraz daha tevak
kuf etmek lâzımdır. Arkadaşlar, B. M. Meclisinin 
şiarı, hayatiyetinin mevzubahs olduğu zaman,! 
namuslu tanıdığı ellere kuvvet ve salâhiyetini 
vermekte hiç bir zaman tereddüt etmemesidir. Biz 
srra geldiği zaman, B M. Meclisinin haiz olduğu 
Başkumandanlık salâhiyetini Mustafa Kemale 
verdik ve kazandık. 

S u n B. (Kocaeli) — Yalnız ona. 
Refik Şevket B. (Devamla) — Müsaade buyu

run. Yakın bir zamanda iktisadî hayatımızda müs
takil tedain r almak salâhiyetini Hükümete verdik. 
Efendiler, rica ediyorum. Dünyada bu hususta bize 
takaddüm etmiş hiç bir millet yoktur. Şimdi Hü-' 

I kûmetin bu kadar kuvvetli salâhiyeti varken, bu 
I güne kadar takas muamelesini bir kararname ile 
yapıp durmakta iken bizden aynca takas kanunu 
istemesinde ne faide vardır? İcra Vekilleri Heyeti 

I lüzum, görürse bir kâtibi umumiye ihtiyaç vardır, 
tahsisatını istiyoruz; müstakil »bir iş için buna ihti
yacımız vardır derler. Kararname ile başlanan bir 
işin bir kanunla teçhiz edilmesinde ne gibi bir fai-
dei ameliye görüyorlar? Bu arkadaşların; icraî 
mesuliyeti, teşriî bir kanunla tehvin etmek yolun
da bir maksat takip edeceklerini zannetmiyorum. 

Başlanılan işe devam etmeli. Antkarada muame
lâtı ticariyeden bihaber, umuru ticariyei hariciye
den bihaber, her işin, her mahsulün mahiyeti ve 
borsası, simsarlığı, komusyonculu^u gibi ayrı avn 
ve birer âlemi ilim olan işlerden bihaber, Devlet 
memuru olan heyete vermek, çiftçi ise Ziraat vekâ
letinden, tüccar ise İktisat vekâletinden bilmem 
diğer alâkadar vekâletlerden, ne ise, gayrimüte-
canis adamlardan müşevveş, meslekleri itibarile 
gayrimütecanis bir takas komisyonu teşkil etmek
te bendenizce tehlike vardır. İşin teferruatından 
sarfınazar ederek yalnız esbabı mucibeler üzerinde 
ben, kanaatini izhar ettiğinden dolavı, Bütçe encü
meninin tayyettiği bir kelimenin ifade ettiği ma
nayı da araetmek mecburiyetindeyim. 

Kendilerine soracaktım. Aksi kanaatte iseler 
izah etsinler. Hükümetin teklifinde, muhtariyeti 
haiz bir komisyon demiş. Fakat muhtariyetten do
ğacak tehlikeyi, muhtariytten doğacak teşevvüşatr 
nazarı teemmüle alan bütçe encümeni, bendenizin 
noktai nazarıma daha evvelden iştirak etmiş, o 
kelimeyi kaldırmıştır. Hükümet b* komisyonu teş
kil ediyor ve buna muhtariyet veFİyor. Muhtariye
tin ifade ettiği manayi izaha hacet yoktur. Bütçe 
encümeni tayyediyor. Mustafa Şeref Bey de bun
dan feragat ediyorlar. Başlanan ve bu 
gün yürüyen iş hakkında, müteşevviş ef
kârda bulunan Mustafa Şeref Bev arkadaşımız
dan çok rica ediyoruz, bu mesele üzerinde bize 
intihap edilecek adamların muktedir, çalışkan, na
muslu olduğunu söylemekle bu işin halledileceğini 
zannetmesinde salâhiyettar mıdır? îki müessese, 
iki tüccar arasında alış verişe ve teferruatına vâ
kıf adamlar mıdır? Korkuyorum, bu komisyonun 
etrafında çok fırıldaklar dönecektir. Hariçte mal 
satanların şu veya bu suretle hareketleri Dev
let haysiyetine tesir edecektir. Bir mem
leket içerisinde bir kaç tufeyli bulunabilir. 
Efendiler ben bu gibi şeylerden korkanlardan 
değilim. Fakat memleketin haleti ruhiyesini ko
rumağa muhtaç olduğumuz bir sırada, komisyo
nu teşkil edecek zevatın mütehassıs olmalarına çok 
dikkat etmekliğimiz lâzımdır. Bizi en ziyâde kor
kutan her memlekette olduğu gibi yılan ve çiyan 
ve çiban vaziyetinde bazılarının görünmüş bulun
masıdır. Görüyorsunuz ki esbabı mucibem ikti
sadî olmaktan ziyade tamamile iş görmemekten doğa-
cek hâdisatm ıstıraplarını duyan bir ruhun duy-

! gularmı ifadedir. Onun için evvel emirde yapıla-

- 1 1 7 -



İ : 46 İ2-5-1932 C : 4 
cak işin mesulü olan Mustafa Şeref Beyin, yapa
cağı işi ne gibi bir zabıt altına alacakları hakkında 
izahatına çok ihtiyacımız vardır. Bu kanunun ev
velâ vebali ona ait ise sonra da bizedir . 

Halil B. (İzmir) — Efendim, Bütçe encümenin
den evvelâ ıbir şey soracağım, sonra da heyeti 
umumiyesi hakkında söz söyliyeceğim. Encümen
ce, hakikaten «bu lâyiha büyük bir endişe ile kar
şılanıyor ve muvazaaların önüne geçilmesi im
kânsızdır deniliyor. Bendeniz esbabı mucibedeki 
bu noktanın tavzih edilmesini rica ediyorum. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Bendeniz de arzu izah ederken bu meselelere te
mas edeceğim. Bir kere heyeti umumiyesi hakkın
da noktai nazarları ne ise söylesinler. Bendeniz 
de encümenle aramızda geçen vaka hakkında arzı 
malûmat edeyim. 

Halil B. (İzmir) — Bendenizin söz almak!ığı-
ma yegâne saik, mesele gayet mühim olduğu için 
Vekil Beyefendinin mümkün olduğu kadar efkârı 
umumiyeyi tenvir edecek şekilde izahat vererek 
müzakereyi teshil etmesidir? 

Binaenaleyh bendenizin heyeti umumiyesi hak
kında söz söyliyebilmekliğim için; Bütçe encü
meninin bu mesele hakkında noktai nazarlarını 
izah buyurmalarını rica ederim. 

Bütçe encümeni Mazbata Muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Efendim, Bütçe encümeniniz 
mazbatasında, beynelmilel ticaretin bu günkü 
mudil şeklini ve bir de memleket dahilindeki müs
tahsil sınıfın henüz teşkilâtlanmamış bulunmasını 
nazarı dikkate alarak muvazaadan kurtulmanın 
müşkül olacağını arzetmiştir Halil Beyefendinin 
arzu buyurdukları gibi maksadı bir misal ile, en
cümenimizde mevzubahs olan misallerden biri ile izah 
edeyim. Meselâ; Marsilyada bir yumurta ithalât 
taciri vardır. Bizden Fransaya yumurta ithal et
mektedir. Takas komisyonunun, f arzedelim ki; 
münakaşasında en muvafık şerait Fransada bulu
nan bir tüccar tarafından teklif edilmiş olsun. 
Bize ithal edeceği eşya mukabilinde yumurta al
mağı kabul etmiş olsun. Bize eşya satan bir tacir 
gider, Marsilyadaki yumurta ithalât tacirini bu
lur ve derse ki ; Türkiyeden alacağın yumurta 
meyanmda şu kadarını benim hesabıma ve namıma 
al ve bunun üzerine sipariş dahi yapılırsa acaba 
memleketin yumurta ihracatını arttırmış olur mu
yuz, olmaz mıyız? Hakikatte olmuyoruz. Bu 
gibi mülâhazalarla bu ibare yazılmıştır. Fakat 
müteakiben arzediyoruz ki ; bir çok memleketler 
ithalâtlarını kontenjante etmişlerdir. Bazıları da 
döviz tahdidatile ithalâtlarını tahdit etmişler
dir. Bunlar meyanmda Fransa da vardır. Mese
lâ; Türkiyeden ne kadar yumurta ithal edileceği 
muayyendir. Bu malûm olduğuna nazaran bu şe
rait altmda fazla ithalâtı mecburî tutmanın imkâ
nı bulunur. Bu işi takas muamelesine tâbi tutma
nın da faydası mevcut olabilir. Bazı ufak tefek 
diğer mahzurlar da varit olabilir. Fakat memle
ketin hali hazırda ihracat yapmak hususunda ih

tiyacı o kadar kuvvetli ve mühimdir ki her tür
lü tedbire tevessül etmek, her türlü fırsattan is
tifade ederek bunu teşvik etmek ve mümkün ol
duğu kadar emniyet altına almak zaruridir. Bu 
zaruret muvacehesinde ve esasen böyle zaruret
ler içinde ittihaz olunacak tedbirlerin her türlü 
mahzurlardan salim bulunabileceğini tasavvur 
etmek imkânı yoktur. Mahzurlar olabilir. Fakat 
bu ımahzurlarla beraber haddi zatinde bu işe te
vessül edilmesi de faydalıdır. Encümenimiz tetki-
katında, Refik Şevket Beyin işaret buyurdukları 
ciheti gözden geçirmiştir. Vakıa Hükümetin ken
di mubayaatını takasa tâbi tutması hususunda sa
lâhiyeti vardır. Fakat dikkat buyurulursa lâyiha
nın birinci maddesi, yalnız Hükümet mubayaatı
nı değil, idarei hususiye, mülhak bütçeler, muh
tar müesseseler, imtiyazlı şirketler mubayaatını 
dahi dairei şümulüne almıştır. Binaenaleyh Hü
kümete evvelce verilen salâhiyet, bunu yapmağa 
kâfi gelmez ve böyle bir lâyihanın Heyeti Celi-
lenize arzedilmesine de ihtiyaç vardır. Bilmiyorum 
bendenizden başka bir sualiniz var mı? 

Reis — Bir takrir var efendim. Takrir lâyi
hanın ehemmiyetine binaen müzakerenin bir hafta 
tehirine dairdir. 

Kabul edilmezse müzakereye devam ederiz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
İktisadî hayatımızın ruhunu teşkil eden bu ka

nunun müzakeresinin bir hafta müddetle talikini 
teklif ederim. 

İsparta 
İbrahim 

İbrahim B. (İsparta) — Efendim, memleketin 
en mühim hayatî meselesidir. Daha hazırlanmadık. 
Müsaade buyurursanız bir hafta zarfında daha 
ehemmiyetli bir surette hepimiz tetkik edelim ve 
üzerinde vâkıfane, uzun uzadıya söz söyliyelim. 

Reis — Evvelâ bu teklifi reye arzetmek mecbu
riyetindeyim. Onun neticesine göre söz alırsınız. 
Müzakereye devam ederiz. İbrahim Beyin teklifi 
bu lâyihanın bir hafta tehirine dairdir. Lâyihanın 
bir hafta sonra müzakeresini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. Binaenaleyh bu
na irtibatı olan lâvihanm müzakeresi de bir hafta 
sonraya kalmış oluyor. 

6 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 105 ve 
106 ncı maddelerinin tadili hakkında 1/302 nu
maralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları fil 

Reis — Efendim, Millî Müdafaa vekili Zekâi 
Bey, askerlik mükellefiyeti lâyihasının müstace-
len ve tercihan müzakeresini teklif ediyor. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Bedeli naktî hakkındaki lâyihanın teceanmü 

[1] 150 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

1 1 8 -



İ : iti 1 2 - 5 - 1 9 3 2 
başlamış olduğundan müstaceldi ve tercihan mü
zakeresini arz ve teklif eylerim. 

Diyarbekir mebusu 
Zekâi 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim, encümen de iştirak ediyor. Ha
kikaten lâyihanın daha evvel çıkması lâzımdı. Fa
kat şimdiye kadar kaldı. 

Reis — Müdafaai Milliye vekili Zekâi Beyin 
teklifini reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. Binaenaleyh, bu 
lâyihanın müzakeresine başlıyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri). O halde maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
olunmuştur. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Reis Bey, maddede ufak bir ibare tashihi vardır. 
Musahhah şeklini takdim ediyorum, maddenin bu 
suretle tashihini rica ederim. 

Reis — İbarede bir yanlışlık varmış. Tashihi tek
lif ediliyor. Madde bu suretle okunacaktır. 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 
105 ve 106 inci maddelerini muaddil kanun 
MADDE 1 — 21 haziran 1927 tarih ve 1111 nu

maralı askerlik mükellefiyeti kanununun 105 
ve 106 Ticı maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir : 

HADDE 105 — Bedeli naktî miktarı iki yüz 
elli liradır. Bunu mükellef veya namına ahari 
Türkiye dahilinde mallandıklarına ve ecnebi mem
leketlerde sefaret ve şehbenderhanelere resmî mak
buz mukabili defaten veya iki taksitte verir. Bir 
taksitte vereceklerin içtima gününe kadar (içtima 
günü hariç ) ve iki taksitte vereceklerin birinci 
taksit olarak yarı miktarını içtima gününe kadar 
ve ikinci taksiti altı ay içinde vermeleri lâzımdır. 

İkinci taksiti zamanında vermiyenlerin ayrıldık
ları esas sınıfta muvazzaf hizmetleri ikmal ettirilir. 

İkinei taksiti veremiyenlere birinci taksit geri 
verilmez. 

Bedeli naktiden idarei hususiyelere ayrılan hisse 
dahi on iki de beşine indirilmiştir. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Rasih B. ( Antalya) — Arkadaşlar, maddenin 

esbabı mucibesi cümlemizin malûmudur. Bir 
çok efradımız vardır. Bunları kadro dolayısile 
eelbedemiyoruz. Bir sene, iki sene belki de üç 
sene mükellefiyetlerini ifa edememek vaziyeti 
hâsıl oluyor, mükellefler bu yüzden gerek iş, 
sanat ve ticaret hususunda; askere bu gün mü 
sevkedileceğiz, yarın mı sevkedileceğiz diye bir 
tereddüt içerisinde bulunduklarından işe lâyikile 
sarılamıyorlar. Bir de nüfusumuz üzerine tesir 
yapıyor. Askerliğini bitirmediği için evlenemi
yorlar. Onun için bir kolaylık daha vermek lâ
zımdır. Bendeniz maddede bu noksanı gördüm. 
Onu Heyeti Celilenize arzedeceğim. Bu arzede-
ceğim şey, istihdaf ettiğimiz gayeyi temin edecek 

olan ikinci bir tadildir. Bu, maddede yoktur. He
yeti Celilenizden rica ediyorum. Hizmet müdde
tinin bedel verenler için altı aydan dört aya in
dirilmesi lâzımdır. Müddet altı ayda kalacak 
olursa bedeli naktiyi indirmemiz tesir etmiyecek-
tir. Asri bedeli naktiye tesir edecek kısım, hiz
met müddetinin indirilmesidir. Bu gün hizmet 
müddetinin dört ay kâfi geldiği hakkında tatbik 
edilen usullere dair misal vardır. Malûmu âliniz 
silâh altına davet edilen muvazzaf efradın okur 
yazar kısmı, hizmeti filiyelerini ifa ederken kıtada 
dört ay kalırlar, ondan sonra müessesata verilirler. 
Demek ki talim ve terbiye için dört ay kâfidir ve 
tatbikat ta bunu gösteriyor. Onun için Heyeti 
Celilenizden rica edeceğim. Bu maddeyi tadil 
ederken bu kısmın da tadilini yapalım ki madde 
daha şümullü ve halkın da istifadesini mucip ol
sun. 

Reis — Madde hakkında başka söz istiyen var 
mı efendim? 

Hamdi B. (Yozgat) — Bendeniz kanunun şekli 
tanzimi hakkında beyanatta bulunacağım. Şim
diye kadar vaki olan usûl ve teamüle nazaran: 
« Madde 1 — Askerlik mükellefiyeti hakkındaki 
kanunun 105 inci maddesi aşağıdaki şeklide tadil 
edilmiştir» dedikten sonra tekrar 105 inci madde 
diye yazmağa lüzum yoktur. 

Binaenaleyh bunun bu şekilde yazılması mu
vafık olur kanaatindeyim ve zannederim ki en
cümen de bu suretle yazılmasını kabul eder. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Antalya 
mebusu muhteremi Rasih Beyefendinin yaptığı 
teklif çok yerindedir. Fakat bu hususta salâhiyet-
tar olan Erkâni harbiyenin mütaleası nedir? Bu 
mütaleayı anlamak üzere Müdafaai Milliye ve
kili Beyefendinin izahatını dinlemek icap eder. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Efendim, bedeli naktî efradının verecekleri bedel 
miktarı, elyevm meri olan askerî mükellefiyet kanu
nunun 105 inci maddesine göre (600) lira idi. Şimdi 
bunu (250) liraya tenzil etmek için bu lâyihai ka
nuniye takdim edilmiştir. Bütçe encümeni mazba
tasında tadat olunduğu üzere ve Rasih Beyefen
di arkadaşımızın dediği gibi bir de bedeli naktî 
verecek efradın görecekleri talim müddetinin altı 
aydan dört aya indirilmesi hakkında gerek Millî 
Müdafaa encümeninde ve gerek Bütçe encüme
ninde uzun uzadıya tetkikat ve müzakerat cere
yan etti. Bendeniz tabiî teknik kısımları üze
rinde söz söylemeğe salâhiyettar olmadığım için 
encümen ve Heyeti Celileye malûmat arzetmek 
için lâyihai kanuniyeyi takdim etmezden evvel 
Erkâni harbiye ile temas ettim. Erkâni har
biyenin sureti katiyede karan; bedeli naktî ef
radının altı aydan daha az müddet zarfında talim 
ve terbiye görmelerine imkân olmadığı şeklinde
dir. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Bravo! 
Zekâi B. (Devamla) — Malûmu âlileridir ki, 

daha evvel bütçe tasarrufatı mevzuu etrafında 
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fırka grupunda da konuşulurken bu mevzua te
mas edilmişti ve eğer dört aya indirmek müm
kün değilse hiç olmazsa beş aya indirilip indirile-
miyeeeği soruldu. O zaman Erkânı harbiyenin 
verdiği cevap, yine altı aydan aşağı olamıyacağı 
hakkında idi. 

Tabiî Heyeti Celile hâkimdir. Heyeti Celilece 
takarrür ederse kanun o suretle çıkar. Bu tetkik 
neticesini Heyeti Celileye arzını bir vazife bildim. 

Hatıra gelen ilk şey piyade sınıfının esasen 
hizmeti askeriyelerini bir .buçuk sene ifa ettikleri, 
bunun bir ve iki ayını da mezuniyette geçirmekte 
oldukları cihetle hizmetin piyade sınıfı için takri
ben 16. 17 ay raddesinde kaldığı ve buna nazaran 
bedeli naktî efradının hizmeti askeriyelerinin bel
ki altı aydan aza indirilmesi mümkün olacağıdır. 

Bedeli naktî efradının, hizmetlerinin, altı ay 
olması, belki fazla görülebilir. Fakat hakikatte 
diğer sınıflardaki hizmetler, meselâ bahriyede üç 
sene, süvaride iki sene, jandarmada iki buçuk 
sene nazarı itibara alınırsa bedeli naktî efradının 
göreceği altı aylık müddetin istiksar edilme/mosi 
lâzımdır. Maruzatım bundan ibarettir. 

Rasih B. (Antalya) — Efendim, evvelce de ar-
zettim. Bu gün dört aylık müddetle hizmetinin 
ikmaline muvafakat edilen bir kısmı vardır. Be
delsiz okur, yazar efrat, müessese emrine sevko-
lunmadan evvel kıtaatta ancak dört ay kalırlar. 
Demek ki -talim ve terbiye için dört ay kâfidir. 
Bunu tatbik edelim. Üç sene, dört sene memleke
tin genç nesli intizarda kalmasın. Müddeti indi
recek olursak bu madde daha çok rağbet bulacak
tır. Onun için teklif ediyorum, Heyeti Celile ka
bul buyursun. 

Reis — Başka söz ist iyen var mı efendim? 
Bütçe E. reisi Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 

Encümen mazbatasında da gösterdiğimiz veçhile 
biz buna karışmadık. Bu, bahsimizin haricindedir. 
Eğer şahsen söylemek lâzımgelirse, bedel efradı
nın dört ay talim görmesi muvafıktır. Nitekim 
umumî seferberlikte de dört ay zarfında muallen: 
asker olur çıkardı (Gürültüler). 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — O burada mevzubahs 
olmaz. 

M. M. E. reisi İhsan Paşa ( Giresun ) — Efen 
dini, malûmu âlinizdir ki terbiyei askeriye, sınıf
ların mahiyeti hususiyelerine göredir. Katî bir 
müddetle ilk askerlik terbiyesini almak zam reli 
vardır. Fennen bir askere verilecek ilk malûmatın 
lâ.a;kal 6 ayda olması tesbit edilmiştir. Hatta bu dr, 
kâfi değildir. Bu asgarî müddettir. Bir askerin 
terbiyei iptidaiyesi 6 aylık-bir zamana inhisar eder. 
Piyade, süvari her sınıf ayrıdır. Şu veya bu müd
dette muvazzaf olur. Harbi umumide 4 ay .'] ay idi. 
Bunlar ahvali fevkalâde ile yapılmış olan şeyler
dir. Bu itibarla bendenizce bu müddetin muhafa
zası lâzımdır. 

Reis — Şekil hakkında Hamdi Beyin teklifi 
vardır. Şöyle yakılmıştır, şöyle şöyle olsun diyor, j 

Hamdi B. (Yozgat) — Arzettiun efendim. Bi
rinci madde: 105 inci madde aşağıda olduğu gibi 
tadil edilmiştir şeklinde olmalıdır. 

Encümen de muvafık buluyor, kavanin mecmu-
alarındaki bütün kanun tadilleri böyledir. 

Reis — Böyledir amma elimde yazılımış bir tek
lif yoktur. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Encümene gön
der, o ıslah eder. 

Reis — Salâhattin Beyin de (sefaret ve şehben
derlik) tabirleri hakkında bir teklifi vardır. 

îhsan Paşa (Giresun) — Efendim, müsaade bu
yurursanız encümen namına arzedeyim. Bu nokta 
encümende de mevzubahs oldu. Fakat kanun 130 
küsur maddeden ibarettir ve bu tabir tekmil mad
delerde aynen geçiyor. Bunu değiştirirsek kanunun 
heyeti umumiyesinde bunları değiştirmek lâzımge-
leeektir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, bu gün 
neşredilecek ve numara konulacak olan ikamın, 
yeni bir kanundur. Hükümet teşkilâtında sefaret 
ve şehbenderlik diye bir söz yoktur. Bunların isim
leri ne ise o yazılır. Bu kanunda bu isim, öteki ka
nunda başka isim olmaz. Bendenizin maruzatım 
budur. 

Reis — Salâhattin Beyin teklifi, sefaret ve şeh
benderlikler kelimeleri yerine elçilik ve konsolosluk
lar kelimelerinin ikamesi hakkındadır. Bunu reyi
nize arzedeceğim. Elçilik ve konsolosluk kelime
lerini ; sefaret ve şehbenderlik kelimelerinin yeri
ne ikamesini kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Şu halde bu maddenin metninde elçilik ve 
konsolosluklar diyeceğiz. Rasih Beyin teklifi müs
takil bir maddedir. 

Rasih B. ( Antalya ) — Madde değil, bir fık
radır efendim. 

Reis — Evvelâ aslını ikmal edelim, ondan son
ra onu arzedeceğim. Encümenin son verdiği mad
deyi bir defa daha okuyorum. 

MADDE 1 — 21 haziran 1927 tarih ve 1111 nu
maralı askerlik mükellefiyeti kanununun 105 ve 
106 inci maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir : 

MADDE 105 — Bedeli naktî miktarı iki yüz 
elli liradır. Bunu mükellef veya namına ahari 
Türkiye dahilinde malsandıklanna ve ecnebi mem
leketlerde elçilik ve konsolosluklara resmî makbuz 
mukabili defaten veya iki taksitte verir. Bir tak
sitte vereceklerin içtima gününe kadar (içtima gü
nü hariç. ) ve iki taksitte vereceklerin birinci taksit 
olarak yarı miktarını içtima gününe kadar ve ikin
ci taksiti altı ay içinde vermeleri lâzımdır. 

İkinci taksiti zamanında vermiyenlerin ayrıldık
ları esas sınıfta muvazzaf hizmetleri ikmal ettirilir. 

İkinci taksiti vermiyenlere birinci taksit geri 
verilmez. 

Bedeli naktiden idarei hususiyelere ayrılan 
hisse dahi on ikide beşine indirilmiştir. 
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Reis — Bu maddeyi reyinize arzediyorum. Ka- de değildir. Bendenizin deminki teklifim reye 

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. . konulmadığına göre bu fıkra birinci maddenin da-
Rasih Beyin takririni okuyoruz : ; hunidedir, ayrı bir madde değildir, birinci mad-

YÜKSEK RİYASETE j R e i s __ ıyır\m.\ maddenin ikinci fıkrasını ayrı-
Maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini teklif e a reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 

ederim efendim: | Rasih B. (Antalya) — Metinde altı ay tasrih 
Bedeli naktî veren efrat dört ay müddetle ta- 'binmiştir, bunu dört ay olarak teklif ediyorum. 

lim ve terbiye görür. 
Antalya 

Rasih 
O, başka bir 
Bununla mü-

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) • 
maddenin tadiline ait bir teklifti 
nasebeti yoktur. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Efendim, ikinci nnaddeye aittir. İkinci maddede 
altı aydan bahis vardır. 

Reis — (.) halde ikinci maddenin müzakeresinde 
reye koruz. Bir teklif daha var, okunacak. 

YÜKSEK RKİSLİCİE 
Maddeye berveçhi zir bir fıkra ilâvesini teklif 

eyliyorum: 
(Bedeli naktî verecek efrattan orta tahsil gör

müş olanlar dört ay hizmetle mükellef tutulurlar.) 
Ordu 
Ham di 

Reis — Bu da ikinci maddeye taallûk ediyor. 
Her ikisini ikinci maddenin müzakeresinde halle
deriz. 

Su halde birinci maddede bir şey kalmamıştır. 
İkinci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

MADDE 106 — Bedeli naktî verenler kendi 
mahallerinde bulunan veya yol masrafı kendileri 
tarafından verilmek ve talimü terbiye işkâl edil
memek şartile arzu ettikleri yerde bulunan piyade 
alaylarında ( sakatlar geri hizmetlerde ) altı ay 
talim yapmağa borçludurlar. 

Bedel vermiş olanlardan, hastalık, mahpusluk 
ve yolların kapanması gi'bi iradesi haricinde bir 
sebep olmaksızın, Millî Müdafaa vekâletince tayin 
olunan zamanda talime gelmiyenlerin talimleri iki 
kat yaptırılır. Arkadaşlarının terhisine kadar ta
lime gelmiyenlerin muvazzaf hizmetleri tamamlat
tırılır ve bedelleri geri verilmez (Hasta ve mah
pus olanlar veya yola çıkamıyanlar talim, zamanın
dan evvel mazeretlerini bulundukları mahaller as
kerlik şubelerine veya elçilik ve konsolosluklara 
bunlar da keyfiyeti asd şubelerine bildirmeğe ve 
buna müteallik rapor ve şahadetnameleri gönder
meğe borçludurlar). 

Bedel efradının izin, tebdilhava, firar ve ha
pislikte ve ceman on beş günden fazla hastanede 
veya istirahatta geçirdikleri müddetler talim müd
detine mahsup edilmez. 

Reis — Efendim, ikinci maddenin metni budur. 
Arkadaşların tekliflerini bu maddeye bir fıkra ilâ
vesi tarzında reye arzedeceğim. 

Hamdi B. (Yozgat) — Bu madde ikinci mad-

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Arkadaş
lar, mesele, Müdafaai Milliyeye mütealfiktir. Mem
leketin müdafaasına taallûku itibarile ve Müdafa
ai Milliye vekilinin sözlerinden anladığıma göre-, 
Büyük Erkâni harbiye de altı aydan az bir müd
detle talim ve terbiyenin kabil olamıyacağını katî 
heyanatile bildirmiştir ve mütehassisini askeriye
den mürekkep heyet te ayni fikirdedir. Arkadaş
lardan bazıları harbi umumî esnasında daha az müd
det talim görerek cepheye sevkedildiklerini söyledi-
lerse de bunlar fevkalâde ahvalde olan işlerdir. 
Bazan öyle fevkalâde zamanlar olur ki bir askere 
bir kaç tüfek attırdıktan sonra da cepheye gön
dermek mecburiyeti hâsıl olabilir. Binaenaleyh cok 
büyük olan bu meselede Erkâni harbiyenin fikri 
de malûm olduktan sonra yanlış yola gitmem ekli
ğimiz için bütün arkadaşların nazarı dikkatini eel-
betmeği bir vazife olarak telâkki ettim. Her ne ka
dar bendenizin askerliğim çok eski ise de yine bu 
askerlik meselelerinde teknik cihetlerin çok ehem
miyetli olduğunu idrak edebilmekteyim. Her ne 
kadar .meselenin ciheti iktısadiyesi varsa da bütün 
iktisadî tekâmüller ancak hudutların müdafaası ile 
kabildir. 

Memet Ali B. (Artvin) — Arkadaşlar, ben as
kerlikte terbiyei münferide ile uğraşmış bir arka
daşınızım. Bu hususlarda bir çok tecrübelerim 
vardır. Vatandaşı hududa çağırmak demek düş
manı öldür: sen ölme demektir ve yalnız okuyup 
yazma bilenler bedeli naktî verecek değildir. Köy
de oturan Memet ağanın oğlu da verecektir. Köyün
den başka bir yer görmiyen bu vatandaş kışlada içi
mize gelince yürümesini bile şaşırıyor. Bunu alacak
sın, tüfeği anlatacaksın, düşmanın karşısında yerden 
böyle istifade edersin, böyle sıçrarsın, böyle koşar
sın diyeceksin. Bu suretle bir zaman başlı başı
na terbiye öğrettikten sonra toplu olarak kavga na
sıl edilir, bu öğretilir. Mangada, takımda, bölükte 
talim görür. Sonra tabura sonra, alaya geçer. 

Düşmanın namütenahi öldürücü aletleri altında 
hiç şaşırmadan düşmanı tepeliyecek, bir taraftan 
da kumandaları sükûnetle anhyacaktır. Memleke
ti böyle müdafaa edecek bir adamı, biz altı ayda 
okumuşunu yetiştirebilirsek bahtiyarız. Müddeti 
aşağı indirirsek çok müşkül vaziyete düşeriz. 

Reşit B. (Gazi Antep) —- Efendim, bedeli nak
tî efradının talim müddeti evvelce de üç aydı. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Ötekiler 7 sene iken. 
Reşit B. (Devamla) — Müsaade ediniz efen

dim, arzedeyinı. Bendeniz mütehassıs asker ağzın
dan duyduğumu arzedeceğim (Kimden, kimden 
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sesleri). Eskiden bu üç ayda nasıl mevzi alınır, 
nasıl silâıh atılır öğretiliyordu. Buna bir ay da ilâ
ve edelim, 4 ay tamamen kâfidir. Eğer bu kanu
nu getirmekteki gaye ve maksat istihsal edilmek is
teniyorsa müddet dört aya indirilmelidir. 

Ali B. (Rize) — Hay yaşa be!. 
Reis — Efendim, elde mevcut teklifleri reye 

arzedeceğim. 
Harndi Beyin teklifi daha mutavassıttır. Onu 

okutacağım. 
Rasih B. (Antalya) — Daha şümullü okunur, 

bendenizin teklifim daha şümullüdür. 
(Rasih Beyin teklifi tekrar okundu) 

Reis — Rasih Beyin teklifini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

Hamdi B. (Ordu) — Takririmi izah edeceğim 
efendim. Orta mektep mezunları eskiden ihtiyat 
zabit vekili oluyordu. 

Zannediyorum ki yeni bir kanunla Hükümet 
onlardan bu hakkı nezetmiş oluyor; şimdi bunlar 
alelade efrat gibi gelecekler. Orta tahsilini görmüş 
olan bir gencin hiç tahsil görmemiş olan bir gençle 
müsavi tutulması doğru değildir. Bendeniz orta 
-tahsil görmüş olanlardan 'bedel verenlerin hizmet 
müddetinin dört aya indirilmesi hakkında takrir 
veriyorum. Kabulünü rica ederim. Hiç. olmazsa 
bununla iline hürmet etmiş oluruz (Gürültüler). 

Reis — Müsaade buyurun efendim, dinlemiyor
sunuz. Takriri tekrar okutuyorum. 
(Ordu mebusu Hamdi Beyin takriri tekrar okun
du) 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? 
Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Arkadaşlar, 

bu teklif daha mutedeldir. Fakat bu teklif hakkın
da ıfoendenizin kanaatimce katî karar vermeden 
evvel Erkânı harbiyenin reyi alınmak iktiza eder. 
Binaenaleyh encümene tevdii daha muvafık olur 
Encümende konuşulur, ondan sonra katî karar ve
rilir (Reye sesleri). 

Reis — Orta tahsil görmüş olanların hizmet 
müddetinin dört aya indirilmesi hakkında Ham
di Beyin teklifi var, onu reye koyuyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Bu teklif dahi kabul 
edilmemiştir. 

Şu halde fıkrai kanuniyeyi reye arzedivorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1932 nisanında celbe-
dilmiş ve kıtaat ve müessesata sevkedilmiş olan
lardan bedel vereceklerin bedelleri bu kanunun 
neşrinden itibaren nihayet kırk beş gün zarfında 
kabul olunur. 

1932 nisan celbi için bedeli naktî olarak defaten 
altı yüz lira veya bunun birinci taksiti olarak üç 
yüz lira vermiş olanların fazla tediyesi iade olunur. 

Reis — Madde hakkında mütalea var mı efen
dim? ( Hayır sesleri ) . Reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya, 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umumi-
yesini tayini esami ile reyinize arzediyorum. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Niçin bu kanu
nun hükümlerini icraya, icra Vekilleri Heyeti me
murdur deniyor? 

Reis — Bütün vekâletleri, Dahiliyeyi, Müdafaai 
Milliyeyi, Maliyeyi alâkadar ediyor da onun için. 

Diğer maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

7 — 1931 senesi bütçe kanununun 24 üncü 
mddesile pansiyon kanununun meccani talebe hak
kındaki maddesinin tefsirine dair 3/98 ve Şebin 
Karahisar mebusu merhum Ali Sururi Beyin ye
tim kalan çocuklarının maccanî tahsiline mütedair 
Umumî heyet kararının tefsiri hakkında 3/124 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Maarif encümeni 
mazbatası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? 

Süleyman S i m B. ( Yozgat) — Encümen bu 
hususta izahat versin efendim. 

Reis — Maarif encümeninden izahat istiyorlar 
efendim. 

Maarif encümeni reisi Nafi Atuf B. (Erzurum) 
— Efendim, geçenki Heyeti umumiyede iki maz
bata vardı. Bu iki mazbatayı Heyeti umumiye 
Maarif encümenine verdi. Bu, talebenin tahsile 
devam etmesi için. O mazbatalar üzerine hazır
lanmış olan lâyihai kanuniyeden ibarettir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Efendim, bu 
kanunu encümen 915 numaralı kanuna zeylolmak 
üzere teklif ediyor. Halbuki bu kanunun diğer 
maddelerinde; bütçe kanununun 24 üncü madde
sinin ilga edildiğine dair bir hüküm de yoktur. 
Bu maddede ( lise ve orta mekteplere alınacak 
leylî meccani talebe hakkındaki 8 haziran 1926 
tarih ve 915 numaralı kanunun tayin ettiği mik
tara ininciye kadar lise ve orta mekteplere leylî 
meccani talebe alınmıyacağı gibi ) deniyor. 
Bu madde yaşıyor mu ki 915 numaralı kanuna 
bir zeyil geliyor. Bendenizce bu maddei kanuniye, 
Bütçe kanununun 24 üncü maddesinin ilgası şek
linde teklif edilse daha muvafık olur. Serlâv-
hada « lise ve orta mekteplere alınacak leylî ve 
meccani talebe hakkındaki 8 haziran 1926 tarih 
ve 915 numaralı kanuna müzeyyel kanun » de
niliyor. Birinci madde de bu ibare ile başlıyor. 
Binaenaleyh baştaki ibare fazladır. Şekli ted
vinde de yanlışlık vardır. Neden höy\e oluyor? 

fi] 120 ve 122 ye ilâve olan matbua, zaptın so
nuna merbuttur. 
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Reis — O halde encümen alsm efendim. • 
Reylerini vermiyenler istimal buyursunlar. 
Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Efendim» bu mesele bundan takriben on, on beş 
gün evvelki bir Heyeti umumiye içtimamda He
yeti Celileniz tarafından tasvip buyurulan, Şarkî 
Karahisar mebusu Ali Süruri Bey merhumun ı 
yine Heyeti Celileniz kararile iptidaî mektebine] 
leylî ve meccani olarak alınan çocuklarının orta 
ve lise tahsillerini temin için Maarif encümenine 
tevdi buyurulan ve bu karar üzerine yazılan bir 
kanundur. Yine bununla birleştirilen, Süleyman 
Sırrı Beyefendi arkadaşımızın temas ettiği bütçe 
kanunundaki madde ile « bundan sonra esas ka
nunun tayin ettiği hadde vâsıl oluncıya kadar 
leylî ve meccani talebe alınamaz » hükmü esasen 
ondan evvel alınmış ta birinci devreyi, yani ilk 
kısmı ikmal etmiş olup ta fakir ve kimsesizliğin
den ikinci devreye devam e4emiyen bir kaç tale
be mektepten çıkarılıyor diye Maarif vekâleti bir 
tefsir istedi. 

Bu ise tefsirle kabili hal değildir, denildi. | 
Heyeti Celileniz esasen mevcut olan öksüz bir 
kaç talebenin çıkarılmaması lâzımdır dedi ve bir ı 
maddei kanuniye ihzarı için Maarif encümenine ı 
tevdi buyuruldu. Bu istisnaî bir hüküm olmak 
üzere yapılıyor. Yoksa esas kanunun durması lâ
zımdır, yaşaması lâzımdır. O kanundan evvel 
alınmış olan talebeleri mektepten çıkarmamak 
içindir. Bunların da zengin olanları değil, ye
tim ve fakir olmaları şarttır. Mevcut olan bu bir 
kaç talebeyi mektepten çıkarmamak için Heyeti I 
Celile tarafından vaki olan bir müsaadedir. I 

Mf. E. Rs. Nafi Atuf B. ( Erzurum ) — Şekil 
hakkında söyliyeceğim. Maddede yanlışlık var
dır. Madde «22 temmuz diye başlıyacaktır ». 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, maddeyi musahhah şekilde okuya
cağız. 

Lise ve orta mekteplere alınacak leylî ve meccani 
talebe hakkındaki 8 haziran 1926 tarih ve 915 

numaralı kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — 22 temmuz 1931 tarihli bütçe ka-1 

nununun neşrinden evvel orta mektep ve liselerin j 
ilk mektep sınıflarına kabul edilmiş leylî meccani i 
talebeden sınıf imtihanlarını muvaffakiyetle ve- j 
renlerden yetim veya fakir olanları 8 haziran 1926 I 
tarih ve 915 numaralı kanunun ahkâmına tâbi ol
maksızın orta mekteplerde ve liselerde meccanen 
leylî olarak tahsillerine devam ederler. 

Bu gibi leylî meccani talebeden olup ta sali-
füzzikir bütçe kanunundan sonra leylî meccani-
liklerine nihayet verilmiş olan talebe de bu hü-
hümden istifade ederler. 

Süleyman Srrrı B. ( Yozgat ) — Bir sual so
racağım efendim. 

Bu kanun Maarif -vekâletinin pansiyon kanu-' 

j nunun bir maddesinin tadilinden doğmuştur. 
Neticede bu şekle inkilâp etti. Ankara mektebi
nin leylî kısmı kaldırıldıktan sonra, orada bir kaç 
şehit yavrusu vardı. Onlar da çıkarıldı. Şimdi bu 
çocuklar sokaklarda geziyorlar. Madem ki böyle bir 
müsaade kabul edilmiştir. Buraya onlar için neden 

j bir kayit konmamıştır? 
i Maarif E. reisi Nafi Atuf B. ( Erzurum ) — 
Efendim, bu kanunun metninden de anlaşılıyor ki 
kast yalnız lise ve orta mekteplerin kısmı iptida
isinde leylî meccani olupta geçen sene çıkan büt
çe kanununun bir maddesi dolayısile, bunlardan 
tahsillerine devam edemiyen fakir ve yetim olan 
çocuklardır. Yoksa orta sınıflarda bulunan leylî 
meccani talebeler kastedilmemiştir . 

Dr. Mustafa B. ( Çorum ) — Efendim, bu orta 
ve lise kısmı leylî olduğu gibi iptidaî kısmı da 
leylî olan bir lise var mı? 

Maarif E. reisi Nafi Atuf B. ( Erzurum ) — 
Vardır efendim. Birisi Çamlıca kız orta mektebi, 
diğeri de Galatasaray lisesidir. 

I Sadrı Maksudi B. ( Şebin Karahisar ) — B u 
I kanunla müteveffa Ali Süruri Beyin çocuklarının 
| tahsillerine devamları da temin edilmiş midir? 

Maarif E. reisi Nafi Atuf B. ( Erzurum ) — 
Evet zaten mazbatada da vardır. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Lisede oku
makta olan bir kısım leylî şehit yavruları geçen 
sene çıkan bir kanun mucibince tahsilden mahrum 
kaldılar ve tabiatile dağıldılar. Binaenaleyh bu 
şehit yavruları aslen pansiyoner oldukları halde 
bundan istifade etmiyorda, yeni girecekler istifa
de ediyor. Onlar ki, esasen meccani leylî ve pan
siyoner talebe idi. 

Maarif E. reisi Nafi Atuf B. ( Erzurum ) — 
Efendim, bu sevkettiğimiz teklifte esas itibarile 
Süleyman Sırrı Beyefendinin ileri sürdüğü pansi-

j yoner yetim çocukların hakları kabul ediliyor. 
Çünkü esasen bizim maksadımız da bu çocukların 
tahsillerine devam edebilmesidir. Bunlar tahsil
lerine devam edebileceklerdir. 

I Süleyman Srrrı B. ( Yozgat ) — Vekil Beye-
j fendi de muvafakat ediyorlar mı? madem ki bu se
ne devam edebileceklerdi, geçen sene niçin çıkarıl
dılar? 

I Maarif vekili Esat B. (Bursa ) — Süleyman 
j Sırrı Beyefendinin buyurdukları mesele, bütçe ka-
j nununun 24 üncü maddesi üzerine yapılmış bir 
| muamele değildir. 
I Bütçe encümeninin mazbatasında kaydedilip 
Heyeti umumiye tarafından tasdik buyurulmuş 
olan bir şekil üzerine bir az izahat arzedersem 
muhterem arkadaşlar tenevvür etmiş olurlar. 

Böyle ilk kısımları olan liseler, Nafi Atuf Be
yefendinin de buyurdukları gibi biri Galatasaray 
lisesidir, biri de Çamlıca orta mektebidir ki bilâ
hare lise oldu. Çamlıca orta mektebinin ilk 

! sınıfları kalka kalka bu gün kalmamıştır. 
Bütçe encümeninin senei haliye bütçesine ait 

' mazbatasında bu husustaki kayit, ilk kısımlara 
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imtihansız almmış zengin evlâdı varsa bunların 
ücretliye tahvil edilmeleri veya neharî olmaları için 
yazılmış idi. Biz de ders senesi başında imtihansız 
dahi olsa bu ilk kısımlara alınan talebenin zen
gin evlâdı olmadıkları takdirde meccanilikleri kalır 
diye telâkki etmiş idik. Gerek pansiyon kısımla
rında olsun, gerek aslî talebe arasında olsun bun
lar bu suretle kalmışlardır. Çünkü bu encümenin 
noktai nazarına da tevafuk ediyordu. Fakat son 
sınıfa gelmiş olan talebe gibi, ilk kısımların beşinci 
sınıfına gelmiş bulunan talebe de imkân olduğu 
zaman, muvaffakiyet kazanırsa orta kısımlara ge
çebilecek mi, geçemiyecek mi? Bunda tereddüt et
tik. 

Lise birinci devresine talebe alabilmek için 915 
numaralı kanun mucibince müsabaka imtihanı 
icap eder. Halbuki liselerin gerek orta, gerekse 
ikinci devre kısmına olsun bu sene meccani talebe 
mevcudu haddi kanunisine ininciye kadar talebe 
alınmıyacağı emredilmiş olduğu için müsabaka 
ilân etmedik. Müsabaka ilân etmeyince ilk kısmın 
beşinci sınıfından terfi etmiş olan talebe tabiatile 915 
numaralı kanun mucibince müsabaka olmadığından 
geçemezler. Müsabaka imtihanı yapılmadı. Fakir 
ve yetim olduğunu bildiğimiz çocukların alınıp 
alınmamasında tereddüt hâsıl oldu. Bunun için 
teklif ettiğimiz tefsir, malûmu âlileri muvafık gö
rülmedi. Ayrıca bir kanun yapılması arzu buyu-
ruldu. işte bu kanun pansiyonların ilk veya orta 
kısımlarındaki talebenin fakir ve yetim olmak 
ve çalışmak şartile meccanilikleri devam ederek 
bu kanun mucibince tasfiyeleri ikmal edilmek lâ
zımdır. Bendenize göre ister pansiyoner olsun, ister 
fakir veya yetim olsun bunlar arasında tasfiyeleri 
lâzımgeliyor. Bendenizin kanaatim budur. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, geçen 
sene bütçe kanununa bir madde koyduk. Leylî 
meccanilerin adedi haddi kanuniye ininciye kadar 
yeniden talebe alınmasın denildi. 2600 talebenin ya
rısı ücretli olacaktı. Halbuki 1300 ün yarısı ücret
li olmak lâzım imiş. Sonra diğer mekteplerde de 
bunlara leylî talebe geçmesin diye bir kanun ya
pıldığı vakit ilk sınıflarda leylî meccani talebe var
mış. Bittabi bunların bir hakkı müktesebi vardır. 
işte bu kanunla bu hakkı iade ediyoruz. Fakat ar-
zettiğim gibi terfii sınıf etmiş zeki bir talebeye de 
pansiyoner olduğu için leylî kısmı kaldırıldı diyp 
kendilerine yol verilmiş ve bunlardan bu 
gün açıkta gezen bir çok talebe vardır. 
Vekil Beyefendi mademki buna taraftardır
lar, o halde bendenizin ricam, buraya «leylî, 
meccani ve pansiyoner talebe » kaydinin ila
vesidir. Varsın o yavrucuklar da tahsillerine de
vam etsinler. Esasen zeki ve çalışkan olan bu mec 
canî talebe bundan istifade etsinler. 

Reis — Süleyman Sırrı Beyin teklifini okutuyo 
rum. 

RİYASETİ CELİLEYE 
Maddeye (leylî ve meccani pansiyoner talebe) 

tabirinin de ilâvesini teklif eyliyorum. 
Yozgat 

S. Sırrı 
Reis — Bu takriri kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. Şu halde maddenin iba
resini bu ilâveye göre okuyoruz. 

Lise ve orta mekteplere alınacak leylî meccani 
talebe hakkındaki 8 haziran 1926 tarih ve 915 

numaralı kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — 22 temmuz 1931 tarihli bütçe 

kanununun neşrinden evvel orta mektep ve lisele
rin ilk mektep sınıflarına kabul edilmiş leylî mec
cani ve pansiyoner talebeden sınıf imtihanlarını 
muvaffakiyetle verenlerden yetim veya fakir olan
ları 8 haziran 1926 tarih ve 915 numaralı kanunun 
ahkâmına tâbi olmaksızın orta mekteplerde ve 
liselerde meccanen leylî olarak tahsillerine devam 
ederler. 

Bu gibi leylî meccani ve pansiyoner talebeden 
olupta salifüzzikir bütçe kanunundan sonra leylî 
meccaniliklerine nihayet verilmiş olan talebe de bu 
hükümden istifade ederler. 

Maarif encümeni reisi Nafi Atuf B. (Erzu> 
rum) — Meccani tabiri başa geçsin. 

Bütçe E. reisi Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 
Efendim, takririn esası nazarı mütaleaya alındığı 
için bir şey arzetmiyeceğim. Yalnız pansiyoner 
talebeden maksat, esasen vaktile meccani olmuş 
olanlardır. Malûmu âliniz pansiyonların ücretini 
tamamile talebe verir, Devlet oraya bir para ilâve 
etmez. Pansiyonlara yeniden talebe alınmasını ka
nun menetmiştir. Şimdi eskiden alınmış olanlar 
dan yetim ve fakir olanlar maksut ise bunu tavzih 
buyurun. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Bendenizin 
maksadım, mektepte tahsil etmekte iken dişarıya 
çıkarılan yetim ve fakir pansiyoner talebedir. 

Reis — Mesele tavazzuh etmiştir. Şu halde 
maddeyi reyinize arzediyorum. Maddeyi bu suret
le kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşrinden sonra 
lise ve orta mekteplerin ilk mektep sınıflarına leylî 
meccani talebe kabul edilmez. 

Reis — ikinci maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maarif vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini reyi
nize arzediyorum. 

Kanuıı.ım.jkinci.müzakeresine geçilmesini .kabul 
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edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

8 — 1 nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanuna 
bir madde tezyüi hakkında 1/211 numaralı kanun 
lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe 
encümenleri mazbataları flj 

Reis — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1 nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanuna bir 
madde tezyüi hakkında kanun 

MADDE 1 — Yenibahçe Guraba hastanesinin 
kadrosu, etibba ve bilûmum memurini sıhhiyesi 
1 nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanun ahkâ
mına tâbidir. 

Reis — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri). 

Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Fil 152 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — ikinci maddeyi kabul edenler . . . Ka
bul etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Başvekil ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili me
murdur. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini reye 
arzedeceğinı. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. 

Evkaf bütçesine 198 zat rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. 198 reyle kabul edilmiştir. 

Askerlik mükellefiyeti kanununa 172 zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 172 reyle 
kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat 14 te içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

Tashih 

Sayfa 
77 
98 

Sütun 
2 
2 

Satır 
4 

33 

Yanlış 
Refik • 

Lebron 

Doğru 
Raif 

Lebrun 

Evkaf u m u m müdürlüğünün 1 9 3 2 mali senesi b ü t ç e kanununa verilen reylerin 
n e t i c e s i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhaller : 

: 317 
: 198 

198 
0 
0 

119 
0 

/Kabul edenler] 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet B. 

İzzet 

Besiı 

Ulvi B. 
Aksaray 

n Atalay B. 

Rıza Nisari B 
^aşar B. 
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Amasya 

Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B t 

Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
ibrahim Yörük B t 

Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

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

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

Istantyü 
lAhmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
[Hayrullah B. 
Mitat B. 
[Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
İMustafa Rahmi B. 

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

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

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
I Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
İSerdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İKemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
ISırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 

İMustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 

I İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
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Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

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

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B, 
Rahmi B. 

Rasim B. 
Remzi B. 
İŞemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
|Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
jCelâl Nuri B. 
[Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B, 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler [ 

Adama 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
A l i B . 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R . C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Hal i tB. 
( t A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 

Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil Bs 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
tsmet B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Münir Bt 

Gümüsane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salah Cimcoz B, 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
ITahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
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(V.) 

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

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

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

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

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

Manisa 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Mardin 
Jlrfan Ferit B. (t. Â. 

Mersin 
Ferit Celâl B . 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 



Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Rize 
Esat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 

İ : 46 12-6 
Siirt 

Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

-1932 C : 1 
Şebin Karahisar 

Sadri Maksudi B. 
Tekirdağ 

Cemil B. 
Tokat 

Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 

Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 105 \ e 106 inci maddelerini ınuaddil 
kanuna verilen reylerin neticesi 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet B. 
izzet Ulvi B. 

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

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller : 

[ Kanun kabul edil 

: 317 
172 
172 

0 
0 

145 
0 

/ Kabul edenler ] 

Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
ibrahim Yörük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 

mistir ] 

Nabi Rıza B. 
Diyarbekir 

Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafi Atuf B. 
Nafk B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

-128 
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Gazi Antep 

Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B„ 
Şevket B. 

Gümuşane 
Edip Servet B. ^ 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
5Taşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

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

Adana 
Hilmi B. ( V. ) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Amasya 
Esat B. 

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

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. 

Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Rccai B. 
Şevket B, 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Flacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. ( Rs. ) 

Sinop 
Hulusi B. 

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

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 

Vrfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

(Reye iştirak etmeyenler I 
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Palih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
îsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (t. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

îstanbkd 
Abdülhak Hami t B ; 

A.hmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B, 
Hayrullah B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.; 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. ( Rs. V. ) 

Kars 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Masan Fehmi B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

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

Kırşehir 
11 azim B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
ismet Pş. ( Bş. V. ) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut. B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
trfan Ferit B. (î. Â. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Dr. Asım B. 
Emin B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
|Yusuf Kemal B.( V. I 

Sivas 
[Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
[Mahmut B. 
[Memet Emin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

--oj» > > • 0 •<.<G-4£r~-

T. B. M. M. Matbaası 
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Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesi hakkında 
1/244 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası 

T. (\ 
llaşvcMlet 29-11-1932 

M nam elnt Müdürlüğü 
Sayı: 6/428 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Evkaf idaresi 11)32 malî sonesi bütçesi hakkında hazırlanan ve tora Vekilleri Heyetinin 28-1I-19.J2 
tarihli ietimaında. Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

l'mnmî mütalva 

Evkaf umum müdürlüğünün 1032 malî senesi muvazene kanunu lâyihası lef fen arz ve takdim 
kılındı. 

Tatbik ve icra kabiliyeti esas tutularak tanzim edilen bu bütçe »'ecen seneye nazaran maliyeden 
umuru hayriye karşılığı olarak alınacak para har.e olmak üzere yarım milyon lira derecesinde bir 
noksan göstermektedir. Cihan iktisadî buhranının tabiî bir neticesi olarak bir kaç senedir varidatta 
»örülen tenakus ve bilhassa geçen sene ile bu senenin şimdiye kadar olan tahsilatı nazarı dikkate 
alınırsa noksanın daha fazla olması lâzımgelir. Filhakika geçen senek i tahsilat ancak iki milyon iki 
yüz küsur bin lira derecesindedir. Bu sene de bu miktarı pek tecavüz etm iveceği anlaşılmaktadır. 
1932 senesi için takdim ettiğimiz bütçe ise iki milyon yedi yüz yetmiş beş bin liradır. Bundan ma
liyeden alınacak üç yüz bin lira tenzil edilirse müdüriyeti umumiyenin doğrudan doğruya tahsil 
edeceği varidat iki milyon dört yüz bin lira demektir ve bit da senei sabıka tahsilâtına nazaran 
iki yüz bin liraya yakın fazladır. Bütçenin böyle fazla tahmin ve teklif edilmesi teşkilâtta icrası 
mutasavver tadilât ve mevaddı kanuniye meyanmda arzedilen teklifat kabul buyurulduğu takdirde 
tahsilatın arzedilen muhammenat derecesine iblâğı mümkün olacağı kanaatine ve müdüriyeti umu-
"miyeye mevdu vazaifin de esasen daha ziyade tenkisine imkân görülemcmesine mebnidir. Bu itibarla 
bu bütçe bir taraftan gecen seneki miktardan hayli uzak ve fakat hakikate ve tatbik ve icra kabiliye
tine o nisbette yakindir. 

(lerek irat ve gerek masrafta yajulan tasarrufat ve tadilât kısmı mahsuslarında arzedilmiştir. 

Masraf kısmı '" * 

Umum müdürlük memurları maaşatmm da tevhit ve teadül esasatı dairesinde tanzim ve tensikı 
hakkında kanun lâyihası esasen Meclisi Âlide bulunduğuna mebni bu bütçe ile yeniden müfredat kad-
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rolan tanzim ve takdimine mahal görülememiş ve memurin maaşatı ile tahsisat ve sairesini ihtiva 
eden 1, 4, 5, 6 ve 7 inci fasıllar aynen vazoJunmuştur. İkinci merkez ve üçüncü vilâyat müstah
demini kadrosunda bazı tenzilât ve tadilât yapılmış ve bunun da müfredat puslası D işaretli cetvel
le takdim kılınmıştır. 

8 - 17 inci fasıllardan mümkün olan tasarrufa! yapılmıştır. 
18 inci fasılda bulunan reddiyat tertibi kısmen de yeni zaptedilen vakıfların masarifi karşılığı 

olup müfredatı da tesbit edilmiş bulunmasına mebni masraflarının bütçede taallûk ettikleri tertipler 
meyanına alınarak bu tertibin yalnız mütevellilere tediyat ile sair reddiyata hasrı muvafık görülerek 
fasıl bu itibarla 157 000 lira noksanile ve yine bu sebebe ve sigorta ücretlerinin tenezzülüne ve tapu 
muafiyeti müddetinin sene gayesinde hitam bulacağına mebni bazı zam ve tenziller neticesinde 19 
uncu fasıl da 250 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

20 inci fasıldan 9 bin lira kabili tenkis görülmüş ve büyük apartmanın son taksiti satın bedeli ile 
temin edilmek üzere hayrat ve akaratın en mübrem tamiratı için ellişer bin lira konulmuştur. 

23 — 26 inci fasıllarda esaslı bir tebeddül olmayıp halin icap ettirdiği şekilde arz ve teklif kılın
mıştır. ' 

27 inci fasılda görülen fazlalık tekaüt kanununun otuz seneyi ikmal eden memurlara temin ettiği 
menfaatten istifade için bir çok memurların tekaüt olmalarındandır. 

28 inci fasıl sabıkının aynidir. 
29 uncu faslın 30 uncu fasıl ile tevhidi muvafıkolacağı mütalea edilerek birleştirilmiş ve son za

manlarda ehemmiyet kesbetmiş olan kıymetli asarın temini mahfuziyeti için bunların tetkik ve tefriki 
ve Istanbula naklile müzede teşhire lâyik olanlarının tayin ve itasından sonra diğerlerinin satılması 
için mahallen tefrik ettirilmesi zarurî görülerek 29 uncu fasla bunun için müceddeden 2 000 lira vaz-
olunmuştur. 

Tesbit edilen müfredatına nazaran 30 uncu faslın 1, 2 ve 3 üncü maddelerine ceman 100 000 lira 
zammolunduğu gibi 18 inci faslın izahı sırasında da arzedildiği üzere zaptedilen vakıfların umuru 
hayriye muhassasatı olarak ta üç maddede buraya başkaca 150 000 lira naklen ilâve olunarak faslın 
yekûnu 1 035 504 lira olarak tesbit edilmiştir. 

31 - 35 inci fasıllar da 20 000 lirayı mütecaviz tenzilât ile arz ve teklif kılınmıştır. 

Varidat kısmı 

Umumî mütalea sırasında 930 senesi tahsilatının 2 250 000 küsur lira derecesinde olduğu arz-
cdilmiştir. 

1930 senesinde hal iye varidatı enva itibarile birinci ve ikinci fasıllarda ve sabika varidatı da 
toptan ve üçüncü fasıl olarak bir fasılda bulunuyordu. 1931 bütçesile şahikadan vukuu melhuz 
tahsilat da enva itibarile taallûk ettiği varidata ilâve edilmek suretile bu fasıl kaldırılmıştı. 932 büt
çesi de bu esas dairesinde tanzim edildi. 1930 senesi tahsilâtına nazaran birinci faslın yekûnu 1 284 577, 
ikin faslın yekûnu 396 098, üçüncü faslın yekûnu 570 700 liradır, üçüncü fasla yani bakayaya ait 
tahsilat birinci ve ikinci faslı teşkil eden asıllarına zam ve ilâve edildiği surette birinci faslın yekûnu 
1 721 311 ve ikinci faslın yekûnu 530 065 liraya baliğ olur. 

Takdim edilen bütçede ise birinci fasıl 1 790 000 ve ikinci fasıl 692 500 liradır ve bu suretle iki 
fasılda 232 500 lira derecesinde bir fazlalık vardır. Mevaddı kanuniye ile arzedilen teklif at kabul buy-
rulduğu takdirde ve azamî gayret sarf ile bu miktarın elde edileceği ümit edilmektedir. 

Üçüncü fasıl münhasıran maliyeden alınacak muhassasatı teşkil eder. Bu muhassasat Diyanet işleri 
riyasetinden iadeten evkafa devredilen umuru hayi'iye için evkafın maliyeye verdiği 600 bin liranın 
fazlasıdır, bu miktar 931 bütçesinde 200 000 lira idi. Diyanet işleri riyasetinden alınıp mahalleri ile 
de ayrı ayrı muhabere suretile tamamen tesbit edilen müfredatına nazaran buraya 140 bin lira daha 
ilâvesi icap etmektedir. Bundan bir miktar tasarruf icrası mütalea edilirse de münhal kalacak paraların 
diğer müstahiklerine verileceğine göre bu tasarruf ancak inhilâlden tevcih veya tahsise kadar geçecek 
müddete maksur kalacağından bu cihet nazarı dikkate alınarak buraya tesbit edilen müfredata göre 
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noksan olduğu anlaşılan 140 bin lira değil ancak yüz bin lira zam ve ilâve edilmiştir. Bu para 
haddi zatinde evkafa bir muavenet olmayıp vaktile varidatlarının maliyece zaptına mukabil ida
releri Hazinei maliyece deruhde edilmişken 326 senesinde karşılıkları ile beraber evkafa devir ve 
340 senesinde maliyeye iade ve bu defa da tekrar devredilen hayratın ve aşar 'bedelâtmın ve bazı 
rüsum mukataalarmm lâğvile varidatsız kalan vakıfların idareleri karşılığı olmasına göre çqk as
garî bir hadde indirilmiş olan müfredatları veçhile tesviyelerinin zaruretine ve Müdüriyeti umu-
miyenin izah edilen malî vaziyetine mebni aynen kabulile Maliye bütçesine de masraf olarak ilâve 
buyurulması bilhassa rica olunur. 

Bu fasıl ile beraber varidat bütçesi 2 782 500 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Mevaddı kanuniye hakkında izahat 
1, 4üncü madde hakkında izahat itasına mahal görülememiştir. 
Eşhası hükmiyenin tahtı tasarrufunda bulunan mahallerin vakıf icarcleri kıymetlerinin binde onu 

nisbetinde mukataaya tahvil ve raptolunduğu ve bu mukataa ya bir hükme veya hususî bir mukavele 
mahiyetinde akte müstenit bulunduğu halde tapo.harçları kanunundan istifade edilerek alakadarlarca 
bu mukataalar da binda 2,5 üzerinden verilmek istenilmektedir. Bu ihtilâfın halli için 5 inci madde arz 
ve teklif kılınmıştır. 

Naktile istipdal edilen mahallerin satış muamelâtı evkaf idarelerince yapıldığı ve bunun için bir 
hayli külfet ve masraf ihtiyar edildiği halde bunların mülhakaya ait olanlardan bir şey alınmamaktadır. 
Bu satış bedellerinden %10 derecesinde olsun bir şey alınmak muvafık olacağından ve esasen bu satış 
926 senesi bütçe kanununa müstenit bulunduğundan 6 inci madde bu maksatla arz ve teklif edilmiştir. 
Bazı hayratta ihtiyaçtan fazla veya tebdile muhtaç veya satılmaları faideli eşya vardır. Bunlar satıl
dıkça teamülen varidatı mütenevvia kaydedilmektedir. Halbuki bilhassa âbidattan olan bir çok hayra
tın mühim mefruşata ihtiyacı vardır, ,bunu temin için 7 inci madde kaleme alınmıştır. Şu kadar ki 
Türk ve İslâm asarı müzesinde mümasili bulunmayan eşyanın satılmaması da nazarı dikkate alın
mış ve maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Varidatın bir iki senelik seyrine nazaran tahsilat için başkaca-tedbirlere lüzum görülmektedir. Bu 
cümleden olmak üzere bakaya için 8 ve haliye için 9 uncu maddeler arz ve teklif edilmiştir. 

931 bütçesinin 7 inci maddesi ile vazedilen hükmü ı nizamname tadilâtının Şûrayı devletten henüz çık
maması ve esasen Diyanet riyasetinden alınacak kayıtların tesisi de ancak son günlerde ikmal edilebil
mesi dolayısile tatbikına imkân bulunamamış ve zaten bu hükmün bir senede icrası maddeten de gay
ri mümkün bulunmuş olmasına mebni madde ufak bazı tadilât ile 10 uncu madde .olarak bu bütçe 
ile tekrar arz ve teklif kılınmıştır. 

11 inci madde 931 muvazenei umumiye kanununun 48 inci maddesi ile kabul edilen esaslardan mül
hemdir. 

Varidatın vakit ve zamanile ta<hsil edilememesi ihtimali nazarı dikkate alınarak hidematm tatiline 
meydan kalmamak üzere iki yüz bin lira derecesinde hesabı cari küşadı zarurî, görülerek 12ı inci madde 
arz ve teklif edilmiştir. 

Aidat, reddiyat, vergi ve masarifi muhakeme gib' iptidaen tamamen tayin ve takdiri pekte mümkün 
olmayan tahsisat için muhasobei umumiye kanununun 48 inci maddesile kabul edilen müsaadattan isti
fade muamelâtın sürat ve selâmeti noktasından faideli olacağı mülâhaza edilerek 13 üucü madde bu 
maksatla kaleme alınmıştır. 

14, 15 ve 16 inci maddeler muhtacı izah değildir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 2-V-193:İ 
M. No: 100 
E'.tas No: t/U-l 

Yüksek Reisliği' 

Evkaf idaresinin 1982 malî senesi bütçesi hakkında hazırlanan kanun lâyihasile esbabı muci-
besinin Büyük Meclise takdim edildiğine dair Başvekâletin 29-11-1932 tarih ve 6/728 numaralı tez
keresi encümenimize havale buyurulmuştu. Mezkûr kanun lâyihasile merbuta ti Evkaf umum mü
dürü Rüştü Beyin buzıırile encümenimizce tetkik ve müzakere olundu: 

Evkaf umum müdürlüğü bütçesinin tetkikinde idarenin teşkilâtına dahil bulunan muhtelif hiz
metlere muhtas masraflarla idare masrafları arasındaki nisbetsizlik nazarı dikkati celbetmiştir. 
Yeniden hazırlanmış ve tetkik edilmek üzere îeraVekilleri Heyetine gönderildiği Evkaf umum mü
dürü Bey tarafından ifade olunmuş bulunan evkaf kanun lâyihasının tetkikinde hizmet masraf ki
rile idare masrafları arasındaki nisbetin makul ve alelûmum müteamel hududa irca edilmesi için 
icap eden tedbirlerin alınması ve lâyihanın bir an evvel Büyük Meclise takdim edilmesi hassatan 
tavsiyeye şayan görülmüştür. 

Bundan başka evkaf teşkilâtı meyanında vakıf paraları tenmiye etmek üzere bir banka şeklinde' 
icrayı faaliyet eden va.kıf paralar müdürlüğü namı altında bir daire görülmektedir. Vakıa bu da
irenin ikrazatmda emniyet sandığı nizamnamesi ahkâmına göre ipotek ve kendilerince sağlam telâk
ki edilen teminat üzerine ikraz esası kabul olunduğu ifade edilmiş ve bu suretle temin edilen temet-
tüün 1982 malî senesi için 65 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilmiş ise de encümenimiz alelûmum 
kıymetlerin geniş mikyasta tahavvülâta maruz bulunduğu bu senelerde dar kadrolar ve gayri kâfi 
istihbar ve takdir vesaitile ve ayni zamanda küçük sermaye ile işleyen bu kabîl müesseselerin 
tehlikelerden çok masun kalarak idamei faaliyet edebilmelerini çok müşkül telâkki eylemektedir. 
Bu itibarla vakıf paralar müdürlüğü tarafından tenmiye edilmekte bulunan naktin bu nevi tehlike
lere nisketen, az maruz bulunan daha büyük bankalara tevdi edilerek o suretle tenmiye edilmesi 
hem emniyet ve kem de teşkilât masraflarından tasarruf noktasından ehemmiyetle tetkika lâyik 
kir mevzudur. Encümenimiz ku tetkikatın süratle intacile 1933 senesi kütçesile ona göre teklifte 
bulunulmasını tavsiye eylemeği lüzumlu görmektedir. 

Evkaf bütçesi, bu idare hakkında hazırlanmakta bulunan kanun lâyihası intaç edilmedikçe 
geçmiş senelere nazaran bariz bir hususiyet arzedeıniyeceği için teklif olunan bütçe kanun lâyi
hasının heyeti uınumiyesi muvafık görülmüş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde — Merbut (A) cetvelinde görüleceği veçhile encümenimiz kadrolarla masraf fa
sıllarının'tetkikinde bazr tasarruflar icrasının mümkün olduğu kanaatine vâsıl olmuş ve gerek 
kadrolar ve gerek masraf tertipleri üzerinden yapılan tasarrufatla teklife göre 2 681 530 liraya 
kaliğ olan masraf yekûnu' 106 634 lira tasarrufla 2 574 896 liraya indirilmiştir. 

İkinci madde — Merkut (B) cetvelinin tetkikinden anlaşılacağı üzere encümenimiz varidat fasıl
larının tetkikinde içinde bulunduğumuz senelerin hususiyetlerini nazarı dikkate alarak tahmin 
olunan yekûnların tahakkuk kabiliyeti noktai nazarından mümkün mertebe hakikate yaklaşma
sına itina eylemiştir. 

Bundan başka Devlet bütçesinin darlığı dolayısile Evkaf idaresinin faaliyet mevzu ve hedefle
rinin dahi ieaibı olarak Devlet bütçesinden idare olunan âmme hizmetlerine daha geniş mikyasta 
yardımda bulunması icap ederken bilâkis Devlet bütçesinden muavenet talebinde bulunması hu 
vaziyetle kabili telif görülememiş ise de 1931 bütçesinde 200 000 liraya baliğ olan bu yardımın 
birden tayyedilmesi Evkaf idaresini müşkül vaziyete düşürecek .mahiyette olduğuna da kanaat 
hâsıl olmuştur. Bu itibarla 1933 senesinde tamamen tayyedilmek şartile 1932 senesinde bir tedriç 



- 7 -
ifade etmek üzere Devlet bütçesinden 50 000 liralık bir yardım yapılması encümen reisile beraber 
daha iki Azanın muhalif reylerine karşı ekseriyetle muvafık görülmüştür. 

Üçüncü madde — Bu madde cetvelde bazı tadilât yapılmak suretile kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde — Merbut «D» cetvelinin tetkikinden anlaşılacağı veçhile gerek tecrübenin ver
diği netayiç ve gerek idare faaliyetinin zamanın icaplarına intibakı noktai nazarından teşkilâtta 
bazı tadilât icrasına lüzum görülmüş ve kadrolar bu maksada göre bazı dairelerin birleştirilmesi 
ve bazılarının tayyedilmesi suretile 1931 kadrolarına nazaran oldukça farklı bir şekilde teklif olun
muştur. Encümenimiz bu tadilâtı hizmetlerin daha ey i bir tarzda idare edileceği ve bilhassa vari
datın eibayetinde daha ziyade semereli olacağı hakkında verilen teminata istinaden muvafık bularak 
ka'bul eylemiştir. 

Teklif lâyihasının 11 ve 13 üncü maddeleri ihtiva eyledikleri hükümler itibarile bütçe ve muha-
sebei umumiye usul ve kaidelerine münafi görülmesinden dolayı lâyihadan çıkarılmakla beraber 
5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeler dahi daimî hükümleri ihtiva etmek itibarile ayrıca birer lâyiha ile 
dairesi tarafından teklif edilmek üzere bütçe kanun lâyihasından çıkarılmışlardır. 

Onuncu madde — Bir kaç senedenberi cari olagelen kanunî hükümlere göre cami ve mescitlerin 
tasnifi icra edilmiş ise de bunun ihtiyaca tamamen cevap verir mahiyette olmadığı anlaşıldığından 
umum müdürlükçe bu işin 1932 malî senesi nihayetine kadar tekrar bir tetkika tâbi tutulması mu
vafık olacağı mütalea edilmiş ve tadilen kabul edilen bu teklif 5 inci madde olarak arzedilmiştir. 

On ikinci madde — Teklif veçhile aynen 6 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Evkaf idaresi tarafından tertip ve teklif olunmuş bulunan bütçe Devlet bütçesinden 200 000 liralık . 
yardım temin edilmesi esasına göre hazırlanmış ve ahiren Başvekâletten alınan tezkerede bu yardımın 
100 000 liraya tenzil edilerek evkaf varidat bütçesine konulması bildirilmiş olmasına rağmen lâyihanın 
2 inci maddesi dolayısile de arzedildiği veçhile encümenimiz Devlet bütçesinin bu kaini yardımları 
kolaylıkla temin edebilecek bir vaziyette bulunacağına kanaat hâsıl edememiş ve zaruret muvace
hesinde bu yardnnı 50 000 liraya indirerek kabul eylemek ıstırarında kalmış olduğundan hudut ve 
sahiller bütçesine kanunen yapılagelmekte olaiı muavenetin 1932 malî senesinde tediyesi meşrut son 
taksiti bulunan 150 000 liranın nısfının 1933 senesine tecili Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili Be
yin de huzurile görüşülmüş ve Vekil Beyin dahi muvafakatile kararlaştırılmıştır. Bu esasa göre 
hazırlanmış bulunan madde 7 inci madde olarak lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Evkafa ait gayriınenkullerin sermayesi tedricen artırılacak bir sigorta sandığı vasıtasile sigor
ta ettirilmesi ve sermayesi haddi kifayeye vâsıl olduğu zaman bu muamelenin mülhak vakıflara 
dahi teşmil edilmesi faydalı görülerek bu esasa göre tanzim olunan 8 inci madde lâyihaya ilâve 
edilmiştir. 

Teklif lâyihasının 14 üncü maddesi Evkaf idaresinin 1330 - 1931 seneleri bütçe kanunları madde
lerinden hükümleri 1932 malî senesinde dahi tatbik edilecek olan maddelere aittir. 

Bu maddelerden biri icaratı müeccele ve mukataaların, iradı gayrisafi üzerinden bulunacak 
kıymetin ne miktarından alınacağına dair olan 1340 senesi bütçe kanununun 4 üncü maddesidir. 
1837 numaralı bina vergisi kanununun 1 inci maddesi mucibince 1 haziran 1931 tarihinden itibaren 
binaların sureti istimallerine göre başka başka nisbetlerle vergi tahakkukuna lüzum kalmamış ve 
mezkûr kanunun 14 üncü maddesinde tasrih olunduğu üzere vergiye matrah ittihaz edilen iradı 
gayrisafinin yüzde yirmisi tenzil edildikten sonra safi iradın oıı misli kıymet addedilmiş olduğuna 
ve bermıcibi kanun kıymet üzerinden alınması lazımgelen icarei müeccele ve mukataanın da 1931 
senesi haziranı iptidasından itibaren işbu kıymete nisbetle hesap ve alınmakta bulunduğuna naza
ran malalli tatbiki kalmamış olan mezkûr maddenin 1932 malî senesi zarfında devamı meriyeti ka
bul ediJen maddeler arasından çıkarılması İâzımgelmiştîr. < 

Kıymeti takdir etmek hususunda bu hükümler esas ittihaz edildiği takdirde icarei müeccele ve 
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ınukataadan hâsıl olacak farklar hakkında da evkafça mesken ve akarlara ait tasnifi havi esaslı 
kuyudat tutulmamış olmak dolayısile sıhhate karip bir netiee ifade eden erkanı elde etmek imkânı 
bulunamamıştır. Bu vaziyet karşısında mükelleflerin tediye edecekleri rüsum itibarile ne kadarhk 
bir fazla veya noksan ii külfete maruz kalacakla» ı hakkında sarih bir fikir edinilememiş okluğun
dan encümenimiz resmin nisbetleri üzerinde şimdilik tevakkuf etmeksizin 1932 senesi zarfında ev
kafça bu husustaki kuyudatın ikmal ve itmamile bu kuyudatın 1933 senesi bütçesile birlikte ve 
esaslı bir tetkika. müsait vesaikle beraber getirilmesi lüzum ve zarureti üzerine idarenin ehemmiyetle 
nazarı dikkatini celbeyi emekle iktifa eylemektedir. 

Bu maddelerden kezalik 1932 malî senesi iptidasında meriyetten kaldırılacak olan iki madde da
hi 1341 ve 1927 seneleri bütçe kanunlarının 4 üncü maddeleridir. 

1341 bütçe kanununun 4 üncü maddesi, maksadı tesisleri ve mahalli sarfları tedris, talbn ve ter
biye olan vakıf binalar ile arsaların aidiyetleri itibarile Maarif vekâleti ile idarei hususiyelere tevdiine 
ve 1927 bütçe kanununun 4 üncü maddesi ise malılûlen vakfa rücu ettiği halde vaktile bilâbedel ve
ya noksan bedel ile bazr kimselere verilmiş olan mallardan hini mahlfıliyette kıymetleri üç yüz li
raya kadar olan meskenler ile yüz liraya kadar olan akaral hakkında tashihi kayit veya ikmali be
del için ikame edilmiş davaların iptaline dair olup her iki madde hakkında verilen malûmata naza
ran 1341 bütçe kanununda yazılı vakıf binalarla arsaların Maarif vekâleti ile idarei hususiyelere 
devredildiği ve 1927 bütçe kanununun 4 üncü maddesinde vazıh işler ise tamamen tasfiye edilerek 
her iki madde hükümleri üzerinde yapılacak bir muamele kalmadığı bildirilmiş ve bu sebeple zik-
rolunan maddeler dahi 1932 malî senesinde merî olacak maddeler arasından çıkarılmıştır. 

Yukarıda arzolunan tadilâttan başka encümenimiz istanbul darülfünununun bütçesi itibarile 
maruz bulunduğu sıkıntılı vaziyeti de nazarı dikkata alarak bu müesseseye evkafça yapılmakta ve 
bu teklif bütçesinden tayyedilmiş olan yardımı »ecen seneki miktarından 5 000 lira noksanile 20 000 
lira olarak iadeten masraf bütçesine koymağı muvafık bulmuştur. 

Keza (ielibolu yarım adasındaki şehitliklerimizin bakımını temin etmek hususundaki millî ve büyük 
manevi vazifemizi dahi nazarı dikkate alan encümeniniz Evkaf idaresinin maksadı teessüs ve hedefleri da
hilinde bulunan bu işe sarf edilmek üzere masraf bütçesine ( Şehitlikleri imar cemiyetine yardım ) 
namı altında 5 000 liralık tahsisat ilâvesini dahi münasip »'örerek kabul eylemiştir. 

Diğer maddeler teklif veçhile aynen kabul edilmiştir, 

Bu suretle yeniden hazırlanan bütçe kanunu lâyihası merbulatile birlikte umumî heyetin tasvibi
ne arzolunur. 

Reis 
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Evkaf uraum müdürlüğünün 1932 HMM senesi bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1932 malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere ( 2 681 530 ) lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1932 malî seneyi masarifine karşılık olan varidat 
merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
( 2 682 500 ) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Evkaf umum müdürlüğü tara
fından 1932 malî senesi zarfında tahsil edilecek 
varidat envaından her birinin müstenit olduğu ka
nunlar ve nizamlar merbut (C) cetvelinde gösteril
miştir. 

MADDE 4 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1932 malî senesi memur, müstahdemler kadrosu 
merbut (D) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 5 — Eşhası hükmiyenin tahtı tasar
rufunda bulunan vakıf mahaller mukataası tahsis
leri veçhile kıymetlerinin binde onu hesabile istifa 
olunur. Devairi resmiye, belediye ve idarei husu
siye uhdesinde bulunan mahallerin mukataaları 
binde iki buçuktur. 

MADDE 6 — 1926 senesi Evkaf bütçe kanunu
nun 6 ITICI maddesine şu fıkra ilâve edilmiştir: 

Naktile istibdal edilen mahallerden mülhakaya 
ait olanların bedellerinden yüzde onu müdüriyeti 
umumiyece masarifi idare karşılığı olarak tevkif ve 
irat kaydolunur. Bu hüküm henüz sarf edilmemiş 
olan satış bedelâtına da şamildir. 

MADDE 7 — Hayratta ihtiyaçtan fazla olması, 
eskimiş bulunması veya esbabı saire dolayısile 
satılmaları lâzımgelen halı, kilim ve şamdan gibi 
eşyanın bedelleri bütçeye fevkalâde tahsisat kayıt 
ve bununla aynı hayratın ve bunun ihtiyacı yoksa 
.jdiğer hayratın mefruşat r tamir ve tecdit ve yahut 
tenvirat tesisatı icra edilir. Satılacak eşya meya-
nında Türk ve İslâm asarı müzesinde mümasili 
bulunmayan eşya tefrik edilerek teşhir ve muhafa
za edilmek üzere mezkûr müzeye verilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 1932 
malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 2 574 896 lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğünün 1932 
malî senesi masarifine karşılık olan varidat merbut 
( B ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 2 567 500 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Evkaf umum müdürlüğü tarafın
dan 1932 malî senesi zarfında tahsil edilecek varidat 
envaından her birinin müstenit olduğu kanunlar 
ve nizamlar merbut (C) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Evkaf umum müdürlüğünün 1932 
malî senesi memur ve müstahdemleri kadrosu mer
but (D) cetvelinde gösterilmiştir. 
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MAD'DE 8 — Malılûl bedelleri de dahil olmak 

üzere 1930 senei maliyesi nihayetine kadar olan 
bakaya tahsilatından yüzde altısının fevkalâde 
tahsisat kaydına ve Başvekâletin tasdikına iktiran 
edecek bir talimatname dairesinde bu tahsisatın 
ücret, masraf ve aidat olarak sarfına müdüriyeti 
umumiye mezundur. 

MADDE 9 — Vakıf mahaller kiralarının ledel 
icap tahsili emval kanununa tevfikan tahsil edile
bileceği hakkında müzayede şartnamelerine mad-
dei mahsusa vazına müdüriyeti umumiye mezundur. 

MA DDK 10 — 1931 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 7 inci maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir: 

Evkaf umum müdürlüğünce eami ve mescitlerin 
hakikî ihtiyaca göre tasnifine ve zaman ve mekân 
itibarile cemi kabil olan vazifeler birleştirilmek 
suretile hademe kadrolarının tesbitine devam olu
nacaktır. Tasnifin esasatı ve sureti tatbiki İcra 
Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir talimatna
me ile tayin olunur. 

Tasnif harici kalacak cami ve mescitlerin ha
demesi başka bir yere nakledilinceye kadar hizmet
lerine devam ve muhassasatlarmı istifa ederler. 
Nakillerinde muhassasatları tasarruf ve tasnif 
esasatına göre kadro dahilindeki hademeye zom-
molımur. Kadro haricinde kalmış hademe mevcut 
iken münhalâta açıktan kimse tayin olunmaz. 

MADDE 11 — 1927, 1928, 1929, 1930 senelerine 
ait borçların bu seneler bütçelerinde karşılığı olsun 
olmasın 1932 senesi bütçesinin maaş ve masraf ter
tipleri tasarrufatından düyun faslına naklen tedi
yesine Başvekil mezundur. 

MADDE 12 — Senesi zarfında ödenmek ve 
azamî iki yüz bin lira derecesinde olmak üzere 
Başvekâletin tensibile bir hesabı cari küşadına mü
düriyeti umumiye mezundur. 

MADDE 13 — Merbut (Z) işaretli cetvelde 
muharrer hizmetlerden her birinin 1932 senesi büt
çesine mevzu tahsisatı kâfi gelmediği takdârde 
ilâveten sarfına lüzum görülecek miktarı tediyeye 
mezuniyet verilmiştir. Bu suretle husule gelecek 
tahsisat farkı senesi hesabı katisinde ayrıca göste
rilecektir. 

MADDE 5 — Evkaf umum müdürlüğünce 1932 
malî senesi nihayetine kadar cami ve mescitlerin 
hakikî ihtiyaca göre tadilen tasnifi ve zaman ve 
mekân itibarile cemi kabil olan vazifeler birleşti
rilmek ve hizmetlerin icaplarına nazaran lâzımgelen 
nakiller icra edilmek suretile hademe kadroları tes-
bit olunur. Tasnif harici kalacak cami ve mescitle
rin hademesi başka yerlere naklen tayin edilinciye 
kadar hizmetlerine devam ve muhassasatlarmı istif f 
ederler. Nakillerinde muhassasatları tasarruf ve 
tasnif esasatına göre kadro dahilindeki hademeye 
icabına göre zammolunur. 

MADDE 6 — 1932 malî senesi zarfında kapatıl
mak üzere Başvekâletin tensibile 200 000 liraya ka
dar avans ve hesabı cariler akit ve küşadına müdi-
riyeti umumiye mezundur. 
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MADDE 14 — 1330 - 1931 seneleri Evkaf büt-

MADDE 7 — 1240 numaralı kanun mucibince 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü bütçe
sine muavenet olmak üzere 1932 malî senesi zar
fında tediyesi meşrut olan 150 000 liranın nısfı 
1933 malî senesine tecil edilmiştir. 

• 
MADDE 8 — Evkafa ait gayrimenkul malların 

kendi kendine sigortası için sermayesi tedricen ar
tırılmak üzere her sene Evkaf umum müdürlüğü 
bütçesine en az 15 000 lira konulur. Bu paralar va
kıf paralar müdürlüğünce tenmiye olunur. Mevcut 
sigorta mukaveleleri, müddetlerinin hitamına kadar 
caridir. Mülhak vakıfların gayrimenkulleri dahi 
sermayesi haddi kifayeye vâsıl olduğu zaman bu te
essüs tarafından sigorta edilmesi mecburidir. Bun
lardan alınacak sigorta ücreti umumî sigorta ücreti 
tarifesi nisbetini geçemez. 

MADDE 9— 1330-1931 seneleri Evkaf bütçe 
çe kanunları maddelerinden hükümleri 1932 malî kanunları maddelerinden hükümleri 1932 malî se-
senesinde dahi devam edecek olanlar merbut (H) nesinde dahi devam edecek olanlar merbut (H) işa-
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 16 — Bu kanun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. i Başvekil memurdur 

28/11/1932 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. V. Ma. V. 

S. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
' Mf. V. ' Na. V. îk. V. 

Esat Hilmi M. Şeref 
S. î. M. V. V. G. î. V. Zr. V. 
M. Abdülhalik Ali Bana Muhlis 

retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihin
den muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icraya 



[A] - CETVELİ 

Muhassasatın nev'i 

ı 
2 

4 

5 

6 

7 

8 

9! 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Maaşat 

Merkez ücuratı 

Müstahdemini daime 
» muvakkate 

Fasıl yekûnu* 

Vilâyat ücuratı 

Müstahdemini daime 
» muvakkate 

Fasıl yekûnu 

Tahsisatı fevkalâde 

Uzaklık ve pahalılık zammı 

Umum müdür tahsisatı maktuası 

thtisas ücreti 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masavi1! 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 

10 

1 1 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Fasıl yekûnu 

1932 suııosi için 

Hükümetçe ' Hncünıenee 

talep edilen kabul edilen 

148 332 

5 940 

6 440 

600 

,°> 000 
800 

3 800 

7 000 
2 500 

146 454 

5 580 
500 

6 080 

178 892 
8 000 

186 892 

298 692 

36 000 

500 
9 420 

686 27(3 

178 184 
8 000 

186 184 

286 146 

34 894 

600 
4 950 

665 308 

200 

1 000 
600 

1 600 

5 000 
1 500 
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Muhassasatın nev'i 

1932 senesi için 

Hükümetçe | Encümence 
talep edilen' I kabul edilen 

12 

1 

13 

I 

14 

1 

15 

1 6 

17 

1 8 

1 
2 

1 

1 
2 

1̂ 

4 

11 
2 

1 
2 

I 

i 
j 

i ı 
: 2 

3 

Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Vilâyat müteferrikası 

Fasıl yekûnu 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbıısat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 
Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Aidat 
Reddiyat 
Mahkeme harç!Mn 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

5 000 
3 600 
8 600 
11 000 
33 500 

3 800 
25 000 
8 500 
4 500 
41 800 

20 000 
7 000 
27 000 

50 
300 
350 

900 

15 000 
50 000 
5 000 
70 000 
140 050 
859 826 

5 000 
3 000 İ 

8 000 
10 000 
Wsöö 

3 800 
25 000 
6 000 
4 500 
39 300 

20 000 
5 000 
25 000 

50 
300 
350 

900 

15 000 
50 000 
5J)00 
70 000 
135 550 
827 158 
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4> 

Üi 

Muhassasatın nev'i 

1932 senesi için 

Hükümetçe 

talep edilen 

Encümence 

kabul edilen 

191 

20 

21 

2 2 

23 

İkinci kısım — Cüze mahsus mahassasat 
Birinci bap - Masarifi daime 

Akaratı vakfiye masarifi 

Akaratı vakfiye vergisi ve rüsumu belediye 
Akaratı vakfiye sigorta ücreti 
Apartmanlarla dördüncü vakıf han masrafı 
Yeniden alınacak tapu senedatı hare ve 
masrafı 

Fasıl yekûnu 
Orman ve zeytinlikler ve arazii vakfiye masrafı 

Bakım masrafı 
Fen memurlarile süvari muhafaza memur
larının hayvan yem bedeli [1] 

Fasıl yekûnu 

Müzayede ve ihale heyetlerinin gayri muvazzaf aza
sı hırur ücreti 
Tamirat 

Akar tamiratı 
Hayrat » 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 
Muavenet 

Darüşşefakaya yardım 
Darülfünuna mubayaa edilecek eşya bedeli 
Bikudret hayratın imar ve ihyasına mua
venet 
1240 numaralı kanun mucibince Hudut ve 
sahiller sıhhat U. M. bütçesine muavenet 
Şehitlikleri İmar cemiyetine yardım 

Fasıl yekûnu 

200 000 
15 000 
30 000 

5 000 
250 000 

45 000 

3 200 

50 000 
50 000 
100 000 
398 200 

25 000 

10 000 

150 000 

185 000 

[l] Beherine ayda onar Uradır. 

200 000 
15 000 
30 000 

5 000 
250 000 

38 000 

4 560 
42 560 

3 200 

50 000 
50 000 
100 000 
395 760 

25 000 
20 000 

10 000 
75 000 
5 000̂  

135 000 
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93 
03 

(O 

03 
Muhassasatın nev'i 

1932 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

2 4 

2 5 

26 

27i 

281 

29i 

30i 

Mahkûmbih borç karşılığı 

Hayrattaki kıymettar eşyanın tetkik ve tefriki 
masrafı 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müessesat 
Gureba hastanesi masarifi umumiyesi 
İmaretler masrafı 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Muhassasatı zatiye 
Mütekaidin, eytam ve eramil maaş ve tahsisatı fev
kalâdesi 
Maaşatı zatiye 

Tevliyet, Evlâdiyet maaşı 
Muhtacin, amalar ve saire maaşı 
Tahsaisatı fevkalâde 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım — Umura hayriye masrafı 
Diyanet işlerinden devredilen umuru hayriye maaş, 
vezife ve masrafı 

Maaş, vazife ve tahsisatı fevkalâde 
Tenvir ve teshin 
Mefruşat (mubayaa ve tamir) ve mütefer
rika 
Mülga tekke ve zaviyeler mensubini maaş 
ve tahsisatı fevkalâdesi 

Fasıl yekûnu 

1 500 2 480 

2 000 
188 500 I 

586 700 İ 

90 000 
5 000 
95 000 

2 000 
139 480 

535 240 

80 000 
5 000 
85 000 

100 000 100 000 

5 000 
10 000 
18 000 
33 000 
133 000 

5 000 
10 000 
18 000 
33 000 
133 000 

726 016 
36 000 

16 000 

_7_j488 

785 504 

726 016 
36 000 

16 000 

__7_488_ 
785 504 
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Muhassasatın nev'i 

1932 senesi için 

Hükümetçe Encümenin 

talep edilen i kabul edilen 

321 

33 

Yeni zaptedilen vakıflann umuru hayriye vazife ve 
masrafı 

Vazife ve tahsisat ı fevkalâde 
Tenvir ve teshin 
Mefruşat (mubayaa ve t ami r ) ve mütefer
r ika 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım — Muhtelif masraflar 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masraf ı 
Açık maaş ı 

Fasıl yekûnu 
3 4 

3 5 

36 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1930 senesi düyunu karşı l ığı 
1929 » » >>. 
1928 » » » 
1927 » » » 

Fasıl yekûnu 
1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasına verilecek itfa karşı
lığı 

Alt ıncı kısım yekûnu 

U M U M Î Y E K Û N 

134 000 
10 000 

6 000 | 
- -

150 000J 

935 504 1 

134 000 
10 000 

(> 000 
150 000 

935 504 

15 000 

5 000 

10 000 

10 000 

1 000 
4 000 

5 000 

10 000 

10 000 
2 000 
1 000 ! 
800 

13 800 

27 700 
71 500 

2 681 530 

5 000 
2 000 
1 000 
500 

8 500 

25 494 
58 994 

2 574 896 
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1 ° 
•a S 
5 ıs 

I i 

1 

1 
2 
3 

2 

1 

2 
3 

4 
5 

3 

Varidatın nevi 

îcarat 

îcarei vahide 
îcarei müeccele 
Mukataa 

Fasıl yekûnu 
Hasılatı müteferrika 

Evkafı mülhaka varidatından alınacak hak
kı murakabe karşılığı 
Mahlûl muaccelâtı 
Orman ve zeytinliklerle arazi ve maaclin ha
sılatı 
Varidatı müteneyvia 
Vakıf paralar faizi 

Fasıl yekûnu 
Hazinei maliyeden alınacak muhassasat 

UMUMÎ YEKÛN 

ı i l i . 'i •'" ' ' 

1932 senesi için 

Hükümetçe 

tahmin edilen 

1 250 000 
450 000 
90 000 

1 790 000 

40 000 
80 000 

250 000 
257 500 
65 000 

692 600 
200 000 

2 682 500 

•• Encümence" 

tahmin edilen 

1 230 000 
500 000 
90 000 

1 820 000 

45 000 
80 000 

250 000 
257 500 
65 000 

697 500 
50 000 

2 567 5Q0 1 



Varidat ın nevi 

1 (farei vahide 

learei müeccele 

Mukataa 

Hakkı murakabe kar
şılığı 
Mahlûl muaccelâtı 

Orman ve zeytinliklerle 
arazi ve maadin hasılatı 

Var idat ı mütenevvia 

Vakıf paralar faizi 
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Tarihi 

19 cemaziyelâhır 1280 
7 nisan 1341 
-l ve 22 nisan 1926 

21 şubat 1328 
16 mayıs 1929 

21 şubat 1328 
İÜ mayıs 1929 

24 mayıs 1926 

19 cemaziyelâhır 1280 
16 şubat 1287 

19 cemaziyelâhır 1280 
7 nisan 1341 
4 ve 22 nisan 1926 

26 temmuz 1330 
22 nisan 1340 

29 mayrs 192.6 
21 ma VTK 1928 

Nevi 

Evkaf nizamnamesinin 39 uncu mad
desi, 1341 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 5 inci maddesi ve kanunu me
deninin 18 inci babı ile borçlar ka
nununun 8 inci babı 
Emvali «ayrimenkule intikalât ka
nunu muvakkati ve tapu harçları 
kanununun 35 inci maddesi 
Emvali gayrimenkul e intikalât ka
nunu muvakkati ve tapu harçları 
kanununun 35 inci maddesi 
1926 senesi Evkaf bütçe kanununun 
10 uncu maddesi 

Evkaf nizamnamesinin 8 inci faslı 
ve mahlûlât nizamnamesi 
Evkaf nizamnamesinin 39 uncu mad
desi, 1341 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 5 imci maddesi ve kanunu 
medeninin 18 inci babı ile borçlar 
kanununun 8 inci babı 
tearat ve mukataatı vakfiyenin me
murini vakfiyece tahsili hakkındaki 
kanun ve 1340 senesi Evkaf bütçe 
kanununun 9 uncu maddesi 

Kanunu medeninin sureti meriyet 
ve şekli tatbiki hakkındaki kanunun 
8 inci maddesi ve Evkaf müdüriyeti 
umumiyesi merkezi ile istanbul Ev
kaf müdüriyet inde idare encümenleri 
teşkiline ve vezaifine dair kanunun 
3 üncü maddesi 



D CETVELİ 

Memuriyetin nevi Adet May.§ 

Umum müdür ' 1 125 
Umum müdür muavini 1 75 

Muhasebe müdürlüğü 
Müdür" ' 1 60 
Muavin 1 45 

Muvazene ve hesabı katı kalemi 
Mümeyyiz 1 35 
Tetkik memuru ;• 1 25 
Tetkik memuru 1 22 

2 20 

Tetkiki hesap kalemi 
Mümeyyiz 2 30 
Tetkik memuru 3 25 
Tetkik memuru 3 20 
Kâtip 2 17,5 

İdare encümeni ve tevcih heyeti 
Reis 1 60 
Aza [1] 2 50 
Mümeyyiz 1 30 
Tetkik memuru* 1 25 
Katip 1 20 

Muamelât ve mülhak vakıflar müdürlüğü 
Müdür 1 55 

Muamelât kalemi 
35 

etkik memuru ) 2 25 
Tetkik memuru \ 2 20 

Mümeyyiz 1 «io 
r r 

Mülhaka kalemi 
Kısım âmiri 
Tetkik memuru 
Tetkik » 
Kati]) 

Müdür 
Mümeyyiz 
Tetkik memuru 

Emlâk müdili•îüğü 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

40 
25 
20 
17,5 

45 
30 
25 
20 
17,5 

[l] Azadan biri başkâtiplik vazifesini de yapacaktır. 
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TMemuriyetin nevi Adet Maaı; 

Memurin ve tahrirat müdürlüğü 
Müdür 
Mümeyyiz ve mütercim 

'Tahrirat kâtibi ' ;< , .,', 
Memurin mümeyyizi ! I \ 
Maaş ve.sicil mümevvizi i W 
'Tahsis memuru 
Kâtip 

Evrak kalemi 1 
Mümeyyiz 
Dosya memuru 

» » 
Kâtip 

» 

Reis 
Mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Kâtip 
Müfettiş 
Müfettiş X 

Müşavir 
Mümeyyiz 

p 

Teftiş heyeti 

I i> 

Müdür [1] 
Mimar [2] 
Mümeyyiz 
Kât ip ' ' 
Mutemet 

Hukuk müşavirliği ? 

inşaat müdürlüğü 

i 3 

T» 
ı 
ı 
1 
1 

i 2 

55 
35 
22 
30 
30 
25 
20 
17,5 

m 
:25 
22 
20 
17,5 

7̂5 
35 
25 
15 
55 
45 

70 
30 
22 
20 

70 
50 
30 
20 
25 

Orman ve arazi müdürlüğü 
Müdür 
Müfettiş \ : c i •• 
Orman mühendisi 
Başkâtip 

1 50 
1 45 
1 30 
1 20 

[l] Şehrî (200) lira ihtisas ücreti verilecektir. Maa tah
sisat ve ihtisas ücreti baliği ücret olarak ta verilebilir. 

[2] Şehrî ellişer lira ilıtihas ücreti verilecektir. Maa tah
sisat ve ihtisas ücreti baliği ücret olarak ta verilebilir. 
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Müdür 
Mümeyyiz; 
Mütercim 
Başkâtip 
Kâtip 

Memuriyetin nevi 

Kııyııt kalemi müdürlüğü 
îstanbulda 

Adet Maaş 

Vakıf paralar müdürlüğü 
îstanbulda 

Müdür 
Muhasebeci 
Başkâtip 
Kâtip 

» 

Veznedar 
Veznedar muavini ve tahsildar 
Tahsildar • 
Muhammin 

Levazım müdürlüğü 
îstanbulda 

Müdür 
Mümeyyiz ve ayniyat muhasibi 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Defter ve matbu evrak ambar memuru 
'Teberrükât ambarı memuru 
Kâtip 

» 
» 

Üsküdar, Lâleli imaret memuru 
Ayniyat muhasibi 
Mutemet ve levazım memuru 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

40 
30 
25 
25 , 
17,5 
15 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

m 
35 
25 
17,5 
15 
12 
20 
15 
10 
25 

1 
1 
1 
1 
S. ' 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

40 
30 
15 
20 
17,5 
17,5 
15 
12 
12 
35 
30 

Mümeyyiz 

VÎLÂYAT 
istanbul 

Müdür 

Varidat müdürlüğü 
Müdür 

1 

Akarat kalemi 

1 

1 

75 

45 

1 30 
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Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Başkâtip 
Orman mühendisi 
Tahakkuk ve tahsil memuru . 

» » » muavini 
Kâtip 
Kâtip (Konturato memuru) 
Avukat [1] 
İcra takip memuru 
Tamiratı cüziye mutemedi 
Ecri misil tahmin memuru 

îcarat, mukataat kısmı 
Tahsilat müfettişi 
Tahsilat » 
İcra memuru 

» » 
Takip memuru 
Tahakkuk ve tahsil memuru 

» » » 
:» » » 
» » » 

Tahakkuk ve tahsil memuru muavini 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Veznedar 
Veznedar 
Kâtip ve veznedar 

Mahlûlat müdürlüğü 
Müdür 
Mahlûlat tahrir ve kadastro mümeyyizi 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Dosya memuru 
Muhammin 

Masraf müdürlüğü 
Müdür 

Vazife ve tevcih kalemi 
Mümeyyiz 
Tahakkuk memuru 
Tahakkuk memuru 
Tahakkuk memuru 

1 
2 
2 
2 
İ 
1 
i 
1 
1 
1 

1 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
4 
2 
4 

10 
2 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

1 

1 
2 
2 

25 
35 
20 
15 
15 
18 
30 
20 
20 
25 

30 
25 
22 
15 
15 
25 
20 
17,5 
15 
20 
15 
12 
10 
17,5 
15 
12 

40 
30 
17,5 
15 
12 
15 
30 

"45 

30 
1.7,5 
15 
12 

[l] Maa tahsisat baliği ücret olarak da verilebilir. 
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Memuriyetin nevi 

Murakabe ve teberrükât ka 
Mümeyyiz 
Murakıp \ 

» ' 
» 

Teberrükât ve devri teslim memuru 
Kâtip 

Masraf ve maaşat kalemi 
Mümeyyiz 
Kâtip 

» 
» 

rramiratı cüziye mutemedi 

Muhasebe 
Muhasebeci 

Mülhaka kalemi 
Mümeyyiz 
Muhasebe memuru 

» » 
Katip 

» 

Muhasebe kalemi 
Mümeyyiz (Muhasibi mesul) 
Esas kâtibi 

Muavene masası 
Kâtip 

» 

Emanat masası 
Kâtip 

» 

Vezne 
Veznedar 

» 
Kâtip 

Evrak kalemi 
Mümeyyiz 
Kâtip 

» 
Mahzen memuru 
Dosya memuru 
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.Memuriyetin nevi 

İhale ve teffiz kalemi 
Başkâtip 
Kâtip 

tstanbul heyeti fenni yesi 
Baş mimar ve mühendis [1] 
Mühendis [2] 
Mimar [3] 
Başkâtip ve muhasebe memuru 
Dosya memuru ve evrakı fenniye muhafızı 
Mutemet 

Muhaltcmat müdürlüğü 
Müdür 
Avukat | 

» j 
Mümeyyiz 
tera takip memuru 

» » » 
Kâtip ve takip memuru 

Gureba hastanesi 
Dahiliye mütehassısı ve operatör 
Cilt ve firengi mütehassısı 
(TÖZ, kulak, idrar yolları, müteenvvi dahiliye 
ve hariciye ve bakteriyoloji ve emrazı entaniye 
mütehassısları 
Eczacı başı 
Eczacı 
İdare memuru 
Depo ve ambar memuru (ayniyat muhasibi) 
taşe mubayaa memuru 
Kâtip 
Makinist ve etüv memuru 
Hemşire 

Adet 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
0 
3 
1 
1 
2 
3 

2 
1 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 

Maaş 

25 
15 

60 
50 
40 
20 
15 
25 
15 

55 
50 
40 
30 
25 
20 
15 
12 

60 
55 

55 
30 
22 
30 
20 
15 
15 
20 
10 

[i] Şehrî (60) lira ihtisas ücreti verilecektir. [Maatah-
sisat ve ihtisas ücreti baliği ücret olarak da verilebilir.] 

[2] Şehrî (50) lira ihtisas ücreti verilecektir. [Maatahsi-
sat ve ihtisas ücreti baliği ücret olarak da verilebilir.] 

[S] Şehrî (40) lira ihtisas ücreti verilecektir. [Maatahsi-
sat ve ihtisas ücreti baliği ücret olarak da verilebilir.] 

[4] Maatahsisat baliği ücret olarak da verilebilir. 



Müdür 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Mümeyyiz 
» 
» 
» 
» 

— 

Memuriyetin 

2 5 -
nevi 

Vilâyat evkaf idareleri 

l 

ve başkâtip 
» 
» 
» 
» 

Adet 

3 
3 
4 
6 

12 
13 
10 
6 

29 
23 
18 

2 
2 
4 

10 
15 

Maaş 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
15 
12 
10 

30 
25 
20 
17,5 
15 

Esas kâtibi, tetkiki hesap ve tahakkuk tahsil 
memuru 
Esas kâtibi, tetkiki hesap ve tahakkuk tahsil 
memuru 
Esas kâtibi, tetkiki hesap ve tahakkuk tahsil 
memuru 
Esas kâtibi, tetkiki hesap ve tahakkuk tahsil 
memuru 
Esas kâtibi, tetkiki hesap ve tahakkuk tahsil 
memuru 

Veznedar 
» 
» 
» 
» 

Kâtip ve veznedar 
» » 
» » 

Orman ve zeytinlikler 
Maa muamelât cibayet memuru 

» » 
Zeytinlikler fen memuru [1] 

[1] Ayda onar lira hayvan yem bedeli verilecektir. 

8 

5 

20 

20 

23 

2 
2 
3 

10 
6 

5 
13 
28 

2 
5 
2 

20 

17,5 

15 

12 

10 

20 
17,5 
15 
12 
10 

15 
12 
10 

15 
10 
25 
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Memuriyetin nevi 

Merkez müstahdemini daim-esi 
Doktor 
Evrak takip memuru 
Müvezzi 
Odacı 

YHayat müstahdemini daimesi 
Tahsildarlar 

Süvari tahsildarı 
Piyade tahsildarı 

» » 

Adet Ücret 

Muhafaza memurları 
Sermuhafız (süvari) [1] 
Muhafaza memuru (süvari) [1] 

» » (piyade) 
» » (piyade) 

Bahçeler memuru 
Bahçıvan 
Bahçıvan 
Elektrik mühendisi 
Telefon santral memuru 
Müeellit 
Defterci 
Gece* bekçisi 
Akarat müzayede memuru 
Akarat ilân ve tebliğ memuru 
Mahlûlât ihbar ve tebliğ memuru 
Vakıf paralar ihbar ve tebliğ memuru 
Mahlûlât takip ve tahkik memuru 
Mahlûlât takip ve tahkik memuru 
Tapudan kayit ihracına memur 
Mahlûlât takip memuru 
Vakıf kayitlar tesbiti evrak memuru 
İnşaat ve teberrükât ambar bekçileri 
Levazımı inşaiye sevk memuru 
Tokatta Taşhan kapıcısı 
Levazım sevk memuru 
Üsküdar ve Lâleli imaretleri aşçı basıları 
İmaret hademesi 

» » 
Müeccelat kuyııdu tesisi için kayit ihracına 
memur 

1 
1 
1 

11 

50 
45 
40 
30 

5 
20 
18 
70 
21 

5 
31 
4 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
5 

40 
35 
30 
25 
20 

50 
40 
40 
30 
45 
35 
30 
100 
45 
40 
30 
20 
75 
40 
30 
50 
70 
50 
50 
35 
70 
30 
55 
25 
50 
30 
25 
20 
25 

[l] Ayda onar lira hayvan yem bedeli verilecektir. 
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Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Müeeceîât kuyudu tesisi için kayit ihracına 
memur 
İkinci apartıman idare memuru 
Tamiratı mütemadiye memuru 
Elektrik ve asansör memuru 
Hademe 
Ateşçi 
Kalorifer memuru 
Dördüncü vakıf han idare memuru 
Hademe 

» 
Asansör memuru 

» hademesi 
Kaloriferci (Altı aylık) 

» (Altı aylık) 
Ateşçi (Altı aylık) 
Apartıman kapıcıları 
Odacı başı (istanbul) 
Odacı 

» 
» 

» 
» 
» 

Umum vakıf halâlar müstahdemini [1] 

Gureba hastanesi 
Baş tabip [2] 
Rontken mütehassısı [3] 
Diş tabibi 
Asabiye mütehassısı 
Asistan 
Baş hemşire (Ecnebi) 
Hemşire (Ecnebi) 
Hemşire (Türk) 
Aşçı başı 
Bahçivan 

1 
1 
1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 

120 
90 
45 
45 
50 

110 
90 
45 
50 
40 

[l] Asamı otuz lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat 
dahilinde beherinin ücretinin tayini Müdüriyeti umıımiyeye 
aittir. Bu tahsisatı seneliktir. 

[2] Bu vazife hastane etıbbasından birine tevdi edildiği 
takdirde maaşı muhassasına ilâveten işbu ücretin sülüsü ve
rilecektir. 

[3] Muvazzaf bir tabibe tevdi edildiği takdirde altmış li
rası verilecektir. 

2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 

16 
40 
28 
20 
21 
10 
3 

20 
60 

130 
50 
30 
50 
80 
60 
35 
20 
40 

8 
90 
50 
40 
15 
40 
30 
25 
20 
18 
15 
10 
8 

30 6872 
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Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Hasta bakıcı ve müteferrik müstahdemin [1] 75 2100 
Kadastro memuru 1 90 

» » 1 60 

[l] Azamî otuz beşer lirayı geçmemek üzere adet ve tah
sisat dahilinde beherinin ücretinin tayini Müdüriyeti umu-
miyeye aittir. 

Cami ve mescit hademeleri. Fasıl: 30 Madde: 1 
Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Hademe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

istanbul kürsü ve eıama 
» » 
» » 
» » 
» » 

Yekûn 
vâızları 

Yekûn 

1175 
863 
325 

1315 
145 

98 
51 
65 
19 
17 
8 

4081 
1 
1 

10 
10 
3 

25 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
12 
15 
20 

16 
10 

9,5 
8 
6 



H - CETVELİ 

1330 bütçe kanunu 

Madde 10 — Nukudu mevkufe tahsildarları 
müstesna olmak üzere bilûmum tahsildarlara maaşı 
muhassaslarından maada miktarı tahsilatları nisbe-
tinde icarei vahide gibi konturatoya ve kefalete 
raptı muktazi bulunan varidatı vakfiyeden % 1 ve 

icarei müeccele ve tevsii intikal iearesi ve muka-
taat ve müddeti mahlûle kirası gibi konturatoya ve 
kefalete merbut olmıyan varidatı vakfiyeden % 3 
aidat tertibi mahsusundan tesviye olunacaktır. 

1332 bütçe kanunu 

Madde 7 — İstanbul vilâyeti devairi vakfiyesi 
muamelâtı umumiyesi itibarile kemakân ve doğru

dan doğruya nezarete merbuttur.. 

1340 bütçe kanunu 

Madde 6 — Varidatları teşkilât icrasına mü
sait olmıyan mahallerde tensip edilecek dairei 
vakfiyeye merbut olmak ve o daire müdür ve me
muruna izafeten ifayi vazife etmek üzere ücreti 
maktuai şehriye ve tahsil edecekleri emvalden alel-
itlâk başkaca % 2 aidatı tahsiliye itası suretile 
( Evkaf memuru vekili ) namile memur istihda
mına müdüriyeti umumiye mezundur. 

Madde 7 — 25 kânunuevvel 1335 tarihli evkaf 
tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 7 inci maddesi 
berveçhi zir tadil edilmiştir. Gerek evkaf bütçe
sinden ve gerek müvazenei umumiye ile diğer mül
hak bütçelerden tahsisatı fevkalâdeye tâbi maaş 
ve ücret ve muhassasatı olan ve temettü vergisine 
tâbi hizmet ve ticareti bulunanlar ile müessesatı hu
susiye ve resmiyede şehrî veya senevi muhassasat 
ile müstahdem bulunanların hayratı şerifedeki hiz
metlerinden olan vazifelerine göre verilmesi lâzım-
gelen tahsisatı fevkalâdeleri nısıf olarak ita olunur. 

Madde 8 — Evkafı mülhakadan oldukları hal

de varidatlarının sabit ve muayyen olmaması ve 
esbabı saire dolayısile vezaif ve tahsisatı fevkalâde 
ve muayyenat ve saire gibi bir kısım masarifi va
kıflarına izafeten ötedenberi evkaf bütçesi dahilin
de tesviye edilmekte olan hayratı şerifenin mez
kûr muhassasatı vakıflarında istitaat husulünde 
takas ve mahsubu icra olunmak üzere kemakân 
evkaf bütçesinin fusul ve mevadı aidesinden tesvi
ye olunacak ve bikudret evkafın masarifi dahi 
hayratının idamesi veyahut vakfının harabiden vi
kayesi maksadile hasılatı umumiyeden tesviye kı
lınacaktır. 

Madde 9 — Esbabı seriye ve nizamiyeden do
layı muvakkaten tahtı idareye alınan evkafı mülha-
kanın emaneten idare edildiği müddet zarfındaki 
tahsilatından müeccelât ve mukataattan olduğu 
gibi % 10 u masarifi idare ve tahsiliye karşılığı 
olarak kat ve irat olunur. Öşrü tevliyet ve saire 
namlarile badema tevkifat yapılmıyacaktır. 

1341 bütçe kanunu 

Madde 5 — tcarei vahideli emlâk ve arazii vak
fiye üç seneden fazla müddetle taliplerine müdüri
yeti umumiyenin mezuniyeti ile icar edilebilir. 

Madde 7 — Yirmi beş liraya kadar olan inşaat 
ve tamirat için eshabı istihkak senedinden maada 
keşfi evvel ve sanî gibi evrak aranılmaz. Ve bun
dan fazlası için beş yüz liraya kadar hususatta 
keşfi evvel ve saniye ve mahallî meclisi idaresi ka
rarına istinat edilmek şartile bilâ istizan inşaat 
ve tamirat yapılabilir. Beş yüz liradan fazla miktar 
için ahkâmı umumiyeye tebaiyet edilir. 

Madde 9 — 1328 müvazenei vakfiyesinin 13 ün
cü maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir. Tevliyet 
ve evlâdiyet ve kaydı hayat ile muhassas veya 1327 
müvazenei vakfiyesi müfredatına dahil ve üç yüz 
kuruş fevkindeki maaşat müstesna olmak üzere muh-
tacin tertibinden verilen maaşatı zatiye şehrî üç yüz 
kuruştan fazla olmıyacak ve her ne suretle olursa 
olsun sahibinin veya zevcinin üç yüz kuruş veya 
daha ziyade irat veya maaşı olduğu surette muhta-
cin maaşı katolunacaktır. 
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1926 bütçe kanunu 

Madde 4 — Tamamının kıymeti muhammenei 
hazırası beş bin lirayı tecavüz etmiyen müsakka
fat ve müstagalâtı vakfiyeden alelitlak meskenler-
deki ve mesken arsalarındaki mahlûl hisseler için 
hissedarlarına yeniden tebligat yapılarak 1926 se-
nei maliyesi nihayetine kadar hissei mahlûleyi te-
fevvüz ettikleri takdirde mahlûl hisselere ait kıy
meti musibeden nizamen mukarrer tenzilât bedeli 
icra, mütebaki bedelin üç sene zarfında ve üç mü
savi taksitte tesviye olunmak üzere teffizi icra olu
nacağı gibi evvelce tahakkuk ettirilen taksite rap
tedilmiş olanlar müstesna olmak üzere müddeti mah-
lûliyete ait kira da aranılmıyacaktır. 

Mütefevviz, esasen uhdesinde bulunan hisse ile 
tefevvüz edeceği mahlûl hisseyi birinci derecede te
minat iraeye mecburdur. 

Müddeti mahlûliyete raci vergi, taimirat ve saire 
masrafı kamilen mütefevvize aittir. 

3 926 -senei maliyesi nihayetine kadar bu kabil 
mahlûl hisseleri bedelini berveçhi peşin vermek su-
retile tefevvüz edecek hissedarlardan hissei mahlfi
leye ait bedelin % 10 u başkaca tenzil olunur. 

Madde 5 — Meemuunun kıymeti muhammenesi 
beş bin liradan fazla olan meskenlerde ve mesken 
arsalarında mahlûl hisselere musip bedeller tenzi
lâtı nizamiyeden sonra ve hisseli olupta bilmü-
zayede hissedarı uhdesinde tekarrür eden hisseli 
akarat bedelleri de üç senede üç müsavi taksitte 
istifa olunur. 

Bu müsaade 1926 senei maliyesi nihayetine ka
dar meridir. 

Madde 6 — Mevkilerine ve temin ettikleri men
faate nazaran ipkalarına lüzum ve mahal görülmi-

yen icarei vahideli akarat ve arazi ve saireyi bilmü-
zayede satmağa veyahut mahallî idare heyetlerince 
daha menfaatli oldukları ba mazbata teyit edilecek 
olan diğer bir akar, arazi ve saire ile aynen istib-
dale müdüriyeti umumiye mezundur. Nakit ile sa
tılacaklardan elde edilecek paralar fevkalâde tahsi
sat kayit ve behemehal akar iştira veya inşasına 
tahsis olunur. Bu suretle sarfına kadar tenmiye 
edilir. Başka bir hususa sarfı katiyen memnudur. 

Madde 7 — îcarei vahideli vakıf akar ve arazi
nin tesisatı hakkında yeni ahkâm vazına kadar ica-
reteyne veya mukataaya tahvili memnudur. 

Madde 8 •— Evkafı mülhakanm mahlûl muac-
celâtmdan vakıflara irat'kaydi icap eden paraların 
nısfr vakıfların ihtiyat (akçaları olmak üzere aynen 
muhafaza edilerek gerek bunların ve gerek filhal 
mahalli sarfları olmıyan varidat fazlaları hesabı 
cari suretile nukudu mevkuf e müdüriyetine veya 
vilâyatta ziraat bankası şuabatına tevdi olunur. 

Madde 9 — Vakıfların evlât ve ensabına meşrut 
olanlardan mâada bilûmum evkaf tevliyetlerinin tev
cihi ve şimdiye kadar zaptedilmiş olan vakıfların 
fekki mazbutiyeti memnudur. Bu vakıfların ida
resi tamamen müdüriyeti umumiyeye mevdudur. 

Madde 10 — Mütevellii mahsusları marifetile 
idare edilmekte olan evkafı mülhaka varidatının 
aslından % beşi hakkı murakaba karşılığı olarak 
müdüriyeti uımumiyece ahiz ve irat kaydolunur. 
Fazla i vakıflardan alınmakta olan maaşı muhar
rer ve harcı muhasebe ve mürettebatı hazine nami-
le badema para alınmaz. Bu madde hükmü henüz 
muhasebesi görülmemiş vakıflar hakkında da cari
dir. 

1927 bütçe kanunu 

Madde 5 — Evkaf müdüriyeti umumiyesi tara
fından 1926 senesi bütçesinin 6 inci maddesi muci
bince satılacak emvali gayrimenkuleyi bedeli azamî 
beş senede mukassatan istifa edilmek üzere satmağa 
müdüriyeti umumiye mezundur. Bu takdirde satı
lan mal, mütebaki taksitler için teminat alınır. 

Madde 6 — Bazı mıntakalarda vaktile Hükümet
çe veya doğrudan doğruya muhacirler tarafından 
karyeler teşkilile işgal edilmiş olan vakıf or -
man ve arazi hududu hazıralarilc mukabillerinde 

bedeli veya irat getirir emlâki milliye ve metruke 
verilmek üzere Maliyeye terk ve Maliyece de bunlar 
kurayı mezkûre ahalisinden olan şağillerine borç
lanma kanununa tevfikan teffiz olunur. Bedel ve 
mübadele de vergi kıymetleri ve olmadığı surette 
Maliye vekâletile Evkaf müdüriyeti umumiyesin-
ce teşkil kılınacak komisyonun ekseriyetle tayin 
edeceği kıymetler esastır. Evkafa mübadeleten ve
rilecek mahaller haklarında ayni ahkâmı vakfiye ce
reyan etmek üzere mukabillerinde verildikleri or-



_ 31 
man ve arazinin vakıfları namına meccanen tapuya 
raptedilir. 

Madde 7 — Evkafa ait olupta maliyece bu ka
nunun neşrine kadar emvali metruke mey anında 
satılmış veya icar edilmiş mahallerin evkafça tahsil 
olunacak bakiyei bedelâtı için müşteri veya müste-
cirleri tarafından şeraiti müzayede dairesinde veri
lecek istikrazı dahilî tahvilâtı aynen kabul ve piya
sa fiatı üzerinden irat kaydedilerek o kısma ait 
farkı fiat tahakkukundan tenzil edilir. 

Madde 11 —1926 senesi Evkaf bütçe kanunu
nun 15 inci maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir: 

1929 büh 

Madde 5 — Devlet memurları maaşatının tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanunun meriyeti tarihinden 

Madde 5 — 1926 evkaf bütçe kanununun altın
cı maddesine istinaden şimdiye kadar satılmış ma
haller bedelâtı bakiyesi ile 1930 senesinde satılacak 
mahaller bedelâtı, vakıf paralar müdürlüğüne ir
sal ve tennıiye olunur. Yalnız mahallerinde daha 
faydalı akar inşası mümkün görülenler, lüzumu 
sarfları tahakkuk ettikçe mahallerine iade edile
bilir. 

Madde 5 — Müstağnianha evkaf hasılatın
dan olup vakıf paralar müdürlüğünde nemalan-
dırılmakta olan 67 508 liranın bir taraftan varidat 
bütçesine irat diğer taraftan masraf bütçesinde 
açılacak faslı mahsusa tahsisat kaydile Edirnedeki 
âbidatın tamirine sarfolunmasına mezuniyet veril
miştir. 

Madde 6 — Türkiye Cumhuriyeti • dahilindeki 
cami ve mescitlerin idaresi ve bunların hademesi 
Evkaf umum müdürlüğüne devredilmiştir. Bu 
hademenin tayin ve azilleri 12 ağustos 1928 ta
rihli cami hademeleri nizamnamesine tevfikan Ev-

Evkaf teşkilâtı fenniyesi mevcut olmıyan ma
hallerde yaptırılacak inşaat ve tamiratın keşfini ya
pacak ve idare ve nezaretini deruhde edecek olan 
devairi saire mimar, mühendis veya kalfalarına be
deli inşaatın veya tamirin azamî % 2 si keşif ücreti 
ve % 1 i idare ve nezaret hakkı olarak ita olunur. 

İdare ve nezareti deruhde edecek zat başka kim
se olduğu takdirde % 2 si verilir. Bu ücretler inşa
at ve tamirat tertibinden tesviye ve mahsup olunur. 

Madde 12 -— Mülhak vakıfların masarifi mukan-
nenelerinin ihtiyacı hal ve zamana ve vakıfların de-
recei istitaatına göre tezyidi Başvekâlete aittir. 

çe kanunu 

itibaren evkaf bütçesinden maaş alanlardan tekaüt 
a idatr'kesilmez. 

Madde 6 — 1926 malî senesi evkaf bütçe kanu
nunun 9 uncu maddesine şu fıkra ilâve edilmiştir: 

( Kilen veya kanunen ifa edecek hayrî bir hiz
meti kalmamış olan tevliyetler de tevcih edilmez. 
Bu kabilden mevcut olan mütevelliler evlâttan ol
dukları takdirde vakfiye mucibince olan intifa hak
ları mahfuz kalmak kaydile" tevliyetleri refedil
miştir. ) 

kaf umum müdürlüğünce icra ve tasdik olunur. 

Madde 9 — 1927 senesi . muvazenei umumiye 
kanununun 13 üncü maddesi mucibince mülga tek
ke ve zaviyeler mensuplarından ilmî evsafı haiz 
olanlara Diyanet işleri reisliğince müstehikkini 
ilmiye tertibinden tahsis edilmiş olan ve merbut 
(F) cetvelinde isimleri yazılı olanların maaşları 
1931 malî senesi iptidasından itibaren Evkaf u-
mum müdürlüğü bütçesinden verilir. Bunlardan 
vefat edenlerin veya umumî ve hususî bütçelerle 
idare olunan dairelerde bir vazife deruhde edenle
rin maaşları kesilir. 

1930 bütçe kanunu 

1931 bilice kanunu 
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F - CETVELİ 

Tah-
îsmi 

Abbas 
Fahrettin 
Salih 
Yusuf 
Cemal 
Salih 0 
Ahmet 
Ömer 
Ahmet Veeihi 
Şükrü 
Salih 
Ahmet Esat 
Memet 
ismail Hakkı 
Mustafa izzet 
Haydar 
Abdülfettah 
Numan Memet 
Kani 
Yusuf Ziya 
Ali Muhsin 
Memet Fikri 
Necmettin 
Hüsnü 
İbrahim Falı rettiıı 
Ahmet Refik 
Bahaettin 
(delâlettin 
Halil ibrahim 
Tevfik m 
Memet izzet 
Hüseyin Bahri 
delâlettin 
Hasan Hüsnü 
Ali Rıza 
Memet Ata 
Sakip 
Hakkı 
Memet Nasrettin 
Abdülhadi 
Ahmet 

Ef. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Maaşı 

5 
5 
5 
5 
5 
7,50 
5 
5 

• 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7,50 
7,50 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
7,50 
5 

. 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

sisatı 

9 
9 
9 
9 
9 

13,50 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

13,50 
13,50 

15 
15 
9 
9 
9 
9 

13,50 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
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Sıra No 148 
Devlet memurları maaşatımn tevhit ve teadülü hakkındaki 

kanuna merbut 2 numaralı cetvelin tadiline dair 1/264 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

10-111-1932 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1452 numaralı teadül kanununa merbut 2 numaralı cetvelin iktisat vekâleti kısmında tadilât 
yapılması hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 2-III-1932 tarihli 
içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueihesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulması rica olunur efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Şimdiye kadar tatbikat sahasında elde edilen neticelerden ticaret ve iktisada müteallik beynel
milel mukaveleler için geniş ve masraflı bir teşkilâta lüzum olmadığı ve bu işlerin küçük kadrolu 
bir müdürlük ile idare edilebileceği anlaşılmıştır. Binaenaleyh 472 numaralı kanunun ilgası ile beynel
milel ticaret ve iktisada ait mukavelelerle meşgul olmak üzere bir müdürlük teşkili hakkında, tan
zim olunan kanun lâyihası takdim kılınmıştır efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Bütçe encümeni 4 - V -1932 -

M. No. 106 
Esas No. 1/264 

Yüksek Reisliğe 

1452 numaralı tekaüt kanununa merbut (2) numaralı cetvelin îktısat vekâleti kısmında tadi
lât yapılması hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 2 - I I I -1932 ta
rihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve esbabı mncibesinin gönderil
diğine dair olan Başvekâletin 10 mart 1932 tarih ve 6/539 numaralı tezkeresi encümenimize hava
le buyufulmuş olmakla iktisat vekili Beyin huzurile mütalea ve tekik olundu. 

Hükümetin esbabı mueibesinde münderiç mülâhazata ve şifahen alınan izahata nazaran encüme-
nimizce de ticaret ve iktisada müteallik beynelmilel mukaveleler için geniş ve masraflı bir teşkiâl-
ta lüzum bulunmadığa kanaati hâsıl olmuş ve teklif olunaıi lâyiha, merbutu olan cetvelde altıncı 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
8 ay t: 6/539 
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derecede teklif olunan müdür İktisat vekili Beyin encümendeki yeni teklifi veçhile beşinci dereceye 
çıkarılmak suiretile yapılan tadil ile kabul olunmuştur. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 
Encümen Reisi 

Gümüşane 
H. Fehmi 

Aza Aza 
İstanbul Keyseri 
Sadettin A. Hilmi 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Kâtip 
Tokat 
Süreyya 

Aza 
Kırklereli 
M. Nahit 

Aza Aza Aza Aza 
Çorum Elâziz Erzurum İsparta 

Mustafa H. Tahsin Aziz Mükerrem, 

Aza Aza Aza 
Konya Niğde Sivas 

K. Hüsnü Faik Emim 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1425 numaralı teadül kanununun merbut 2 numa
ralı cetvelin İktisat vekâleti kısmında tadilât icra

sına dair kanun lâyihası 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numa
ralı kanuna merbut cetvelde tadilât icrasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1452 numaralı teadül kanununa ı MADDE 1 — Maaşatın tevhit ve teadülü hak-
merbut 2 numaralı cetvelin İktisat vekâleti kısmın- kındaki 1452 numaralı kanunun ikinci maddesine 
daki ( Mukavelatı ticariye tetkik dairesi riyaseti ) merbut cetvelin İktisat vekâleti kısmında bulunan 
unvanı altındaki tablo yerine bu kanuna merbut, ( Mukavelatı ticariye tetkik dairesi) kadrosu yerine 
cetvel ikame edilmiştir. : merbut cetvelde gösterilen kadro ikame edilmiştir. 

j MADDE 2 — Mukavelatı ticariye tetkik dairesi 
MADDE 2 — 742 numaralı ve 15 şubat 1926; hakkındaki 15 şubat 1926 tarih ve 742 numaralı ka

nun mülgadır. tarihli kanun mülgadır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Ha. V. V. 
Ş, Kaya 
Ik. V. 

M. Şeref 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 
S. 1. M. V. V. 

M. Abdülhalik 

2 - I I I 
M. M. V. 

Mf. V. 
Esat 
G. 1. V. 
Ali E ana 

1932 
Da. V. 

Ş. Kaya 
' Na. V. 

Hilmi 
Zr. V. 

Muhlis 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

)erec 

6 
9 

11 
14 
15 

e Memuriyetin 
Beynelmilel ticaret , 

nevi 
ye iktisat 

mukavelelerini tetkik müdür-

Müdür 
Büro şefi 
Mümeyyiz 
Kâtip 

» 

lüğü: 

Adet 

1 
2 
1 
1 
1 

Maaş 

70 
40 
30 
20 
17,5 

Derece 

5 
9 

11 
14 
15 

[ CETVEL ] 

Memuriyetin nevi 
Beynelmilel ticaret ve iktisat 
mukavelelerini tetkik müdür

lüğü : 
Müdür 
Müdür muavini 
Mümeyyiz 
Kâtip 

» 

Adet 

1 
2 
1 
1 
1 

Maaş 

80 
40 
30 
20 
17,5 



Sıra No 143 
Estern telgraf kumpanyasile münakit mukavelenin feshi 
ile ( İmperial and international Communications limited ) 
ştrketile bir mukavele akti hakkında I 223 numaralı kanun 

lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet l J-I- 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6197 

R. M. Yİ. Yüksek Hcisliyirıc 
Estern telgraf kumpanyasile münakit mukavelenin feshi ile ( İmperial and İnternational 

Communications Limited ) ile bir mukavele akti için hükümete salâhiyet verilmesi hakkında 
Dahiliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 3-1-932 tarihli ictimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucihesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Telsiz muhaberatının bütün dünyada tedricen telli ve kablo muhaberatı yerine kaim olması 
üzerine Londrada kâin (Es te rn) kablo telgraf kumpanyası yine Londrada kâin Markoni telsiz 
kumpanyası ile birleşerek ( İmperial and İnternational Communications limited ) unvanile bir li
mited şirketi tesis etmişler ve bunun üzerine Estern telgraf kumpanyası Hükümetimizle mevcut 1 
mayıs 1927 talihli mukavelenamesinin fesinle yerine bir telsiz mukavelenamesinin aktini teklif ey
lemiştir. 

Keyfiyet amik bir surette ve mütehassıslar marifet ile tetkik ettrilerek teklifin Türkiye için 
muvafık olduğu ve bu. suretle şimdiye kadar kumpanya tarafından geçirilmekte olan ve idare için 
ücretler de farksız olmakla beraber binnetice kumpanyaya da menfaatlı bulunan muhaberatın doğ
ruca hükümet eline geçeceği ve memleketten bir yabancı kumpanya gitme faydasından başkaca 
hakikî telgraf varidatının senede yüz kırk bin lira kadar çoğalacağı anlaşılmıştır. Ancak kumpan
yanın gitmesile kendi vasıtalarımız üzerine yan yarı derecesinde mühim bir mikyasta artacak olan 
umumî muhaberatın teahura maruz bırakılarak iktisadiyatı müteessir etmemeyi temin için kum
panyanın Türkiyede son terakkiyatı cami mükemmel bir istasyon inşa ve Hükümet emrine vermesi 
ve istasyonun azamî üç yüz bin lira tutacak olan bedelinin faizsiz ve münhasıran yukarıda zikredi
len varidat fazlasından taksitlerle ödenmesi kumpanyaya mukabeleten teklif ve kabul ettirilmiştir. 

Bu şerait karşısında Estern kumpanyası ile münakit ve Yüksek Meclis tarafından musaddak 
olan 1 mayıs 1927 tarihli mukavelenamenin feshi ve bedeli telsiz varidatı fazlasile ödenmek üzere 
istasyonlar yaptırılması muvafık görülmekle merbut kanun lâyihası arz ve teklif edilmiştir. 

Şûrayı devlet Maliye ve Nafıa dairesinin 30-IX-1931 tarih ve 57/58 numaralı 
mıazbatası suretidir 

Londrada kâin ( Estern telgraf kumpaniy ) ismindeki deniz telgraf kumpanyası ile münakit 
1 mayıs 1927 tarihli mukavelenamenin feshine ve yine Londrada-kâin ( Emperiyal and eııter-



- 2 -
nasyonal komünikasyon limitet ) ile Istanbulda telsiz 'istasyonları tesis için bir mukavelename ya
pılmasına mezuniyet verilmesine dair Dahiliye vekfdelince tanzim edilen kanun ve esbabı mucibe 
lâyihasile mukavelename projesi ve bu hususa dair mütehassısların raporları Maliye vekâleti celilesi 
tarafından 25-VII1-1931 tarih ve 134 numaralı tezkereye ra.pten. Başvekâleti Celilere takdim ve Baş
vekâleti müşarileyhadan da 20-.LX-1931 tarihinde dairemize havale edilmekle tetkik edildi. 

Anifülbeyan yirmi sene müddetli mukavelename projesi; kumpanyanın Istanbulda ( 2(i 900 ) 
yirmi altı bin dokuz yüz İngiliz lirası mukabilinde birisi alıcı ve birisi verici iki telsiz istasyonu 
vücuda getirip Posta ve telgraf idaresine teslim edeceğini ve getireceği malzemenin gümrük 
resmi olarak ( 2 500 ) iki bin beş yüz ingiliz lirasr vereceğini ve bu tesisatın işler bir halde tel
graf idaresine teslimini müteakip Estern şirketinin 1 mayıs 1927 tarihli mukavelenamesinin mün
fesih olacağını ve bu halde tesisatın muayyen şekilde taksim edileceğini ve şayet on sekiz ay 
zarfında işbu taahhüdatını ifa edeceğini bildirmediği takdirde Kstern şirketinin otuz seneden 
ibaret olan mukavele müddetinin normal bir surette bitmiş addile emval ve tesisatına vaziyet 
edileceğini ve ahkâmı saireyi muhtevi bulunduğu görüldü. Dahiliye vekâletinin esbabı mucibe 
lâyihası da; bütün dünyada telli ve kablo muhaberatı yerine telsiz muhaberatın kaim olmasından 
yine Markoni telsiz kumpanyası ile birleşerek (Kmperiyal ant enternasyonal komünikasyon limitet ) 
unvanile bir limited şirketi tesis eden Estern telgraf kumpanyası; Hükümetimizle mevcut 1 
mayıs 1927 tarihli mukavelesinin feshile yerine yeni teşkil edilen şirketle bir telsiz mukavelena
mesinin ilktin i teklif eylediği ve bunun Türkiye için de faideli olduğu ve ezcümle şimdiye ka
dar kumpanya tarafından kablo ile geçirilmekte olan telgraf muhaberatının Hükümet eline in
tikal edeceği ve bu tarzı muhabere dolayısile telgraf varidatının ( 140 000 ) yüz kırk bin lira 
kadar tezayüt edeceği ve inşa kılınacak istasyonların ( 300 000 ) üç yüz bin liraya baliğ olacak 
bedelinin de faizsiz mukassatan tesviyesi kabul edilmesi gibi şerait her suretle Hükümetin men-
featına muvafık olacağı mealinde bulunduğu anlaşıldı. 

Mütehassısların tetkik raporunda da; fennî, malî, iktisadî ve siyasî nokta i nazardan vaziyeti ha
ziranın idamesile Estern şirketi mukavelesinin normal surette hitamı müddeti veya mezkûr şir
ketin kendiliğinden bırakıp gitmesile mukavelesinin feshedilmesi veyahut teklifi vaki veçhile birri-
za Estern mukavelesinin feshile yerine ikame edilecek akti mukarrer telsiz mukavelesi ahkâmının 
kabul ve tatbiki halindeki vaziyetlerin mukayesesi neticesinde, yeni •mukavele projesinde; hakemle
re dair on sekizinci maddedeki üçüncü hakemin de beynelmilel telgraf bürosu müdürüyetince değil 
yine Temyiz mahkemesi reisi tarafından tayini ve devir salâhiyetine dair on dördüncü maddenin 
kaldırılması kaydile ve Büyük Millet Meclisinden müsaade alınması şart il e teklifi vakiin kabul ve 
mukavelenamenin imzası muvafık olacağı mütaleası dermeyan olunmuştur. 

Bu bapta izahat alınmak üzere davet edilen P. T. T. müdürü umumisi Fahri Bey de heyetimiz
ce istima edildikten sonra icabı müzakere olundu: 

Telsiz muhaberatının günden güne tekemmülü ve telli ve kablo muhaberatına tercih olunmakta 
bulunmasına ve bilhassa deniz kablolarının tesis ve idame ve tamiri diğerine nisbetle küllî masrafa 
ve fedakârlıklara mütevakkıf bulunmasına ve ahvali adiyede muhafazası ve hali harp ve fevkalâ
dede devletlerin emniyetlerine müessir olacak vaziyet ihdas ve siyaneti de mühim fedakârlıkları is
tilzam etmesine mukabil bu yeni sistem vasıtanın bu derece maddî mucip olmamakla beraber 
tesis ve sairesi de nisbeten daha kolay bulunması ve cihanı medeniyetin terakkiyatı fenniyeden is
tiane ile milletler ve devletler arasındaki münasebatı siyasiye ve iktısadiyelerini asrın her gûna ih-
tiraatına istinat ve bunlardan istifade etmek hususundaki hem ahenk gidişlerin beynelmilel telgraf 
muhaberatındaki ehemmiyet ve ciddiyeti daha bariz bulunmuş ve bu caıniai nıedeniyeye dahil bu
lunan posta ve telgraf hususunda beynelmilel mukavelâtla vaziyeti mühim olan Hükümetimizin 
de ayni vesaitle mücehhez bulunması zarurî bulundu ve mütehassısların bu baptaki raporunda da 
siyasî ve idarî fevait ve gayeye de hadim olacağı tesbit edilmesi keyfiyeti de nazarı teemmüle alı
narak teklifi vakiin kabulünün musip olduğu kanaatini hâsıl ettirmiştir. 

Ancak Estern şirketinin; hukuku müktesebesinden berveçhi meşruh şekilde birriza faragatla yeri
ne mukavelesinin tetkiki teklif edilen ( Emperiyal and enternasyonal kumünikasiyou limitet ) şir-

http://ra.pt
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ketimin ikamesi suret ile marüzzikir mukavelenin feshine muvafakati munzam ve işbu son muka
vele projesinin -on yedinci maddesi de; bu hususu temin edecek ahkâmı ihtiva etmekte ise de 
bununla iktifa edilemeyip evvel emirde t Estern şirketi ile yeni mukavelenamenin on yedinci madde^ 
si ahkâmı nazarı itibara alınmak suretile feshi mukavele edildiğine dair bir beyanname 
alınarak merasimi kanuniye dairesinde bunun tekemmül ettirilmesi hukukî noktai nazardan daha mu
vafık olacağı mütalea kılınmıştır. v » - » 

Teklif edilen maddei kanuniye ile mukavelename mevaddınm tetkikatına geçildikte: 
Mukavelename projesinin 1 inci maddesindeki (işletomiye vazından sonra) kelimelerini müteakip 

bir (de) ilâve olunmuş ve ikinci maddesindeki (servisini aşağıda) kelimelerini müteakip (bu) kelimesi 
zait görülerek tayyedilmiş ve ayni maddenin (bir verici ve bir alıcı istasyonu) fıkrası (bir verici is
tasyonu ve bir alıcı istasyonu) şekline ifrağ edilmiş ve müteakip cümledeki (ilk taksit) (ilk taksiti) 
olarak tebdil olunmuş ve ^yukarıda gösterilen bedele) frkrası (yukarıda gösterilen istasyonlar be
delinde) yapılmış ve (gümrük masrafı) (gümrük resmi) olarak tebdil olunmuştur. 3 üncü madde
nin birinci A bendinin birinci fıkrası olan (idare, bu mukavelename müddetince) kelimesinden.... 
teahhur eder) cümlesi nihayetine kadar olan kısım vazih görülemediğinden memuru mahsusunun da 
muvafakatile (idare, bu mukavele müddetince Büyük Beritanya ve Türkiyenin doğru telsiz irtibatı 
mevcut olmıyan - Avrupa ve Avrupa harici muhabere usulüne tâbi - memleketler için kendisine tevdi 
edilecek tekmil telgraf nameleri; bu telgrafnamelerden Türkiyeye isabet eden tekiz hissesi ücreti; 
diğer telsiz tariklerinden normal olarak isabet eden hisseden aşağı olmamak şartile telsiz irtibatın
dan geçinmeği teahhüt eder) şekline konulmuştur. Mezkûr birinci bendin ikinci fıkrasındaki (muh
temelen) kelimesi (ileride) kelimesi ile tebdil ve (kararlaştırılmış) kelimesi (kararlaştırılabile-
cek) ve- {istisnaeri) kelimesi (istisnalardan şekline konulmuştur. Altıncı maddenin birinci satırın
daki (ücret) kelimesi (ücretler) ve (mecmul arın dan) kelimesi (mecmuundan) şekline ifrağ olun
muştur. 7 inci maddenin birinci A bendindeki (ücreti mecmuu) (mecmu ücreti) şekline konul
muş ve bu bendin üç numaralı fıkrasının evveline tavzihan (telgrafnamenin geçmesi) kelimeleri 
ilâve ve (muhtemelen) kelimesi (muhtemel) haline kalbedilmiştir. 12 inci maddenin ikinci satırın
daki (istasyonlardan birine veya) kelimeleri (istasyonlarına veya bunlardan birine) şekline konul
muş ve on altıncı maddenin dördüncü satırındaki (temdit edilir) fıkrası (temdit edilmiş olur) şek
line konulmuş ve 17 inci maddenin üçüncü fıkrasının başlangıcı-olan (yukarıda zikredilen müddet 
zarfında kumpanya, mezkûr memurlar maaşatının nısfını idareye tediye edecektir. îdare ayni 
müddet zarfında mezkûr memurların maaşatını tediye etmeyi teahhüt eder) kısmı mükerrer görül
düğünden tayyedilmiş ve buraya sehven geçirilmediği memuru mahsusça da anlaşılan (hu me
murlar idare servisinde çalışacakları için yukarıda zikredilen müddet zarfında maaşlarının yansı 
idare ve yarısı kumpanya tarafından tesviye edilecektir) cümlesi dercile sehvi vaki tashih ve nok
san ikmal edilmiş ve mezkûr maddenin son satırındaki (ihtiyacatı) kelimesi yerine yine memuru 
mahsusun muvafaıkatile (ahkâmı dolayısiie) kaydi ikame ve müteakiben gelen (için) kelimesi de 
tayyedilmiştîr. 18 inci maddenin ikinci fıkrasındaki (hiç olmazsa) kelimeleri tay ve (olduğu gibi) 
kelimesi yerine (aynen) kelimesi ikame ve (bütün masraflar) kelimelerini müteakip (ya) edatı kal
dırılarak yerine (hakem heyetinin tensibile gerek) fıkrası ilâve ve kezalik müteakiben gelen (ve
ya hakemlerin) kelimeleri yerine de (gerek bunlarrn) kelimeleri ikame edilmiştir. 

Mevaddı kanuniyede; mütaleatı anifeye muvafık ve tadile muhtaç bir cihet görülememiş ol
anakla keyfiyetin bir kere de Heyeti umumiyece tetkikine müsaade buyurulmak üzere evrakın 
Riyaseti CeLileye takdimi 30 - IX - 1931 tarihinde tezekkür kılındı. 

Şûrayı devlet heyeti umumiyesinin 8 - X - 1931 tarih ve 373 numaralı mazbatası suretidir. 

Maliye ve Nafıa dairesinin 30 - IX - 1931 tarihli ve 57/58 numaralı işbu mazbatası heyeti umu-
m iyede okundu. 

Estern kablo şirketile münakit mukavelenamenin feshi ve Londrada kâin «Emperiyal and inter-
nasyonal komünikasiyon limited » şirketile yapılan telsiz mukavelenamesile bu hususa mütedair ka-
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nün lâyihasının tetkiki hakkında idarei müşarileyhaca tanzim edilen mezkûr mazbata mütalea oİuii--
duktan ve davet edilen posta ve telgraf ve telefon umum müdürü Fahri Beyden Estern kablo şir
ketinin muhtelif tarihlerde akteylediği mukavelenamelerle bu mukavelenamelere müsteniden tesis eyle
miş olduğu kablolar hakkında izahatı lâzime alındıktan sonra mevzubahs telsiz mukavelenamesinin 
2, 3, 6, 7, 12, 17 ve 18 inci maddelerinin daire mazbatasında tesbit olunan tadilât veçhile ve 3, 5, 
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ve 19 uncu maddelerinin aynen ve birinci maddesinin, Deavi dairesi reisi 
Saffet ve Mülkiye dairesi reisi Mi tat Beylerin « terakkiyatın yüksekliği » tabirinin daha vazitı bir 
şekilde yazılması lâzımgeleceği suretindeki mütalealarına karşı, reis Ali Rıza Beyin teklifi veçhile, 
« kumpanya Büyük Beritanyadaki Türkiye ile irtibata mahsus » ibaresi tayyolunarak yerine « Büyük 
Beritanyada bulunan ve Türkiye ile irtibata mahsus olan » ibaresi ikame edilmek üzere ekseriyetle 
ve 6 mcı maddesinin, azadan Süleyman Emin Paşanın teklifi veçhile « Büyük Beritanya » ibaresin
den sonra « telgraf » kelimesi ilâve ve 16 inci maddesinin, azadan Şefik »Beyin teklifi veçhile birinci 
ve üçüncü fıkraları tayyolunarak « bu mukavelename, imza ve teatisi tarihinden itibaren meriyete 
geçecek ve ikinci maddede derpiş edilen tesisatın işletmiye vazı tarihinden itibaren yirmi sene de
vam edecektir. Bu müddetten sonra iki taraftan biri müddetin hitamından bir sene evvel taahhütlü 
mektupla, sarfınazar ettiğini bildirmediği takdirde beşer sene müddet için kendiliğinden temdit edil
miş olur » şekline kalbi suretile tadilen ve olbaptaki kanun lâyihasının, azadan Cemal Beyin teklifi 
veçhile ikinci maddesi üçüncü madde yerine ve üçüncü maddesi ikinci madde yerine geçirilmek üze
re aynen ve ittifakla kabulü 8 teşrinievvel 1931 tarihinde tekarrür eylemiştir. 

Dahiliye encümeni nıazbatas* 

T. II. M. At. 
Dahiliiff encümeni 3-V-İ932 
Kıirnr No: 26 
Esas No: 1/im 

Yüksek Reisliğe 

Estern telgraf kumpanyasile münakit mukavelenamenin feshi ve ( (împerial and international 
Communications limited ) Üe bir mukavele aktı için Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında Dahi
liye vekâletince tanzim ve Başvekâletten takdim olunup encümenimize havale buyurulnmş olan 
kanun lâyihasile esbabı mıtcibesi ve bunlara merbut mukavelename Boşta, telgraf ve telefon umum 
müdürü Bey de hazir olduğu hakle mütalea ve tetkik olundu: 

Hükümetin esbabı mUcibesinden ve verilen izahattan Estern telgraf kumpanyasile Hükümet imiz 
arasında deniz al'tı telgraf muhaberatına dair hükmü 30 sene olmak üzere aktedilmiş bulunan 1 
mayıs 1927 tarihli mukavelenin feshi ve şimdiye kadar kablodan geçirilmekte olan telgraf namele
rin telsiz vasıtasile geçirilmek şartile ( Împerial and international Communications limted ) ile 
20 sene müddetli hir mukavele aktedileceği ve maksadın temini için bu mukavelenin üçüncü madde
sinde zikrolunduğu veçhile telsiz telgrafın son fennî terakkilerini haiz bir verici istasyonu ile bir 
alıcı istasyonunun beş senede müsavi taksitler ile (»denmek üzere 632 270 altın frank mukabilindi' 
kumpanya tarafından tesis edileceği anlaşılmaktadır. 

Deniz altı yolu ile geçirilen telgrafnamelerin kablo ücretleri tamamile Estern kumpanyasına 
ait bulunmakta idi. Yeni mukavelenin aktile te'siz istasyonlarının tesisinden sonra bu ücretler 
Türkiye telgraf idaresile kumpanya arasında beynelmilel hükümlere göre münasafeten taksim edi
lecektir. Bu hususta Hükümetçe verilen malûmata nazaran memleketimize isabet edecek olan hisse
nin senelik tutarı 140 000 lira kadardır. Telsiz istasyonları tesisat bedelinin bu varidat fazlasın
dan taksitler ile 'ödenmesi de kumpanyaca kabul edilmiştir. Bu itibarla lâyiha encümenimizce 
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muvafık görülmüş ve ihtiva eylediği maddolor aynon kabul edilmiştir. 

Yüksek Riyasete arzolımur. 

Da. En. 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Çorum 

/. Kemal 

Rs. Rs. V. 
Tekirdağ 

M. Faik 

Aza Aza 
Amasya Adana 

/. Hakkı Ö. Resi 

M. M. 
Kars 

ftitha Tali 

Aza 
Ordu 

/ İsmail 

Kti. 
Muş 

// . Reşit 

Aza 
Amasya 

Esat 

Aza 
Adana 

Ali Münip 

Azâ Aza 
Elâziz Zonguldak 

Hüseyin Halil 

Aza 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 =— Londrada kâin ( Eastern telg-
raph Company ) ile ıtıünakit İ mayıs 1927 tarihli 
mukavelenamenin feshi ve yine Londrada kâin 
(İmperial and International Communications limi-
ted) ile bir sureti merbut olan mukavelenamenin 
aktı için Hükümete mezuniyet Verilmiştir» 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarikinden niıt-

MADDE 3 — 15u kanun 
Dahiliye vekili memurdur. 

hükümlerini icraya 

Bş. V. 
İsmet 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
İk. V. 

M. Şeref 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

3 - I -
M. M. V. 
ftekâi 

Mf. V. 
Esat 

(İ. t. V. 
Ali Rana 

1932 
Da V. 

Ş. Kaya 
' Na. V. 

Hilmi 
Zr. V. 
Muhlis 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Estern telgraf kumpanyasıle münakit mukavelenin 
feshi ile tmperial and international Communicati
ons limited şirketi ile bir mukavele akti hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 



AKTt MUTASAVVER MUHABERE MUKAVELENAMESİ 

Türkiye ve Büyük Britanya arasında telsiz telgraf muhaberatı tesisini arzu eden Türkiye Cum
huriyeti posta ve telgraf idaresi ( aşağıda yalnız idare tabirde zikredilecektir. ) Birinci taraf ola
rak; Londrada kâin (İmperial and International Communications Limiited) (aşağıda yazdı kumpan
ya tabirde ifade edilecektir.) İkinci taraf olarak; 

(Estern telgraf) kumpanyası (aşağıda Estern telgraf kum])anyası) diye gösterilecektir. Üçün
cü taraf olarak atideki hususları kararlaştırmışlardır. 

Madde 1 — 

Kumpanya Büyük Britanyada bulunan ve Türkiye ile irtibata mahsus olan telsiz istasyonunu 
veya istasyonla rrnı ve idare ikinci maddede mezkûr' istasyonları ( bu istasyonların'işletmeğe va
rından sonra) da ferakkiyatm yüksekliğinde tutmağa mecburdurlar. 

İdare ve kumpanya, istasyonları mütekabildi tanı münıareseli ve kâfi mi kt a uda memurlar vas:-
tasile işleteceklerdir, 

Madde — 2 

1dare ve kumpanya her iki cihetten mümkün olabilen bütün muha'bereııin celıbi için maıkııl her 
vasıtayı kullanacaklar ve Umumî surette telsiz telgraf servisinin aşağıda zikredilen istasyonlar 
vasıtasile memnuniyetbahş ve varidat getirir bir tarzda işletmesini temin için teşriki mesai edecek
lerdir. 

Bu maksatla, kumpanya idarenin îstanbulda buna ait tahsis edeceği yerlerde Türkiye ve Büyük 
Britanya arasında çok eyi ve devamlı bir irtibat teminine müsait ve telsiz telgrafın son fennî terak-
kiyatmı ihtiva eden ve evsaf ve izahnameleri merbut bulunan ( bir verici istasyonu ve bir alıcı istas
yonu ) ita ve tesis ettirmeği taahhüt eder. 

Bu istasyonların bedeli (632 270) altı yüz otuz iki bin iki yüz yetmiş altın franktır. Bu para, ilk 
( taksiti ) istasyonların işletmiye konulduğu tarihten en fazla bir ay sonra ve diğer dört taksit müte
akip senelerin ayni gününde tediye edilmek üzere beş senelik taksitlerle kumpanyaya tediye edilecek
tir. 

Yukarıda zikredilen istasyonlar ancak işletmiye konuldukları tarihten itibaren idarenin malı ad
dedileceklerdir. (irev, Lok - öut ve saire gibi mücbir sebepler müstesna olmak üzere, bu istasyonların 
tesisatı bu mukavelenamenin imzası tarihinden itibaren on iki aylık bir müddet zarfında ikmal edil
miş olacaktır. 

Bununla beraber, kumpanya bu istasyonları mümkün' olduğu kadar daha kısa bir müddet zar
fında ikmale çalışacak ve idare tesisat işlerinin ta l l i için iktidarı dahilinde olan tekmil kolay
lıkları gösterecektir. Mezkûr istasyonların malzemesine ait gümrük resmi için 40 610 (kırk bin altı 
yüz on ) altın frank 3'ukarıda gösterilen ( istasyonlar bedelinde) dahildir! 

JMa a haza, eğer gümrük resmi bu meblâğdan fazla olursa fazlası idare tarafından demlide edi
lecektir. (dümrük resmi) mezkûr meblâğdan aşağı olduğu takdirde farkı kumpanya tarafından ida
renin matlubuna geçirilecektir. 

Madde — 3 

A - ( İdare: bu mukavele müddetince Büyük Britanya ve Türkiyelim doğru telsiz irtibatı mev
cut olmıyan Avrupa - ve Avrupa harici muhabere usulüne tâbi - memleketler' için kendisine 
tevdi edilecek tekmil telgrafnameleri: bu telgraf namelerden Türkiyeye isabet eden telsiz hissesi ücre
t i ; diğer telsiz tariklerinden normal olarak isabet eden hisseden aşağı olmamak şartile telsiz irtiba
tından geçirmeği taahhüt eder. 

Bu mukavelenamede tayin edilmiş veya ( ileride) bilitilâf (kararlaştırılabüecek) olan istisnalar
dan hariç olmak üzere, Avrupa muhabere usulüne tâbi memleketler için idare ile kumpanya arasında 
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tabiî olarak taksim edilecek telsiz ücreti, beynelmileltelgraf birliği bürosu tarafından neşredilmiş olan 
telgraf ücretleri taksimatı esasına müstenit olacaktır. 

Aşağıda (C) fıkrasında gösterilen ücretler müstesna olmak üzere Avrupa harici usulü muhabere
sine tâbi memleketler için Türkiyeye isabet eden telsiz ücreti hissesi 18 (on sekiz) altın frank santim 
olarak tesbit edilmiştir. 

Türkiye, tabiî ahvalde kendi doğru telsiz irtibatları vasıtasile çekilen telgrafnameleri başka tarika 
çevirmek mecburiyetinde kaldığı takdirde, telgrafnamelerin geçirilmesi için Londra telsiz tarikini 
kullanmağı taahhüt eyler. 

B - Kumpanya, bu mukavelenamenin devamı müddetince, Türkiye memleketleri için kendisine 
tevdi edilecek bütün telgraf nameleri ve keza Türkiye transiti 1 e geçmeğe müsait olan Türkiyeden ile
ri memleketlere ait bulunan muhaberatı telsiz irtibatından geçirmeği taahhüt eder. 

İdare ve kumpanya, Türkiye transitile geçebilecek telgrafnamelere ait mmeleketleri bilitilâf tayin 
edeceklerdir. 

C - İdare, bu mukavelenamenin devamı müddetince, şimalî Amerika için her sene zarfında ceman 
36, 000 (otuz altı bin) kelimeyi telsiz irtibatından geçirmeği taahhüt eder. Bu servis için Türkiyeye 
kelime başına isabet eden telsiz ücreti hissesi 28 (yirmi sekiz ) altın frank santimidir. Bu servis 
için kelime başına hali hazırda tatbik edilmekte bulunan ücret mecmuunda bir tebeddül vukuu 
takdirinde bu hisse de tadile uğrıyaeaktır. 

Madde — 4 

İdare ve kumpanya istasyonları doğru ye çok evi vasıtalarla kendi memleketlerinin telgraf ve te
lefon şebekelerine bağlanacaktır. 

Madde — 5 

Bilitilâf kabul edilecek muhalif ahkâm müstesna olmak üzere servis sabit noktalar arasındaki tel
siz telgraf muhaberatına tatbik edilen beynelmilel mukavelenamelerle onlara merbut nizamnameler ahkâ
mına ve keza bu mukavelenamenin devamı müddetince alâkadar memlekette tatbik mevkiinde bulunan 
veya her zaman tatbik edilebilecek olan kanun ve kararnamelere tevfikan temin olunacaktır. 

Madde 6 — 

Lüzumunda şimdiki ücretler mecmuunda yapılacak tadilât, kumpanyayı alâkadar eden kısmı için 
Büyük Britanya telgraf idaresinin tasdiki, kaydi ihtirazisile, bilitilâf tesbit edilecektir. 

Madde — 7 

A - İrtibattan geçirilecek telgraf namelerin kelime başına mecmuu ücreti altın frank olarak tayin 
olunacak ve: 

1 - Her iki taraf istasyonları arasında telsiz güzergâhına isabet eden ücretten, 
2 - Her bir tarafın transit veya intihaî ücretinden, 
3 - Telgrafnamenin geçmesi muhtemel güzergâhın diğer kısımlarına ait ücretlerden mürekkep 

olacaktır. 
Yukarıdaki (1) numarada yazılı radiyo ücreti, kelime başına mecmuu ücretle; (2) ve varsa (3) nu

maralarda yazılı ücretler miktarı arasındaki farktan ibarettir. Bu ücret, iki taraf arasında yarı ya
rıya taksim edilecektir. 

B - Türkiyeli in Radiyo hissesi: 
(1) - Türkiye ile Büyük Britanya, İrlanda ve Avrupa haricî rejimine tâbi (şimalî Amerika ha

riç) memleketler arasındaki muhaberattan 18 (on <*ekiz) altın santim, 
(2) - Türkiye ile Belçika, İspanya, Cebelittarrk, Norveç ve Portekiz ve radiyo hissesi Türkiye 
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ile yukarıda sayılan memleketler arasındaki hissenin ayni olan Avrupalını diğer memleketleri ara
sında 10,5 (on bueuık) altın santim, 

(3) - Tünkiye ile şimalî Amerika arasında 28 (yirmi sekiz) altın santim olacaktır, 
C - Hali hazırdaki tarifelerde bir tahavvül vaki olduğu takdirde yukarıdaki B fıkrasında ya

zılı Tür'kiyeye ait radiyo hissesi tezayüt veya tenakus edecektir. 
D - Bilitilâf matbuat ve saire gibi hususî veyahut tenzilâtlı servisler ihdas edilecektir. 

Madde — 8 ' 

Türkiye ve ingiltere Hükümetlerinin (Devlet telgrafnameleri) Türkiye ingiltere mütekabildi tel
siz güzergânında % 50 tenzilâta tâ/b i tutulacaktır. fyZ.*."~' " ' **•" ' 

Madd> — D 

İdare veya kumpanya, umumî hizmetin menfaati bunu âmir olmak dolayısile elde mevcut mu
haberatı başka tarik üzerine çevirmeğe mecbur kaldığı takdirde, irtibata ait ücretle dolaşık tarik 
ücreti arasındaki muhtemel fark iki taraf arasında müsavi bir surette demlide ve aralarında tak
sim edilecek olan meblâğa ilâve veya bu meblâğdan tenzil edilecektir. 

Madde — 10 

Verici veya alıcı telsiz istasyonlarından birinde veyahut bunları birbirine veya umumî şebeke
ye bağlıyan hatlarda bir arıza veya tahribat vuku 'bulduğu takdirde, alâıkadar taraf bunları en 
kısa bir zamanda tabiî bir surette işler bir hale koymak veya yeniden inşa etmek için elinde olan 
tekmil tedbirleri ittihaz edecektir. 

Madde — 1 1 

Diğer bir tarikin kullanılmasından dolayı vaki olabilecek tediye halleri müstesna olmak üzere, ida
re veya kumpanya arasında muhaberat hizmetine müteallik olarak çekilecek ücretli veya ücretsiz ser
vis telgrafnameleri hesabata dahil olmıyacaktır. Tediyat vukuu takdirinde, bu tediyat iki taraf ara
sında müsavi olarak der uhde olunacaktır. 

Madde — 12 

İngiltere. Hükümeti, harp dolayısile veyahut umumî menfaat namına kumpanya istasyonlarına 
veya bunlardan birine vaziyet eder, veyahut bu hükümet veya Türkiye Hükümeti ticarî muhaberatın 
irtibat vasıtasile geçirilmesini talik veya tahdit ederse, bu mukavelename mezkûr vaziyet, talik veya 
tahdit müddetince hükümsüz kalacak ve fakat mezkûr vaziyet talik veya tahdit biter bitmez yeniden 
meriyete girecek müddeti, vazıyet, talik .veya tahdit müddeti kadar uzatılacaktır. 

Madde — 13 

İrtibatın çalışma saatleri servisin menafime en uygun bir surette bilitilâf tesbit edilecektir. İdare ve 
kumpanya, muhaberatın irtibat vasıtasile tabiî bir şekilde cereyanını temin için icap eden tedbir
leri ittihaz eylemeği taahhüt eder. İki taraftan herbiri servis telgraflarına ve tekrara, tevdi saati gibi 
hizmete müteallik diğer işarlara derhal cevap verilmesini temin için müessir tedbirler alacaktır. 

Madde — 14 

İdare ve kumpanya bu mukavelenamenin tatbiki için'kendi yerine bir üçüncü tarafın ikamesi 
hakkını muhafaza ederler. Bu takdirde, kaim olan taraf, diğer tarafla bu mukavelenamede tayin edi
len şartlar dahilinde servise devamdan istinkâf edemiyecektir. 
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: < n Ö û mukavelename 'imza ve teatisi taHhinden itibaren meriyete göçecek ve ikinci'maddede derpiş 
edilen tesisatın işletmîye vazı tarihinden itibaren 20 (yirmi) sene devam edecektir.' Bu müddetten 
sonra iki(taratftan biri müddetin hitamından bir sen e evvel taahhütlü mektupla sarfınazar ettiğini 
bildirmediği takdirde, beşer sene müddet için kendiliğinden 
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, Bu, mukavelenameni]! ikinci maddesinde zikredilen, istasyonların işletilmesine başlanır başlan
ma?, Estern tejgraf .kumpanyasile Türkiye Hükümeti arasında deniz altı telgraf muhaberatına d,air 
^ l a j ^ > {^edilmiş : bulunan 1 mayıs 1927 tarihli mukavelename münfesih olacaktır. Mezkûr muka
velenamenin feshi tarihinden itibaren idarenin, mâlı olacak ; olan İstanbul - Odesa kablosunun • nısfile 
Çeşme - Sakız kablosunun Türkiye kısmı ve bu kabloların karaya çıktıkları noktalarla İstanbul ve İz
mir telgraf merkezleri arasındaki kara hatları-ve bu kabloların işletilmesine müteallik bulunan malzeme 
ve Boğaziçinin iki sahilini birbirine rapteden kablolar müstesna olmak şartile Estern telgraf kumpan
yası':•• TürMyedekî bütün tesisatına serbestçe sahip olabilecektir. 

Estern telgraf kumpanyası servisinin idare tarafından tesellümünde mezkûr kumpanya bu ta
rihte mevcut tekmil Türk memurlarını idarenin emrine verecektir. İdare, bu memurları kendileri
nin beş sene yani 30 eylül 1934 tarihine-kadar'istihdam edileceği hakkında kumpanya tarafından 
yapılmış olan vait müddeti zarfında, istihdamı taahhüt eder. Bu memurlar idare servisinde çalışa
cakları için, kumpanya nizamatı ile muayyen olan maaşlarının yarısı yukarıda zikredilen müddet 
zarfında idare ve diğer yarısı kumpanya tarafından tesviye edilecektir. Fakat, kumpanyanın ve 
idarenin bu mecburiyeti mezkûr memurlardan idarenin nizamî ve inzibatî ahkâmına tamamen riayet 
etmiyen her hangi biri hakkında sakıt olacaktır? Kumpanya yukarıda zikredilen müddet zarfında 
mezkûr memurların kazanç vergisinin tamamını tesviyeye devam edecektir. 

Keza, kumpanya nizamatile muayyen olan tekaüt sandığı iştirak hissesinin memurlara tediyesi 
hakkı mahfuz olup mezkûr tediye kumpanya tarafından ifa edileceği gibi kumpanyanın memurlara 
karşı diğer taahhüdatı da muteber ve mahfuzdur. Kumpanya, bu şerait dahilinde mezkûr memurlar 
tarafından serdedilebilecek tekmil müracaatlardan vareste kalacaktır. 

Estern telgraf kumpanyasının ( İdare ) binalarında işgal etmiş olduğu mahallerin icarile bazı 
telgraf nakillerinin icarına dair olarak idare ile kumpanya arasında aktedilmis olan itilâf nameler 
mukavelenamenin feshinde kendiliğinden hükümsüz kalacaklardır. 

Kumpanya bu mukavelenamenin 2 inci maddesinde işaret edilmiş olan istasyonların inşasından 
sarfınazar ettiği takdirde bunu, bu mukavelenamenin imzası tarihinden muteber olmak üzere 12 (on 
iki) aylık bir müddet zarfında idareye yazı ile bildirmeğe mecburdur. 

Mezkûr müddet zarfında böyle bir tebliğ yapılmazsa sarfınazar edildiği resmen bildirilmiş addo
lunacak ve yukarıda işaret edilmiş olan Estern telgraf kumpanyası mukavelenamesi idare tarafın
dan bizzat feshedilerek Estern telgraf kumpanyasının Türkiyede mevcut bulunan bütün tesisatr, 
mezkûr mukavelename müddeti tabiî olarak bitmiş gibi, idarenin tasarrufuna geçecektir. 

Estern telgraf kumpanyası bu mukaveleye ancak işbu maddenin ahkâmı dolayısile iştirak eder. 
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İdare ve kumpanya bu mukavelename hükümlerinin tatbikından naşi aralarında vukua gelebi-



lecek tekmil ihtilâfların muslihane bir surette halline çalışacaklardır, itilâfla halledilmiyecek bir 
ihtilâf zuhur ettiği takdirde, hakem usulüne müracaat edilecektir. Bunun için aralarında ihtilâf 
zuhur eden iki tarafitan biri diğerine göndereceği bîr mektupla bir hakem mtihap ve diğer taraftan 
da ikincisinin intihap edilmesini talep edebilir. İhbarnameyi alan taraf öı intihap edeceği hafcesiî 
20 (yirmi) gün zarfında birinci tarafa yazı ile bildirmesi lâz-ımdır. Şu suretle intihap edilen iki ha
kem üçüncü hakemi tayin edeceklerdir. Birinci taraf ikinci hakemin tayin olunduğunu bildiren mek
tubu aldıktan sonra kırk gün zarfında üçüncü hakemin intihabı için itilâf edilmediği takdirde, eğer 
ihtilâflar ikinci maddede zikredilen istasyonların inşasına müteallik teferruat veya bu istasyonların 
ikmali tarihine dair ise, intihap edilen iki hakem üçüncü hakemin intihabını Türkiye temyiz mahkemesi 
reisinden mezkûr kırk gün hitamından itibaren otuz gün zarfında müştereken rica edeceklerdir. 
Eğer ihtilâf bahsedilen istasyonların işletilmesine başlandıktan sonra tahaddüs etmiş ise üçüncü 
hakemin intihabı beynelmilel telgraf birliği bürasu müdüründen rica edilecektir. 

Bundan başka idare ve kumpanya mezkûr hakemler veya bunların ekseriyeti tarafından ihtilaflı 
mesele hakkında verilecek kararı aynen kabul etmeyi taahhüt ederler. Hakem celselerinin içtima 
mahal ve tarihi mümkün olan süratle ve en geç üçüncü hakemin intihabından sonra da otuz gün 
zarfında içtima edecek olan hakemler tarafından tesbit olunur. Hakemler, hükttmleriai e» kısa 
müddet zarfında vermeğe sarfı gayret edeceklerdir. Hakeme müteallik bütün masraflar hakem 
heyetinin tensiıbile gerek kaybeden tarafça gerek bımlarm tayin edeceği nisibet dai*e#mde arala
rında ihtilâf zuhur eden her iki tarafça deruhde edilecektir. 
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Bu mukavelenin tescil rüsumu veya mukavelenameye ilsak edilecek pullar bu merasiaû yaptıra
cak olan tarafın uhdesine ait olaeaktır. 

Tasrih edilen tarihlerde Fransızca olarak iki nüsha üzerine tanzim edilmiştir. 



Sıra No 149 
Takas komisyonu teşkili hakkında 1280 numaralı kanun 

lâyihası ve iktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 19-1L l-1932 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/611 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Takas komisyonu teşkili hakkında iktisat vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
13-111-1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise a ra kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte takdim olunmuştur. 

M ııkt azasının ifasına müsaade buy uru İmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Umumî harpten sonra bozulan iktisadî muvazene bilhassa son buhranın tevlit ettiği vaziyet 
önünde muhtelif memleketleri ihracat ve ithalât arasındaki farklar üzerinde düşündürmeğe ve bu 
farkları izaleye matuf tedbirler almağa şevketti ve iktisadî muvazene meselesi haiz olduğu büyük 
ehemmiyetle birinci plâna geçti. 

Umumiyet itibarile memleket mahsulât ve mamulâtını ecnebi piyasalarda satmak ve memlekete 
lüzumu olan maddeleri mümkün olduğu kadar dahilde istihsal etmek, hariçten ancak bu suretle tat
min edilmiyen ihtiyaçlara tekabül eden eşyayı getirmek iktisadî muvazeneyi korumak için esaslı 
bir prensip gibi görülmektedir. 

Bu sebebe binaen 1873 numaralı kanunun verdiği salâhiyete istinat olunarak neşredilen 11940 
numaralı kararname ile bilhassa bu kararnamenin üçüncü maddesinde yazılı şart ile bu maksada 
doğru ilk adım atıldı ve Devlet müessesatı ile bunlara ilhak edilen bazı teşekküllerin hariçten satın 
alacakları eşya bedelinin memleket mamulât ve mahsulâtı ile ödenmesi yani takasa tâbi tutulması 
esası vazolundu. 

Bu vadide umulan neticelerin elde edilmesi ve kararnamenin üçüncü maddesinde yazılı mü
esseselerin ithal edecekleri eşyanın tâbi tutlduğu takas işlerini esaslı ve müstemir bir surette taki
bini temin için « Takas komisyonu » namile yeni bir teşkilât vücude getirilmesi zarurî görül
müştür. 

Salâhiyeti kararnamenin üçüncü maddesinde sayılı müesseselerin hepsine şamil olan bu komis
yon ithal talep ve tekliflerini bir merkezde toplıyacak ve bu suretle^genişliyen bir saha ile mütenasip 
olarak çoğalan imkânlardan istifade ederek takas muamelesini daha kolaylıkla tatbik eyleyebilecek
tir. 

Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye, (lümrük ve İnhisarlar, Nafıa, İktisat ve Ziraat vekâletlerinin 
(A) serisindeki memurların arasından İcra Vekilleri Heyeti kararı ile tayin olunacak birer azadan 
teşekkül edecek olan bu komisyon umumî kâtibin riyaseti altında toplanacaktır. Komisyon muamelâ
tını tedvir edecek umumî kâtiplik kadrosu lel'fen takdim kılınan cetvelde yazılı olduğu üzere ter
tip edilmiştir. 
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İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Karar No. 20 
Esas No. 1/280 

2-IV' -1932 

Yüksek Reisliğe 

Takas komisyonu teşkili hakkında olup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihasile esbabı 
mucibesi İktisat vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Beynelmilel iktisadî münasebetlerin son senelerde aldığı şekil ve mahiyet nazarı dikkate alınarak 
tediye ve ticaret muvazenelerimizi açıklardan ve millî iktisadiyatımızı her türlü sarsıntılardan koru
mak için tevessül olunan tedbire zamimeten resmî müessesat ile amme hizmeti gören müesseselerin ha
riçten yapacakları mübayaatın mahsulâtımızla takas esasını ve buna ait teşkilâtı ihtiva eden bu kanun 
lâyihası; bazı mahsulâtımızın ihracatında görülen müşkülâtı kısmen olsun bertaraf etmek gibi esaslı 
fevait temin edeceği için esas itibarile encümenimize e muvafık görülmüş ve yalnız birinci maddenin 
sonuna hususî ticaretin mecburî takasa tâbi tutulmıyacağı fıkrası ilâve olunmuştur. 

Dördüncü maddesi (Umumî kâtip ye İktisat vekilinin inhası ve icra Vekilleri Heyeti kararile ) 
şeklinde tadil olunmuştur. 

Talimatname yapmak her daim vekâletin salâhiyeti dahilinde bulunduğu için bu hususun kanuna 
derci muvafık görülmiyerek tayyedilmiş ve dördüncü madde de ona göre değiştirilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

İktisat En. 

M. Rafım', 
Aza 

Ankara 
Eşref 

Rs. 

i 

M. M. 

Aza 
Trabzon 
Danış 

Kâtip 

Aza 
Denizli 
E. Aslan 

Aza 
Aksaray 

Yaşar 
Aza 

Edirne 
Faik 

Aza 
Manisa 

M. Kani 

Aza 
Maraş 
Nuri 

Aaza 
Bu kanuna muhalifim 

Eskişehir 
Emin 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. AL 
liütee encümeni 
M. No: 107 
Esas No: 1/280-

i-V-193* 

Yüksek Reisliğe 

Takas komisyonu teşkili hakkında İktisat vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
13-111-1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı muci-
besinin takdim edildiğine dair Başvekâletin 19 mart 1932 tarih ve 6/644 numaralı tezkeresile 
merbutları ve İktisat encümeninin bu baptaki tadilâtı ve esbabı mucibesi encümenimize dahi havale 
buyurulmus olmakla İktwat vekili Beyin huzurile mütalea ve tetkik olundu: 

Ticarî muvazenemizi teinine matul' tedbirler meyanmda olmak üzere 1873 numaralı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden Hükümetçe neşredilen 11940 numaralı kararname ile Devlet müesse-
satı ile bunlara ilhak edilen bazı teşekküllerin hariçten satın alacakları eşya bedelinin memleket 
mamulât ve mahsulâtı ile ödenmesi yani takasa tâbi tutulması esası vazolunmuştur. 

Bu kararnamenin 3 üncü maddesinde yazdı müesseselerin ithal edecekleri eşyanın tâbi tutul
duğu takas işlerini esaslı ve müstemir bir surette takip etmek üzere « Takas komisyonu » namile 
yeni bir teşkilât vücuda getirmek üzere teklif olunan bu lâyihanın müzakeresi dolayısile encü-
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menimizde mevzubahs takas usulünün esas ve tatbikatı üzerinde dahi tavakkuf edilmiştir. Beynel
milel ticarî muamelâtın bu günkü girift ve mudil cereyan şekilleri ve memleketimizdeki müstahsil 
sınıflarının müteazzi denecek derecede teşkilâtlanmamış bulunması muvacehesinde takas muame
lâtını tatbikatında her türlü muavazalardan kurtarmanın müşkül ve hatta imkânsız olacağı 
neticesine varılmıştır. Ancak ecnebi memleketlerden bir kısmının ithalâtlarını kontan-
jantömana tâbi tutması ve bir kısmının da dpviz tahdidatı vazetmek suretile ithalâtlarını 
tahdidata tâbi kılması, bu tarzlarla memleketimizden ithal edecekleri mevat miktarları az çok teay-
yün edeceği için ithalâtlarını bu miktarların fevkine çıkartabilmek üzere takas usulünün tatbikında esas
lı bir fayda temini imkânlarını hazırlamış bulunmaktadır. Bu mülâhaza ile ve iktisat vekili Beye
fendinin dahi kani olduğu veçhile tatbikatın çok sıkı bir murakabeye tâbi tutulması şartile encümeni
miz lâyihanın esasını kabul eylemiş ve maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Birinci maddede eşya satın alınmasına dair olan teklifleri toplamak ve icabında takasa tâbi 
tutmak üzere teşkili ^ mevzubahs olan komisyonun icabında takasa tâbi tutmak hu
susundaki salâhiyeti icra Vekilleri Heyeti kararına talik edilmiş ve mubayaadan mütevellit 
her türlü mesuliyetin bütçesinden tediyat yapan daireye ait ve raei kalacağı hakkında dahi maddeye 
bir kayit ilâve olunmuştur. Bundan başka Ikftsat encümeninin ve Hükümetin teklifindeki bu ko
misyona muhtar bir idare sıfatını veren hüküm encümenimizce muvafık bulunmamış mevzuu itiba-
rile nezaket arzeden böyle teşekkülün faaliyet ve tatbikat itibarile tecrübesi henüz sebketmemiş bu
lunduğu nazarı dikkate alınarak doğrudan doğruya İktisat vekâletine tâbi kalması tercih edilmiş ve bu 
hüküm maddeden tayyedilmiştir. 

İkinci madde komisyonun sureti teşekkülünü tesbit etmektedir. Encümenimiz yukarı da dahi arze-
dildiği veçhile mevzuun nezaketi dolayısile ve komisyonu ticarî eephesi itibarile takviye etmek mak-
sadile merkezleri Ankarada bulunan millî bankalai'ea müntahap birer mümessili dahi komisyon âzası 
meyanma almağı muvafık bulmuş ve komisyonda temsil edilen idare ve müesseselere ait işlerin mü
zakeresinde bu idare ve müesseselerden bir mümessilin dahi davet edilmesini faydalı görmüştür. 

Komisyonun teşekkül tarzı ve azasının hüviyet ve vazifeleri itibarile komisyon mesaisine mukabil 
azaya hakkı huzur veya her hangi bir ücret veya tazminat verilmesi mevzubahs olmıyacaksa da bu 
hükmün lâyihada sarahaten ifade edilmesinde fayda mülâhaza edilmiştir. 

Üçüncü madde umumî kâtip muavininin teadül derecesi iktisat vekili Beyin muvafakatile 4 üncü 
dereceden beşinciye indirilmek suretile maddenin diğer hükümleri aynen kabul olunmuştur. 

Lâyihanın diğer maddeleri İktisat eneümenininteklifi veçhile kabul olunmuştur. 

Bu suretle tadilen hazırlanma olan lâyihayı Umumî heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Encümen Rs. M. M. Kâtip 
Gümüşane Konya Tokat Aksaray Çorum Elâziz 
H. Fehmi K. Zaim Süreyya A. Süreyya Mustafa H. Tahsin 

Erzurum İsparta istanbul Kayseri Kıklareli Konya Niğde Sivas ^ 
Aziz Mükerrem Sadettin A. Hilmi Şevket K. Hüsnü Faik Rasim 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Takan komisyonu teşkili hakkında kanun lâyiham 

MADDE 1 — Bedeli Devlet bütçesile hususî 
ve mülhak bütçelerden ve amme müesseseleri 
« Darülfünun gibi » ile menafii umum iyeye ha
dim müesseseler « Hilâliahmer, Himaye i etfal 
gibi » bütçelerinden veya bir imtiyaz işleten mü
essese ve şirketler tarafından ödenmek suretile 
ecnebi memleketlerden ithal edilecek eşyanın satın 
alınmasına ait talep ve teklifleri toplamak ve ica
bında takasa tâbi tutmak ve İcra Vekilleri Heye
tince bu işlerle alâkasından dolayı tensip olunacak 
diğer hususlarla iştigal etmek üzere « Takas ko
misyonu » na.mile İktisat vekâletine merbut muh
tar idareli bir komisvon teşkil olunmuştur. 

MADDE 2 — Komisyon bir umumî kâtip ile 
Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye, (îümrük ve İnhi
sarlar, Nafıa, İktisat ve Ziraat, Sıhhiye vekâlet
lerinin (A) serisinde bulunan memurları arasında 
İcra Vekilleri Heyeti kararı ile tayin olunacak 
birer azadan terekküp eder. 

MADDE 3 — Umumî kâtiplik kadrosu 1452 
numaralı kanuna merbut 1 numaralı cetvelin ikinci 
derecesinde bir umumî kâtip ile 4 üncü derecede 
bir muavin, 9 uncu derecede bir büro şefi, Hinci 
derecede bir mümeyyiz, 14 üncü derecede bir kâ
tipten ibarettir. 

MADDE 4 — Umumî kati]) İcra Vekilleri ka-
rarile, 

Umumî kâtip muavini iktisat vekilinin arzı 
üzerine Reisicumhur kararnamesile, 

Diğer memurlar umumî kâtibin arzı üzerine 
İktisat vekili tarafından, tayin olunur. 

MADDE 5 — Takas komisyonunun vazifeleri 
İktisat vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heye
tince tasdik edilecek talimatname ile tayin olunur. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADÎLt 
Takas komisyonu teşkili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bedeli Devlet bütçesile hususî ve 
mülhak bütçelerden ve amme müesseseleri « Darül
fünun gibi» ile menafii umumiyeye hadim mües
seseler « Hilâliahmer, Himayeietfal gibi» bütçele
rinden veya imtiyaz işleten müessese ve şirketler 
tarafından ödenmek suretile ecnebi memleketlerden 
ithal edilecek eşyanın satın alınmasına ait talep ve 
teklifleri toplamak ve icabında takasa tâbi tutmak 
ve İcra Vekilleri Heyetinde bu işlerle alâkasından 
dolayı tensip olunacak diğer hususlarla iştigal et
mek üzere « Takas komisyonu » namile iktisat ve
kâletine merbut muhtar idareli bir komisyon teşkil 
olunmuştur. Ancak hususî ticaret mecburî takasa 
tâbi* tutulmaz. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Umumî kâtip iktisat vekilinin 
inhası ve icra Vekilleri Heyeti kararile, 

Umumî kâtip muavini iktisat vekilinin arzı üze
rine Reisicumhur kararnamesile, 

Diğer memurlar umumî kâtibin arzı üzerine Ik-
tTsat vekili tarafından tayin olunur. 

MADDE Tayyedilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Takas komisyanu teşkili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bedeli Devlet bütçesile hususî, 
mülhak bütçelerden ve amme müesseseleri ( Da-, 
rülfünun gibi ) ile menafii uhıumiyeye ha
dim müesseseler ( Hilâliahmer, Himayei etfal 
gibi ) bütçelerinden veya imtiyazlı müessese ve 
şirketler tarafından ödenmek suretile ecnebi mem
leketlerden ithal edilecek eşyanın satın alınmasına7 

ait talep ve teklifleri toplamak ve icabında muba
yaadan mütevellit her türlü mesuliyet bütçesinden 
tediyat yapan daireye ait olmak şartile îcra Ve
killeri Heyeti kararile takasa tâbi tutmak ve îcra 
Vekilleri Heyetince bu işlerle alâkasından dolayı 
tensip olunacak diğer hususlarla iştigal etmek üzere 
« Takas komisyonu » namile İktisat vekâletine 
merbut bir komisyon teşkil olunmuştur. Ancak 
hususî ticaret mecburî takasa tâbi tutulmaz. 

MADDE 2 — Komisyon bir umumî kâtip ile 
Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye Gümrük ve İnhi
sarlar, Nafıa, İktisat, Ziraat ve Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet vekâletlerinin (A) serisinde bulunan 
memurları arasından tcra Vekilleri Heyeti kararile 
tayin olunacak birer azadan ve merkezleri Ankara-
da bulunan millî bankalarca müntehap birer mü
messilden terekküp eder. 

Komisyonda temsil edilmeyen idare ve müesse
selere ait işlerin müzakeresinde bu idare ve müesse
selerden bir mümessil dahi davet olunur. 

Komisyon muamelâtı umumî kâtiplik tarafın
dan tedvir edilir. 

Komisyon azasına komisyondaki mesaileri dola-
yısile hakkı huzur veya ücret verilmez. 

MADDE 3 — Umumî kâtiplik kadrosu merbut 
cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen me
murlardan ibaret olup bunlar maaşatın tevhit ve 
teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun ikinci 
maddesine merbut cetvelin İktisat vekâleti kısmına 
ilâve edilmiştir. 

•MADDE 4 — İktisat encümeninin teklifi veç
hile kabul edilmiştir. 
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MADDE 6 — Umumî kâtiplik müstesna olmak 
üzere 3 üncü maddede gösterilen kadrodaki vazi
felere bunların maaş hasıllarını geçmemek şartile 
ücretli memur da tayin olunabilir. 

MADDE 7 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden ırnı-

MADDE 8 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Yusuf Kemal 

Da. V. 
8. Kaya 
Mf. V. 
Esat 
S. t. M. V. 
Dr. Refik 

Ha. V. V. 
8. Kaya 

Na. V. 
Hilmi 

(1. t. V. 
Ali Rana 

berece Memuriyetin nevi 

2 Umumî kâtip 
4 Umumî kâtip muavini 
9 Büro şefi 

11 Mümeyyiz 
14 Kâtip 

13-111-1932 

M. M. V. 
Zekâi 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
Ik. V. 

M. Şeref 
Zr. V. 
Muhlis 

Adet Maaş 

1 125 
1 70 
1 55 
1 35 
1 20 

MADDE 5 — Lâyihanın 6 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Lâyihanın 7 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Lâyihanın 8 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 5 — îktısat encümeninin teklifi veç

hile kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — îktısat encümeninin teklifi veç
hile kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — İktisat encümeninin teklifi veç
hile kabul edilmiştir. 

)erec 

2 
5 
9 

11 
14 

[ CETVEL ] 

e Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Takas komisyonu umumî 
kâtipliği: 

Umumî kâtip 1 125 
Umumî kâtip muavini 1 80 
Büro şefi 1 40 
Mümeyyiz 1 30 
Kâtip 1 20 





Sıra No 150 
Askerlik mükellefiyeti kanununun 105 ve 106 inci maddele
rinin tadili hakkında 1/302 numaralı kanun lâyihası ve Millî 

Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 13-IV-1932 
Sayı 61925 

H. M. M. Yüksek Hcisliyiııe 

M 11 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 105 ve 106 inci maddelerinin tadili 
hakkında M. M. vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12-IV-932 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazaşının ifasına müsaade buyurulması rica olunur efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 104 üncü maddesi hükmüne" tevfikan her seno mükellefiyet 
yaşına giren efrat miktarı bu senelerde fazla olduğundan bedeli naktî kabul edilmektedir. 1926 se
nesinden itibaren bedeli naktî veren efradın miktarı yapılan tetkikat neticesinde tedricen tenakus 
ederek 1926 senesine nazaran beşte bir raddesine yani 900 nefere inmiştir. Bunun sebepleri şun
lardır: *<{ :< • * 

Askerî hizmet esnasında tasarrufu temin için umumî mahiyette mezuniyetler verilmesi bedeli 
naktî miktarının çokluğu ve serveti milliyeniıı buhranlar sebebile azalmış olmasıdır. Serveti milliye 
ve buhranların tevlit eylediği vaziyete binaen vergiler istitaatı milliye nazarı dikkate alınarak ten
kis edildiği bir zamanda bir nevi askerî vergi demek olan bedeli naktinin fahiş rakamlar üzerinde 
sabit kalması hazineye giren paranın beşte dört nisbetinde tenezzülüne badi olmaktadır. Bedeli 
naktiyi bu noktai nazardan tenkis etmek ihtiyacı vardır. 

Diğer cihetten Millî Müdafaa bütçesinde en mühim kalemi t ay inat ve melbusat faslı teşkil etmek
tedir. Talim ve terbiye edilecek efrat mevcudunu, bütçenin istitaatına göre haddi azamiye çıkarmak 
ve böylece ordunun istikbaldeki sefer kıymetini arttırmak Millî Müdafaanın takip ettiği mühim bir 
esastır. Bütçenin gittikçe artan istitaatsızlığı karşısında bu ümniyenin husuli için her çareye baş 
vurmak zarureti görülmektedir. Bedeli naktî efradının ilbas ve iaşeleri kendilerine ait olduğuna 
göre miktarlarının tezayüdü muayyenat ve melbusat fasıllarından bazı mertebe tasarrufu temin et
mekle beraber talim ve terbiye edilecek efrat miktarını da arttıracaktır. Maruzatı vakıaya naza
ran bedeli naktî miktarının 600 liradan 250 liraya tenzili çok faideli olacaktır. 

Nisan 1932 celbinde toplanmış, olan efradın da bundan istifadelerini temin eylemek maksadile 
lâyihanın sonuna bir muvakkat madde ilâve olunmuştur. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. . , - ^ w t : s , :^mm^ " ^ 
i¥. M. encümeni . . . . . . 3 . y _ ^3,2 
/fara/- ATo. ,2i 
İJsas AV 1/302 • * 

Yüksek Reisliğe 

1111 numaralı ve 21 haziran 1927 tarihli askerlik mükellefiyeti kanununun 105 ve 106 inci madde
lerinin tadiline dair olan ve 21-IV-1932 tarih ve 1/302 numara ile encümenimize havale buyıırulaıı 
kanun lâyihası ve esbabı mucibe raporu Millî Müdafaa vekâletinin memuru huzurile müzakere edildi: 

1 - Esbabı mucibede beyim edilmiş olduğu veçhile, her sene askerlik mükellefiyeti yaşına giren 
efrat miktarı ihtiyaçtan fazla olduğundan bedeli naktî usulü devam etmektedir. Lâkin bedeli nakti-
nin 600 lira gibi nisbetcn yüksek bir meblâğ olması bu varidat membaından hazinenin istifadesini 
tahdit ediyor. Bu meblâğın tenzili suretile bedel vereceklerin çoğaltılmasından hazineye mühimce 
istifade tenlin edileceğine şüphe yoktur. Bedeli naktî vereceklerin çoğalması orduca iaşe ve ilbas 
(masraflarının bir dereceye kadar azalmasını da mucip olur. (jünkü bu efradın doyum ve giyim mas
rafları kendilerine aittir. 

Binaenaleyh bedeli naktî miktarının altı yüz liradan 250 liraya indirilmesi muvafık görülmektedir. 
2 - Maksat bedeli naktî usulüne hasbelhal.kolaylık ve bu varidat membaına genişlik yapmak oldu

ğuna göre, teklif lâyihasmdaki 105 inci maddenin 2 inci duraktan sonraki « bedeli naktî vermek 
istiyenler içtima gününden en aşağı on gün evvel bu arzularını askerlik şubelerine veya sefaret ve 
konsolosluklara bildirmeğe mecburdurlar. Ancak bu suretle haber verenlerin bedeli naktileri içtima gü
nüne kadar (içtima günü hariç) kabul olunur » kısmının koyduğu kayda lüzum görülmemiş ve bu kı
sım çıkarılmıştır. 

Keza bedeli naklinin, cari olduğu üzere, defaten veya iki ta'ksiıtte verilmesi usulünün değiştirilme
sinde yani mutlaka defaten verdirilmesinde ayrıca bir fa ide görülmediğinden, iki taksit imkânı ke-
makân bırakılmıştır. 

3 - Muvakkat maddede: 1932 senesi nisan celbinde bedel vereceklerin bedelleri bir mayıs tarihine 
kadar kabul olunur » kaydi - bu celbin yapılması üzerinden elyevm ıbir zaman geçmiş olması ve 
lâyihai kanuniyenin katı şekil alması için de bir müddet daha geçeceği sebebile - maksada göre 
tadil edilmiştir. V, 

4 - Esas kanunun muhtelif maddelerinde (şehbender) kelimesi yazılı olduğundan kanunda ahengi 
muhafaza mülâhazasile (konsolosluk) kelimesi yerine (şehbenderhane) yazılmıştır. Eneümenknizce 
kabul olunan şekil arz ve takdim kılındı. 

Aza Aza 
Kırşehir Elâzîz 

L. Müfit Ahmet Saffet 

M. M. En. 
Giresun 

İhsan 
Aza 

Ordu 
liecai 

Reisi M. M. 

Aza 
Cebelibereket 

Naci 

Ki i. Aza Aza 
Kastamonu Tokat 

A. Hıza Hüsnü 
Aza Aza 

Burdur Balıkesir 
Halit Enver 

Aza 
(Jümüşane 

Şevket 

Aza 
Toka/t 

B. Lûtfi 

1 ; 

Bütçe encümeni mazbtası 

T. B, M. M. f 
Bütçe encümeni , f ! ' ~\ 7 - V - 1932 

M. No. 110 • \ ^fhJ^k 
Esas No. 1/302 ^ % 3 f p F | H 

Yüksek Reisliğe 
Askerlik mükellefiyeti kanununun 105 ve 106 inci maddelerinin tadili hakkında olup Millî Müdafaa 
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encümeninin mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan kantin lâyihası MÜH. MüdMait vekili $e-
kâi Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere ohtndıt. 

Encümenimiz merbut esbabı müeibelerin tetkikinden ve Millî Müdafâa vekili Beyin izahatındarl 
sonra lâyihanın heyeti ümıtmiyesi hakkındaki mülâhazatı varit ve mıtsip göt'miiş ise de. İâyihariın 
maksadı tedvinini nazarı itibare alarak bedeli naktinin miktarca tenzilinden başka bedeli naktî veren 
efradın talim müddetlerinin dahi dört veya hiç olmazsa beş aya indirilmesinde fayda mülâhaza eyle
miştir. Ancak işin teknikle alâkadar olan bu mevzuda bir karar almağı kendi salâhiyeti dahilinde 
görmediği için lâyihanın heyeti umumiyesini teklif olunan esaslı hutut dahilinde kabul eylemiş ve 
yalnız birinci maddeye idarei hususiyelere ait hissenin dahi ayni nisbet dahilnde tenzilini tazammun 
eden bir hüküm ilâve eylemeği ve muvakkat maddedeki otuz günlük müddeti efrat kıtalarına iltihak 
etmiş bulunmak dolayısile yeni ahkâma ittılâ hâsıl edebilmeleri için gayrikâfi görerek kırk beş güne 
çıkarmak suretile bu maddede tadilât yapmağı muvafık görmüştür. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur, 

Encümen Reisi M. M. Kâtip 
Oümüşane Konya Tokat Ankara Çorum Elâziz İsparta Kırklareli 

Talim müddetinin 
II. Fehmi K. Zaim Süreyya Y. Galip kemakân altı ay kal-
Konya Manisa Sivas Sivas masına muhalifim. 

K. Hüsnü M. Turgut Haşini M. Remzi Mustafa H. Taksin Mükerrem M. Nahit 



HÜKÜMETİN TEKBİFt 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanu
nunun 10:") ve 106 met hnaddeîerinı muad-

dil kanun lâyihasf 

BİRİNCİ MADDE — Askerlik mükellefiyeti 
kanununun 105 ve 106 inci maddeleri aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

105 inci madde — Bedeli naktî miktarı iki yüz 
elli liradır. Bunu mükellef veya namına aharı, 
Türkiye dahilinde mal sandıklarına ve ecnebi mem
leketlerde sefaret ve.konsolusluklara ı-esmî makbuz 
mukabili defaten verir. Bedeli naktî vermek isti-
yenler, içtima «ününden en aşağı on gün evvel bu 
arzularını askerlik şubelerine veya sefaret ve kon
solosluklara bildirmeğe mecburdurlar. Ancak bu 
suretle haber verenlerin bedeli naktileri içtima 
günü (hariç) ne kaddr kabul olunur. 
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 
10') ve 106 inci maddelerini muaddil kanun 

lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Askerlik mükellefiyeti 
kanununun 105 ve 106 inci maddeleri aşağıdaki 
şekilde la d i I edilmiştir: 

106 inci madde — Bedeli naktî verenler, mu
hallerinde bulunan veya yol masrafı kendileri ta
rafından verilmek ve tâlimü terbiye işkâl edilme
mek şart il e arzu ettikleri piyade alaylarında (sa
katlar geri hizmetlerde) altı ay talim yapmağa 
borçludurlar. 

Bedel vermiş olanlardan hastalık, mahpusluk 
ve yolların 'kapanması gibi iradesi haricinle bir 
sebep olmaksızın Millî Müdafaa vekaletince tayin 
olunan zamanda talime gelmiyenlerin talimleri iki 
kat yaptırılır. Arkadaşlarının terhisine kadar gel-
miyenlerin muvazzaf hizmetleri tamamlattırılır ve 
bedelleri geri verilmez. (Hasta ve mahpus olanlar 
veya yola çıkamıyanlar talim zamanından evvel 
mazeretlerini bulundukları mahal askerlik şubele
rine veya sefaret ve konsolosluklara, bunlar da key
fiyeti asıl şubelerine bildirmeğe ve buna müteallik 
rapor ve şahadetnameleri göndermeğe borçludur
lar). 

Bedel efradının izin, tebdilhava, firar ve hapis
likte ve ceman on beş günden fazla hastanede 
ve istirahatta geçirdikleri müddetler talim müd
detine mahsup edilmez. 

İKtNCt MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

10') inci madde — Bedeli naktî miktarı 250 
( iki yüz elli ) liradır. Bunu mükellef veya na
mına aharı Türkiye dahilinde malsandıklarma ve 
ecnebi memleketlerde sefaret ve şehbenderhane-
lere resmî makbuz mukabili defaten veya iki tak
sitte verir. Bir taksitte vereceklerin içtima günü
ne kadar ( içtima günü hariç ) ve iki taksitte ve
recekleri birinci taksit olarak yarı miktarını içtima 
gününe kadar ve ikinci taksiti altı ay içinde ver
meleri lâzımdır. İkinci taksiti zamanında vermi-
yenlerin verinceye kadar muvazzaf hizmetleri de
vam eder. İkinci taksiti vermiyenlere birinci taksit 
geri verilmez. 

106 inci madde — Bedeli naktî veıvnler kendi 
mahallerinde bulunan veya yol masrafı kendileri 
tarafından verilmek ve talimü terbiye işkâl edil
memek şart ile arzu ettikleri yerde bulunan piyade 
alaylarında ( sakatlar geri hizmetlerde ) altı ay 
talim yapmağa borçludurlar. 

Bedel vermiş olanlardan, hastalık, mahpusluk 
ve yolların kapanması gibi iradesi haricinde bir 
sebep olmaksızın, Millî Müdafaa vekâletince tayin 
olunan zamanda talime gelmiyenlerin talimleri iki 
kat yaptırılır. Arkadaşlarının terhisine kadar ta
lime gelmiyenlerin muvazzaf hizmetleri tamamlat
tırılır ve bedelleri geri verilmez. ( Hasta ve mah
pus olanlar veya yola çıkamıyanlar talim zamanın
dan evvel mazeretlerini bulundukları mahaller as
kerlik şubelerine veya sefaret ve şehbenderhane-
lere, bunlar da keyfiyeti asıl şubelerine bildirmeğe 
ve buna müteallik rapor ve şahadetnameleri gön
dermeğe borçludurlar. ) 

Bedel efradının izin, tebdilhava, firar ve hapis
likte ve ceman on beş günden fazla hastanede veya 
istirahatta geçirdikleri müddetler talim müddetine 
mahsup edilmez. 

İKİNCİ MADDE 
den muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihin-
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ I 

MADDE 1 — 21 haziran 1927 tarih ve 1111 nu
maralı askerlik mükellefiyeti kanununun 105 ve 
106 inci maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiş
t i r : 

MADDE 105 — Bedeli naktî miktarı iki yüz 
elli liradır. Bunu mükellef veya namına aharı 
Türkiye dahilinde malsandıklarına ve ecnebi mem
leketlerde sefaret ve şehbenderhanelere resmî mak
buz mukabili defaten veya iki taksitte verir. Bir 
taksitte vereceklerin içtima gününe kadar ( içtima 
günü hariç ) ve iki taksitte vereceklerin birinci 
taksit olarak yan miktarını içtima gününe kadar 
ve ikinci taksiti altı ay içinde vermeleri lâzımdır. 

İkinci taksiti zamanında vermiyenlerin verinci-
ye kadar muvazzaf hizmetleri devam eder. 

İkinci taksiti veremiyenlere birinci taksit geri 
verilmez. 

Bedeli naktiden idarei hususiyelere ayrılan his
se dahi on iki de beşine indirilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümle

rini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Muvakkat madde — 1932 senesi nisan celbinde 
belel vereceklerin bedelleri 1 mayıs 1932 tarihine 
kadar kabul olunur ve bunlardan mürettebata sev-
kedilmiş olanlar da bu haktan istifade ederelr. 

1932 nisan celbi için bedeli naktî olarak altı 
yüz lira vermiş olanların fazla tediyatı iade olunur. 

n - IV -1932 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 
M İ V. Na. V. 
Esat Hilmi 

G. I. V. 
Ali E an a 

İsmet Yusuf Kemal 
Ha. V. V. Mal. V. 
Şm Kaya M. Abdülhalik 

Ik. V. S. I. M. V. 
M. Şeref Dr. Refik 

Zr.' V. 
Muhlis 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümle-
rini icraya, İcra vekilleri Heyeti memurdur. 

MUVAKKAT MADDE —- 1932 nisanında cel-
bedilmiş ve kıtaat ve müessesata «evkedilmiş olan
lardan bedel vereceklerin bedelleri bu kanunun 
neşrinden itibaren nihayet otuz gün zarfında kabul 
olunur. 

1932 nisan celbi için bedeli naktî olarak defa
ten altı yüz lira veya bunun birinci taksiti olarak 
üç yüz lira vermiş olanların fazla tediyosi iade 
olunur. 
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MUVAKKAT MADDE — 1932 nisanında celbe-
dilmiş ve kıtaat ve müessesata sevkedilmiş olan
lardan bedel vereceklerin bedelleri bu kanunun 
neşrinden itibaren nihayet kırk beş gün zarfında 
kabul olunur. 

1932 nisan celbi için bedeli naktî olarak defaten 
altıyüz lira veya bunun birinci taksiti olarak üç 
yüz lira vermiş olanların fazla tediyesi iade olu
nur. 





Sıra NQ 120 ve 122 ye ilâve 
11)31 senesi bütçe kanununun 24 üncü nîaddesile pansiyon kanununun me
ccani talebe hakkındaki maddesinin tefsirine dair 3 /98 ve Şebin Karahisar 
mebusu merhum Ali Sururi Ileyin yetim kalan çocuklarının sıecoani tahsi

line mütedair Umumî heyet kararının tefsiri hakkında*3/124 numaralı 
Başvekâlet tezkereleri ve Maarif encümeni mazbatası 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 8\V\1932 
Karar $ W 

Esas X° 3/98 3/124 
Yüksek Reisliye 

Şarkî Karahisar mebusu merhum Ali Sururi Beyin oğlu M i tat Efendi ile lise ve orta mek
teplerin ilk kısımlarında leylî meccani iken 22 temmuz 1931 tarihli bütçe kanunu leylî 
meccanî talebe alınmaması hakkındaki 24 üncü maddesi dolayısile müsabaka ile de orta sınıf
lara geçemiyen talebe hakkında tefsiri havi olup Heyeti umumiyece encümenimize tevdi olu
nan iki mazbata tekrar tetkik olundu: 

Filvaki 22 temmuz 1931 tarihli bütçe kanununun 24 üncü maddesi liselere ve orta mek
teplere leylî meccanî talebe kabul etmesini menetmiş olması hasebile 91 5 numaralı kanuna 
tevfikan her ders senesi başında yapılması icap eden müsabaka imtihanları ilân edilememiş 
ve bu suretle de lise ve orta mekteplerin ilk kısımlarındaki leylî meccanî talebe tahsillerini 
devam ettirmek vesilesini bulamamışlardır. 

Gerek merhum Ali Sururi Beyin oğlu Mitat Efendinin ve gerek lise ve orta mekteplerin 
ilk kısımlarındaki leylî meccanî talebenin lise tahsillerinin ikmal etmeleri imkânını vermeği 
münasip gören encümenimiz bu maksadı temine muvafık olmak üzere hazırlamış olduğu kanun 
lâyihasını Yüksek Meclisin tasvibine arzeder. 

Maarif En. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Erzurum Sinop Afyon Karahisar Muş Ordu Urfa 
Nafi Atuf K. O. Hakkı Hamdi Re/et 

Aza Aza Aza 
Yozgat Şebin Karahisar Çankırı 

A. Cevdet S. Maksudi Talat 

MAARİF ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
Lise ve orta mekteplere alınacak leylî meccanî talebe hakkındaki 8 haziran 1926 tarih ve 915 

numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

Madde 1 — Lise ve orta mekteplere alınacak leylî meccanî talebe hakkındaki 8 haziran 
1926 tarihli ve 915 numaralı kanuna aşağıdaki maddeler tezyil olunmuştur. 

22 temmuz 1931 tarihli bütçe kanununun 1 esrinden evvel orta mektep ve liselerin ilk 
mektep sınıflarına kabul edilmiş leylî meccanî talebeden sınıf imtihanlarını muvaffakiyetle 
verenlerden yetim veya fakir olanları 8 haziran 1926 tarih ve 915 numaralı kanunun ahnâmına 
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tâbi olmaksızın orta mekteplerde ve liselerde meccanen leylî olarak tahsillerine devam ederler. 

Bu gibiMeylî meccani talebeden olopta'«alifüz2ikir bütçe* kanunundan sonra leylî mecca-
niliklerine nihayet»verilmiş olan< talebe de bu hükümden istifade ederler. 

Madde 2 — Bu kanunun neşrinden sonra lise ve orta mekteplerin ilk mektep sınıflarına 
leylî meccani talebe .kabtfgedilmez. 

Maddfe 3 —Bu kanunneşra*»tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maarif vekili memurdur. 



Sıra No 152 
I nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanuna bir madde tez-
yili hakkında I/2II numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve 

İçtimaî Muavenet ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22 - XII -J 931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/4357 

B. M. M. Yüksek Reislifjino 

1 nisan 926 tarih ve 796 numaralı kanuna zeylen S. İ. M. vekâletince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 21 -XII- 931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

İstanbul Yenibahçe Oureba Hastanesi etibba ve bilûmum memurini sıhhiyenin 796 numaralı 
ve l nisan 926 tarihli kanun ahkâmına tâbi olduklarına dair 

kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Hususî idarelerle belediyelerde vazife alan etibba, eczacı, diştabibi, başhemşire, hemşire, 
ebe, küçük sıhhat memurları ve emsali bilûmum sıhhî memurların nasıp ve vekâlet emrine 
alınmaları, tebdil ve terfileri ı nisan 926 tarih ve 796 numaralı kanun mucibince vekâleti-
mizce icra edilmekte, tababet ve şuabatı mensubini bu suretle yeknesakve muntazam muame
leye tâbi tutulmakta oldukları halde İstanbul - Yeribahçe Oureba Hastanesi etibba ve diğer 
memurini sıhhiyesi istisna teşkil etmekte olduklarından bunlarında zatî muamelelerinin 
Vekâletimizce icrasını teminen bir maddelik lâyihai kanuniye tanzim ve takdim kılındı. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
S. 1. M. encümeni 1-1-1932 
Karar No: 4 
Esas No: 1/211 

Yüksek Reisliğe 

1 nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanuna zeylen S. 1. M. vekâletince hazırlanan ve Başvekâleti 
Celileden gönderilip encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası esbabı mucibesile beraber mü-
talea ve müzakere olundu: 

Hususî idarelerle belediyelerde vazife alan tabip, eczacı ve sair sıhhat memurlarının nasıpları 
ve vekâlet emrine alınnLalarıııın, tebdil ve terfilerinin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince iç-
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ra edileceğine dair olan mezkûr .79(5 numaralı kanun ahkâmına İstanbul Yenibahce Guraba has
tanesi sıhhat memurlarının da tâbi olmaları eneümeniınizce muvafık görülerek kanun lâyihasının 
aynen kabulüne karar verilmiştir. 

S. J. M. En. Rs. Na. M. M. 
Bursa Aydın 

M. Dr. Refik 
Aza 

Niğde 
Ahmet Vef-ik 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 21 - IV - 1932 
M. No. 82 

Esas No. 1/211 

Yüksek Reisliğe 

1 nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanuna bir madde tezyiline dair olup Başvekâletin 22 - XI I -
1931 tarih ve 6/4357 numaralı tezkeresile encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası ve bu baptaki 
S. 1. M. encümeni mazbatasile birlikte S. I. M. vekili Dr. Refik Bey hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. Merbut esbabı mııcibeye ve Vekil Beyden alınan izahata nazaran istanbul Yenibahce 
Gureba Hastanesinin kadrolarile memurini sıhhiyesinin sureti tesbit ve tayinleri hakkında S. I. M. en
cümenince dermeyan olunan noktai nazar ve mütaleaya eneümeniınizce dahi iştirak olunarak lâyi
hanın mezkûr encümenin teklifi veçhile kabulü kararlaştırılmıştır. Umumî heyetin tasvibine arzohı-
nur. 

Reis M. M. 
Gümüşane Konya Manisa Çorum Erzurum Niğde Kırklareli Kayseri Aksaray 
11. Fehmi K. Zaim M. Turgut Mustafa Aziz Faik M. Nakit A. Hilmi A. Süreyya 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1 nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanuna bir madde tezyili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yenibahce Gureba Hastanesinin kadrosu, etıbba ve Anlûmıım memurini sıhhiyesi 1 
nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanun ahkâmına tâbidir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Başvekil ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili me

murdur. 
21 - XII - 1931 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V, Na. V. 
• îs?net Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 

İk. V. S. İ. M. V. 
31. Şeref Dr. Refik 


