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1 — Arzuhal encümenince ittihaz olunan 568 

numaralı karar hakkında dahilî nizamnamenin 57 
nci maddesine tevfikan tanzim olunan 5/18 nu
maralı mezkûr encümen mazbatasına dair Bütçe 
encümeni mazbatası 18:19 
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2 — Van gölü işletme idaresi 1982 senesi büt

çesinde 10 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/459 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 19:20,21 

3 — Seyrisefain idaresince 1932 senesi zarfın
da yapılacak istikraza Maliye vekâletinin kefa
letine dair 1/439 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası 20:22,22:25 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Mülga donanma cemiyetinin zıyaa uğratılan seksen 

bin lira alacağı hakkında Manisa mebusu Refik Şevket 
Beyin sualine Millî Müdafaa vekili Zekâi ve Maliye ve
kili Mustafa Abdülhalik Beylerin cevapları dinlendikten 
sonra 1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılması hakkındaki ka
nun lâyihası müzakere ve kabul edildi. 

1 — Arzuhal encümenince ittihaz olunan 568 
numaralı karar hakkında dahili nizamnamenin 57 
nci maddesine tevfikan tanzim olunan 5/18 numa
ralı mezkûr encümen mazbatasına dair Bütçe en
cümeni mazbatası fi] 

fil 21 numaralı matbuana ilâve zaptın sonu
na merbuttur 

Seyrisefain idaresince yapılacak istikraz hakkındaki 
lâyihanın İktisat vekilinin huzurile müzakeresi takarrür 
ettikten sonra perşembe günü toplanılmak üzere inika
da nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

-J'J.sal. h'uşen Eşref Haydar tillşlü 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
REŞÎT B. ( Gazi Antep ) — Efendim, zaten 

Arzuhal encümenimizin vermiş olduğu karar nak-
ten tediye şeklinde değildir. Yalnız ilâm hük
münün infazı lâzımdır demiştir. Parayı hangi 
suretle verirse versin. Parayı peşin olarak vere
cek değildir. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümü-
şane ) — O halde mesele yoktur, tnfaz esastır. 

2 _ HAVALE EDİLEN EVRAK 
Tezkereler 

1 — Menkul ve gayrimenkul emval ile bunların intifa 
haklarının ve daimî vergilerin mektumlarmı haber ve
renlere verilecek ikramiyelere dair kanunun birinci mad
desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
2 — Beynelmilel yardım birliği mukavelesine bazı 

ilâveler yapılması hakkında 1/169 numaralı kanun lâ-! 
yihası ve Hariciye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

3 — Konya ovası sulama idaresinin 1932 senesi bütçe 
kanununun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi ve mezkûr 
kanuna bazı maddeler ilâvesi hakkında 1/479 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruzna
meye) 

4 — Pariste imzalanan otomobil seyrüseferine mü
teallik beynelmilel mukavelenamenin tasdiki hakkında 
1/5 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Hariciye 
encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

5 — Sovyet Rusyada bulunan elçilik ve konsolosluk 
memurlarından temsil tahsisatı alanların maaşlarına 

yapılacak zamaime ve Hariciye vekâletile Düyunu umu
miye 1932 senesi bütçelerindet 30 000 liralık münakale 
yapılmasına dair 1/474 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — Türkiye Cümhuriyetile Belçika Hükümeti ara
sında aktedilen ikamet mukavelenamesinin tasdiki hak
kında 1/354 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

7 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya Hükümeti ara
sında aktedilen itilâf namenin tasdiki hakkında 1/471 nu
maralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Millî Müdafaa en
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

8 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, belediye 
vergi ve resimleri kanununun 6 ncı maddesindeki apar. 
tıman kaydinin tefsiri hakkında 4/41 numaralı takriri 
ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

Muhtelif 
9 — Vilâyet umumî meclisinin toplantısı münasebe-

tile Bilecik ve Zonguldak valiliklerinden gelen tazimat 
telgrafları 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14,10 

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER : Ruşen Eşref B. (Afyon Karahisar), Haydar Rüştü B. ( Denizli ) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Tediye şeraiti hususî kanunlara tâbidir. 

KESİT B. ( Gazi Antep ) — Mesele bundan iba
rettir. Zaten ben encümen namına söylüyorum. 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüsane ) Beraberiz. 
REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Arkadaşlar, 

Arzuhal encümenini, Adliye encümenini ve binni-
haye Bütçe encümenini meşgul eden bu işin ma
hiyeti asliyesine girmeğe hiç lüzum yoktur. Yal
nız benim anladığım şu vardır. Bu istimlâkin be 
deli meselesi vardır. İstimlâk bedelinin tediyesi 
bono ile mi olmak lâzımdır; yoksa nakten mi 
olmalıdır? Dava tefsir edilmek için buraya gel
miştir. 

Adliye encümeni mazbatasında bu hususta te
diyenin hangi nevi, hangi şekil para ile olacağına 
dair sarahat yok. Deniyor ki ilâm vardır, katidir, 
infazı lâzımdır. Bu zaten teşkilâtı esasiyemizin 
muhtevasını teyit eden bir karar olduğu için ta-
biatile mutadır. Şimdi bendeniz bir başka noktai 
nazardan mütalea yürüteceğim. Bir alacaklı Ma
liye vekâletine müracaat ediyor. Benim paramı 
ver diyor. Maliye vekâleti diyor ki; senin istedi
ğin para filân tarihte tahakkuk etmiştir. Ona 
göre ben sana para vermeyeceğim, bono verece
ğim, diyor. 

AHMET İHSAN B. ( Ordu ) — Demedi. 
REFİK ŞEVKET B. ( Devamla ) — Bence 

bono versin, para versin mahiyeten Devlet hay
siyetini taşıyan kıymetler olduğu için müsavidir. 
Ancak şu veya bu tediye ve tahsil farkları var
dır. Şinidi arkadaşlar, Maliye vekâletinin bu ha
reketi nedir? Kendisile münasebette bulunduğu bi
risinin hakkı noktasından münasebette olan şa
hısla vaki ihtilâfı nazardır. O' halde Maliye ve
kâleti kendisini noktai nazarında haklı bulu
yor. Haklı olduğunu iddia eden şahıs da kendisini 
haklı buluyor. Mesele tefsir meselesinden çıkar. 
Alacaklıya nazaran doğrudan doğruya kanunun 
muhteviyatım tatbik veya ademi tatbik noktasın
dan Maliye vekâleti aleyhine bir idarî dava açıl
masına sebebiyet verir. Katiyen tefsir değildir. 
(Zaten tefsir yoktur sesleri). 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüsane) — Arzuhal encümeninin alâkada-
ranm müracaati üzerine ittihaz edilen kararlan 
var. Bütçe encümeni Heyeti umumiyeden neticeyi 
talep etti. Heyeti umumiyeye kararla tevdi etti. 
Maliye vekâleti tefsir istemedi. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — O halde Büt
çe encümeninin yazdığı şey mahiyeti itibarile ta
mamen tefsirdir. Bendenizce Arzuhal encümeninin 
dahi bono veya banknot verilmesi lâzımdır yolun
da verdiği karara da lüzum yoktur. Çünkü niha-
yeten Şûrayi devletin teessüsüne sebep olan mese
le taaddii idaridir. Devlet tarafından ashabı hakkın 
noktai nazarma muhalif bir fiil ve hareket vuku-
buldu mu onun tashih mercii Şûrayi devlet olmak 
noktasından bence bu adama; Şûrayi devlet kapısı
nı gösterip bana bono veriyorlar diye oradan, 

Maliye vekâletini ilzam edecek bir karar almak 
en doğru bir yoldur. (Kanun var sesleri). 

Bendenizin noktai nazarımdan bu mütalealann 
yerine, a,damı Şûrayi devlete göndermek en doğru 
bir hareket olur. (Gürültüler, Şûrayi devlete gide
mez sesleri). 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüsane) — Efendim, bir kelime arzedeyim 
ki vatandaşa, Millet Meclisinde arzuhalini al da 
falan kapıya git, diyemeyiz. Teşkilâtı esasiye kanu
nu Meclise müracaat hakkını vermiştir. Encümen 
arzuhalini almış, noktai nazarını beyan etmiş, ni
zamname mucibince Heyeti umumiyeye gelmiş 
Heyeti umumiye Bütçe encümeninden mü
talea sormuş. Biz de mahsubu umumî kanununun 
sarih hükümlerini delâilile arzettik. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, Refik Şev
ket Bey hukukçu olduğu halde hukukî olan bir 
davanın Şûrayi devlete gitmesini teklif ediyor. 
Halbuki bu dava idarî bir dava değildir ki Şûrayi 
devlete göndeıilsin. Ortada idarî bir mesele yoktur. 
Mahkeme hükmünü vermiş, mezkûr hüküm kesbi 
katiyet etmiş. İnfazı ciheti için Meclise müracaat 
vaki olmuş. Mesele bundan ibarettir. Burada para 
vermek mi lâzımdır, yoksa bono ile mi tesviye edi
lecektir. Bu husustaki encümen mazbatası Heyeti 
umumiyeye gelmiştir. Şûrayi devlete ne lüzum var
dır? (reye konsun sesleri). 

REİS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

^ — yun gölü işletme idareni 1932 nenesi bütçe
sinde 10 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/459 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası fil 

REİS — Lâyihanın müzakeresine başlıyoruz. 
Söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Van gölü işletme idaresinin 1932 malî senesi 
bütçesinde bazı tadilât yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Van gölü işletme idaresinin 1932 
malî senesi bütçesine merbut (A) işaretli cetvelde 
dördüncü faslın birinci maddesinden 4 500 ve ikin
ci maddesinden 3 500 lira tenzil edilerek üçüncü 
faslın ikinci maddesine naklolunmuştur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Van gölü işletme idaresinin 1932 
malî senesi bütçesine merbut (A) işaretli cetvelde 
üçüncü faslın ikinci maddesi ismi (duba inşa ve ta
mir masrafı) ve dördüncü faslın altıncı maddesi 
ismi de (mubayaa olunacak makinelerle alât ve 
edevatın ve yeniden yapılacak duba malzemesinin 

[î] 41 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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nakliye masrafı) suretinde tadil edilmiştir. 

REÎS — İkinci maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

3 — Seyrisefain idaresince 1933 senesi zarfında 
yapılacak istikraza Maliye rekâletinin kefaletine 
dair 1/439 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası [1] 

REÎS — Seyrisefain idaresinin yapacağı istik
raza dair olan lâyihai kanuniye hakkında söz iste
yen var mı? 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — İktisat vekili 
beyefendi izahat vereceklerdi. 

İKTİSAT VEKÎLÎ MAHMUT CELÂL B. (İz. 
mir) — Efendiler, Seyrisefain idaresinin kömür 
şirketine (500) küsur bin lira borcu vardır. Lâzi-
müttediye bir borçtur. Diğer bazı borçlan meya-
nında bunun da ödenmesi lâzımdır. Ayni zaman
da Seyrisefain idaresinin vaktile bir kaza neticesi 
olarak Zonguldak limanında Akdeniz vapurunun 
batması dolayısüe gene şirkete borçlu bulunduğun
dan buna dair de halledilmesi lâzımgelen bir mese
lesi vardır. Aşağı yukan bu mesele üzerinde bir 
itilâfa varılmıştır. Fakat neticelenmemiştir. Ne
ticelendiği takdirde Seyrisefainin lehine olarak 
mühim bir menfaat temin olunacaktır. Bunun taf
silât ve teferruatile Heyeti aliyenizi rahatsız et
mek istemem. Beklenilen itilâfa varılmak için bu 
paranın elde bulunması, Seyrisefain idaresi için 
arzettiğim gibi faideli olacaktır. Çare olarak ta 
Hükümetin kefaletile bu parayı istikraz etmek ni
yetindedir. 

Kanun lâyihası bu maksatla sevkedilmiştir. 
Hükümetin kefaleti olmadıkça istikraz yapmak 
müşküldür ve hatta diyebilirim ki gayrimümkün-
dür. Kanun çıktıktan sonra, hem şeraiti tediye 
hakkında Maliye vekâleti ile anlaşılarak Hazine 
borcu tahtı emniyete alınacaktır ve hem de Sey
risefain idaresinin bu meselesi halledilmiş olacak
tır. İlâve olarak şunu da söyliyeyim ki Seyrise
fain idaresi, bundan sonra alacağımız tedbirler 
neticesi olarak, tediye kabiliyetini ihraz ede
cektir. 

Meselâ bu idarenin Îskenderiyeye yaptığı sey
rüsefer her sene olduğu gibi bu sene bilhassa 

[Ij 38 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

300 000 lira gibi bir külfet tahmil etmiştir. He
yeti vekileye müracaat edilmiştir. Seyrisefain 
idaresinin 300 000 lira gibi bir zararmı ya süb
vansiyon suretile halledeceğiz veyahut başka su
retle kapatacağız. Her iki takdirde dahi hu 
300 000 lira hiç olmazsa zarardan kaçınmak su
retile elde edilmiş olacaktır. Diğer taraftan 
Meclisi Âlinize yeni vaziyet hakkında hazırla
dığımız diğer kanun lâyihasını yakmda takdim 
edeceğiz. 

Binaenaleyh Seyrisefain idaresini, bu günkü 
vaziyetine nazaran, istikbalde daha iyi bir şekle 
sokmağa çalışacağız. Hükümet kefil olduğu tak
dirde bunun tediyesinde diğerleri gibi büyük 
müşkülât olmayacakta*. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaşlar, 
Seyrisefain idaresinin ( 500 000 ) lira istikrazına 
Maliye vekâletinin kefaletini mutazammm olmak 
üzere teklif edilen maddei kanuniyenin esbabı 
mucibesi içerisinde dermeyan edilen davanrn, 
mukavele ve ihtilâfın, mahiyetini bilmiyorumz. 
Fakat kendisine itimat ve hürmet ettiğimiz İkti
sat vekili arkadaşımızın verdiği izahat ve teminatı 
tabiatile hüsnü telâkki ederek iyi nazarla bakmak 
mecburiyetindeyiz. Yalnız bundan evvelki içtima-
larda mevzubahs ettiğim veçhile, Seyrisefain ida
resi bir Devlet müessesesidir ve Devletin bir mües
sesesi olmak itibarile, bütün efal ve harekâtında, 
Devletin haysiyeti, şerefi bizatihi mündemiçtir ve 
dahildir. Nasü M; elimizde mevcut ve geçmiş 
kanunlar mucibince Maliye vekâleti diğer Devlet 
dairelerine kefalet ettiği zaman, o Devlet dairele
rinden borçlan mukabilinde bir teminat istemi
yorsa, icap eder ki bu günkü Devletçiliğin ifham 
ettiği mana itibarile de Seyrisefain idaresinden bir 
teminat almasın. Zaten Bütçe encümeni mazbata
sında konmuş olan bir kayitte eğer, bu teminat 
verilirse, Seyrisefain idaresinin muamelâtına halel 
gelmemek şartile verilsin deniyor. Bendeniz bu gibi 
izahatın faidesini münkir değilim. Geçen celsede 
İsmet Bey tarafmdan Maliye vekili bey arkadaşı
mıza (teminat olarak ne alacaksınız?) denildiği za
man, cevaben hasılatından bir miktar .. . denil
miştir. 

Arkadaşlar, 1 351 356 lira bir bütçe açığı ile 
senesi içerisinde makinesini çevirmeğe mecbur 
olan bu dairenin istikraz edeceği 500 bin lirayı da 
Maliye yevmi hâsılatından temin etmeğe kalkarsa 
Bütçe encümeninin yukandaki hayırhahane nasi
hati olduğu yerde kalır, hiç bir faide hâsıl olmaz. 
Onun içindir ki bendeniz prensip itibarile seyri
sefain idaresi için kefaletin bir teminat mukabi
linde olmasını katiyen devletçilik prensibine ve 
Devlet müessesatı arasında müesses itimada gay-
rimuvafık görüyorum. Bu bir. 

İkincisi, Bütçe encümeni ile Maliye vekili bey 
arkadaşımızdan bir noktayı sormak ve öğrenmek 
istiyorum. Bu kanun münasebetile Seyrisefain 
idaresinin geçen seneki bütçesini tetkik ettim. 
O bütçede Seyrisefain idaresinin geçen seneye ait 
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olmak tisere düyunu 84 bin küsur lira gösteril
miştir. Şimdi bizden 500 bin lira alınrpta borcu 
tesviye edilecek olursa bütçede olmayan bir borç 
için para vermek vaziyetinde kalmış olmayacak 
mıyız? Çünkü bu para Seyrisefain idaresi bütçe
sinde gösterilmemiştir. Binaenaleyh bize gösteril
memiş, hesabı verilmemiş ve edası tahakkuk et
memiş olan bir borç için bu parayı nasıl verebi
liriz? Buna malî kanunlarımız ne dereceye kadar 
müsaittir? Gerek bütçe encümeninden ve gerek 
Maliye vekili beyden bu noktayı tavzih etmele
rini rica ederim. Eğer bu noktalar kanuna uy
gun ise bendeniz, bilhassa Celâl Beyin bütçede 
tasarrufu temine doğru hareket ettiklerini, sani
yen yeni bir teşkilâtla Seyrisefain idaresine yeni 
bir cereyan verecekleri hakkındaki teminatını 
esa3 ittihaz ederek ve bu paranın da tediyesile 
Devlete bir çok menfaat verileceği yolundaki ifa
delerini hüsnü telâkki ile bu kefalete mâni görmü
yorum. Fakat her şeyden evvel bu beş yüz bin lira 
bütçede dahil değildir. Görmedim. Nasıl ödenebi
lir? Bir. Saniyen bu nokta hallolunduktan sonra 
Devlet müessesesinin Devletin bir diğer müessesesi
ne teminatı bizatihi Devlet müessesesi olmaktır. 
Başka bir şey olamaz. O noktai nazardan o fıkra
nın tayyını teklif ederim. 

REİS — Lâyihaya rey vermiyen var mı efen
dim? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. (İz

mir) — Efendiler, arzettiğim veçhile bu (500 000) 
lirayı bulmağa ihtiyacımız vardır. Bu parayı bu
lamadığımız takdirde kendisinin bir misli daha za
rar etmiş olacağız. Bunu her hangi bir şekilde, ka
nunî bir şekilde temin etmek veyahut Hükümetin 
kef aletile istikraz etmek mecburiyeti vardır. Men
faatimiz bunu istilzam etmektedir. Zaten Refik 
Şevket Bey arkadaşım bu cihete ilişmemekte ol
duklarını lütfen ifade buyurdular. Maliye vekâ
letinin kefaleti için ise mutlaka bir teminat esası
na, Heyeti âliyenizi bilmem fakat Maliye vekili 
beyin ısran olduğunu görüyorum. Biz Maliye ve
kili beyle anlaşarak aramızda bu noktayı hallede
ceğiz. 

Esas borca gelince; kömür hesabı carisi şeklin
de senelerden beri devam edegelen bir borçtur. 
Bütçede neden dolayı yer bulmuştur veya bulma
mıştır, şu dakikada bunu izah edebilecek malûmata 
malik değilim. 

Fakat katiyetle temin edebileceğim bir nokta 
vardır ki, sözümün başmda söylediğim gibi lâ-
zimüttediye bir borçtur. İster davayı kazanalım, 
ister davayı kaybedelim, Seyrisefainin ve dola-
yısile Devletin şerefi namma ödenmesi lâzımge-
len bir borçtur. Bundan dolayı daha ziyade me
seleyi uzatmryarak teklif lehinde reyinizi istimal 
buyurmanızı rica ederim. 

BÜTÇE E. M. M. KEMAL ZAİM B. (Konya) 
— Efendim, filvaki Seyrisefainin 1932 malî se
nesi bütçesinin düyun faslmda seksen bin lira 

vardır. Fakat malûmu âliniz bütçe, blânço de
ğildir. Blânço olsaydı bütün bu borçların gös
terilmesi lazımgelirdi. Fakat bütçeye konulan 
seksen bin lira 1932 malî senesi zarfında tediye 
edilecek borçlara mukabil konulmuş bir tahsisat
tır. Yani Seyrisefain idaresi borçlarının ancak 
seksen bin lirasını tediye edebilecek demektir. 
O itibarla bütçedeki rakam, Seyrisefain idare
sinin tekmil borçlarını gösterecek mahiyette bir 
rakam değildir. Bilmem izahatım kâfi geldi mi? 

RİEFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Geçen se-
neki bütçe kanununda bir maddeniz vardır. Diyor
sunuz ki: Seyrisefainden hâsıl olacak veridat filân 
fasılda şöyle yazılacak ve ayni kısımda şöyle ola
caktır. 

Yani hasılat olacak, masraf kaydolunacak di
yorsunuz. Bu noktai nazara göre ayni maddenin 
bu kanuna dercolunması lâzımğelmez mi? 500 000 
lirayı alacaklar, nereye yazacaklar. İcap eder 
ki sizin tuttuğunuz teamül mucibince filân mad
deye yazsınlar, masraf için de filân maddeye yaz
sınlar. 

KEMAL ZAİM B. ( Konya ) — Bütçe kanunu 
esasen bunu temin ediyor. Bütçe kanununda ay
rıca bir madde verdir ki bu madde ile Heyeti 
celileniz idareye istikraz aktetmek hususunda sa
lâhiyet vermiştir. İdare hali hazırda yalnız bu sa
lâhiyetini istimal etmektedir. Fakat doğrudan 
doğruya bunu istimal edebilecek vaziyette olma
dığı için Hazinenin kefaletini tazammun etmek 
üzere bu lâyiha Heyeti celileniz huzuruna sev-
kedilmiştir. Yoksa idarenin haddi zatinde istikraz 
edebilmek salâhiyeti vardır. 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Teminattan 
Maliye vazgeçsin. 

AHMET İHSAN B. ( Ordu) — Arkadaşlar, 
bu Seyrisefain meselesi bir dert, bir yaradır. 
500 000 lira vereceğiz. Fakat bendenizin aklımı 
erdiremediğim nokta; niçin böyle istikraz, kefalet 
yollarına gidiyoruz? Bunun hesabım biliyoruz. 
1,5 milyon bütçe açığı vardır. 4 milyon borcu 
vardır. Bu böyle olduğu halde istikraz, kefalet 
ne oluyor? Mademki muhterem vekilimiz bir ha
yırlı işe girecektir. Kendileri söylediler bunu ıs
lah edeceklerdir. Şüphesiz ki bunu kendilerin
den bekleriz. Maliye vekâleti ödünç verir, 
o da bu işi halleder. Efendim, ne lüzum vardır 
ikraz, istikraz, kefalete?... (Maliye vekili nereden 
bulacak sesleri). 

Beyefendiler, buna kefil oldu Maliye vekâ
leti. Diyelim ki Ziraat bankası parayı verdi. O da 
aldı, sonra gününde veremedi. O zaman ne yapı
lacak? (O da o zaman düşünülür sesleri). 

Benim bu derece maliyeciliğim yoktur, böyle 
maliyecilikten anlamam. Maliye vekâletinin gön
derdiği iki tane müfettişin raporu vardır. Bu ra
porlar gün görmez sultan gibi ortaya çıkamamış
tır (Handeler). 

Efendiler, bu idare dört sene mütemadiyen kö
mürü almış almış yakmış ve parasmı vermemiştir, 
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REÎS — Efendim, Refik Şevket Beyin takriri 

okunacaktır. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen kanundaki (göste
rilecek teminat mukabilinde) fıkrasının tayymı 
teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

İKTİSAT VEKILÎ MAHMUT CELÂL B. (İz
mir) — İktisat vekâleti ve Seyrisefain için lâzım 
olan mesele parayı bulmak ve tediye etmektir. Bu
nun esbabı mucibesi de, âti itibarile elde edeceği
miz menfaati kaçırmamaktır. Parayı bulmak şu 
veya bu şekilde olabilir. Bu kısım, bendeniz için 
tamamen bir formaliteden ibarettir. Paranın bu
lunması matluptur. Heyeti aliyeniz lütfeder bir 
kanunla parayı bize verirse mesele kapanmış olur 
(Bravo sesleri). 

Maliye vekâleti lütfederse, kefil olursa para bul
mak meselesi halledilir. İkisi de tamamen müsavi
dir. 
Fakat teminat meselesi buradan kalkarda Mali
ye vekâleti kefalet etmezse mesele halledilmemiş 
olur. Sonra esasen Seyrisefain idaresinin istikraz 
aktine salâhiyeti vardır. Fakat ortada tebeyyün 
eden bir hakikat vardır ki Seyrisefain idaresi bu 
günkü vaziyette Hükümetin kefaleti olmadan pa
ra bulamaz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Devlet mües
sesesi için teminat meselesi bizatihi mevcuttur. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. (İz
mir) — Maliye vekâletinin kefil olması lâzımdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Tabiî, kefü 
olsun. 

REİS — Takriri tekrar okutuyorum. 
( Takrir tekrar okundu) 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar . . . Kabul etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Seyrisefain idaresince 1932 malî senesi zarfında 
aktedilecek istikrazlara Maliye vekâletinin 

kefaleti mezuniyetine dair kanun 
MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1932 malî 

senesi bütçe kanununun 9 uncu maddesi mucibince 
aktedilecek istikrazların altı yüz bin liraya kadar 
olan miktarına, gösterilecek teminat mukabilinde 
kefalete Maliye vekili mezundur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Van gölü işletme idaresi 1932 senesi bütçesinde 

(10 000) liralık münakale yapılması hakkındaki 
kanuna kabul etmek şartile 190 zat rey vermiştir. 
Muamele tamamdır. Binaenaleyh kanun 190 reyle 
kabul olunmuştur. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Cumartesi günü saat 14 t'e içtima edilmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 14,45 

Van «jölü i ş le tme ida res in in 1 9 3 2 senes i b ü t ç e s i n d e 1 0 0 0 0 l i r a l ık m ü n a k a l e 
y a p ı l m a s ı h a k k ı n d a k i k a n ı m a ver i len r e y l e r i n net icesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 100 
Kabul edenler : îpo 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : î 26 
Münhüller : 0 

/ Kabul edenler I 
Adüna 

Ali Münif B. 
Ömer Resul B. Afyon Karahimr 

îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
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Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Kıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Kasılı B. 

Aydın 
Fuat. Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bay azıt 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B, 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Calip B. 
Dr. Kasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Kefet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. ' 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Sin asi Pş. 
Nafi Atııf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Al i oğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emiri B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

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

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

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ibrahim Sürej^ya B. 
Kemalettin B. 

Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

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

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşini B. 
Vasıf B. 

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Reeai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 

9 9 „ 23 



Atıf B. 
Esat B. 
Fuat 13. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Rıışcni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
Kuşen Eşref 13. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Reisi Cumhur) 
Halit Ferit B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittim B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 
Vasfi Memet B. 

Bay azı t 
Bayraktaroğlu Halit B. 
( t A.) 
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Sinop 

Hulusi B. 
Sivas 

İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
itasını B. 
Şemsettin B. 
Ziynettin B. 

Şebin Karalı işar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 
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Tokat 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 
Süleyman S i m B. 

Vrfa 
Behçet B. 

/ Reye iştirak e t mi yenler J 

Übeydnllah B. 
Bilecik 

İbrahim B. 
Bolu 

Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
i la üt B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

* Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

Denizli 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. (Mezun) 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
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Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B, 

Gazi Aniep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

flümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hami t B. 
Akeuraoğlu Yusuf B. 
Alâettin Cemil B. ' 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. (Mezun) 
İbrahim Tali B. 
Mitat B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Haindi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit lî. 

1 -

Refet B. 
Van 

Hakkı B. 
Yozgat 

Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Kırklareli 
Memet Nalı it B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Mustafa Eûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Mıı]ı 1 is B. (V.) 
Ftasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
îsmet Pş. (Bş. V.) 

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

M araş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
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Muş 

Hasan Reşit B. 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Ahmet Vefik B, 
Faik B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
{Mahmut B. 

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

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Selin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Vasfi Basit B. 
Tekirdağ 

Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. (Mezun) 

Trabzon 
İHalil Nihat B, 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi R 

1 Vrfa 
k l i Saip B. 
[Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 
I Yozgat 
lAvni Doğan B. 
(Süleyman Sırrı B. 
I Zonguldak 
Celâl Sahir B, 
Halil B> 
Ragıp B. .;* 
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Sıra NQ 21 e ilâve 
Arzuhal encümenince ittihaz olunan 568 numaralı karar 
hakkında dahilî nizamnamenin 57 nci maddesine tevfikan 
tanzim olunan 5/I8 numaralı mezkûr encümen mazbatasına 

dair Bütçe encümeni mazbatası 

Bütçe encümeni mazbatası 

31 - XII -1932 

Yüksek Reisliğe 

9 temmuz 1932' tarihli ve 12 numaralı haftalık nıukarrerat cetvelindeki 568 numaralı karar hak
kında dahilî nizamnamenin 57 inci maddesine tevfikan Arzuhal encümeni tarafından tanzim olunan 
mazbatanın Umumî heyetin 16 nci inikadının 1 inci celsesinde encümenimize tevdiine karar veril
miş olduğundan işbu mazbatada mevzubahs olan mesele encümenimizce de tetkik olundu. Mesele 
şudur: 

1334 tarihinde îstanbuldaki Etfal hastanesi için istimlâk edilen iki kıta arsanın beher arşınına 
takdir edilen bir lira kıymeti sahibi olan Yorgi Efendi az görerek kabul etmemiş ve bunun üzerine 
her iki arsanın bedeli olan 891 lira 84 kuruş 24 şubat 1334 tarihli makbuz mukabilinde İstanbul def
terdarlığı tarafından emaneten Osmanlı bankasına tevdi edilmiştir. 

Mumaileyhin bilâhare mahkemeye müracaati üzerine sadır olan ilâm mucibince Hazine 743 arşın 
murabbaındaki mezkûr arsaların hakem heyetince beher arşın murabbaına takdir edilen on lira he-
sabile bedeli bulunan 7 430 liranın tesviyesine mahkûm olmuştur. Fakat icranın vaki olan talebine 
karşı defterdarlık 1513 numaralı kanun mucibince bu paranın verilemeyeceğini ve yalnız bankaya 
mevdu parayı alabileceklerini beyan etmesine mebni mumaileyhin vekili Avukat İzzet Bey tarafından 
Yüksek makamınıza verilen bir arzuhal ile şikâyette bulunulması üzerine meselenin mahiyeti Maliye 
vekâletinden sorulmuştur. Gelen cevapta bu istimlâk meselesinin sakıt Hükümet zamanında yaprimış 
olmasına göre mahkemenin mumaileyhe tesviyesine karar verdiği mebaliğden evvelce Osmanlı banka
sına teslim edilmiş olan para çıktıktan sonra mütebakisinin mahsubu umumî kanunu hükümle
rine tâbi olması lâzımgeleceğine işaret edilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında Arzuhal encümenince mesele hakkında bir kere de Adliye encümeninin 
mütaleasını almağa lüzum görülmüştür. 

Adliye encümeninin bu bapta ittihaz ettiği 2 -VII -1932 tarihli kararda: (istanbul defterdarlığı
nın tesviyesine mahkûm olduğu mebaliğ 1930 tarihinde sudur etmiş bir ilâma müstenit olup iddia 
olunan alacağın mahiyeti itibarile bir kanunu mahsusa tâbi olması keyfiyeti muhakeme sırasında 
dermeyan edilecek bir defi olabilirse de bu cihetin hüküm sudurundan ve kanunî yollardan geçerek 
katileştikten sonra infazı istenildiği zaman reddi halinde nazarı dikkate alınmış olmasına ve 
esasen 1513 numaralı kanun hükmünün eski borçlar için 1930 senesi şubat nihayetine kadar tayin 
eylediği müddet zarfında istimlâk bedeline dair henüz bir hüküm sadır olmamış ve alacak ta
hakkuk etmemiş bulunmasına ve istimlâk bedeli hakkındaki talebin de ancak muhakeme neticesin
de tahakkuk edebileceği cihetle muhakeme cereyan ederken müstedinin müracaatte bulunması 
mutasavver olmayacağına ve teşkilâtı esasiye kanununun 4 üncü maddesinin, bir mahkeme ilâmının 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 5/18 
Esas No. 36 
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infazı tehir edilemeyeceği hakkındaki sarih hükmünün mahfuziyeti zarurî görünmesine binaen müs-
tedinitı katileşmiş bir ilâma müstenit matlubunun tesviyesi lâzımgeldiğine) işaret edilmesi üzerine 
Arzuhal encümeni dahi Adliye encümeninin bu mütaleasma iştirak ederek bu esas ve hüküm dairesin
de karar ittihaz eylemiştir. 

Meselenin encümenimizde tetkikinde Adliye encümeninin mazbatasında serdedilen mülâhazata esas 
itibari 1 e iştirak edilmiştir. Ancak katiyet kesbetmiş olan bir ilâm üzerine Hazine
nin tahakkuk etmiş olan bu borcunun kanunî muamelesi 1334 tarihinde tekemmül 
etmiş bulunan bir istimlâkten mütevellit olmasına ve işin bu tarihten sonra geçirdiği 
safahat istimlâk bedeli üzerindeki bir ihtilâftan doğmuş bulunmasına nazaran mahsubu umumî kanunu
nun, Adliye encümeni mazbatasında teşrih edilen esbaptan dolayı, müracaat hakkındaki hükümle
rinden maada umumî hükümlerine tâbi bulunması lâzımdır. Esasen 1513 numaralı kanun (Millî 
Hükümet bütçelerine müteallik borçları) ayrı hükümlere tâbi tutmuş olmak dolayısile bu bütçeler
den gayri bütçeler ve muamelâtı naktiyesinden mütevellit borçların umumiyetle mahsubu umumî ka
nununun hükümlerine tâbi bulunması zaruridir. 

Bundan başka Umumî heyetin 22 - XI I -1932 tarihli inikadında kabulüne iktiran eden « 2 hazi
ran 1929 tarih ve 1513 numaralı kanuna müzeyyel kanun » un birinci maddesine Adliye encümeninin 
teklifi üzerine ilâvesi kabul edilen fıkrada Millî Hükümet bütçelerine müteallik olduğu halde ilâ
ma bağlanmış olan eşhas alacaklarının bile tesviyesinde tediye usullerine halel gelmemesi esası müıı-
deriç bulunduğuna nazaran sakıt Hükümet zamanın la yapılan muameleden mütevellit ve ondan mün-
takil bir alacak hakkında dahi mahsubu umumî kanununun tediye usullerinin tatbik edilmesi ta
biidir. Nitekim fındık tekâlifi harbiyesiııden mütevellit diğer bir mesele için de Meclisi Ali ayni 
noktai nazarı izhar buyurmuştu. 

Bu itibarla ilâma müsteniden tahakkuk etmiş olan bu borcun mahsubu umumî kanununa tâbi di
ğer borçlar gibi % 2 faizli bono ile tesviyesi icap edeceğine kani olan encümenimiz bu kanaat dairesin
deki kararını Umumî h evet in tasvibine arzeyler. 
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Sıra No 41 
Van gölü işletme idaresi 1932 senesi bütçesinde IO OOO 
liralık münakale yapılması hakkında 1/459 numaralı Kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 21-XII-1932 

Muamelât müdürlüğü 
S ay t: 6/3087 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Van gölü işletme idaresi 1932 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında on bin liralık mü
nakale yapılması hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 18 - XII -1932 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başveki 
İsmet 

Esbabı mucibe 

2046 numaralı kanunla mülhak bir bütçe ile idare edilmekte olan Van gölü sefa in işletme idare 
bütçesinin masraf kısmının fasılları arasında ( bir duba inşası için ) münakale icrası zarurî görülmüş 
ve işbu kanun lâyihası teklif edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 31 - XII -1932 
M. No. 37 
Esas No. 1/459 

Yüksek Reisliğe 

Van gölü işletme idaresinin 1932 malî senesi bütçesinde 10 000 liralık münakale yapılmasına 
dair olarak hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - XII -1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihasile esbabı mucibesinin gönderildiğine dair Başvekâletin 21-XII-1932 
tarih ve 6/3087 numaralı tezkeresi encümenimize havale buyurulmuş olduğundan Dahiliye vekâ
leti müsteşarı beyin huzurile mütalea ve tetkik olundu. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde dahi izah edildiği üzere bir duba inşası için zarurî görülen 
bu münakalenin yapılması encümenim izce de muvafık görülmüştür. 

Ancak ayni faslın muhtelif maddeleri arasında yapılacak münakale muhasebei umumiye ka 
nununun 56 ncı maddesi hükmüne tâbi bulunduğundan lâyihanın birinci maddesine merbut cet
vel bu hükme göre tashih edilmiş ve bu sebeple münakale miktarı 8 000 lira olarak kabul edil-



mistir. Tadilen hazırlanan kanun lâyihası Umumî 

Reis Rs. V. M. M. Kâtip 
Gümüşane Konya Konya Tokat 
77. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya 

Elâziz İsparta Kırklareli 
/ / . Tahsin Mükerrem Şevket 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Van </ölü işletme idaresinin 1932 senesi bütçe
sinde 10 000 liralık münakale yapılması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Van gölü işletme idaresi 1932 
senesi bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasıl ve 
maddeleri arasında 10 000 liralık münakale yapıl
masına izin verilmiştir. 

MADDE 2 — Van gölü bütçesinin 3 üncü fas
lının 2 nci ( duba tamir masrafı ) maddesi ( du
ba inşaat ve tamir masrafı ) olarak ve 4 üncü 
faslın 6 nci ( mubayaa olunacak makinelerle alât 
ve edevatın nakliye masrafı ) maddesi ( muba
yaa olunacak makinelerle alât ve edevatın ve ye
niden yapılacak duba malzemesinin nakliye mas
rafı ) olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

18 - XII -1932 
P»ş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsm e l, Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mf. V. Na.V. Ik. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi 31. Celâl 

S. 1. M. V. G. t. V. Zr. V. 
Dr .Refik Ali Rana Muhlis 

heyetin tasvibine arzolunur. 

Bursa Çorum Erzurum 
Dr. Galip Mustafa Âsim 

Giresun Niğde Yozgat 
Kâzım Faik S, Sırrı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Van gölü işletme idaresinin 1932 malî senesi büt
çesinde bazı tadilât yapılmasına dair 

kanun lâyihası \ 

MADDE 1 — Van gölü işletme idaresinin 1932 
malî senesi bütçesine merbut (A) işaretli cetvelde 
dördüncü faslın birinci maddesinden 4 500 ve ikin
ci maddesinden 3 500 lira tenzil edilerek üçüncü 
faslın ikinci maddesine naklolunmuştur. 

MADDE 2 — Van gölü işletme idaresinin 1932 
malî senesi bütçesine merbut (A) işaretli cetvelde 
çüncü faslın ikinci maddesi ismi (duba inşa ve tamir 
nasrafı )ve dördüncü faslın altıncı maddesi ismi 

de (mubayaa olunacak makinelerle alât ve edeva
tın ve yeniden yapılacak duba malzemesinin nakli
ye masrafı) suretinde tadil edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdu". 



F. M. Nevi muhassasat 

4 1 Demirhane ve inşaat 
dairesi için mubayaa 
olunacak mazut maki
nesi le sair alât ve 
edevat 

2 Marangozhane için 
mubayaa olunacak 
mazot makinesile sair 
alât ve edevat bedeli 

4 Mayii mahrukat ve 
yağ esmanı 

6 Mubayaa olunacak 
makinelerle alât ve 
edevatın ve yeniden 
yapılacak duba mal
zemesinin nakliye mas
rafı 

3 2 Duba inşa ve tamir 
masrafı 

- 3 -
Tenzil Zamme-
edilen dilen 

4 500 

3 500 

2 000 

2 000 

8 000 
10 000 10 000 




