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MüiKİerient 
Sayıfa 

1 — Satnk zabıt hulâsası 48 I 
2 —i- Havale edilen evrak 48 
3 _ Müzakere edilen maddeler 48 I 
1 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Be

yin, Arzuhal encümeninin 13-V-1933 tarihli 
haftalık mukarrerat cetvelinin 1* sıra numara- | 
sındaki kararının Umumî Heyette müzakeresine 
dair 4/55 numaralı takriri ve Arzuhal encüme
ni mazbatası hakkmda Adliye ve Teşkilâtı esasi. 
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen
le Teşkilâtı esasiye encümeni mazbataları 48:5ü *-

2 — Fevzipaşa - Diyarbekir hattı inşaatının 
bitirilmesi için 4 000 000 liralık tahsisat veril- I 
meşine dair 1/914 numaralı kanun lâyihası ve | 
Bütçe encümeni mazbatası 50,55,55:57 j 

3 — Havayolları Devlet işletme idaresi 1933 I 
senesi bütçesine 10 000 liralık tahsisat konul- , 
masına dair 1/905 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası 50:51,5S,58îi>Q 

4 — İstanbul darülfünununun ilgasına ve Ma- I 
arif vekâletince yeni bir üniversite kurulması- j 
na dair olan kanunun 7 ve 8 inci maddelerinin j 
tefsiri hakkında 3/370 numaralı Başvekâlet tez- | 

* Sayıfa 
keresi ve Maarif ve* Bütçe encümenleri mazbata
ları "-"• 51 

5 — Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
15 000 liralık Münakale yapılması hakkmda 1/908, 
Adliye vekâleti 1933 setteSi bütçesinde 64 000 
liralık münakale yapılma'sı hakkında 1/909,, ba
zı dairelerin 19S3 senesi bütçelerinde 518 615 
liralık münakale yaprtması haîkkmda 1/912, Da
hiliye vekâleti 1983*' senesi bütçesinde 15 000 li
ralık münakale yapılması hakkmda 1/913 ve 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi büt
çesinde 36 342 liralık münakale yapılması hak
kında 1/915 numaralı kanun lâyihaları ve Büt-

^e^nçüıaeni fiıazbatası 51:54,55,60:63 
. 6 — Kocaeli vilâyeti içinde 4 nahiyenin kal

dırılması ve Karasu adile yeniden bir kaza ku-
rwkaası hakkındaki kanunun 3 üncü maddesine 
ilişik cetvelin Dahiliye vekâletine ait olan kıs-
mımn değiştîrilmesme1 dair 1/851 ve Kocaeli vi
lâyeti içinde 4 nahiyenin kaldırılması ve Karasu 
adile yeniden bir kaza kurulması hakkındaki ka
nuna müzeyyel 1/S96 nttinaralı kasun lâyihaları 
ve Bütçe encümeni mazbatası 54:55 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

B. M. M. 1933 senesi birinci kânun ayı hesabı hak
kındaki mazbata okunduktan sonra 

Nebatları kontrol ve temizleme müesseseleri yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihası bir müddet müzakere
den sonra İktisat encümenine havale edildi ve per-

1 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Be
yin, Arzuhal encümeninin 13 -V -1933 tarihli 
haftalık mukarrerat cetvelinin 15 sıra nunıara-
sındaki kararının Umumî Heyette müzakeresine 
dair 4/55 numaralı takriri ve Arzuhal encüme
ni mazbatası hakkında Adliye ve Teşkilâtı esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
menle Teşkilâtı esasiye encümeni mazbataları [1] 

[1] (13) numaralı matbuaya ilâve zaptın so-
nundad%r. 

şembe günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Katip 
Hasan Çanakkale Rize 

Ziya Gevher Ali 

tfLEN EVRİK 
8 — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve Ri

yaseti Cumhur 1933 senesi bütçelerinde 120 liralık mü
nakale yapılması hakkında kanun teklifi (Bütçe en
cümenine) 

Takrirler 
9 — Diyarbekir mebusu Zekâi Beyin, Arzuhal en-

cümeninirt 4 - I I I . 1934 tarih ve 116 numaralı kararı
nın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri (Arzu
hal encümenine) t 

Mazbatalar 
10 — Bina vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 

7 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 1/883 numa
ralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

11 — Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 1/881 numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

12 — Pasaport kanununun 16 nci maddesile şehben
derlik rüsumu kanununa bağlı tarifenin 1, 2 ve 3 üncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 1/910 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

_• 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Efendim, 
basılıp dağıtılan encümen mazbatasının altmda 
bir de ekalliyet noktai nazan yazılıdır. Bu nok-
tai nazar evvelâ usulde, sonra da esasta bir ay
rılık ifade ediyordu. Encümen ekseriyetinin nok
tai nazan yerine encümen ekalliyetinin noktai 
nazan konmuş bile olsa, muhtacı tefsir değildir 
neticesi husule gelmez. Bir tefsir yapılmış olur, 
yapılması lâzımgelir kanaati ifade olunuyoıdu. 

2-İHAVAİLEl 
Lâyihalar 

1 — Barut ve mevaddı infilâkiye ve av ve rovel-
ver fişekleri ve av mühimmatı şirketlerine ödenecek 
paraların tediye şekline dair kanun lâyihası (Gümrük 
ve inhisarlar ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Bazı taahhüdat icrası hakkında kanun lâyi
hası (Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 10 740 
liralık münakale yaplıması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

4 — Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi 
bütçesinde 18 220 liralık münakale yapılması hakkın
da kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

5 — Millî Müdafaa vekâletile Jandarma umum ku
mandanlığı 1933 senesi bütçelerinde 20 000 liralık 
münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (Bütçe 
encümenine) 

6 — Umumî nüfus sayımı hakkında kanun lâyiha
sı (Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

Teklifler 
7 — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 

senesi bütçesinde 600 liralık münakale yapılması hak
kında kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15 

REİS — Esat B. 
KATİPLER — Refik B. Konya, Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Bu gün fcw ekalliyet noktai nazarını ifadeye 
mahal kalmamıştır. \ Ancak yazılan mazbatanın 
altındaki bu ekalliyet noktai nazarında bası ter
tip yanlışlıklan vardır ki müsaade ederseniz 3,5 
yere inhisar eden bu yanlışlan tashih edeyim. 
Bunları bir iki kelime ili ifade edeyim, 1 numa
ralı kısmında şu ifade vardır: « Muhakkak ki 
kanun yaza muhakeme ve hükmünde müdahale
den azade olmağı maddeten ve filen uzvun ken
di teşekkülü ile müemmen bulundurmağı, da il
tizam etmiştir. Taki bu teşekkül tarzı muhake
me ve hükümde müstakil olmanın zahirî delili 
nişanesi ve teminatı olsun». 

Burada (zahirî) kelimesi (zehirli) olarak çık
mıştır. Sonra, (umumî icra ve kaza olarak iki 
kısımda mütalea ve tesbiti de bundandır.) diye 
yazılıdır. Halbuki bu (Umumî icranm icra ve 
kaza veya umumî teşriin, teşri ve İcaza olarak 
iki kısımda mütalea ve tesbiti de bundandır) 
olacaktır. Aşağıdaki satırlarda; (Kamumu esa
si) olmak lâzımgelirken (kanunu esasiye) ya
zılmıştır. Bir türkçe hocasının bu noktaya iliş
mesini mazur görmelidir. 

Son taraflarında şöyle bir ibare var: (O gün-
kü müzakerenin cereyanı bu tabirin ıstılahı olan 
dava yerinde kullanılmadığını) diye yazmak 
lâzrmgelirkeh (istila bulan dava ....) şeklinde 
çıkmıştır. 

Yine bir yerinde « . . . Acaba idarî ihtilâfta-
rm hallinde adlî mahkemeler teşkilâtı sırasmm 
dışında, teşkilâtı esasiyeye görer bir teşkilât mu
rat edilmemiştir, demek, idarî ihtilâfları halde 
filân uzva bi? salâhiyet verilmediği zannmda bu
lunmaktan, meselâ « Askerî mahkemeleri de 
mahkemelikten çıkaracak mıyız » yolunda olma
yacak bir mütaleaya sapmaktan başka bir şey 
değil midir».demek lâzrmg-elirken burada-da bir 
virgül ve nokta hatası olmuştur. 

Bazı ehemmiyetsiz noktalan geçiyorum. 
8 inci maddenin (kanun ve usul dairesinde) 

tabiri ile 54 üncü maddenin (ancak hâkimler ka
nuna tâbidir ) diye yazılması lâzrmgelen fık
ra « hâkimler kanununa tâbidir » şeklinde 
çıkmıştır ve «ancak» kelimesi unutulmuştur. 

Sonra « Şûrayı devlet deavi dairesi, 
gerek tadil ile gerek heyeti umumiyenin muh
tacı tefsir görerek veya görmiyerek verdiği bir 
karar ile mahkeme kararını 54 üncü maddenin 
şümulüne koyabilmek bu hükümlerin teşkilâtı 
esasiyenin kaza faslmdaki esas kayitlere muta
bık olmasile tasavvur edilebilir » ibaresinde 
« . . ' . . verdiği bir karar ile » ;*. den sonra «mah
keme sayıldığı takdirde de bu mahkemenin 
kararlarını ve bittabi her .... ) cümlesi çıkmıştır, 
Atlanılmıştır. Tertip' hatası yapılmıştır. 

Sonra ( . . . . gelecek cevaplan ruznamesine 
alması da gene bu nizamnamede Arzuhal encü
meni vazifeleri araşma koymuştur ) deniyor. 
Bu; (konmuştur) olacak. (Bu arzuhalin kabul 
ve tevdiinin, bütün hak ve salâhiyetlerin Mec

liste: mündemiç olduğuna ait işareti ne kadar 
manalı ise....) olacaktır.. 

1 Burada da bir tertip hatası yapılmıştır, 
doğrusunu okudum., Sondan bira* evvel şu iba
re var: (Eğer bu kayitler teşkilâtı eeaaiyeye 

1 münafi görülüyor, yahut 82 nci madde hükmü
nün tatbiki için vücutlanan Arzuhal encümeni 
kararlarının Heyeti umunriyeye bir cetvel ha-

i linde arzı şekli tatbikatta mahzurlu buluyor-
I larsa bunlan düzeltmenin yolu bu kadar esas

lı bir hakkı iki taraflı tahdide gitmek değil 
nizamnameyi belki tefsir, belki tadil etmekle 
olur) yazılması lâzımgelirken (tahdit) kelimesi 
(tahkir) şeklinde yazılmak gibi manayı büsbü
tün değiştirecek bif şekil almıştır. 

Beşinci fıkra da şöyle olmak lâzımgelirdi: 
(Mahkeme kararlan bozulamaz ibaresini ka
zanın ayrı bir kuvvet olarak mevki aldığı 
memleketler ve kanunların tefriki kuva zih-
niyetile mütalea edip onları sanki bir kanunu 
esasi içinde imiş gibi manalandırmak), (içinde 
değilmiş gibi) yazümıştr. 

Esaslı hatalar bunlardır. Zapta geçmekle 
tashih edilmiş bulunuyor. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

RAÎF B. (Trabzon) — Efendim, teşkilâtı 
esasiye encümeni mazbata muharririnden bir 
sual sormak istiyorum. 

BEİS — [Mazbatayı okuyalım da sorarsı
nız efendim (Mazbatayı okuya, okuya ezberle
dik sesleri). O halde sualinizi sorun efendim. 
Mazbata muharriri yoklarsa Reis Bey efendi ce-

I vap versüer. , 
I BAlî*3, (Trabzon) — Şurayi devlet deavi 

dairesinden, §şhas hakkında verilmiş • olan 
bazı kararlan,. Arzuhal encümeni tadil etmiş, 
değiştirmiş, l^ı yokla şimdiye kadar kararlar 
vermiştir. Encümenin tertip ettiği hu mazba
ta, kabul olunduğu takdirde, lehlerine Arzu
hal encümenince karar verilmiş olan vatan
daşların hukukî vaziyetleri mucibi tereddüt 
olabilir. Onun için bu günkü Şûrayi devlet 
deavi dairesi kararlarını tadilen, Arzuhal en
cümeni tarafından verilmiş olan kararların in
fazı, muteberiyeti devam edip etmeyeceğini 
soruyorum. Bunun kürsüden izah edilmesini 
arzu ediyorum. 

TEŞKİLATI E. En. REİSİ YUNUS NADİ 
B. (Muğla) —Encümenin mesele hakkında itti

haz ettiği, vâsıl olduğu netice, tefsire mahal ol
madığı merkezindedir. Binaenaleyh tefsir yapıl
mamız oldukça bundan evvelki muamelelerin ne 
olduğunu mevzubehs etmeğe mahal yoktur. Şim
diye kadar cereyan etmiş olan ahval, kemakân 
muteber ve meri kalacaktır. Hakkında aynca 
muameleye mahal yoktur. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Divanı 
muhasebatın, vizesinden imlâna ettiği her hangi 
bir masraf için, malûmu âlileri, muhasebei umu-

I miye ve Divanı muhasebat kanunlan mucibince 
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üç aylık raporlara derç ile Büyük Meclîse gön- I 
derilir. Bunlar üzerinde masrafı yapan dairenin 
noktai nazan muvafıktır veya değildir diye ka
rar vermek B. M. Meclisine ait olan işlerdendir. 
Bu raporlar, üç ayda bir gelir ve Divanı muha
sebat encümenince tetkik edilir, Heyeti Umumi-
yeye gelir. Bu vaziyette hâdiseden altı ay, ba-
zan bir sene geçmiş olabilir. Bu itibarla Diva
nı muhasebatın, vizesinden imtina ettiği her han
gi bir masrafın alâkadan, Şûrayi devlete müra
caatla, bir karar alırsa, bu karar Meclisin mas
raflar üzerindeki kayitsiz ve şartsız murakabe 
ve teftiş hakkım tabiatile takyit etmez kanaa
tindeyim bendeniz. Encümen de iştirak eder mi? 

TEŞKİLÂTI E. En. REİSİ YUNUS NADİ 
B. (Muğla) — Enucümen de ayni kanaattedir. 

REÎS — Teşkilâtı esasiye encümeninin maz
batasını tekrar okuyalım mı? (Hayır sesleri) 

ARZUHAL En. Rs. Âtrf B. (Rize) — Reis 
Bey, mazbatada bir yanlışlık vardır. Şûrayi 
devlet kanununun 40 inci maddesi ilga edil
miştir denmiş ve ilga olunan madde aynen ya
zılmıştır. Eğer mazbata reye konacaksa, o I 
maddeyi oradan çıkarmak lâzımdır. Bunu rica f 
ediyorum. 

TEŞKİLÂTI E. En. Rs. YUNUS NADl B. 
(Muğla) — Doğrudur efendim, madde çıkarıl
dıktan sonra reye konsun. 

REÎS — Efendim, Arzuhal encümeni reisi
nin mütaleasına Teşkilâtı esasiye encümeni de 
iştirak ediyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Mazbata
nın esbabı mucibesi, bir neticeye varmak için 
dermeyari edilmiş mütaleadır. Bu müfelealann 
içerisinde şu veya bu sebepten dolayı fazla ve
ya eksik söz olabilir. Neticede kabul edilen, 
hukuku umumiyede, şu esbaba binaen bu nok
ta, mucibi tefsir görülmemiştir. Bu noktai na
zardandır ki, 40 inci maddenin ilga edilmiş 
olduğunu kabul etmiş olmakla beraber ilga 
olunmamış olduğu takdirde netice birdir. 

RElS — Teşkilâtı esasiye encümeninin maz
batasını reyinize arzediyorum efendim. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 •—Fevzipaşa - Diyarbekir hattı inşaatının 
bitirilmesi için 1 000 000 liralık tahsisat veril
mesine dair 1/914 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası 11] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Muhterem efen
dilerim, başta Türkiyenin hâmisi ve Türklerin 
halaskarı Büyük Gazi Hazretlerile sevgili Baş
vekilimiz ismet Paşa Hazretlerine ve onun Hü
kümetine bu kürsüden alenen teşekkür etmeyi 
bir vicdan borcu bilirim. 

Yurdumuzun ümran ve ihyası ve yurttaş- I 

[1] 102 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

larımızm selâmet ve tealisi için, çalışan mü-
beccel fırkamızın diğer büyük mesaide oldu
ğu gibi şimendifer siyasetinde de göstermiş ol
duğu durbin nazarlar ve isabetli kararlar sa
yesinde Akdeniz - Karadenize bağlandı. Yine 
onun feyizli mesaisi neticesidir ki, Şark vilâ
yetleri Garp vilâyetlerine bağlanacaktır. Ar
kadaşlar, bu muazzam eserleri ^gördükçe gok-
sümüz kabarıyor. Heyeti Celilenizden, bu ka
nunun kabulünü istirham eylerim. Ümit ede
rim ki, bu hayırlı ve nafi olan işi, Yüksek 
Heyetiniz kabul edecek ve bu hat yapıldıktan 
sonra hep beraber Uğuzeline gideceğiz. 

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

Fevzipaşa - Diyarbekir hattı inşaatının ikmali 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Fevzipaşa - Diyarbekir hattı
nın DiyarbeMre varmasını temin ve Diyarbe
kir istasyonunda icap eden tesisatın yapılma
sı için dört milyon liranın daha sarfına ve bu
nun için gelecek senelere sari taahhütlerde bu
lunmağa Nafıa vekili mezundur. 

RElS — Madde Ihakkında mütalea var mı 
efendim? 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir (Alkışlar). 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince yapı
lacak taahhüdattan her sene sarfı icap eden 
mebaliğ1 Nafra vekâleti bütçesine konur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

3 — Havayolları Devlet işletme idaresi 1933 
senesi bütçesine 10 000 liralık tahsisat konulma
sına dair 1/905 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası [1] 

RElS — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

11] 101 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Havayolları Devlet işletme idaresi 1933 malî 
senesi masraf ve varidat bütçelerine 10 000 

lira ilâvesi hakkmdâ kanun 
MADDE 1 — Havayolları Devlet işletme ida

resi 1933 malî senesi varidat bütçesinin birinci 
faslının dördüncü (Millî Müdafaa vekâleti hava 
nâzım faslından) tertibindeki 50 000 lira 60 000 
liraya iblâğ olunmuştur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene mas
raf bütçesinin ikinci fasimin ikinci (Hava ve 
yer nakil vasıtalarının satın alınması, kiralan
ması, tamiri) maddesine 10 000 lira munzam 
tahsisat verilmiştir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reyle reyinize arze-
diyorum. Reylerinizi verirsiniz. 

4 — İstanbul darülfünununun Uyanına ve Ma
arif vekâletince yeni bir üniversite kurulmasına 
dair olan kanunun 7 ve 8 inci maddelerinin tef-
'siri hakkında H/370 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbata
ları |1] 

REİS — Mazbatayı mütalea buyurdunuz. Büt
çe encümeninin mazbatasını reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 — Adliye vekâleti 1933 senesi bütçeinde 
]:") 0,00 liralık münakale yapılması hakkında 1/908, 
Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 64 000 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/909, bazı 
dairelerin 1$33 senesi bütçelerinde ">13 61/) lira
lık münakale yapılması hakkında 1/912, Dahili
ye vekâleti 1933 s+nesi bütçesinde .75 000 liralık 
münukale yapılması Jıakkında 1/913 ve Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
36 342 liralık münakale yapılması hakkınla 1/915 
numaralı kanun lâifihedeırı ve B-ütçe encümeni maz
batası 11] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz is
teyen var mı efendim? (Hayır sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

fi] 104 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
fi] 106 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât icrasına dair 

kanun 
MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei 

umumiyesine dahil daire bütçelerinin (1) numa
ralı cetvelde yazılı fasıllarından 649 957 lira 
tenzil olunmuştur. 

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

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ten
zil olunan mebaliğden 438 455 lirası (2) numa
ralı cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş 
ve 211 502 lirası da (3) numaralı cetvelde göste
rilen muhtelif daire bütçelerinde yeniden açılan 
fasıllara fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

[2] NUMARALI CETVEL 
Büyük Millet Meclisi 

F. Lira 
2 Beynelmilel parlâmentolar ittiha

dı ve ticaret kongresine iştirak ede
cek murahhaslar harcırahı 6 000 

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

Maliye vekâleti 
E. Lira 

122 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 18 000 

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

130 Demirbaş 10 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

134 Memurlar harcırahı 20 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

138 Kazanç vergisi hesap mütehas-
sıslarile bina mütehassısları 5 000 

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

154 Açık maaşı 30 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Düyunu umumiye 

F. Lira 
188 Merkez bankasınca deruhde edi

len evrakı naktiye mukabili ve
rilmiş olan bonoların faiz ve 
amortismanı ve sermayenin tam 

teminatı 1 615 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka-
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bul edilmiştir. 
F. Lira 

190 Düyunu umumiye senelik mü
rettebatı ve meclisi idare masa
rifi olarak isabet eden 224 000 

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

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
F. Lira 

206 Demirbaş 5 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
F. Lira 

227 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 18 000 

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

F. Lira 
232 Merkez mefruşat ve demirbaşı 720 

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

F. Lira 
234 Merkez müteferrikası 300 

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

F. Lira 
236 Vilâyet mefruşat ve demirbaşı 2 588 

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

F. Lira 
238 Vilâyat müteferrikası 300 

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

F. Lira 
244 Kaçak hayvan iaşe masrafı 300 

REİS — Kabul edenİer . . . Etmeyenler , . . 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
246 Gümrük idaresine ait olanlarla 

tahti muhafazasında bulunan ve 
kaçak olarak derdest olunup 
gümrük idarelerine sevk ve tes
lim olunan bilûmum eşya ve em
valin nakliye ve bendiye masraf
ları 800 

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

F. Lira 
249 Tartı aletleri mubayaa ve tamir 

masrafları 500 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

256 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 1 332 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti 
F. Lira 

287 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi ve 1700 numaralı 
kanunun üçüncü maddesi muci
bince verilecek ikramiye 15 000 

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

F. 
473 

Adliye vekâleti 
Lira 

1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 15 000 

REİS - - Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
481 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 50 000 

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

F. Lira 
485 Müfettişler harcırahı 10 000 

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

F. Lira 
494 Masarifi idare 2 500 

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

F. Lira 
497 1928 senesi düyunu karşılığı 1 500 

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

F. 
173 

[3] NUMARALI CETVEL 

Maliye vekâleti 
Lira 

2189 numaralı kanunla teşkil 
edilen petrol arama ve işletme 

idaresine yardım 200 000 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Mükerrer 
F. Lira 

253 1932 malî senesi zarfında veril
mesi lâzımgelip ödenemeyen te

kaüt ikramiyeleri karşılığı 9 150 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

278 1931 ve 1932 seneleri zarfında 
verilmesi lâzımgelip ödenemeyen 

tekaüt ikramiyeleri karşılığı 2 352 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
İkinci maddeyi 2 ve 3 numaralı cetvellerle 

birlikte reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
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Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Petrol arama ve işletme idare
sine yardım olarak verilecek tahsisat 2199 nu
maralı kanun ile bu idareye verilen 300 000 lira
lık tahsisata ilâveten iptidaî ve mütedavil ser
maye olarak istimal olunur. 

REİS — Bir mütalea var mı efendim? 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 

Vekil Beyefendiden izahat vermelerini rica ede
ceğim. Maddede işaret edildiği üzere, geçen se
ne de bu idareye 300 bin lira vermiştik. Petro
lün iktisadî ehemmiyeti ve kıymeti malûmdur. 
Bu 200 bin lirayı da kabul edeceğiz. Yalnız bu
nu verirken, bu 300 bin lira ile ne yapıldığını 
sorarak neticede ümitli malûmat alırsak, bitta
bi zevkle, neşe ile reylerimizi kullanmak imkânı
nı elde edeceğiz. Onun için Vekil Beyden, bu 
300 bin liranm sarfmdan elde edilen neticenin 
ne olduğunu soruyorum? Sonra zannederim ki, 
bir çok mütehassıslar gelmiştir. Bunların tetki-
katı üzerine yerdikleri, raporun mefadı nedir? 
Bu vesile ile Hükümetten diğer bir ricada bulun
mak isterim. Vekillerimiz, Milleti ve Vekille
rini şiddetle alâkadar eden iktisadî ve binaen
aleyh hayatî meselelerde lâzım geldiği kadar ma
lûmat vermiyorlar, bizi tenvir etmiyorlar. Me
selâ ; bir çok vekâletler mütehassıslar getirdiler. 
Bunların verdikleri raporlar, her şeyden evvel 
bize dağıtılmalı değil mi idi? Biz de onları oku
yup az çok fikir edinelim ve kanunlar bize gel
diği zaman, mütalealanmızı daha salim bir tarz
da beyan edelim' Sınaî raporlar, programlar çık
mıştır. Bunları elde etmek müşküldür. Bir ar
kadaşta gördüm. Almak istedim. Dedi ki, der
hal iade etmek üzere aldım, vermekte mazurum. 
Bizi bu gibi şeylerden haberdar etmek lâzımdır. 
Biz de Vekillerimize tatminkâr beyanatımızla 
Cumhuriyetin yapmış olduğu eserler hakkmda 
malûmat verelim. Bunun için, her şeyden evvel 
Vekil Beyefendinin bu tahsisat hakkında malû
mat lütfetmesini rica ederim. 

İKTISAT VEKILI MAHMUT CELÂL B. 
(İzmir) — Efendim, petrol talj*rri ve işletmesi 
hakkındaki kabul buyurduğunuz kanunun ahkâ
mına göre, teşkilât yapılmıştır. Teşkilâtımız 
ecnebi mütehassıslarla da takviye edilmiştir/ Bu 
mütehassıslar işe başlamışlardır. Epey zaman
dan beri, tetkikata devam etmektedirler. Son 
zamanlarda Mardin havalisinde en ziyade ümit
li gördükleri Basabrin nahiyesinde bir noktayı 
tesbit ederek orada sondaj ameliyesi yapmağa 
karar verdiler. Sondaj ameliyesini yapmak için 
lâzımgelen alât ve edevat mubayaa edilmiş ve 
mahalline gönderilmiştir. Bu defaki istediğimiz 
tahsisat, şimdiye kadar mubayaa ettiğimiz alât 
ve edevatın karşılığıdır. Evvelkisine zamimeten 
bunu da elimizde kullanacağız. 

Burada .muvaffak olursak, yine tetkikatımı-
za devam edeceğiz. Çok ümit ederini ki burada 
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ı müsbet bir netice istihsâl edebilelim. Çünkü 
! müsbet bir netice istihsal ettiğimiz takdirde, 
ı memleketimiz için büyük bir şey elde edilmiş 

olacaktır. Eğer buradaki tetkikatımız, her han-
1 gi bir sebeple menfî bir netice verirse, memleke

tin muhtelif kısımlarında petrol için muhtelif 
sahalar ayırımsızdır. Oralarda bu heyet vaşıta-

| sile taharriyatımıza devam edeceğiz. Şüîıu söy-
liyebilirim ki eğer tabiat, bizim memleketimize 

i petrolü bahşetmişse, petrolü muhakkak meyda
na çıkaracağız (Bravo sesleri). Bu teşkilâtımız, 
bunu yapmağa kadirdir. Bu fırsattan bilistifa
de şu ciheti tebarüz ettirmek isterim: Bundan 
evvel 300 bin liralık bir tahsisat istedik, bu 

I defa da 200 bin lira, istiyoruz. İsteyeceğimiz 
I paralar bundan ibaret değildir. Diğer memle

ketler de Hükümet vasıtasile ayni şeyi yaptık
ları zaman, bu mühim maksadın istihsali için, 
büyük paralar sarf etmişlerdir. Biz de ayni sey
ri takip edeceğiz, muvaffak oluncaya kadar, 
müsbet, menfi, bir netice alınıncaya kadar tec
rübelerimize devam edeceğiz. 

Arkadaşım mütehassıslardan bahsettiler. İk
tisat vekâletinin getirdiği mütehassısların tetki-
katı henüz bitmemiştir. Bizim yaptığımız tet-
kikat, vatanşümuldür. Memleketin bütün hâdi-
sati iktisadisini, iktisadî elemanlarını nazarı iti-
bare alarak büyük bir rapor hazırlanmaktadır. 
Bu raporun bitmesi için az bir zaman kalmıştır. 
Bittiği zaman, bittabi evvel emirde Meclisi Âli
nizin istifadesine arzedilecektir. 

Diğer bir meseleden bahsettiler. Zannediyo
rum ki beş senelik sanayi programı olacaktır. 
Pek vazih söylediler amma .... Onun için de 
bütçe müzakeresi esnasında tafsilâtı ile arzı ma
lûmat ederim. Maruzatım bundan ibarettir. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, geçen 
sene beyan buyurdunuz ki Artvin vilâyetinde, 
bir altm madeni vardır, bunu tetkik ettirece
ğiz. Bu maden tetkik ettirilmiş midir? Ettiril-
mişse ne kadar çıkmıştır. Yoksa daha ettirile
cek midir? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(İzmir) — Memvzuumuz, altın değildir, fakat 
Heyeti Umumiye arzu ederse, cevap verebilecek 
meykideyim. 

Altın meselesi için de, petrolda olduğu gibi, 
ayni tecrübeleri yaptık ve kışın gelmesi müna-
sebetüe tatil etmek mecburiyetinde kaldık, Kış
tan evvelki tecrübelerimizde» mevcut alâtımızın 
gayrikâfi geldiği anlaşıldığından'alât itibarile 
de heyetimizi takviye ettik, ilk fırsatta yine ayni 
tecrübelere devam edeceğiz. Bizim mütehassısla
rımızın verdikleri malûmata göre, henüz müsbet 
bir netice elde edilememiştir, amma bizi ümitsiz 
bırakacak vaziyette de değildir. Ve ayni zaman
da, memleketimizin diğer noktalarında da tecrü
beler devam etmektedir. Müsait bir zamanda 

I Heyeti Umumiyenizi tenvir ederim. 
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REŞÎT B. (Gazi Antep) — Teşekkür ederim 

efendim. 
REtS — Üçüncü madde hakkmda başka söz 

isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Madde
yi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REtS — Dördüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

REtS — Beşinci maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

6 — Kocaeli vilâyeti içinde 4 nahiyenin kal
dırılması ve Karasu adile yeniden bir kaza ku
rulması hakkındaki kanunun 3 üncü maddesine 
ilişik cetvelin Dahiliye vekâletiyle ait olan kıs
mının değiştirilmesine dair l/Sol ve Kocaeli vi
lâyeti içinde 1 nahiyenin kaldırılması ve Karasu 
adile yeniden bir kaza kurulması hakkındaki ka
nuna müzcyyel J/896 numaralı kanun lâyihaları 
ve Iiütce encümeni mazbatası | 1 | 

REtS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim,-
bendeniz dikkat ediyorum, Dahiliye vekâleti
ne taallûk eden ve Dahiliye encümeninden ge
çen kanunların tadili diğerlerine tekaddüm 
etmektedir, birinciliği alıyor gibi geliyor. 
2202 numaralı kanunu çıkar alı ya bir, iki ay 
oldu veya olmadı, arkasından tadil geldi. Em
salin çok olduğunu hatırlıyorum. Esbabı muci
be mazbatasını okudum, dördüncü smıf kav-
makamlık yokken konmuş, bir kaza teşkil olu
nurken tapu memuru unutulmuş. 

Binaenaleyh, gerek vekâlet, gerek Dahili
ye encümeni gibi mütehassıs arkadaşlardan mü
rekkep teşekküllerden bu şekildeki hataların 
bir kanun mevzuu teşkil etmemesini temenni 
edeceğim. 

Ondan sonra*" Bütçe encümenindeki arkadaş
larımızdan da bir ricada bulunacağım. Koca
eli vilâyetinde bir kaza teşkil olunmuştur. O 
kazanın kadrosu yapılmıştır. O kadroda bah
settiğim gibi, kaymakamların derecesini tes-
bit, mevzubahistir, ikincisi de tapu memuru 
konmamış. Hükümet ayrı ayrı teklifte bulun
muş. Bütçe encümenindeki arkadaşlarımız, 
bunların ikisini birleştirmiş. Bendenizce Hükü
metin teklifi, 1452 numaralı kanuna - ki zan
nederim barem kanunudur - merbut 2 numaralı 

[1J 103 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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cetvelin Tapu ve kadastro umum müdürlüğüne 

I ilâvesini tazammun etmekte iken, Bütçe encü-
; meni 1452 numaralı kanunla bunu alâkadar gör

meyerek, müstakil kaza teşkiline ait olan bir 
I maddeye koymuştur. Eğer muvafakat ederlerse 
I 1452 numaralı kanunun kadrosunda ilâveyi mu-
I tazammın olan teklifi, Hükümetin teklif ettiği 
t veçhile müzakere etsek daha yerinde ve doğru 

olur. 
| REtS — Başka mütalea var mı efendim? 
I BÜTÇE En. M. M. tHSA<N B. (Bayazıt) — 

Refik Şevket Beyin mütaleasım Bütçe encümeni 
j de kabul ediyor efendim. 
| REtS — Refik Şevket Beyin buyurdukla-
i nnı Bütçe encümeni de kabul ediyor. O halde 
! Hükümetin teklifini okutacağım. Başka söz iste-
I yen olmadığına göre maddelere geçilmesini ka-
I bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2202 numaralı kanunun üçüncü maddesinde 
yazılı 3 numaralı cetvelin Dahiliye vekâleti kıs-

I minin değiştirilmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 2202 numaralı kanunun üçün

cü maddesinde yazılı 3 numaralı cetvelin Dahi
liye vekaleti kısmı aşağıda gösterildiği şekilde 

| değiştirilmiştir: 
; Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

I 9 Üçüncü smıf kaymakam 1 40 
16 Üçüncü smıf kaza tahrirat 

I kâtibi 1 16 
' REtS — Birinci maddeyi kabul edenler . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
I 

i MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

| REtS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ı MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra-
ı ya tera Vekilleri Heyeti memurdur. 
. REtS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
I Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen-
l dim. 
| Efendim, bu mesele hakkında Hükümetin 
i verdiği diğer bir kanun daha vardır. Bunun da 

birinci müzakeresini yapacağız. Heyeti umumi-
i yesi hakkmda söz isteyen var mı? (Yoktur ses-
ı leri). 
I Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-
i meyenler ... Kabul edilmiştir. 

| Kocaeli vilâyeti içinde Karasu adile yeniden 
i bir kaza kurulması hakkındaki 2202 sayılı 

kanuna müzeyyel kanun 
I MADDE 1 — İlişik cetvelde yazılı memuri

yetler 1452 sayılı kanuna merbut 2 numaralı 
i cetvelin Tapu ve Kadastro umum müdürlüğü 

- 5 4 -



t : a e 12*4-1934 € : 1 
kısınma geçirilmiştir. 
D. Memuriyetin nevi Adet Maaş 

1 16 
1 12 

mütalea var mı 

16 Kaza tapu memuru 
18 > » kâtibi 

REİS—Madde hakkmda 
efendim? <Yoktur sesleri). 

Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler 
bul edilmiştir. 

Ka-
N 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü 1934 se
nesi haziranından başlar. 

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

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

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

Münakale kanunlarına reylerini vermeyen
ler, lütfen reylerim versinler. 

Rey toplama nttıamelesi bitmiştir efendim. 

Ruznamemizde birinci müzakeresi icra edi
lecek bir mesele daha vardır: Ekmeklerden alı
nacak resim hakkındaki kanun lâyîhasidrr. 
Ziraat vekili Beyefendi, burada bulunmadıkla
rı için, İra kanun müzakeresini teftir ediyoruz 
efendim. 

Reylerin netkesiai arzediyorum: 
Fevzipaşa - Diyarbekir hattı inşaatının bi

tirilmesi için 4 000 000 liralık tahsisat veril
mesine dair kanuna (195) zat rey vermiştir. 
Kanun (195) reyle kabul edilmiştir. 

Havayolları Devlet işletme idaresi 1933 se
nesi bütçesine 10 000 liralık tahsisat konulma
sına dair kanuna (198) zat reye iştirak etmiş
tir. Kanun (İ98) reyle kabul edilmiştir. 

1933 senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılması hak
kındaki kanuna (183) zat reye iştirak1 etmiştir. 
Kanun (183) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemiade müzakere edilecek başka 
madde yoktur. Cumartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16 

ı • ' ' ^mw> 

Fevzi paşa -Diyarbek i r hattı inşaatının birleştirilmesi İçin ( 4 ) milyon lîralık 
tahsisat verilmesine dai r 'kanuna 'Yer i len reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir), 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B* 

Aksaray 
Besim Ataîay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Aî & adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 195 

Kabul edenler : 195 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : î 21 
Mûnhaller : i 

/ Kabul edenler J 

Amasya 
İsmail HakkrB. 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin; B. 

Baltktdr 
Enver B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavît B. 
Muzaffer B. 
Pertev İ t ç i B. 
Vasfi Memet $ . 

Bayâzit 
İhsan B. 

Biledik 
Hayrettin Ö. 

Bulu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemü B. 
Şükrü B. 

BU¥âur 
Mustafa Şeref S . 

#«fsâ 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik % 
Dr. ĞaH^ B. 
Dr. Rasftn -Fen t B. 
Mustafa Fehmi B. 
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RefetB. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
NaciPş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çanktrt 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Kıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
FaikB. 

Elâziz 
Fuat B. (V.) 

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Beşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hak&ri 
İbrahim B. 

îgel 
Emin B. 
Hakiki B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yasar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

izmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

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

Kars 
Baha Tali B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

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

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
S ı rnB. 

Konya 
"Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naiım Hazim B. 
Refik B. 
Sırn B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşhn B 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hükmet B. (V.) 
Osman B. 
Refik Şevket B. 

Maraş 
Abdülkadir B . 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıhcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Anmet ihsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asma B. 
Ertem B. 
Ruşeni B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
VasfiRaşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
|Behçet B. 

Refet B. 
Van 

Hakkı B. 
MünipB. 
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Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

- • 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
EsatB. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Asım B . 

Aydm 
Dr. Mazhar B4 

BaUkesir 
Ali Şuuri B* IIMUL 
Hacim Muhittin B. 
IbraMm Yürük B. (Me

zun) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Baya&t . 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. A.) 
ÜbeyduUahB. 

Büecik 
İbrahim B, 
Salih B . 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rzfkı B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 
Esat B. (Rs. V.) 

I : 3 8 İ 2 - 4 - 1 9 3 4 C : 1 
I Zonguldak 
1 Esat B. 

1 Halil B. 
1 Hasan B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Çanakkale 
Şükrü B. 

Çankvn 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Hasan Hayri B, 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. ^ 

Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Oaai Antep 
Kılıç AH B. 
Nuri B. 

Giresun 
İhsan Pş. 

Gtiimüşane 
Şevket Bt 

İstanbul 
Abdülhak Hâast B. 
Akçurapğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. (V.) 
Dr. İbrahim Tali S. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. (Mezun) 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimeoz B. 

îzmir 
Dr. Tevfîk Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
MahoMit Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Faik B. (Mezun) 
Memet Nazif B. (Mezun) 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Muhtar B. 
Refik B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kirşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. Vs) 

Manisa 
Kani B. </ 
Memet Sabri B. 
TahirB. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

RrfatB. 

Mersin 
Hamdi B . 

Niğde 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ali Canip B. 

Rize 
EsatB. 
Fuat B. 
Hasan Oavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyunue B 
ZühtüB. 

Sürt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtu B. 
Yusuf Kemal B. 

Şebin Karahisar 
Sadrı Maksuda B. 

Tekirdağ 
Faik B. (Mezun) 
Mahmut Rasim B. 

Tokat' 
Hüsnü B. 
Nâzım B. 

Trabzon 
Daniş B. (Mezun) 
Hasan B. (Rs. V.) 
Süleyman Sırrı B. 

Vrf* 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırn B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. ... ,, 
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H a v a yo l la r ı Devlet iş le t i lme idares i 1 9 3 3 s enes i bü t çe s ine A O Ü0€> l i ra l ık 
t ahs i sa t k o n u l m a s ı n a d a i r k a n u n a ve r i l en r e y l e r i n ne t ices i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 198 

Kabul edenler : 198 
Reddedenljer : Q 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : U 8 
Münhaller : l 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ali Mûnaf B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karakisar 
Akosmanzadfi- İzzet B. 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi BL 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Eaat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz Bs 

Ankara 
Hasan Yakup B. 
Muslihittiıı Abdullah B. 
RifatB. 
Şakır B. 

Antalya 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Alî B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Bahhesîr 
Enver B. 
İsmail Hakkı B. 
^ «• Cavit B. 

Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfı Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolak Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B, 
Ref et B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankm 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karaniemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbthir^ 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

ja^tn& 
Faik B. 

Elâziz 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
AKöğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B^ 
Kâznn Bt 

Münir B^ 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B, 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

istanbul 
Alâettin Cemil B. 
Hamdi Mustafa B. 
HayrullahiB. 
Mitat B, 
Sadettin Rıza Bâ 
Yaşar B. 
Zfyaettia Karamursal B. 

İzmir 
Kamil B. 
Kitapçı Hüsnü-B. 
Mfeme* Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

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

Kars 
Baha TaH B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Tahsin B. 
Velet B. 
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Ahmet Hilmj^B» 
Ahmet Tevfi&B. 
Coşkun OsmemB^) 
Sait AZJBİIBT .; 

Dr. Fuat £ m 
Memet Naint'B, 
Şevket B^ 

Serdar AbaaetçB. 
Kocaeli 

Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
KemalejbtİB'B. 
RagıpB.. 

Ahmet Hamdı B. : 
Ali Muzaffer J3L 
Mustafa JMtiB. 
Naim Hazim,B. 
Refik B. 
Sırrı Br 

Rütahyp. 
Hakkı B,r 
ibrahim B. 
Memet B. 
Naşit Haikikı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya i 
Abdülmutta^R©. 
Dr. B.ÜHDİ B. 
Mahmut Nwüm B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manim-
Dr. Sakn B. 
Osman B. 
Refik Şevfce**B. 
Tahir B. 

Mat** 
Abdülkadir B. 
Memet B*' 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B* 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyia Avni B* 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Muf, 
Hasan Reşit ;B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Veük B. 
Faik B. 
Galip B. 

Orda 
Ahmet thsan B. 
Ilamdi B. 
İsmail.EL 
Şevket B. 

Rize 
I Akif B. 

AİİB. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Btem B« 
Memet Hacryumjfl B. 
Ruşeni B. 

Sinop 
HulM Bsv 
İbrahim Alâgtüki B. 

8wat 
ismail Meme* Bv 
Necmettin Sadık B, 
Rahmi JB. 
RasimB. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

$ehi*&M>ti3at 
İsmail B. 
Vasfi Rasjt B»; 

Tekirdağ 
Celâl Nuri Bl 
Cemil Bs 

Tohnt 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi: B. 
ResaiB. 
Süreyya Terfiki B. 

Trabzon 
F o t o Bu 
Halil rahat/B. 
Nebizadfe Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
jBekçet B. 
' Refet B*.-

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B» 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Kardhisâr 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Fş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Yahya O a l ^ R 

Antalya 
Dr. Cemfga^ n 
Dr. Nazif i Şerifv BU 
Haydar B. 

Artvim 
Aarm B. 

Aydın 
Dr. Mazhar<B. 

BaUkesir 
Ali Şuuri & 
Hacim Muhittin B; 
îbralbiım Yürük B. (Me

zun) 
Kâzım Pş, (M. R.) 

Bay azıt 
Bayraktaroğlu ÖaîîT B^ 
( t İ q ) . , , . 
Übeydulfcfc,&u 

9ÜWkr 
İbrahim Bfî 

E Salih B. 

Bdm 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfia B. 
İsmail Hakkı B. 

Bnrâur 
HalkB. 

ih Bursa 
Emin Fikri B. 

Çmktrt 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 

Denizli 
Dr. Etow» JL 
Haydar Büst» B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
P[a3au Hayri B. 
ŞaJrir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzinfian 
Saffet B. 

Erzuruvu: 
Aziz B. 

•» m -



Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
NuriB. 

Giresun 
ihsan Pş. 

Gümüşane 
Şevket B, 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf.B. 
Ahmot Hamdi B. 
Ali Bana B. (V.) 
Dr. İbrahim Tâli B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. (Mezun) 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

îzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâznn Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İ : 38 İâ -4 - İâ34 C : 1 
l Saraçoğlu Şükrü B.(V.) 

İsparta 
-ibrahim B. 

Kars 
Faik B. (Mezun) 
Memet Nazif B. (Mezun) 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Muihter B. 
Refik B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
SalâhattinB. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 

mm 

Recep B. 
Malatya 

ismet Pş. (Bş. V.) 
Manisa 

\ Hikmet B. (V.) 
Kani B. 
Memet Sabrî B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Niğde 
Haflit B. (Mezun) 

Ordu 
Ali Canip B. 

Rize 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. ' 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil HuM B. 

Mahmut B. 
Sinop 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Selin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 

Tekirdağ 
Faik B. (Mezun) 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzım B. 

Trabzon 
Daniş B. (Mezun) 
Hasan B. (Rs. V.) 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Eınin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırn B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

1933 senesi muvazene! umumiye kanununa merbut bütçelerde bazı tadilât 
icrası hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B£ 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 183 

Kabul edenler : 183 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 133 
Münhaller : ı 

/ Kabul edenler J 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 

Mollaoğlu Cemal B. 
Aksaray 

Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

J 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 
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Ankara 

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

Antalya 
Numan B. 
RasıhB. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

BayazU 
ihsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Befet B. 
Büstü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
NadPş. 

Çanakkale 
Ahmet Oevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çanktrt 
Bifat B. 
Talât B. 

Ziya B. 
Çorum 

Bekir Karameraet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

'Giresun 
Kazım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gûmüşane 
Edip Servet B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

istanbul 
Alâettin Cemil B. 
Hamdi Mustafa. B. 
I [asan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B.l 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Llustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
FV—ı Turan B. 
Mükerrem B. 

Kare 
Baha Tali B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B 
Halil B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

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

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

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

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Kıhcoğlu Hakkı B. 
NaMB. 

Niğde 
Ahmet Veûk B, 
Galip B. 

Ordu 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asran B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B , 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sıvat 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
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Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B, 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Karahîsar 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (î. A.) 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktarpğlu Halit B. 
(î. A.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

Bursa 
Asaf B. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Edime 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. (V.) 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Ilışan Pş. 
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TJrfa 

Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şovket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
AliRanaB. (V.) 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. (Mezun) 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. ( 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Fjsat B. 
Osmanzade Hamdı 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Faik B. (Mezun) 
Memet Nazif B. (Mi 
Muhittir. Pş. 

Kastamonu 
Muhtar B. 
Refik B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hazini-B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırn B. 

Zonguldak 
Esat B. 
HaKl B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

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

Mersin 
Hamdi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
FaikB. 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 

Rize 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 

2-4 

iimk 

B. 

/ Reye iştmak etmeyenler J 

V.) 
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Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zûhtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karakisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. (Mezun) 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzım B. 

Trabzon 
Daniş B. (Mezun) 
Hasan B. (Ha. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırn B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahır B. 
Bifat B. 

«•» 
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Sıra NQ 13eMve 
Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beyin, Arzuhal encü
meninin 13-V-1933 tarihli haftahk mukarrerat cetvelinin 15 
sıra numarasındaki kâ artnrn Umumî heyette müzakeresine 
dair 4/55 numaralı takriri ve arzuhal encümeni mazbatası 
hakkında Adliye ve Teşkifâtı esâsiye encümenlerinden mü

rekkep MuhteMt encümenle Teşkilâtı esasiye encümeni 
mazbataları 

Yüksek Reisliğe 

1062 numaralı kanun tatbikatına müteallik Hopalı Bıyıklıoğlu Asım Efendi tarafından 
verilen istida üzerine Arzuhal encümenince alınan ve haftalık kararlar cetvelinin I3-V-933 
tarih ve 15 sıra numarasında neşredilen 7-V-933 tarihli kararın, nizamnamei dahilî ahkâmına 
tevfikan Heyeti umumiyece müzakere edilmek üzere ruznameye alınmasına yüksek müsaadele
rini rica ederim efendim. IO-VI-933 

Çankırı mebusu 
M. Abdülhalik 

\ ? Arzuhal encümeni mazbatası 

T. li. M. M. * 
Arzuhal encümeni 25 - XI - Î933 

Karar No. 2 
Esas Nu. .4/55 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal encümeninin 13 - V -1933 tarihli haf
talık mukarrerat cetvelinde 702 numara ile ya
zılı olan karann Umumî heyette müzakeresine 
dair Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beye
fendinin vermiş olduğu takririn yüksek maka
mınızdan encümenimize tevdi buyurulması üze
rine keyfiyet encümenimizce tekrar tetkik ve 
müzakere olundu: 

Mezkûr kararda dahi yazılı olduğu veçhile 
Rasim Asım Efendi ile Murtaza kaptanın 1929 
senesinde Hopadan portakal yükleyerek Batu-
ma göndermiş olduklan ımotörleri avdet eder
ken Rus memurlarının icra etmiş olduklan ta-
harriyat neticesinde iki tayfa üzerinde 220 do

lar bulmaları üzenne bu tayfaları hapisle di
ğer tayfaları hudut haricine çıkarmış ve moto
ru de esyasile beraber zaptetmislerdir. Bunun 
üzerine motor sahipleri Batumda Acaristan âli 
mahkemesine müracaat etmelerile cereyan eden 
muhakeme neticesinde motorun kendilerine ia
desine karar verilmiş ve âli mahkemece verilen 
ve katı mahiyette olan ilâma istinaden sahip
leri motorun iadesini istedikleri halde Sovyet 
memurlan mahkemenin ilâmım tanımayarak 
motoru vermemişlerdir. Bunun üzerine mahke
mece tasdik edilen bu haklarının tanınması için 
motor sahipleri Tesbiti zarar komisyonuna mü
racaat etmişlerse de komisyon, mahkemenin bu 
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baptaki kararının bilâhare tadil edildiği cihetle 
motorun müsadere edilmiş olduğunu Batum 
kançılarlığımızın yazısına atfen ileri sürerek 
müracaatlerini reddetmiş ve bunlar bilahare 
Devlet şûrama müracaat etmişlerse de Şû
ra da komisyonun bu ret karanın tasdik 
etmiştir. Bunun üzerine mezkûr motor sahip
lerinin vekilleri Meclisi Âliye müracaatta bu
lunmuşlardır. Arzuhallerinin encümenimize 
tevdi buyurulması üzerine encümen bu bap
taki dosyayı getirterek meseleyi tetkik et
tikte: Bu iş hakkında Batum konsolosu Mem-
duh Kemal Bey tarafından Hariciye vekâletine 
evvelce gönderilen mektupta, arzuhal sahipleri
nin ifadeleri aynen teyit edilmekle beraber o va
kit motorun kendilerine teslim edilmemesine 
mebni motor sahiplerinin konsolosluğa vaki 
müracaatleri üzerine kararın ajanlığa da tasdik 
ettirilerek sahiplerine verilmiş olduğunun sara
haten yazılı olduğu görülmüştür. 

Ortada kaziyei muhkeme halini almış olan 
bir hükmün, bir müddet sonra her hangi bir se
bep ve tesir dolayısile hak sahiplerinin aleyhi
ne döndürülmüş olması encümenimizce kanunî 
bir mahiyette görülmemiş ve binaenaleyh mez
kûr motor ile derunundaki eşya bedelinin Rus 
emvalinden verilmesi lâzımgeleceğine karar ve
rilmiştir. Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik 
Beyefendinin bu defaki takrirleri üzerine o va
kitler Batumda şehbenderlik etmiş olan Hari
ciye vekâleti dördüncü şube müdürü mumaileyh 
Memduh Kemal Beyle halen vekâlet evrak mü

düriyetinde bulunan Sait Bey encümene davet 
edilerek keyfiyet tekrar istizah ve istiknah olun
dukta: Meselenin yukarıda tasvir edildiği tarz
da ve encümenin takdir ve kanaati dairesinde 
cereyan etmiş bulunduğuna ve binaenaleyh 
mahkemenin bu baptaki sarih ve lâzrmülinfaz 
olan hükmünün mahallince tanınmaması hiç bir 
kanunî şekil ve vaziyete uygun olmayıp her 
hangi indî bir sebebe istinat ettirilmiş ve kançı
larlığın mahkeme kararının bilâhare tadil edil
diği hakkındaki işarmın ise mahallî memurla
rından alelade vaki olan bir istifsar üzerine ve
rilen cevaba matuf bulunmuş olduğuna encü
menimizce bir kat daha kanaat hasıl olmuştur. 

Dahilî nizamnamenin 57 nci maddesine tev
fikan tanzim edilen bu mazbatamız Umumî ve 
Büyük Heyetin âli tasvip ve takdirine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Arzuhal En. Reisi M. M. Kâtip 

Rize İstanbul Muğla 
K. O. 

Atıf M. Ziya Nuri 
Aza Aza Aza 

Bursa Hakâri Kayseri 
M. Fehmi İbrahim A. Tevfik 

Aza Aza Aza 
Yozgat İsparta Mardin 
A. Cevdet İbrahim Abdürrezzak 

Aza Aza 
Van Gazi Antep 
Münip Reşit 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. Mu. Encümeni 

Karar No. 1 
Esas No. 4/55 

27 - XII - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Çankırı mebusu Abdülhalik Beyin, takriri 
üzerine Arzuhal encümeninin mukarrerat cetve
linde Meclis Heyeti umumiyesinde müzakereye 
alınan ve Rasim Asım Efendi ile Murtaza imza
lı arzuhal sahibinin şikâyetine müteallik bulu
nan karar, bu müzakere neticesinde Teşkilâtı 
esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümene tevdi olunmuştur. 

Muhtelit encümen bu mesail üzerinde tetkik 
ve müzakerede bulundu. 

Aynen zaptettirilmiş ve toplantının zabıt su
retleri olduğu gibi takdim edilmiş olan bu mü
zakerelerde görüleceği üzere encümenin ekseri
yeti, halli encümene tevdi olunan mesaili de evet 
veya hayır gibi bir karar verilmesini teşkilâtı 
esasiye kanununun 51, 54, 85 ve 8 inci madde-



— 3 
lerinin tefsiri demek olacağına ve banun için de 
teşkilatı esasiyenin 102 nci ve dahilî nizamname
nin 124 üncü maddesinde yazık usulün takip 
edilmesi lâzımgeleceğine karar vermiş olduğun
dan Heyeti umumiyeye arzohmur efendim. 
Teşkilâtı esasiye ve JAdliye encü

menlerinden mürekkep Mu. 
E. Reisi Na. M. M. 

H. Tank 
Kâ. Aza 

Artvin Antalya 
M. Asım Haydar 

Aza Aza 
Çanakkale Antalya 

Onman Niyazi Numan 
Aza Aza 

Kayseri Erzincan 
S. Azmi Abdiilhak 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret Bey 
imzada bulunmadı 

Aza 
Manisa 

Bu kararda kanunî ve nizamî 
isabet olmadığım Umumî He

yette arzedeceğim 
Refik Şevket 

M. M. 
Giresun 

H. Tarık 

Aza 
Denizli 

Necip Ali 
Aza 

Edirne 
Şeref 
Aza 

Kocaeli Balıkesir 
Ragvp Vasfi 

Aza 
Kocaeli 
Salâhattin Bey 

İmzada bulunmadı 
Aza 
Urfa 

M em et Emin 

Aza 
Mu. E. -Kâ. 

Raif 
Aza 

Edirne 
Hasan Hayri 

Aza 

Aza 
Tekirdağ 

Celâl Nuri Bey 
imzada bulunmadı 

Aza Aza Aza 
Aydın Eskişehir Aydın 
Mazhar Yusuf Ziya Bey Tahsin 

îmzada bulunmadı. 
Aza 

Refik Şevket Beyin mütaleasına iştirak ederim 
Tokat 
Nâzım 

Aza Aza 
Sinop Muhalifim 

Yusuf Kemal Konya 
S. Sırrı 

Aza 
Tefsir kanunda mevcut ve muayyen olan bir 
maddenin müphem görülen manasından mak
sat ne olduğunun aydınlatılması için vazıı ka
nuna müracaat şekli olup teşkilâtı esasiye ka
nununun 51 inci maddesinde idarî davala
rın ne gibi hususat olduğu ye bunlara baka
cak ve hükmedecek merciin neresi bulundu
ğu sarahaten yazılmış ve bu ımevadda mahsus 
kaza merciinin mevcudiyeti mezkûr madde sa-
rahatile kabul edilmdş bulunduğundan teşkilâ
tı esasiye kanununun bu sarahati karşısında 
tefsir tarikına müracaata mahal olmayacağı 

rey ve kanaatindeyim 
Bursa 
Asaf 

Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı esasiye encümeni 

Karar No. 3 
Esas No. 4/55 * • 

2-IV-1934 

Yüksek Reisliğe 

Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit encümenin dahilî nizamnamesi
nin 124 üncü maddesi mucibince Teşkilâtı esasiye eneümenine havale edilen 30 - XI -1933 tarihli 

mazbatası hakkında Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 

Meselenin hulâsası şundan ibarettir: İki yurt-
daş kendi motörlerile Batuma portakal götürü
yorlar. Portakalı teslim edipte avdet edecekleri 
sırada Sovyet memurları tarafından motörler ve 
içindeki tayfalar muayene olunuyor. İki tayfa 
üzerinde 220 dolar bulunuyor. Bunlar döviz 
kaçakçılığı yaptıkları töhmetile mahkemeye 
gönderiliyor ve Acaristan mahkemesi ta

rafından beraat ettiriliyor ise de motörler 
iade olunmuyor. Motor sahipleri 1062 numaralı 
kanuni istinadan tesbiti zarar komisyonuna 
müracaat ediyorlar. İşbu komisyon vazife ve sa
lahiyetlerini mübeyyin talimatname mucibince 
tetkikat yapıyor ve motor sahibinin zararlannm 
tazminine kanunen imkân olmadığım karar al
tına alıyor. Motor sahipleri bu karara kanaat 



etmeyerek bu karar aleyhine Devlet şûrası dea-
vi dairesine müracaat ediyorlar. Devlet şûrası 
deavi dairesi tetkikat neticesinde Tesbiti zarar 
komisyonunun verdiği kararı kanuna uygun 
bularak tasdik ediyor. Davacılar bu defa da 
Büyük Millet Meclisine müracaat ediyorlar. 
Arzuhal encümeni yaptığı tetkikatta dava sahip
lerinin taleplerini haklı görerek bunların zarar
larının tazmini lüzumunu kabul ediyor. Arzuhal 
encümeninin işbu karan Çankırı mebusu Mus
tafa Abdülhalik Beyefendi tarafından verilen 
bir takrir üzerine Heyeti Umumiyeye intikal 
ediyor. Büyük Millet Meclisinin Heyeti umumi-
yesinde Devlet şûrası deavi dairesinden çı
kan kararların Arzuhal encümeni tara
fından bozulup yerine diğer bir karar ika
me edilmek üzere Büyük Meclise bir ka
rar lâyihası teklif ve böyle bir teklif üzerine 
Büyük Meclis tarafından Devlet şûrası deavi 
dairesi kararlarının tadil, tağyir, tebdil yo
lunda bir karar ittihazının caiz olup olmaya
cağı meselesi hadis olmuştur. Cereyan eden 
müzakere neticesinde meselenin tetkiki Teş
kilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
teşekkil Muhtelit encümene tevdi edilmiştir. 

Muhtelit encümende cereyan eden müzake-
rat üzerine ekseriyetle alman kararda teşkilâtı 
esasiye kanunu 51, 8, 54, 82 nci maddeleri
nin tefsiri bahse mevzu olarak görülmüş ve 
Umumî heyete bu suretle bir mazbata takdim 
edilmiştir. Umumî heyet dahilî nizamname
mizin 124 üncü maddesi mucibince meseleyi 
teşkilâtı esasiye encümenine havale etmiştir. 

Teşkilâtı esasiye encümenimiz yukarıda sa
yılan maddelerde aşağıda gösterilen sebepler
den ötürü tefsire mahal görmemiştir. Malûm 
olduğu üzere teşkilâtı esasiye kanunları Dev
let uzuvlarının salâhiyetlerini tayin eder. Biz
de teşri ve icra Büyük Millet Meclisinde bu
lunup bunlardan teşri salâhiyetini Büyük Mec
lis kendisi istimal ederse de icrayi - teşkilâtı 
esasiye kanununda tasrih edilen hususlar ha
riç olmak üzere - ancak kendi arasından intiY 
hap ettiği Reisicumhur ve onun tayin ettiği 
İcra Vekilleri Heyeti marifetile istimal eder. 
Teşkilâtı esasiye kanununun (7) nci maddesi
nin şu hükmü, Büyük Meclisin icra işini, biz
zat yapmasına mânidir. 

İcra hususundaki kanaatlerini ve direktif
lerini icra edecek bir icra Vekilleri Heyeti bul* 

mak için 7 nci maddenin ikinci fıkrası Büyük 
Meclise Hükümeti iskat salâhiyetini vermiştir. 

Teşkilâta esasiye kanununun 8 inci maddesi 
ise teşri ve icradan ayrı yalnız mevcut huku
kî mevzuata göre muhalif iddialar arasmda 
haklan nerede olduğunu beyandan ibaret olan 
kaza işini usul ve kanun dairesinde tesis olu
nacak mahkemelere vermiştir. 

Demek oluyor ki teşkilâtı esasiye kanunu
muz salâhiyetleri şu yolda taksim etmiştir. 
Teşriî salâhiyeti Büyük Meclis tarafından isti
mal olunabilip hatta bir kanunu adi ile teş-
rie ait herhangi bir salâhiyet hükümete devir 
ve havale olunamaz. İcra salâhiyeti Reisicum
hur ve İcra Vekilleri Heyeti marifetile istimal et
tirilip - teşkilâtı esasiye kanunumuzun tasrih et
tiği hususlar mahfuz kalmak şartile - Büyük 
meclis tarafından doğrudan doğruya ve bizzat 
istimal olunamaz. 

Yukarıdaki iki fıkrada da beyan ettiğimiz 
fikirler hilâfma hareket teşkilâtı esasiye kanu
nunun 6 ve 7 nci maddelerinin hükümlerini ih
mal ve iptal demek olur. Teşkilâtı esasiye vazu 
kanununun salâhiyet demeyi hak diye tavsif et
tiği kaza işi ise 8 inci madde mucibince müsta
kil mahkemelere verilmiş olup 54 üncü maddede 
beyan olunduğu üzere bu hakkm Büyük Millet 
Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti tarafından her 
hangi bir suretle istimal teşkilâtı esasiye kanu
nunun 8 ve 54 üncü maddelerini ihmal ve iptal 
demek olduğu pek açıktır. 

İşte şu suretle 8 ve 54 üncü maddeler Devlet. 
uzuvları arasmda memuriyetlerin ve bu memu
riyetlere tekabül eden salâhiyet ve hakların tak
siminin kaza işi cephesinden ifadesidir ki hiç 
bir tefsire ihtiyaç olmaksızın açık surette anla
şılmaktadır. 51 inci maddesinin «idarî dava ve 
ihtilâfların hal ve rüyeti ve Hükümetçe ihzar ve 
tevdi olunacak kanun lâyihaları ve imtiyaz mu
kavele ve şartnameleri üzerine beyanı mütalea, 
gerek kendi kanunu mahsusu ve gerek kavanini 
saire ile muayyen vezaifi ifa etmek üzere bir Şû-
rayi devlet teşkil edilecektir. Şûrayi devletin 
rüesa ve azası vezaifi mühimmede bulunmuş ilim 
ve teorübelerile mütemeyyiz zevat meyanında 
Büyük Millet Meclisince intihap olunur», ibare
sinden Şûrayi devletin deavi dairesinin bir mah
keme sıfatile kaza işile meşgul olup olmadığı hu
susuma gelince; encümenimiz bu noktayı da her 



türlü tefsir ihtiyacından azade görmüştür. Şöy
le ki: 

Mesele muhtelit encümene gitmezden evvel 
umumî heyette ve sonradan muhtelit encümende 
müzakere edildiği sırada bir kısım hatipler Dev
let şûrası deavi dairesinden çıkan kararla
rın mahiyetleri idarî karar olduğu için bunların 
Büyük Meclisçe tadil, tebdil ve tağyir edilebile
cekleri fikrini ileri sürmüşler ve diğer bir kısım 
hatipler ise Deavi dairesinin kararlan kazaî ol
makla beraber Deavi dairesi mahkeme olmadığı 
için bu daireden çrican kararlar teşkilâtı esasi
ye kanununun 54 üncü maddesinin hükümlerin
den istifade edemeyeceklerini ifade eylemişler
dir. 

Şayet Deavi dairesi kararlarının idarî karar
lar olmayıp kazaî kararlar olduğu, işbu Deavi 
dairesinin mahkeme sıfat ve salâhiyetile teçhiz 
edilmiş bulunduğu tesbit edilirse 51 inci mad
denin idarî dava ve ihtilâfları hal ve rüyet et
mek üzere Devlet şûrası teşkil olunur ibaresinin 
manasında tefsire ihtiyaç gösterecek her hangi 
bir iltibas bulunmadığı açıkça anlaşılır: 

Esas itibarile Devlet şûrasından icrası lâzım 
idarî bir karar çıkmasına kanunen imkân yok
tur. Çünkü şûrayi devlet idare itibarile bir isti
şare mercii olup faal idareden addolunacak her 
hangi bir amme hizmetile mükellef tutulmuş 
değildir. Asıl faal idareyi teşkil eden icra yani 
Vekiller Heyeti anime hizmetinin yürütülmesi 
için alacakları icrası lâzım kararlarda Devlet 
şûrasmm mütaleasmî ya kanunun emri ve tayi
ni, üzerine veyahut kendiliklerinden sorarlar. 
Devlet şûrasmm bu sorgulara verdiği cevaba 
faal idare uyup uymamak kudret ve ihtiyarını 
haizdir. Şûrayi devletin cevaplan bir tenvir ve 
nasihat kabilindendir ki asıl mesul olan faal 
idare mesuliyetinin icabma göre tenvir ve nasi-
hatlarîa mukayyet olmaksızın hareket etmekte 
serbesttir. Şayet Devlet şûrasmm mütalealarnn 
kabul ederse artık o mütatea Devlet şûrasnnn 
mütaleası olmaktan çıkarak onu kabul eden fa
al idarenin icrası lâzım bir karan olur. Bu su
retle idarede Şûrayi devletten icrası lâzım bir 
karar sadır olamaz ki o kararm Büyük Mecliste 
tetkiki düşünülebilsin. 

Devlet şûrası deavi dairesi ve deavi alenî'he
yeti marif etile fertlerin idare aleyhinde vaki da
valarını kabul ve rüyet eder. Burada da idarî 
bir karar bahse mevzu olamaz. Çünkü faal idare

nin verdiği icrası lâzım kararlar aleyhine fertler 
tarafından vaki müracaatin kabulü üzerine Devlet 
şûrası deavi dairesi veya deavi alenî heyetinin 
aldığı kararlar idaridir denecek olursa Devlet 
şûrasının fâal idaresinin idare silsile ve mürate-
besi itibarile mafevki addetmek lâzrmğelir. Di
ğer taraftan idarî lâzimülicra karar almak ve 
faaal idarenin idarî muratebe itibarile mafevki 
olamk sıfatile Devlet şûrasının deavi dairesi 
ve deavi alenî heyeti kısımlarını bu kararlardan 
dolayi Meclis karşısında siyasî mesuliyete tâbi 
kılmak icap eder. Halbuki Devlet şûrası ne 
faal idarenin yani îcra Vekillerinin ve îcra Ve
killeri Heyetinin mafevki ne de onlann aldık
lara lâzimülicra kararlann idarî muratebe itiba
rile idarî şikâyet mercileri olmadığından hak-
lannda siyasî mesuliyet bahse mevzu değildir. 
Bu suretle Devlet şûrası deavi dairesi ve dea
vi heyeti aleniyesinin teşekküllerinin mahiyeti 
aldıkları kararlann idarî olması yolunda telâk
ki ve kabul edilmesine kanunen müsait değil
dir. Hakikatte işbu deavi dairesinin faal idare
nin icrası lâzım kararlan aleyhine fertlerin 
vaki şikâyetleri üzerine aldığı karar Teşkilâtı 
esasiye kanununun 51 inci maddesinin beyan 
ettiği üzere idarî dava ve ihtiîâflan hal ve rü
yet esasında yani kazaî mahiyettedir. Kazaî iş 
bir memleketin muayyen zamandaki hukukî 
mevzuatma göre bir birine aykm iki iddiadan 
bireşimi hak olduğunu kanunî hakikat kiyme-
tile beyandan ibarettir. Deavi dairesinin yap
tığı da faal idarenin amme hizmetlerini işle
tirken müsbet veya menfi olduğunu lâzimülic
ra bir kararda ifade ettiği iddiasile bu karar
dan hakkı veya menfaati muhtel olduğu için 
kendi karşısında dava açan ferdin iddiasından 
hangisinin mevzu hukuka uygun olduğunu ka
nunî hakikat kıymetile bildirmekten ibarettir 
ki işte kazaî karar diye buna denir. Zaten 
Teşkilâtı esasiye kanununun 51 inci maddesinin 
kullandığı dava kelimesini kazaî faaliyeti ha
rekete getirmek üzere alâkadarlann kazaî ma
kama müracaatından başka bir şekilde anla
mağa imkân yoktur. 

Teşkilâtı esasiye vazn kanunun 54 üncü 
maddesinde hâkimler bilcümle davaların muha
kemesinde ve hükmünde müstakil ve her türlü 
müdahalâttan azade olup ancak kanunun hük
müne tâbidir dediği zaman davayı kazaî faaliyeti 
tahrik etmek üzere alâkadarların hâkim huzu-



runda ikame ettiği talebi olarak kullanmıştır ki 
ayni kelimeyi 51 inci maddede bir başka manada 
her hangi bir idarî meselenin ifadesinde kulla
nılmış olduğunu farzetmeğe imkân yoktur. 

Şu suretle deavi dairesinden çıkan kararla
rın kazaî olduğu sabit olduktan sonra bu kazaî 
karan veren makamın mahkeme sıfat ve salâhi
yetinde olup olmadığı hususunun tayini kalır. 
Teşkilâtı esasiye kanununun 51 inci maddesi 
«idarî dava ve ihtilâfları rüyet ve halletmek üze
re Şûrayi devlet teşkil edilecektir» diye emret
miş, Büyük Millet Meclisi de işbu emri 7 kânu
nuevvel 1341 tarihli ve 669 numaralı Şûrayi dev
let kanunile yerine getirmiştir. «51 inci madde
nin vazn kanun tarafından nasıl anlaşıldığını 
görmek için 51 inci maddenin emrini yerine ge
tiren devlet şûrası kanununun mündericatma 
dikkatle bakmak icap eder. O kanunun, meselâ 
12 inci maddesi idarî davaların tahkikat ve mu-
hakematmda mütalea beyan etmek üzere müddei 
umumî bulunur. 14 üncü maddesinde «deavi he
yeti aleniyesinde lâakal 7 zat hazır oldukça mü
zakere ve muhakeme icra olunamaz». 20 inci 
maddesinde «mevaddı atiye Şûrayi devletçe tem
yiz suretile nihaî ve katî olarak tetkik ve rüyet 
olunur». Ayni maddenin (C) fıkrasında «Mec
lisi idarelerden başka idarî mercilerden sadır 
olan idarî kararlar» 23 üncü maddesinde «kanu
nun muayyen mercii kazaisi bulunmayan idarî 
davalar bidayeten ve sureti katiyede devlet şû
rasında rüyet olunur». 24 üncü maddesinde «ida
rî davalar istida ile ikame olunur». 29 uncu mad
desinde «kablelmuhakeme müddeiye ve müdafaa 
lan tahriren beyan edilmiş olan müddeaaleyhe 
yevmi muhakeme bir ihbarname ile bildirilir». 
40 rncı maddesinde «gıyabî hükümler kabili iti
razdır» gibi bir çok hükümlerle deavi dairesi
nin vazn kanun tarafından muhakeme yapan ve 
hüküm veren bir mahkeme sıfat ve salâhiyetile 
teşkil, teçhiz ve ikame edilmiş olduğunu göster
mektedir. Şu sarahatler karşısında Şûrayi devlet 
deavi dairesinin mahkeme olmadığını beyan et
meğe kanunen ve hukukan imkân yoktur. Mah
keme olduğu şu suretle sabit olan deavi da
iresinin müstakil olduğu muhakkaktır. 
Çünkü; kazaî vazife gören mahkemelerin 
istiklâli 54 üncü maddede teşkilâtı esasiye* va
zn kanunu tarafından bizlere ve icrada bulunan
lara şu yolda tarif edilmektedir. «Hâkimler bil
cümle davaların muhakemesinde ve hükmünde 

müstakil ve her türlü müdahalâttan azade olup 
ancak kanunun hükmüne tâbidir». Bu tarifi 
verdikten sonra ayni maddenin ikinci fıkrasın
da bu tarifi nasıl tatbik edeceğimizi izah ve em
retmektedir : «Mahkemelerin mukarreratmı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri He
yeti hiç bir veçhile tebdil, tağyir ve tehir ve in
fazı ahkâmına mümanaat edemez.» İste yukan-
dan beri izah ettiğimiz veçhile kazaî iş gören ve 
mahkeme sıfat ve salâhiyetinde olan Şûrayi dev
let deavi dairesinin idarî davaları rüyet ve halli 
zımnında verdiği kararlan Büyük Millet Mecli
sinin tadil, tebdil ve tağyir edebileceğini kabul 
etmek 54 üncü maddenin hükmünü ihlâl ve ih
mal etmek olacağına göre memnu bir fiildir. 
Yine teşkilâtı esasiye kanunumuzun 103 üncü 
maddesile menettiği bir fiildir. Şûrayi devlet 
azalarının nasıl intihap edilecekleri gerek teşki
lâtı esasiye kanununun 51 nci maddesinin son 
fıkrasında gerek bu fıkranın nasıl tatbik edile
ceğine dair olarak Devlet şûrası kanununa ko
nan hükümlerle tesbit edilmiş olduğuna göre 
hem bir kanunu mahsusla tayin olunmuştur, hem 
de azledilemeyecekleri adlî hâkimlerden daha 
büyük teminat altma alınmıştır. 

Şûrayi devlet, deavi dairesi vazifeleri itiba-
rile kendi kendine istida kabul edeceğine ve bu 
husustaki kararlan hiç bir makamm tasdikma 
muhtaç olmaksızın nafiz ve icrası lâzım olduğu
na göre alelade adlî mahkemelerden hiç bir far
kı kalmamış olur. 

Bu vaziyet kaza vahdeti esasına münafi de
ğildir. Çünkü vahdeti kaza işini teşri salâhiyeti
ni kullanan heyetten ve icra vazifesile mükellef 
olan heyetten ayırmaktan ibaret olup yoksa bü
tün kaza işini tek mahkeme silsilesine tevdi et
mek demek değildir. Bu itibarla Deavi dairesi
nin hukukî mevcudiyeti hatta nazan bile kaza 
vahdeti esasma muhalif düşmez. Devlet şûrası 
istişarî bir heyet olduğu ve mesul faal idarede 
hiç bir mevki bulunmadığı için müstakillik ve 
lâyenazillik teminlerile bunun bir dairesine ka
za işi vermek vahdeti kazayı hiç bir suretle ren
cide etmez. Deavi dairesinin verdiği kararları 
54 üncü madde mucibince Büyük Millet Meclisi
nin tebdil, tadil ve tağyir edememesi 82 nci mad
de ile- türk yurttaşlanna verilen şikâyet hakkm-
nı hiç bir suretle tahdit etmez. Çünkü 82 nci 
madde ile vatandaşlara tanınan şikâyet hakkı, 
adının da anlattığı üzere hüsnü niyet ve hulûs 
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ile memuriyetlerini görmüş olan kazaî makam
ların içtimalarmm kendi düşüncesine uygun bul
mayan kimselerin bu içtihatlara karşı Büyük 
Mecliste ikinci veya üçüncü derecede bir içti
hat almak üzere dava açmaları ve Büyük Mecli
si bir mahkeme haline getirmeleri demek olma
yıp hüsnü niyet ve hulûs haricinde memuriyet 
salâhiyetini fena kullanarak vatandaşı kanunun 
ve nizamnameler haricinde mutazarrır edenler
den şikâyet hakkıdır. Bu kapı hüsnü niyet ve 
hulûstan ari olarak memuriyet salâhiyetini fe
na kullanan hâkimler ve mahkemeler aleyhinde 
dahi daima açıktır. Binaenaleyh Şûrayi devlet 
deavi dairesi kararlarının 54 üncü madde muci
bince Büyük Millet Meclisi tarafından tebdil, 
tağyir ve tadil edilmeyeceğini öne süren tez Bü
yük Meclise şikâyet hakkını tahdit değil Büyük 
Meclisin mahkeme kararlarına karşı ikinci ve 
üçüncü derecede bir dava müracaatinin kabul 
edilmemesi tezidir. Yukarıdan beri verilen iza
hat 51 inci maddenin gerek zatî ibaresinin ma
nası ve gerek Büyük Meclisin 51 inci maddeyi 
anlayıp onun emrini yerine getirmek üzere yap
tığı Devlet şûrası kanununun ifadesi itibarile 
tefsire muhtaç olmadığı ve Devlet şûrasının de
avi dairesi kazaî vazife gören müstakil mahke

mede sıfat ve salâhiyetile teçhiz edilmiş olduğu 
encümenimizin ekseriyetile kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Umumî Heyetin tetkik ve tasvibine 
arzolunmak üzere Yüksek makamınıza arzolu-
nur. 

T. E. E. Reisi 
Muğla 
Y. Nadi 

Aza 
Konya 

AH Fuat 

Aza 
Müstenkifim 
Tekirdağ 

Celâl Nuri 

Aza 
Giresun 

Bu M. M. Kât 
Aydın 

Dr. Mazhar 

Aza Aza 
Kırklareli Aydm 
Dr. Fuat Muhalifim 

Tahsin 

Aza Aza 
Bursa Ur fa 

Asaf Memet Emin 

Aza 
Sinop 

Hakkı Tarık Yusuf Kemal 
Karara muhalifim, muta- Hakkı Tarık 

Joann ayrıca yazılıdır. Beyin ırmitalea-
sına iştirak edi

yorum. 

Hakkı Tarik Beyin mütaleası 

Heyeti umumiyece kabul edilen muhtelif en
cümen mazbatası ile encümenimize teşkilâtı 
esasiyeden 4 maddenin tefsiri havale olunmuş
tur ve encümen ekseriyeti 8, 51, 54, 82 nci ola
rak yazılı bu dört maddenin dördünü de, anla
şıldığına göre, tefsire muhtaç görmemiştir. 

I. 
Bu dört maddeden biri 8 inci maddedir ve 

(hakkı kaza, millet namına, usul ve kanunu dai
resinde müstakil mehakim tarafından istimal 
olunur) suretindedir. 

Bu mazbata, maddedeki (mahkeme) yi tavsif 
eden (müstakil) sıfatmı mahkemelerin sadece 
(müdahaleden azade) kalmaları haline atfile izah 
ediyor. 

Filvaki 54 üncü maddenin ilk fıkrasına gö
re davaların muhakemesinde ve hükmünde müs
takil olan mahkeme, 8 inci maddedeki kaza hak
kını istimal edecek bir mahkemedir. 

Ancak teşkilâtı esasiye kanunu vazımm müs
takil kelimesinden, fazla olarak, ikinci bir mâ
na daha kasdettiğine hükmolunmak için sebep 
vardır: 53 üncü madde mahkemelerin kanunla 
muayyen bir teşkilât olduğunu söyler; Teşri sa
lâhiyeti ve icra kudreti kendisinde tecelli ve 
temerküz eden Büyük Meclisin yekâne millet 
mümessili olmak sıfatında mündemiç olması ve 
icrayi murakabe hakkına tâbi bulunması zarurî 
olan bu teşkilât, yalnız davaların muhakeme
sinde ve hükmünde müstakil tutulmağa değil, 
ayni zamanda, kuruluşunda ve kurulan mües
seseyi yürütecek unsurların teşekkül ve istih
dam tarzında da hususî ve emin bir vazı ile müs
takil bir boy olmağa değer görülmüştür. Mu
hakkak ki kanun vazn muhakeme ve hükmünde 
müdahaleden azada olmağı maddeten ve filen 
uzvun kendi teşekkülü ile müemmen bulundur
mağı da iltizam etmiştir. Takı bu teşekkül tar-
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zı muhakeme ve hükümde müstakil olmanın 
zehirli delili, nişanesi ve teminatı olsun. Umu
mî icranın icra ve kaza olarak iki kısmında mü-
talea ve tesbiti de bundandır. Ötedenberi hâ
kimlerin lâyenazil oldukları hakkında kanunla
ra konulan kayit bundan olduğu gibi Şurayi 
devlet kanununa bu mealde konulan bir fıkra
nın ayrı bir madde halinde getirilip kanuna ilâ
vesi de, bu kanunun encümen esbabı mucibe 
mazbatasına g"öre « muhafazai istiklâl » i için 
ihtiyar olunmuştur. 

Teşkilâtı esasiyenin 57 nci maddesi der ki: 
« Hâkimler, kanunen muayyen vezaiften başka 
umumî ve hususî hiç bir vazife deruhde edemez
ler ». 

Eski kanunu esasiyenin (hâkimler, başka ma
aşlı bir memuriyet alamaz) suretindeki hükmü
ne daha g'eniş bir ifade verdiği iddia olunabile
cek olan bu maddede kanunen muayyen vezaif 
demek, elbette hâkimlik için kanunen muayyen 
vezaif demektir. « Hâkimler, üzerlerine umumî 
ve hususî başka bir vazife alamazlar: Kendile
ri her ne vazife alacaklarsa onu kanun tayin 
etmiş bulunacaktır » demenin manası budur. 

O halde, kanunun kendisine ayırdığı umumî 
ve hususî mahiyetteki vazifelerden başka her 
hangi bir işi deruhde etmekte tamamile serbest 
bırakıldıklarına bakılarak, muhtar gibi, beledi
ye ve vilâyet encümeni azası gibi, etibba ve ti
caret odası azası gibi kimseler, yukarıdan aldı
ğı emirlere uymaktaki mecburiyetleri açık olan 
orman bekçisi, belediye zabıtası memuru gibi ic
ra uzuvları değil, kazaî karar verdikleri vilâyet
ler idaresi kanununda yazılı idare heyeti veya 
memurlara ceza hükmeder inzibat komisyonu 
halinde çalışan kaymakam, malmüdürü, tahrirat 
kâtibi gibi Hükümet memurları bile, mücerret 
bu sıfatlarile, elbette hâkim sayılamaz ve bunla
rın temsil ettiği şahsiyetler de elbette mahkeme 
olamaz. 

Netekim teşkilâtı esasiye kanununun esba
bı mucibe mazbatasında (8 inci maddenin taf
silâtı kuvvei kazaiye faslında bulunacaktır) iba
resini okuyoruz. Demek ki vaziyeti kanunun 
bu faslındaki hükümlere uymayanları bizce 
kaza hakkını istimal mahalli olmaktan ve hâ
kim yahut mahkeme kelimelerinin delâletin
den hariç mütalea etmek icap eder. Böyle yap-
mayıpta 8 inci maddeyi tefsire muhtaç görme
miş olmakla, maddenin müstakil mehakim ter

tibini sadece (muhakemelerinde ve hükümlerin
de müstakil olan mahkeme) diye manalandır-
makla kalırsak hem teşkilâtı esasiyenin mah
keme ve hâkim saymadıklarına mahkeme ve 
hâkim demek, hem maddenin (kaza) kelimesi
ne (teşkilâtında müstakil olan mahkemelerin 
muhakeme ve hükümlerinde müdahaleden aza
de olarak kullandığı bir hak) diye mana ver
mek lâzımg-elirken vaziyeti bu tarife uyma
yanların hepsine birden kaza hakkı tanımak 
ve kazaî denen her karara da, g-ene teşekkül 
tarzı ne olursa olsun, müstakil bir mahkeme
den müdahalesiz sadır olmuş karar nazarile 
bakmak gibi isagnci hatalarına düşmüş oluruz. 

Teşkilâtı esasiye bunu kabul etmemiştir. 
Bu gün de kabul edemez. (Bu düşünce ile bu 
karara muhalifim). 

II 
Tefsiri istenen ikinci nokta, 51 inci madde

nin Şurayi devlete vazife veren (idarî dava ve 
ihtilâfları hal ve rüyet) ibaresidir. 

Bu fıkranın müzakeresi dolayısile yazılıp 
söylendiği resmî zabıt ceridelerinde okunan 
sözler insanı o kanaate sevkeder ki, maddeyi 
Meclise yollayan ve Mecliste müdafaa eden 
encümen, Şurayi devletin teşkilâtı kanunla 
tayin olunacağı 53 üncü maddede yazılı olan 
mahkemeler sırasına girmesini iltizam etme
miştir; bunu, Şûranın memurlar muhakeme
sinde vazife alamıyacağı anlatıldığı noktalarda 
daha açık görüyoruz. Burada idarî dava bah
si edilirken vahdeti kazanın iltizam olunduğu 
ifade ve zaptedilmiştir. Vahdeti kaza ise, bili
yoruz; neticede mahkemelerin karar ve içti
hatlarını tanzim vazifesi üzerinde olan heyetin 
birden fazla olmaması demektir. 

Mazbatanın aksi kanaat için kullandığı bir 
delil, (dava) kelimesidir: (Bu kelime 54 üncü 
maddede yazılan ve üzerine verilecek hükmün, 
Büyük Millet Meclisince de infazına mümanaat 
edilemeyeceği maddenin son fıkrasını teşkil eden 
« dava » kelimesinin aynidir) deniliyor. 

Zabıt ceridelerinde okuyoruz: (İdarî dava) 
nm ne olduğunu soran bir mebusa encümen; 
(İdarî dava mesaili hukukiye demektir) ceva
bını vermiştir. O günkü müzakerenin cereyanı 
bu tabirin istila bulan dava yerinde kullanılma
dığını, yani kelimeye (Bir ihtilâfta kaza salâhi
yetinin kullanılmasını salahiyetli olandan iste
mek) gibi bir mâna kasdolunmadığını ap açık 
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anlatıyor. 

Biliriz ki tefsir yeni (hüküm koymak değil
dir; konulan hükmü anlamakta düşülen tered
düdü giderecek surette açığa çıkarıp tekrar et
mektir. Bunun içindir ki tefsiri yapan, o kanunun 
vazn olan müessese veya bu müesseseyi temsil 
eden şahısların kendisi de olsa - ki biz böyle
yiz - gene hiç değişmeyen usul, vaktile o kanun 
kabul edilirken kabulünde âmil olan düşünce
yi bulup ibareleri ona göre manalandırmaktan 
ibarettir. Bu sebeple lâyiha veya tekliflere bağ
lı encümen mazbatalarile Hükümet veya tek
lif sahibi mebus veya encümen tarafından söy
lenen sözleri, eğer aksi iltizam olunduğu gö
rülürse, o kanunu, gerek tatbik, gerek tefsir 
için - daha hâkim ve umumî olan sebebi mucip ile 
bir tezat ve tenakuz halinde olmadıkça - esas 
tutmak zarurî olur. 

Böyle olunca, maddedeki idarî dava terki
bine encümenin madde reye konmazdan önce na
sıl bir mâna verdiği yazılıp dururken, (hayır, 
encümen öyle söylemiş, teşkilâtı esasiye kanu
nunun vazn bunun aksini düşünüyordu) demek, 
hiç olmazsa bu noktanın bir tefsir yeri oldu
ğunu ilân etmekten başka bir şey olur mu? 

Kaldı ki idarî dava ve ihtilâfları hal ve rü-
yette Devlet şûrasını teşkilâtı esasiye saymamış
tır, diyenler, idarî ihtilâfları her zaman gene 
bir mahkemede muhakemenin tam mânasile mev
zuu olarak kabul edebilirler. Acaba idarî ihti
lâfların hallinde adlî mahkemeler teşkilâtı sıra
sının dışmda, teşkilâtı esasiyeye göre bir teşki
lât murat edilmemiştir, demek, idarî ihtilâfları 
halde filân uzva bir salâhiyet verilmediği zan-
nında bulunmaktan meselâ « Askerî mahkeme
leri de mahkemelikten çıkaracak mıyız» yolun
da olmayacak bir mütaleaya sapmaktan büsbü
tün başka bir şey değil midir? 

Meşrutiyetten evvel Hükümetle efrat arasın
daki muhakemeler umumî mahkemelerde, fakat 
memurların muhakemesi Şûrayi devlette idi. 

Meşrutiyet, memurların muhakemesini de 
umumî mahkemelere verdi. 

Bu gün memurların muhakemesini gene umu
mî mahkemelerde bulunduruyoruz. Elli altmış 
yıl evvel bile umumî mahkemelere verilmekte te
reddüt edilmeyen Hükümet ve efrat ihtilâfları
na ayrı bir mahkeme kurmak istememek ne teş
kilâtı esasiyenin ana maddelerine zıt bir şey olur, 
ne de adalet mantıkinin icaplarına ... 

Mazbatada Şûrayi devlet kanununun dava, 
kaza, lâzimülinfaz gibi kelimeleri şahit getirile
rek teşkilâtı esasiyenin gösterdiği lüzum üzeri
ne yapılmış bir kanunun nevamma gene teşkilâ
tı esasiye kuvveti aldığı söylenilmek isteniliyor. 

Şûrayi devlet kanununun Meclisteki müza
keresi, içlerinde mazbata muharriri olduğu hal
de, bir çok hatiplerin (Şûrayi devlet icraî ma
hiyettedir. îdarî bir vazife ile mükellef olan 
müessesenin teşkilinde kuvvei adliyenin iştirak 
ve müdahalesine hiç bir sebep ve mana yoktur. 
Sırf idarî bir müessesede kuvvei adliye ile kuv
vei idariyeyi birlikte istemek o müesseseden ida
re hakkmm refi demektir) yollu mütalealarile 
ve Şûra azalarının intihabında Adliye encümeni
nin bulunmamasını istemekle başlamış, (biz ad
liyemizi günden güne tanzim ederken oraya iti
mat etmeyerek bir zümremizin işlerine ait olan 
muhakematı Şûrayi devlete ayırırsak bu mem
lekette merci çoğalır; eğer bu kanun çıkarsa 
« imtiyaz kanunu » namile çıkacaktır. Meclisi 
âli esastan inhiraf için adım atıyor diyeceğim) 
gibi sözler arasında bitmiştir ve nihayet ka
nun şimdiki encümen mazbatasında da görül
düğü gibi teşkilâtı esasiyemizin idarî dava ta-
birile Şûraya bir mahkeme mahiyeti emrettiği 
zehabı neticesinde kabul edilmiştir. 

Ancak muhakkak olan şudur ki; teşkilâtı 
esasiyenin hiç bir maddesi hiç bir sebep ve ba
hane ile ihmal ve tatil olunamaz, ve hiç bir 
kanun teşkilâtı esasiye kanununa münafi ola
maz. 51 inci maddenin ilk fıkrası arzettiğim mâ
na ile kanun oldukça ondan sonra yapılan ve 
kabul nisabı teşkilâtı esasiye kanunundan farklı 
olan Şûrayi devlet kanunu hüküm ve tesirde 
elbette teşkilâtı esasiye kanununun vazımın bu 
ilk fıkra ile çizdiği hududu aşmağa imkân ver
mez ve her kanun gibi o da ancak bu çerçeve 
içinde manalandınlıp tatbik edilmek üzere kabul 
ve ilân edilmiş bir kanun olur. 

Son müzakereler arasmda Şûrayi devletin 
zaten mahiyeti istişaridir bu hüviyetile bir icra 
uzvu olamaz. Hele bir icra teşekkülü icraya 
baş olan mevkii mahkûm ve mahkûmiyeti in
faza onu mecbur eden bir karar veremez yo
lunda sözler de söylenmiştir. Bir müessesenin 
istişarî mahiyette olmasile bir icra uzvu ola
mayacağını kabul etmek onu teşri, icra, kaza 
olarak tanıdığımız üç salâhiyetten üçüne de bağ-
layamamak gibi muallâkta bir neticedir. Bu 
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birinci telâkki ne kadar zayif ise, ikinci telâk
ki de Şûrayi devlete peşin hükmetmek salâhi
yetini tanımak, sonra bu sıfatı kendi davasma 
delil olarak kullanmaktan başka bir şey değil
dir. Tasavvur edelim M; istişarî olan Şûrayi 
devletin, deavi dairesi azasının da dahil bulun
ması kanunu icabından olan bir heyeti umumi
ye içtimaında bir imtiyaz mukavelesi tetkik 
edilmiş ve deavi dairesi azası da istişarî ola
rak rey vermiştir. Burada rey verenlerin bu 
imtiyaz yüzünden çıkmış ihtilâfta bir de hâkim
lik yapmasma imkân kalır mı? 

Filî vaziyete gelince; bu gün Şûrayi devlette 
dava ve ihtilâfları hal ve rüyet için rey vermek 
salâhiyetini Meclisimizden alanlar arasmda bile 
Şûranın bir icraî müessese olduğu kanaatini mu
hafaza edenler ve bunu hüküm fıkralarına (22 
ağustos 1931) resmen yazanlar görülmüştür. 
Bizzat Şûrayi devlet kanununu böyle (dava) ve 

(kaza), (mahkeme) ve (muhakeme) kelimeleri-
le kabul eden Büyük Millet Meclisinin o günden 
bu grnıe kadar bu dairenin kararlan üzerinde 
bazan Arzuhal encümeni kararlanna karşı sü
kût etmek teamülü ile bazan encümen karar
larının veya bidayeten Şûrayi devlete gitmesi 
lâzım olan bir işin müzakeresinde söylediği söz
lerle nasıl bir telâkki tarzı takip ettiği de mey
dandadır. Tekaütlükten hizmete alınmış jan
darma zabitlerinin hizmette alıkonulmalan me
selesinde Arzuhal encümeninin Şûrayi dev
let karannı teyit eder surette çıkardığı bir ka
rarın bozulmasını encümenden isteyen de Hü
kümet namma encümene gelen bir zattir. 

Büyük Meclis Şûrayi devletin teşkilinde bir 
mahkeme teşkili için sarfolunacak ihtimamı gös
termiş, azasını bir gün Divanı âli gibi yüksek 
bir mahkemede hâkimlik vazifesi düşerse ona 
liyakat kazanmış olarak seçmeği temin etmiş
tir; buna rağmen bu tafsilât gösterir ki gerek 
teşkilâtı esasiye, gerek Şûra kararlarına karşı 
Meclisin ve Hükümetin şimdiye kadar göster
diği telâkki misalleri buradaki (idarî dava) tabi
rinden orada (bir mahkeme) nin vücuduna in
tikal etmeği meneder. 

Yüksek Meclis idarî davaların mutlaka Şû
rayi devlet gibi ayrı fakat bittabi mahkeme* sa
lâhiyeti bir teşekkülde görülmesini iltizam 
ettiği takdirde o zamanki müzakerelerin hük
münü iptal edici bir yeni teklif ile yeni bir ka
rara varmalı ve bu fıkrayı (idarî dava ve ihtilâf

ları mahkeme salâhiyeti ile hal ve rüyet) diye 
değiştirmelidir. Buna muvazi olarak ta Şûrayi 
devlet kanununda, deavi dairesinin heyeti 
umumiyeye iştirakini daha mahdut vazifelere 
hasreden ve alenî olarak muhakeme yapmasmı 
asıl haline koyan bir tadil yapmalıdır. 

Bu maksatta olanlar için tadil yerine tefsir, 
teşkilâtı esasiyenin maddelerini zorlamak olur. 
Zaten teşkilâtı esasiyeye dokunan bir tefsir ve 
kavanin meemualanmıza yazılacak esbabı mu-
cibelerle (muhtacı tefsir görülmemiştir) gibi 
teklif ve reyler mürettep azanın üçte iki 
ekseriyetile karara bağlanabilir. Ayni ekseri
yetle ise kanun tadil edilebilir. 

O halde encümenler namına kanunlan izah 
için zabıtlara geçen sözlerin pekâlâ imali ka
bil olup dururken bunlan baştan başa hüküm
den düşürmeğe giden bir yol tutmaktan ise, 
tadil en tabiî bir yoldur. 

Hususile tefsir makable şamil olduğuna gö
re Devlet şûrası deavi dairesinden çıkan karar
lar karşısında Arzuhal encümenimizden dahiliî 
nizamnameden alınmış salâhiyetle çıkmış 
ve Meclis namına artık katileşmiş kararla-
nn bozulmasına yol açmamak lâzımdır. Ta
dil halinde ise Şûra kararlan esasen kanunu 
icabınca lâzimülinfaz olduğu ve gene lâzimül-
infaz kalacağı için haklannda böyle katileş
miş karar olmayanlann mahiyetine de halel gel
memek tabiidir. 

İşte bu mütalealarla da encümenin 51 inci 
maddeyi telâkki tarzına da muhalifim. 

III 
Tefsiri istenen 3 üncü nokta (54) üncü mad

denin şu fıkrasındadır: 
« Mahkemelerin mukarreratını Türkiye Bü

yük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti hiç 
bir veçhile tadil ve tağyir ve tehir ve infazı 
ahkâmına mümanaat edemez ». 

Madde, infazı ahkâmına mümanaat edile
meyecek olan mukarreratm mahkemeler mu-
karreratı olduğunu söylüyor. Burada kazaî 
mukarrerat tâbiri yoktur. Yukanda arzetti-
ğim gibi, fikrimce, her mahkeme karan bir 
kazaî karar ise de her kazaî karar bir mah
keme karan olmayabilir. 8 inci maddede kul
lanılan kaza kelimesi başka kanunlann bazı
larında geçen kaza ve kazaî kelimelerinden 
üstün bir manada kalmıştır. Bu sebeple bu 
maddenin manalandınlması 8 inci maddedeki 
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müstakil mahkeme tabirinin izah tarzına bağlı 
kalmakla beraber, bir mahkeme kararının bu 
hükme tâbi tutulabilmesi de o kararm her şey
den evvel kanuna uygun bulunmasile ve teşki
lâtı esasiyenin kaza faslmdaki hükümlere mu
tabık ezcümle alenî bir muhakeme neticesin
de verilmiş olmasile mukayyet tutulmak tabi
idir. 8 inci maddenin (kanun ve usul daire
sinde ) tabiri ile 54 üncü maddenin (hâkimler 
kanununa tâbidir) tabirinin hükmü budur. 

Bu nazarî hükmü de bu tefsir kararmı tah
rik eden hâdise üzerinde tatbika geçersek şunu 
görürüz: Şûrayi devlet deavi dairesi gerek ta
dil ile gerek heyeti umumiyeırin muhtacı tefsir 
görerek veya görmeyerek verdiği bir karar ile 
mahkeme kararını 54 üncü maddenin şümulüne 
koyabilmek bu hükümlerin teşkilâtı esasiyenin 
kaza faslmdaki esas kayitlere mutabık olmasile 
tasavvur edilebilir. 

Şûrayi devlet kanununa bakılınca görülür ki 
deavi dairesinin heyeti aleniye halinde olmaksı
zın çalışıp çıkardığı kararlar da vardır. Ve bir 
kere bunlar teşkilâtı esasiyenin (mahkemeler
de muhakemat alenidir; yalnız usulü muhake-
mat kanunu mucibince bir muhakemenin hafi
yen cereyanına mahkeme karar verebilir) şek
linde yazılı 58 inci maddesine uygun düşmeye
ceği için - Şûrayi devlet kanunu değiştirilince-
ye kadar -bu nevi kararların lâzimülinfaz vasfı
na riayet etmekle beraber, onlan mahkeme ka
ran saymağa gene teşkilâtı esasiye kanunu mâ
ni olur. Zira mahkeme kararlarının bozulması 
Meclisin mutlak olan salâhiyetine karşı bir is
tisnadır ve istisnalar daima mevridine mak-
sur olup başka bir hükmün ona ithalile istisna 
hududunun genişletilmesi ancak kendi usulleri
ne riayet edilerek verilmiş sarih kararlarla ola
bilir. 

Mazbatada 54 üncü maddenin izah tarzı bu 
mütalealanma uymadığmdan dolayı buna da 
muhalifim. 

IV 
82 inci maddede, vatandaşların gerek ken

dilerine gerek âmmeye müteallik olarak kanu
na muhalif gördüğü bir husustan dolayı mercii
ne olduğu gibi Büyük Millet Meclisine de 
ihbar ve şikâyet yollu arzuhalde bu
lunmak hakkının Büyük Mecliste bir tetkik saf
hası açtığından ve bu tetkik yollarının dahilî 
nizamnamemizle tayin olunduğunda şüphe yok

tur. Mazbata ise Meclisin bu tetkik safhasın
dan yalnız kanun yapma yoluna geçilebileceği 
kanaatinde görünüyor. Bu telâkki teşkilâtı esa
siyenin ve ona dayanan dahilî nizamnamenin 
Meclise verdiği hak ve salâhiyetleri daralttığı en
dişesindeyim : 

1. — Filvaki Büyük Millet Meclisine mahke
me teşkilâtı dururken dava ikame olunamaz; 
fakat bir vatandaşın 82 inci maddeye dayanarak 
icradan gelsin, kazadan sadır olsun kanuna mu
halif gördüğü bir hususu her hali kârda tek 
millet mümessili olan ve kanunları yapan ma
kama duyurabilmesi en esaslı bir hakkı olduğu 
gibi Büyük Millet Meclisinin de ilk ve asla tah
dit kabul etmeyen vazifesi elbette kendi koydu
ğu kanunların muhafızı olmak vazifesidir. Bü
yük Millet Meclisi hiç bir dava mesbuk olmak
sızın bir davaya mevzu olabilen bir maddeyi 
kendi usullerile hal ve tamir etmekten memnu 
değildir. 

2. — 28 inci madde Büyük Millet Meclisine 
bir vazife veriyor. Bu vazife teşkilâtı esasiye 
ile ve Meclisin faaliyetini tanzim eden ve gene 
teşkilâtı esasiye hükümleri dairesinde hazırla
nan dahilî nizamnamesile idare edilmek lâzım
dır. Kanun teklif etmek teşkilâtı esasiye ile 
mebuslara ve Hükümete verilen haklardan yal
nız biridir. Dahilî nizamname de Şûrayi dev
let kanunu gibi bir kanundur. Bu kanun Ar
zuhal encümenine bidayeten, mahkemelere, Şû
rayi devlete verilmesi iktiza eden arzuhallerin 
de alınıp ait olduğu makamlara verilebileceğini 
söylemiş, encümenin ait olduğu makamlardan 
gelecek cevaplan ruznamesine alması da gene 
bu nizamnamede Arzuhal encümeni vazifeleri 
arasına koymuştur. Bu arzuhal kabul ve tevdi
ini, bütün hak ve salâhiyetlerin Mecliste mün
demiç olduğuna ait işareti ne kadar manalı ise 
raanameye alman bir madde üzerinde verilecek 
ve Meclise arzedilecek karar da encümenin ta-
mamile serbest bırakılması, hâdiseler üzerine alı
nacak tedbirlerin, hâdiselerin tehalüfü kadar 
mütehalif olabilmesi noktasından o derecede 
ehemmiyetlidir. 

Eğer bu kayitler teşkilâtı esasiyeye münafi 
görülüyor yahut 82 nci madde hükmünün tatbi
ki için vücutlanan Arzuhal encümeni kararla
rının Heyeti Umumiyeye bir cetvel halinde ar
zı şekli tatbikatta mahzurlu bulunuyorsa bun-
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lan düzeltmenin yolu bu kadar esaslı bir hakkı 
iki taraflı tahkire gitmek değil nizamnameyi bel
ki tefsir belki tadil etmek olur. 

3 - (içtihat ile içtihat nokzolunmaz) sure
tindeki mütalealar ancak içtihat mevzilerinde 
bir kıymet ifade eder. Nas kanunu mevlidinde 
içtihada evveldenberi mesağ verilmemiştir. O hal
de kanun mevridi olan yerde yalnız kanun cari 
olacağından arzuhaller üzerine tetkiklerde iç
tihat ile nakzolunan bir içtihat varit olamaz. 

4 - Meclisin bizzat ifa edeceği saljhiyetleri 
kaydeden 26 nci madde sonundaki (gibi) keli
mesi - encümen mazbatasında böyle yazılıdır. 
Tahdidi mânada kullanılmadığı için kazaî bir te
şekkülden sadır olan bir karar eğer kanuna mu
halif ise bunu bozacak yolda bir karar verile
mez demek teşkilâtı esasiyeye münafi olur. Zira 
gördük ki kararların bozulamaması yalnız kanun 
ve usul dairesinde olmalarile meşruttur. 

5 - (Mahkeme kararlan bozulamaz) ibaresi
ni kazanm ayrı bir kuvvet olarak mevki aldı
ğı memleketler ve kanunların tefriki kuva zih-
niyetile mütalea edip onlan sanki bir kanunu 
esasî için değilmiş gibi manalandırmak başka 
bir şey, bu ibareyi (tek kuvvet var: Meclis) 
deyen bir teşkilâtı esasiye içinde manalandır
mak başka bir şeydir. Teşkilâtı esasiyede (teşri 
ile icra Büyük Millet Meclisinde tecelli ve te
merküz eder) denilirken kaza hakkının zikre
dilmemeği onun Meclisten hariç ve murakabeden 
vareste bir kuvvet olduğu mütaleasına delil ola
maz. tcra ile kaza Meclisin ve teffiz ettiği 
birer hak değildir. Meclis icra ile kazaya memur 
ettiği uzuvların kendi koyduğu kanunlara uygun 
hareket edip etmedikleri üzerinde karar ve ted

bir almak ve bunlarm haksız neticelerinden va
tandaştan masun bulundurmak serbestisini dai
ma elinde tutmaktadır. 

6 - Meclis teşkilâtı esasiye kanununun ka
bulünden sonra memurin muhakemelerine ait 
tetkikleri bizzat yapmakta devam etmiştir. Bu 
gün de yapmağa salahiyetli olduğu meselâ, 
teşriî tahkikat elbette bir kaza vazifesidir. 
(Meclisin kazaî salâhiyeti yoktur demek) ne 
kadar yanlış olursa (Meclis siyasî bir kuv
vettir) diye bu kuvvetin üstünde veya hiza
sında bir başka kuvvete yer vermek te bizim 
teşkilâtı esasiyemizin ruhuna o kadar zıt bir 
mütalea olur. Kanunlan yapan Büyük Millet 
Meclisidir. Tatbikatın kanuna mutabakatım 
tayinde en son söz kendi memurlarının değil 
elbette kendsinin olabilir. Dediğim gibi kanun 
teklif etmek teşkilâtı esasiye ile mebuslara ve 
Hükümete verilen haklardan yalnız biridir. 
82 nci maddenin yalnız bu hak ile manalandınl-
ması teşkilâtı esasiyeye uymaz. 

Bir türk 82 nci maddeye ait olan hakkını 
bir mahkeme karan üzerinde kullandığı tak
dirde Meclise yalnız kanun yapmak yolunu 
göstererek teşkilâtı esasiye ile dahilî nizamna
menin başka hükümlerini sükûta veya zımnî ta
dile mahkûm etmemek için 82 nci maddenin 
bu mazbatadaki izah şekline de muhalifim. 

Giresun 
Halcin Tarık 

Hakkı Tank Beyin mütalealarına iştirak edi
yorum. 

Sinop 
Yusuf Kemal 



Sıra NQ 102 
Fevzipaşa-Diyarbekir hattı inşaattnm bitirilmesi için 4 00 000 

liralık tahsisat verilmesine dair I 914 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 25-UI-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/741 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Fevzipâşa - Diyarbekir hattı inşaatının ikmali için dört milyon liranın daha sarfına mezu

niyet verilmesi hakkında Nafıa Vekilliğince teklif ve Maliye Vekilliğince tadilen tanzim olunup 
İcra Yekiüeri Heyetince 22-M-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun layihası esbabı 
mucibeşile btrHkte Yüksek Huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
İsveç grupu marifetile inşa ettirilmekte bulunan Irmak - Filyos ve Fevzipâşa - Diyarbekir 

hatlarının malzeme ve inşaat teahhüdatı yekûnu mezkûr şirketle münakit mukavelenamelerde 
yazılı olduğu veçhile eJli beş milyon dolar olarak tesbit edilmiş ise de dolar rayicine göre bu 
miktarın ancak Irmak - Filyos hattının tamamını ve Fevzipâşa * Diyarbekir hattının takriben 
435 inci kilometreye kadar olan kısmını inşaya kifayet edebileceği anlaşılmış ve halbuki bu 
hattın Diyarbekire kadar varması ve Diyarbekirde icabeden tesisatın vücude getirilmesi gerek 
iktisadî ve gerek idarî noktalardan elzem ve zarurî bulunmuştur. Bu maksadın temin edilebil
mesi için yukarıda arzedilen elli beş milyon dolarlık taahhüde zamimeten daha dört milyon 
Türk liralık bir masraf ihtiyarı icab£decjeği anlaşılmış olmakla bu miktar üzerinden müteaddit 
senelere sari taahhütlerde bulunmağa mezuniyet verilmesi zımnında bağlı kanun lâyihası tanzim 
ve takdim kılnmıştır efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 7 -İT-1934 

M. No. 61 
Esas No. 1/914 

Yüksek Reisliğe 
Fevzipâşa - Diyarlbekir hata inşaatının ikmali verilmesi hakkında olup Başvekâletin 25 mart 

için 4 000 000 liranın daha sarfma mezuniyet 1934 tarih ve 6/741 numaralı tezkeresile Yüksek 
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Meclise gönderilerek encümenimize havale buyu-
rulan kamun lâyihası Nafıa vekili Ali Bey hazır 
olduğıı halde tetkik «dnldi. 

Ceyhan - Keller istasyonları arasında bir nok
tadan başlayarak Malatya - Engani - Diyanbe-
kire müntehi olacak demiryolunun inşası için. 
beş senede sarf edilmek ve ıher sene sarfı deap 
eden miktar bütçeye konulmak üzere 24 mart 
1926 tarih ve 793 numaralı kanunla 45 000 000 
lira tahsis olunmuştu. 

Bu hattın ikmali için 4 000 0Q0 liranın daha 

sarfı hakkında olan bu kanun lâyihası encümeni
ni izce aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunınak üzere 
Yüksek Reisliğe takdıktı olunur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

(Jorınn 
Mustafa 
Kayseri 
A. Hilmi 

Reis V. 
. Ispaırta 
Mükerrem 
Erzurum 
Asım 

Kırklareli 
M. Nakit 

M. M. 
Bayazıt 

İhsan 
istanbul 

Sadettin 
Kırklareli 

Şevket 

Bursa 
Dr. Galip 

İzmir 
Kâzım 

Srvas 
M. Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Fevzipaşa - Diyarbekir hattı inşaatının ikmali 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Fevzipaşa - Diyarbekir hattı
nın DiyarbeMre varmasını temin ve Diyarbe
kir istasyonunda icap eden tesisatın yapılma
sı için dört milyon liranın daha sarfına ve bu
nun için gelecek senelere sari taahhütlerde bu
lunmağa Nafıa vekili mezundur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince yapı
lacak taahhüdattan her sene sarfı icap eden 
mebaliğ Nafıa vekâleti bütçesine konur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

23-III-1934 
Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
>Şy. Kaya Di 

Mf. V. 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
\ T. Rüştü 

Na. V. 
Ali 

G. I. V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
Fuat 

Ik. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhliı 



Sıra NQ 101 
Hava yolları Devlet işletme idaresi 1933 senesi bütçesine 

IO 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/905 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 1811 f'1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/641 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi 933 bütçesine muavenet olarak daha 10 000 lira ilâvesi 
hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13-III-934 te Yük
sek Meclise arzı kararlştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına 
sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
1 — Hava yolları Devlet işletme idaresi için 2254 numaralı bütçe kanunile kabul buyu-

rulan varidat tayyarelerin uzun zamandır reviziyonda bulunması ve bunlara muktazi yedek 
malzemenin mubayaa edilememesinden şimdiye kadar ancak 7 542 lira 7 kuruş temin edile
bilmiştir. 

2 — Diyarbekir hattının açılmaması dolayısile mezkûr hattan da hiç bir istifade edileme
miştir. 

3 — Beynelmilel havaî münakalâttan ise, şimdiye kadar hiç bir müracaat vuku bulmaması 
yüzünden mezkûr "münakalattan da bir istifade hâsıl olmamıştır. 

4 — Millî Müdafaa vekâleti celilesi hava nâzım faslından yapılan yardım ancak memurin 
maaçatile tayyarelere muktazi benzin, yağ ve kira bedelâtma sarfedilmiş ve tayyarelere muktazi 
yedek matzemejbu sebeple mubayaa edilememiştir. Tayyarelerin muntazam seferlerini teinin 
ancak yedek malzemenin mubayaasile kabil olabileceğinden gerek malzeme mubayaasına sraf 
edilmek ve gerekse üçüncü taksit kira bakiyesini ödeyebilmek için (10 000) liraya ihtiyaç 
vardır. Meblâğı mezburun Millî Müdafaa vekâleti celilesi hava nâzım faslından yardım suretile 
itası hususunu arzeylerim efendim. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 7 -IV -1934 

M. No. 62 
Esas No. î/905 

Yüksek Reisliğe 

Havayolları Devlet işletme idaresinin 1933 ma
lî senesi varidat bütçesine Millî Müdafaa vekâ
leti hava bütçesi nazım faslından muavenet ola
rak konulan 50 000 liralık tahsisata daha 10 000 
liı-anm ilâvesi hakkında olup Basvekrâletiıı 18 
mart 1934 tarih ve 6/641 numaralı tezkeresile 
Yüksek Meclise gönderilerek encümenimize havale 
buyuruları kanun lâyihası Hava müsteşarı Paşa 
lıazıır olduğu halde (tetkik ve mütalea edildi. 

Teklif olunan ikamın lâyihası esbabı mucibe-
sine binaen esas itibarile kabul edilmekle beraber 
varidat bütçesine zaıniiiroolıman talhsisat'a mukabil 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Havayolları Devlet işletme idaresi 2/245 numa
ralı bütçe kanununa müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Havayolları Devlet işletme 
idaresi 1933 malî senesi varidat bütçesinde, Millî 
Müdafaa vekâleti hava bütçesinin nâzım faslın
dan muavenet olarak konulan 50 000 lira tahsi
sata daha 10 000 lira muavenet olarak ilâve edil
miştir. 

MADDE 2 — Neşri tarihinden muteberdir. 

masraf bütçesinin tertibi mahsusuna da (bu mik
tar zamı icrası zarurî görülmüş ve bu sebeple lâ
yihaya bir madde ilâve olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe taikdim olunur. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt Bursa 

M. Şeref Mükerrem İhsan Dr. Galip 
Çorum' Erzurum İstanbul İzmir 

Mustafa Asım Sadettin Kâzını 
Kayseri Kırıklar©] i Kırklareli 

A. Hilmi M. Nahit Şevket 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Havayolları Devlet işletme idaresi .1933 malî 
senesi masraf ve varidat bütçelerine 10 000 

lira ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Havayolları Devlet işletme 
idaresi 1933 malî senesi varidat bütçesinin bi
rinci faslının dördüncü (Millî Müdafaa vekâleti 
hava nâzım faslından) tertibindeki 50 000 lira 
60 000 liraya iblâğ olunmuştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene mas
raf bütçesinin ikinci fasimin ikinci (Hava ve 
yer nakil vasıtalarının satın alınması, kiralan
ması, tamiri) maddesine 10 000 lira munzam 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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MADDE 3 — işbu kanunun hükmünü icraya 

Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 
13-III-1934 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 
Mİ V. Na. V. îk. V. 
Hikmet Ali M. Celâl 
S. t M. V, G. î. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

.«.•.. »m« ...... 





Sıra No 104 
İstanbul darülfünununun ilgasına ve Maarif vekâletince yeni 
bir üniversite kurulmasına dair olan kanunun 7 nci ve 
8 inci maddelerinin tefsiri hakkında 3/370 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbatalar» 

T. C. 
Başvekâlet 7-XI-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3012 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İstanbul darülfünununun ilgası ile yeni bir üniversite kurulmasına dair olan 2252 sayılı 
kanunun 7 ve 8 inci maddelerinin tefsiri hakkında Maarif vekilliğinden yazılan 2 3 - X - 933 
tarih ve U042 sayılı tezkere sureti sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile bitirilmesine ve sonunun bildirilmesine müsaade buyurul masını rica 
ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Maarif vekilliği Yüksek ve meslekî T. U. M. 11042 sayılı ve 23 - X - 1933 tarihli tezkeresi 
suretidir. 

Bakvekâlet Yüksek makamına 

İstanbul darülfünununun ilgasına ve Maarif vekâletince yeni bir üniversite kurulmasına dair 
olan 2252 numaralı kanunun 7 nci maddesinde: (Maarif vekilliği İstanbul üniversitesinde bir telif 
ve tercüme heyeti kurmağa mezundur. Bu heyete Darülfünunun tedris kadrosunda dahil bulunan 
zevattan lüzumlu vasıflan haiz olanlar alınır ve kendilerine bu yeni hizmetlerine mukabil üeret ye
rilir. 

Bu-ücretler bu zatlerin Darülfünundaki vazifelerinden dolayı almakta oldukları maaşlar ile 
Darülfünunun lâğvi dolayısile alacakları ayık maaşları tutarları arasındaki farkı geçmez. Bu üc
retler açık maaşlarının itasına mâni değildir) denilmektedir. 

8i nci madde de : 
(Darülfünunun ilgası dolayısile açıkta kalmış olup ta telif ve tercüme heyetine seçilmemiş olan 

müderris ve muallimler yeni Üniversite teşkilât kanununun meriyetine veya müddet içinde Dev
let hizmetlerinden birine tayinlerine kadar yukarıdaki madde hükmüne göre açık maaşı ve mütem
mim üeret alırlar. Buna mukabil Maarif vekilliği bu müddet zarfında kendilerine muvakkat hizmet
ler tevdi edebilir) diye yazılrdır. 

Yeni Üniversite kadrosundan açıkta kalan müderris ve muallimler dört kısma ayrılmaktadır. 
1) Hariçte hiç bir vazifeleri bulunmayanlar ki bu zevatın,açık maaşları kanunun 7 ve 8 inci 

maddesine tevfikan verilmektedir. 
2) Devair ve müessesatta maaşlı ve ücretli vazifesi bulunanlar, 
3) Mütekait olup muallimlikte, müderrislikte ve vekâletlerinde istihdam edilenler, 



4) 65 yaşını doldurmuş veyahut 30 sene filî hizmette bulunmuş olup kanunen tekaüde şevkleri 
icap edenler. 

2, 3, 4 numaralarda yazılı evsafı haiz müderris ve muallimlerin açrk maaşları kanunun 7, 8 inci 
maddelerinde sarahat bulunmadığı için tediye edilememektedir. 

Filvaki vazıı kanunun 7 nci ve 8 inci maddeler hükümlerde, açıkta kalan müderris ve muallim
lerin, Üniversite teşkilât kanununun tatbikin a kadar, sabık vaziyetlerinin muhafazası gayesini istih
daf ettiği anlaşılabilir. 

Buna binaen her hangi bir resmî vazifeye tayinlerinde veya nihayet Üniversite teşkilât kanununun 
meriyete vazmda haklarında ahkâmı umumiye tatbik edilmek üzere bu gibilerin halen uhdelerinde 
bulunan vazifelerden aldıkları maaşların, 8 inci madde hükmüne göre verilecek istihkaklarile beraber 
sabıkı veçhile, mevzu esaslar dairesinde, tesviyesi lâzımgeleceği düşünülmektedir. 

Maahaza bu suretle mütalea tefsir mevzuu olmasına binaen bu şeraitteki zevatın açık maaşları 
verilmemiş, Büyük Millet Meclisince bu hususta bir tefsir kararı ittihazına intizar zarurî görül
müştür. 

Mezkûr 2252 numaralı kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerinin 2, 3, 4 üncü maddelerde yazdı 
müderris ve muallimlere tatbikma dair Büyük Millet Meclisinden bir tefsir kararı alınmasına yüksek 
delâletlerini derin hürmetlerimle rica ederim efendim. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 3 - IV - 1934 

Karar No. 3 
Esas No. 3/370 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Darülfünununun ilgasile yeni bir 
Üniversite kurulmasına dair olan 2252 sayılı 
kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerinin tefsiri 
hakkında Maarif vekilliğinden yazılıp Başvekâ
letin 7 teşrinisani 1933 tarih ve 6/3012 numaralı 
tezkeresile Büyük Meclise gönderilen tefsir tez
keresi sureti encümenimizde tetkik ve mütalea 
edildi. 

2252 numaralı kanunun Maarif encümenince 
tanzim edilen mazbatasında 8 inci maddenin 
tedvininde maksat sarahatle zikredilmekte ve 
denilmektedir ki « Muvakkat kadroda a-
çıkta kalan veya telif ve tercüme heye
tine de girmemiş olanların yeni Üniversi
te teşkilât kanununun meriyetine veya bu 
müddet içinde Devlet hizmetlerinden bi
rine tayinlerine kadar açık maaşı ile birlikte 
eski maaşlarının noksanını ikmal edecek mü
temmim ücret almaları ve buna mukabil Maarif 
vekâletince muvakkat hizmetlerde istihdam 
edilmeleri Vekil Beyin de reyinin inzimamile 
muvafık görülerek buna dair yeniden bir mad
de teklif edilmiştir». 

Hükümetin tefsir mazbatasında vaziyetleri
nin tavzihi istenilen ve 2, 3, 4 numaralarda ya
zılı vasıfları haiz müderris ve muallimler yuka
rıdaki esbabı mucibe ile kanuna ilâve edilen 8 
nci maddenin şümulüne girmektedirler. Bu mad
deden istifade etmeleri kastedilenler mutlak 
surette Darülfünundan açıkta kalmış müderris 
ve muallimler olup mütekait, Darülfünunun il
gası sırasında bir vazifesi bulunan veya 65 yaşı
nı doldurmuş veyahut 30 sene filî hizmette bulun
muş olup kanunî müsaadelerle Darülfünundaki 
vazifelerine devam etmekte olanlarm istisnala
rına dair hiç bir kayit yoktur. Gerek kanun 
maddesinde ve gerek mazbatada böyle bir istis
na olmayıp bilâkis mutlak surette Darülfünun
dan açıkta kalan Darülfünun müderris ve mu
allimleri zikredildiğine göre evvelce mütekait 
olupta Darülfünunda tedrisatta bulunmakta 
iken açıkta kalmış olanlara açık maaşı ve
rilmesi kanunen mümkün olmadığı takdirde 
mütemmim ücret verilmek suretile kanunun 
imali icap ettiği gibi 8 inci maddede (Devlet 
hizmetlerinden birine tayinine kadar) kaydi de 
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esasen açıkta kalmış olanların uhdelerinde 
mevcut her hangi bir vazife değil ilga dolayı-
sile açıkta kaldıktan sonra verilecek bir vazi
feyi istihdaf etmekte olduğundan bunlara da 
vaziyeti kanuniyeye göre ya açık maaşı veya
hut mütemmim ücret verilmek suretile madde 
hükümlerinin yerine getirilmesi iktiza etmekte
dir. 

65 yaşını doldurmuş veya 30 sene filî hiz
mette bulunmuş olup kanunî müsaadelere isti
naden tedris vazifelerinde devam etmekte iken 
ilga sebebile açıkta kalanlar için de yukarıdaki 
esbabı mucibe ve gösterilen şekillerle maaşları-

istanbul Darülfünununun ilgasile yeni bir 
Üniversite kurulmasına dair olan 2252 sayılı 
kanunun 7 ve 8 inci maddelerinin tefsiri hak
kında olup Maarif encümeni mazbatasile bir
likte encümenimize tevdi kılınan Başvekâlet tez
keresi Maarif vekili Hikmet Beyle Maliye ve
kâleti Müsteşarı Faik Bey hazır oldukları hal
de encümenimizce de tetkik ve müzakere edildi: 

istanbul Darülfünununun ilgası ile yeni bir 
Üniversite kurulmasına dair olan 2252 numa
ralı kanunun 8 inci maddesinde ilgadan doVıyı 
açıkta kalıpta telif ve tercüme heyetine gir
memiş olan müderris ve muallimlere yeni Üni
versite teşkilât kanununun meriyete veya bu 
müddet içinde Devlet hizmetlerinden birine ta
yinlerine kadar birinci madde hükmüne göre 
açık maaşı veya mütemmim ücret verileceği 
mutlak olarak tasrih edilmiş olmakla encümeni

nin itmamı lâzımgeldiği düşünülmüş ve bu iti
barla knaunun tefsirine lüzum görülmemiş ol
duğundan bu mütalealarla hazırlanan mazbata
mız Yüksek Meclisin tasvibine sunulmuştur. 
Maarif En. Rs. M. M. Kâtip 

Erzurum Afyon K. Sinop 
Nafi Atuf Haydar İ. Alâettin 

Aza Aza Aza 
izmir Muş Ordu 

Osmanzade Hamdi K. O. Hakkı Hamdi 
Aza Aza Aza 

Urfa Mersin Çankırı 
Refet Ferit Celâl Talât 

mizce Maarif encümeni mazbatasında derme-
yan olunan mütaleaya ekseriyetle iştirak edil
miştir. Umumî heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis M. M. 
Burdur Baya zıt, Bursa 
M. Şeref İhsan Dr. Gali}) 
Erzurum Kayseri Kırklareli İstanbul 

Aziz A. Hilmi Şevket Sadettin 
Sivas Rois V. 

M. Remzi Maarif encümeni mazbatasile istih
sal edilmek istenilen neticenin tesis 
mevzuu olduğuna ve binaenaleyh 
maddei kanuniye tedvinine lüzum 

bulunduğuna kaniim 
İsparta 

Mi'ıkcrrem 

Bütçe encünnni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 8 - IV -1931 
M. No. 65 

Esas No. 3/370 
Yüksek Reisliğe 





Adliye vekaleti 1933 senesi bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılması hakkmda 1/908, Adliye 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 64 000 liralık münakale yapılması hakkmda 1/909, bazı dairelerin 
1933 senesi bütçelerinde 513 615 liralık münakale yapılması hakkında 1/912, Dahiliye vekaleti 
1933 senesi bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/913 ve öümrük ve inhisarlar 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 36 342 liralık münakale yapılması hakkmda 1/915 numaralı kanun 

. lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 

Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 15 000 liralzk münakale yapılması hakkında 1/90& sauna-
; ralı kanun lâyihası 

r c. 
Başvekâlet 22-1/1-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6İ675 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1Q33 malî yılı Adliye bütçesinin 473 ve 476 ncı fasılları arasında 15 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19-111-934 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek Meclise 
sunulmuştur efendim. 

/- Başvekil 
t&met 

Es&abı mucibe 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt ikanununun 58 inci maddesi mucibince 30 sene veya daha 
ziyade bilfiil ifayi (hizmet ederek tekaütlüklerini talep eden memurlara verilmesi lâzımgelen ikrami
ye karşılığı olarak 'bütçeye mevzu tahsisat bitmek üzere olduğu halde daha henüz tekaüt muameleleri 
tekemmül etmemiş elde beş on evrak vardır. Senelerce hizmet ifa etmiş memurlara son bir muavenet 
olmak üzere verilmekte olan işbu meblâğın tediyesinin temini için 476 ncı muvakkat tazminat faslın
dan 15000 liranın bittenzil 473 ü 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi faslma nakli dçin (tanzim kılınan kanun lâyihasına ait esbabı mucibedir. 

1933 yılı Adliye vekâleti bütçesinle 15 000 liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı bütçesinin 476 ncı muvakkat tazminat faslından 15 000 lira tenzil edi
lerek 473 üncü, 1683 numaralı 'kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi faslına 
ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili1 memurdur. 

19 - III -1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 

Mf. V. Na. V. îk.V. S. î. M. V. G. î . V. Zr. V. 
Ali M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 64 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/909 numaralı 

kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 22-///-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/673 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Adliye bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 64 000 liralık müna
kale yapılması hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 1Q-Ill-Q34te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte Yüksek 
huzurlarına sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Adlî ıslahata esas olacak hususatın memleketin menfaatlerine ve halkın ihtiyaçlarına uygun 
olarak tayin ve tesbiti zımnında 933 senesi eyhıl iptidasından itibaren icra edilmekte olan grup 
tcftişatı münasebetile müfettişler harcırahı tertibine mevzu tahsisat kâfi gelmemiş ve mezkûr tef-
tişata da devam edilmekte bulunmuş olduğundan mühim noktaların tayinine medar olacak bu 
toftişatm yarıda bırakılması tecviz edilmemiştir. Bu sebeple bütçeye müfettişler harcırahı olarak 
mevzu tahsisata bir miktar daha ilâvesi lâzımgelmiş ve mahkemelerin mefruşat ihtiyaçlarının da 
en zarurî ve mübrem olanları nazarı dikkate alınarak senelere taksimen tedarik ve ikmali düşü
nülerek bu sene için vilâyet mefruşatı faslına dabiraz zam yapılması elzem görülmüş olduğu gi
bi talebe adedinin kadro dahilinde artması ve 2233 numaralı kanun mucibince askerlik dersi mu
allimleri ücreti için masraf tertibinden sarfiyat yapılması sebeplerile hukuk mektebi masarifi ida
resinin de arttırılması zarureti karşısında kalınmıştır. 

Yeni af kanunu dolayısile hapishaneler tayinatı tertibinden tasarruf edilen mebaliğden 10 000 
liranın müfettişler harcırahı maddesine ve 50 000 liranın vilâyet mefruşat ve demirbaşı faslına ve 
2 500 liranın da hnkuk mektebi masarifi idare maddesine ve 1 500 lirasının da kifayetsizliği an
laşılan 928 senesi düyunu maddesine nakli lüzumuna binaen işbu kanun lâyihası tanzim ve takdim 
kılınmıştır. 

1933 yılı Adliye vekâleti bütçesinde 64 000 liralık münakede yapılması hakkında ka
nun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Adliye bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri 
velde gösterildiği veçhile 64 000 liranın münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. * M. M. V. Da. V. Ha. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. 1. M. V. G. î . V. 

Ali M. Celâl T)r. Refik Ali Rana 

arasında ilişik cet-

19 - I I I -1934 
Mal. V. 
Fuat 

Zr. V. 
Muhlis 
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Münakale cetveli 

F. M. Muhassesatın nevi Zam Tenzil 
Merkez müteferrikası 
Tayinat 
Mahkemelerin diğer bilûmum masrafları 
Hapisanelerin mütedavil sermayesi 
Vilâyet mefruşat ve demirbaşı 
Müfettişler harcırahı 
Masarifi idare 
1928 senesi düyunu ksrşılığı 

Yekûn 64 000 64 000 

Bazı dairelerin 1933 senesi bütçelerinde 513 615 liralık münakale yapılması hakkında 1/912 
numaralı kanun layihası 

T. C. 
Başvekâlet 22-/1/ 934 

479 
493 
500 
501 
481 
485 
494 
497 

1 
4 

2 
2 
4 

50 000 
10 000 
2 500 
1 500 

1 000 
41 000 
2 000 
20 000 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/68/ 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1933 malî senesi bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması-hakkında Maliye 
Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 21-111-934 te Yüksk Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvellerile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Maliye, Düyunu umumiye, Tapu ve kadastro bütçelerindeki bazı tertiplere konulan tahsisatm 
bu sene içindeki hizmetlere sene sonuna kadar kifayet etmeyeceği anlaşıldığından bu ihtiyaçların 
temini için hazırlanan ilişik kanun lâyihasile talep olunan 313 615 liralık münakale karşılığı masraf 
tertiplerinden temin olunmak üzere ve alınmasına lüzum görülen 200 000 liralık fevkalâde tahsisatm 
esbabı tertip itibarile âtide arzolunmuştur. 

Maliye vekâleti 
F. M. 
122 Bu fasla konulmuş olan 25 000 liralık tahsisat, sene içinde tekaütlükleri icra edilmiş 

olan memurların kanunen tahakkuk eden ikramiyelerine tamamen sarf edilerek daha 
18 000 liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 

130 2 Devlete ait binalarla resmî daire ittihaz olunmak üzere kiralanmış olan binaların yangın-
den korunmaları hakkındaki talimatnameye tevfikan bu sene içinde 400 adet yangın 
söndürme makinası satın alınmasına lüzum hâsıl olduğundan bu tertibe 10 000 liranın 
ilâvesi zarurî görülmüştür. 

134 1 2265 numaralı kanunun tatbiki dolayısile Istanbulda açıkta kalıp merkez ve vilâyetlere 
tayinleri icra kılınan, memurların tahakkuk, eden zatî ve aile harcırahlarının tesviyesini 
temine kifayet edecek miktarda tahsisat bakiyesi kalmadığından bu tertibe 20 000 lira
nın zammına lüzum hâsıl olmuştur. 
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F. M. 
138 2 İstanbul, Beyoğlu tahakkuk müdürlükleri mmtakalarile İzmir, Ankara ve İçel gibi mü

him vilâyet merkezlerinde pek fazla olarak teraküm eden kazanç vergisi beyannamele
rinin bir an evvel tetkik ve tasniflerini, teminen kullanılacak mütehassısların yevmiyele
rini karşılamak üzere bu tertibe de 5 000 liranın eklenmesine mecburiyet hâsıl olmuş
tur. 

154 2 2265 numaralı kanunun tatbiki dolayısile açıkta kalan memurlarla görülen lüzum üzeri
ne vekâlet emrine alınan memurların tahakkuk eden açık maaşlarını karşılamak üzere 
işbu tertibe 30 000 liranın ilâvesine lüzum görülmüştür. 

173 Memleketimiz dahilinde bulunan petrol yataklarının tetkik ve taıharrisi ve bunların. 
işletmje kabiliyetlerinin tesbiti için 2189 numaralı kanunla altın ve petrol arama ve iş
letmesi namile bir idare teşkil edilmiş ve bu idareye 2199 numaralı kanunla «petrol ara
ma ve işletme idaresi iptidaî ve mütedavil sermayesi namile 300 000 lira tahsisat veril
mişti. Şimdiye kadar yapılan tetkikat ve taharriyatlJa işletme masraflarına bu tahsisatın 
kâfi gelmediği ve daha 200 000 liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşıldığından mezkûr idare
ye muavenet olarak verilmek üzere maliye bütçesinde 173 numaralı bir fasıl açılması 
ve bu fasla fevkalâde tahsisat olarak 200 000 lira konulması muvafık görülmüştür. 

• ( Düyunu ıımumiye 
188 2 Merkez bankasınca deruhde edilen evrakı naktiye mukabili verilen bonoların faizi ola

rak tahakkuk eden mebaliğin tesviyesini teminen bu tertibe 1 615 liranın ilâvesi iktiza 
etmektedir. 

190 Düyunu umumiyenin senelik mürettebatı olarak bütçeye konmuş olan tahsisatın noksan 
olduğu anlaşıldığından bu sene tediyesi icap eden parayı karşılamak üzere bu fasla 
224 000 liranın eklenmesi zarurî bulunmuştur. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
206 2 Tapu kayitlerinin istinsahı için mubayaasına lüzum bulunan fotostat fotoğraf makine

lerinin bedellerine verilmek üzere bu tertibe daha 5 000 liranın zammına lüzum görül
müştür. f 

Tenzili icap ettiren sebepler 
1 - Maliye meslek mektebine leylî olarak devam eden talebe, tatile tesadüf eden haziran, 

temmuz ve ağustos aylarında memleketlerine avdet etmekte ve bunlara bu müddet zarfında 
iaşe bedeli verilmemekte olduğundan 153 üncü faslın 2 nci «Mektebe celbolunacak memurlar yevmi
yesi» tertibinden 2 000 lira tasarruf edilecektir. 

2 - Ford mukavelenamesi mucibince verilecek prim karşılığı olarak 166 nci fasla 50 000 lira tah
sisat konmuşsa da geçen senenin hesabı katisine ve bu sene yapılacak tediyata nazaran bu fasıldan 
30 000 liranın tasarruf edileceği anlaşılmıştır. 

3 - 180 inci % 5 faizli istikrazı dahilî faslının 2 nci komusyon maddesine konulan tahsisat; bu 
istikrazın faiz ve senelik itfa miktarına nazaran fazla bulunduğundan bu tertipten de 673 lira ten
zil edilmiştir. 

4 - Mahsubu umuımî kanunu mucibince verilecek ftafsiyei düyun tahvilile 1932 senesi muvaze-
nei umumiye kanununun 11 inci maddesi mucibince verilecek faiz ve amortisman, komisyon sigorta 
ve sair masrafları karşılığı olarak 186, 187 nci fasıllara konulan tahsisatlardan yapılan tahakkuklara 
nazaran sene sonuna kadar 80 000 liranın tasarruf edileceği anlaşılmaktadır. 

5 - 192, 193, 194, 195 ve 196 nci fasıllara konulan tahsisatların mühim bir kısmı ecnebi parası 
üzerine aktolunan mukavelâtve taahhüdat karşılığı olup ecnebi paralarının sene bidayetinden beri 
kıymetlerinde mühim tenezzüller vukubulmuş olduğundan kambiyo üzerine yaptığımız tediyata naza
ran işbu tertiplerden de ceman 400 942 liranm tasarruf edileceği töbeyyün etmektedir. 
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1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununda bazı tadilât icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî senesi Maliye vekâleti, Düyunu umumiye bütçelerinin merbut (1) nu
maralı cetvelde yazılı fasıl ve maddelerinden ceman (513 615) lira tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tenzil olunan tahsisattan (313 615) lirası muhtelif da
irelerin işbu kanuna merbut (2) numaralı cetvelde yazılı fasrl ve maddelere naklen ilâve ve 
(200 000) lirası da Maliye bütçesinde «2189 numaralı kanun mucibince teşkil eddlen altın ve pet
rol arama ve işletme idaresine yardım» namile yeniden açılan 173 üncü fazla fevkalâde tahsisat ola
rak konulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Mf. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
Ali 

M. M. V. 
Zekâi 
îk. V. 

M. Celâl 

Da. V. 
Ş. Kaya 
S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

G. î. V. 
Ali Rana 

21- III-1934 
Mal. V. 
Fuat 

Zr. V. 
Muhlis 

(l) numaral cetvel 

F. M. Muhassasatm nevi Lira 

Maliye vekâleti 
152 2 Mektebe celbolunacak memurlar yevmiyesi 
166 Fort mukavelenamesi mucibince verilecek prim karşılığı 

Düyunu Umumive 
180 2 Komusyon 
186 Mahsubu umumî kanunu mucibince verilecek tasfiyei düyun tahvili 

faiz ve amortismanile komusyon, sigorta ve sair ve masraflar karşılığı 
187 1932 Muvazenei Umumiye kanununu 11 inci maddesi mucibine veri

lecek tahvilât faiz ve amortismanlarile komusyon, sigorta ve sair 
masraflar karşılığı 

192 1740 numaralı kanun mucibince verilecek taksit 
193 1722 numaralı kanun mucibince kibrit istikrazı faiz ve itfa mürttebati 
194 1375 numaralı kanun mucibince Demiryollar hisse senetleri mubayaa 

bedelleri ve faizi 
195 944 ve 1091 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan Hazine bonoları 
196 664,1013,1077,1244,1550 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan 

bonolar ve bu mahiyyetteki borçlar 
Yekûn 

(2) numaralı cetvel 

Maliye vekâleti 
122 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt 

ikramiyesi 18 000 
Demirbaş 10 000 
Memurlar harcırahı 20 000 

Kazanç vergisi hesap mütehassıslarile bina mütehassısları 5 000 

2 
30 

30 

50 
1 

48 

35 
235 

80 
313 

000 
000 

673 

000 

000 
500 
542 

900 
000 

000 
615 

130 
134 

138 

2 
1 

2 
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F. M, Muhassasatın nevi Lira 

154 2 Açık maaşı 30 000 

Düyunu umumiye 
188 2 Merkez bankasınca deruhde edilen evrakı naktiye mukabili verilmiş 

olan bonoların faiz ve amortisman ve sermayenin tam teminatı 1 615 
190 Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare masarifi ola

rak isabet eden 224 000 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
206 2 Demirbaş 5 000 

Yekûn 313 615 

Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/913 numaralı 
kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 25 -III-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/739 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

'1933 bütçesinin 286 inci memurlar maaşı faslından 15 000 liranin tekaüt ikramiyesi 
faslına münakalesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
22-HM934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesinin memurlar maaşı faslından 15 000 liranın tekaüt ikra
miyesi faslına münakale yapılmasına dair esba.br mucibe mazbatasıdır 

Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesine tekaüt ikramiyesi olarak konulmuş olan 18 000' liranın ka
milen sarf edilmiş olmasına mebni mezkûr sene zarfında tekaütleri icra kılınan bir kısım memurların 
bu güne kadar tahakkuk eden ükramiyelerile sene gayesine kadar tahakkuk edecek olan miktar da 
nazarı itilbare alınarak 15 000 liranın ancak kâfi geleceği anlaşılmış olduğundan bu borçların tesvi
yesi temin edilmek üzere 286 neı memurlar maaşı faslından tasarruf edilen mebaliğden 15 000 liranın 
287 nei tekaüt ikramiyesi faslına münakalesi zarurî görülmüştür, 

Dahiliye vekilliği 1933 yılı bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılmasına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Dahiliye vekâleti bütçesinin 286 meı memurlar maaşı faslından 
15 000 liranın 287 inci, 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiye
si ve 1 700 numaralı kanunun 3 üncü maddesi mucibince verilecek ikramiye maddesine münakalesi 
icra edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

http://esba.br
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MADDE 3 -

Bş. V. 
İsmet 
Mf. V. 

- Bu kanunun hükmünü icraya ] 

Ad. V. 
Ş* Saraçoğlu 

Na. V. 
Ali 

M. M. V. 
Zekâi 
Ik. V. 

M. Celâl 

22-IH-1934 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 
S. I. M. V. G. t. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi bütçesinde 36 342 liralık münakale yapılması hakkmda 
1/915 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 25-111-934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/737 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1933 senesi bütçesinin muhtelif fasılları arasında 36 342 liralık münakale yapılmasına ve şimdiye 
kadar ödenmeyen tekaüt ikramiyesi için yeniden açılacak fasla 11 502 lira fevkalâde tahsisat 
itasına dair İcra vekilleri Heyetince 22-111-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibe mazbatası ve cetvellerile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim. Başvekil 

ismet 

7 - I I I - 1934 
Mucip sebepler lâyihası 

1. — 1932 ve 1933 senelerinde tekaüde sevkedilipte seneleri bütçelerindeki tahsisatın yetişmemesi 
dolayısile verilememiş olan ikramiyelerin 1933 senesi maaş tertibindeki tasarruflardan karşılığı te
min edilmek suretile tesviyesi zarurî görülmüş, gerek bu borçların verilmesi ve gerekse 1933 malî se
nesinde masraf tertiplerindcki tahsisatın kifayetsizliği dolayısile yapılması zarurî bazı hizmetler kar
şılığının yine masraf kısmındaki müsait tertiplerden temini için tanzim kılınan kanun lâyihası ve 
bütçeden çıkarılması lâzımgelen tahsisatla, eklenmesi icap eden tahsisat miktarlarını, fasıl, maddeleri
ni gösterir 1 ve 2 numaralı cetveller bağlanmıştır. 

2. —• Bütçenin 226 ve 255 inci maaş fasıllarından düşülen (30 834) liranın (19 332) lirası 
1933 malî senesi içerisinde tekaüdü icra kılınanlarla muamelesi yapılmakta olanların ikramiyelerine 
ve ( 11 502 ) lirası da 1932 malî senesinde tekaüt olanların ikramiyelerine karşı
lıktır. Bütçeden düşülen bu miktarı, malî sene iptidasından şubat 1934 nihayetine kadar ya
pılmış olan eyyamı haliye tasarruf atını teşkil etmektedir. 

3. — Bütçenin masraf tertiplerinden düşülen (5 508) lirayı, taallûk ettiği tertiplerin sene niha
yetine kadar ihtiyacı teminden sonra tavsarrufu mümkün görülen miktarlar teşkil etmiştir. Buna 
karşı zammına lüzum, görülen tertiplere gelince: Vekâlet ve muhasebe binalarile gümrük idareleri 
için yangın tesisatına ait mubayaasında zaruret görülen hortum ve başlık gibi levazım ile yangın 
söndürme aletleri eczalarının tebdili ve Gümrük muayene muamelâtında resim tahakkukuna esas 
olan iplik numaralarını tayin ve metre murabbaı sıkletini ölçen alet mubayaası, mütehassıs müşavi
rin teklifi veçhile Gümrüklerde kullanılacak olan tarih damgalarının mubayaası ve ilân ücretleri 
ve kaçak olarak yakalanan hayvanların iaşe masrafları ve İstanbul levazım ambarından gümrüklere ve 
gümrüklerden Istanbula nakledilecek eşyanın nakil masrafı ve gümrüklerde mevcut tartı aletlerinin 
damgalanması ve tamirleri masrafına karşılıktır efendim. 
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1933 yılı Gümrük ve irihis&rlar vekilliği bütçesinde 36 342 liralık münakalaye dair 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1933 malî yılı Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesinin (1) numaralı cetvelde ya

zılı fasıl ve maddelerinden 36 342 lira tenzil edilmiştir. 
MADDE 2 — Birinci madde mucibince tenzil olunan mebaliğden 24 840 lirası (2) numaralı cet

velde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve müte'baki 11 502 lirası da (bütçede yeniden açılacak (3) 
numaralı cetvelde yazılı tertiplere fevkalâde tahsisat olarak konmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
îsmei 
Mf. V. 

' / ; . - * % ' • • , • » ' , 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
Ali 

M. M. V. 
Zekâi 
Ik. V. 

M. Celâl 

Da. V. 
Ş. Kaya 
S. î. M. V. 
Dr. Befik 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

G. î. V. 
Ali Bana 

22-IH-1934 
Mal. V. 
Fuat 

Zr. V. 
Muhlis 

(1) numaral cetvel 

F. M. Muhassasatın nevi Lira 

226 
23Q 1 
247 

250 2 
255 

232 
232 
234 
236 
238 
244 
246 

24Q 
256 

1 
2 

4 

Memurlar maaşı 
İcar bedeli 
İstatistik ve gümrük tarife mecmualarile muharreratı umumiyenin 
tabı ve neşir masrafları 
Tamiratı mütemadiye 
Maaşatı umumiye 

Yekûn 

21 000 
1 100 

770 
3 638 
9 834 

36 342 

( 2) numaralı cetvel 

F. M. Muhassasatın nevi Lira 

227 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Mefruşat 
Demirbaş 
Merkez müteferrikası 
Vilâyet mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyet müteferrikası 
Kaçak hayvan iaşe masrafı 
Gümrük idaresine ait olanlarla tahtı muhafazasında bulunan ve 
kaçak olarak derdest olunup gümrük idaresine sevk ve teslim olunan 
bilûmum eşya ve emvalin nakliye ve bendiye masrafları 
Tartı aletleri mubayaa ve tamir masrafları 
1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

18 

2 

1 

000 
170 
550 
300 
588 
300 
300 

800 
500 

332 
Yekûn 24 840 
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M, 

(3) numaral cetvel 
Muhassasatın nevi 

253 Mükerrer 1983 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 1932 malî 
senesi zarfında tahakkuk, edip tahsisatın kifayetsizliğine mebni snesi 
içinde ödenemiyen tekaüt ikramiyesi karşılığı 

278 i683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 1932 malt 
senesi zarfında tahakkuk edip tahsisatın kifayetsizliğine mebni senesi 
içinde ödenemeyen tekaüt ikramiyesi karşılığı 

Yekûn 

Lîra 

9 738 

1 764 

U 502 

I Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. | 
Bütçe encümeni j 

M. No. 66 I 
Esas No. 1/908,909,912,,913,915 ) 

/ 

t 
9-IV-1934 

Yüksek Reisliğe 

1933 malî senesi umumî muvazenesine dahil 
bazı daire bütçelerinin fasılları arasmda mü
nakale yapılmasına ve yeniden açılacak tertiple
re fevkalâde tahsisat konulmasına dair olup 
muhtelif tarihlerde encümenimize havale buyu-
rularî beş adet kanun lâyihası Adliye vekili 
S&racoğlu Şükrü ve Muhasebat umum müdürü 
Memet Ali Beylerle alâkadar memurları hazır 

jbldukları halde ayrı ayrı tetkik ve müzakere 
"olundu: 

Bu lâyihalarla yapılması istenilen münakale 
miktarı 643 957 liradan ibaret olup bunun 
432 455 lirası tahsisatları bu sene içindeki hiz
metlere sene sonuna kadar kifayet etmeyeceği 
anlaşılan bazı tertiplere tahsisatı müsait olan ve
yahut kullanılmasına lüzum görülmeyen tertip
lerden nakledilecek tahsisata ve 211 502 lirası 
da Maliye vekâleti ile Gümrük ve inhisarlar ve
kâleti bütçelerinde yeniden açılacak fasıllara 
fevkalâde tahsisat olarak konulacak paraya aittir. 

Her biri hakkında serdolu<nan esbabı mucibe-
ye ve ayrıca alınan izahata binaen kanun lâyi
haları teklif veçhile kabul edilmiştir. 

2189 numaralı kanunla teşkil edilen petrol 
arama ve isletme idaresine 2199 numaralı kanun

la iptidaî ve mütedavil sermaye olarak 300 000 
lira verilmişti. Bu kerre Maliye bütçesinden 
bu idareye yardım olarak verilecek olan 200 000 
liranın da evvelki tahsisata ilâveten iptidaî ve 
mütedavil sermaye olarak kullanılması hakkın
da bir maddenin tanzimi muvafık görülmüştür. 

Mayıs ayı içinde Peştede toplanacak kon-
gereye iştirak edecek azaların harcırahı için 
Meclis bütçesine evvelce istenilen ve 17 mart 
1934 tarih ve 54 numaralı mazbatamızda arzo-
lunan 6 000 liralrk munzam tahsisatın karşriığı 
Maliye vekâletince münakale suretile temin 
edildiğinden bu tahsisatın dahi 1 ve 2 numaralı 
cetvellere ilâvesi suretile yeniden hazırlanan ka
nun lâyihası Umumi heyetin tasvibine arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 

Kâtip 
Tokat 

Erzurum 
Âsim 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem 

Çorum 
Mustafa 

Kırklareli 
M. Nahit 

Bursa 
Dr. Galip 

Kırklareli 
Şevket 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Kayseri 
A. Hilmi 

Sivas 
M. Remzi 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFÎ 

1933 malı senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât icrasına dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei 
umumiy esine dahil daire bütçelerinin (1) numa
ralı cetvelde yazılı fasıUarmdan 649 957 lira 
tenzil olunmuştur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ten
zil olunan mebaligden 438 455 lirası (2) numa
ralı cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş 
ve 211 502 lirası da (3) numaralı cetvelde göste
rilen muhtelif daire bütçelerinde yeniden açılan 
fasıllara fevkalade tahsisat olarak Konulmuştur. 

MADDE 3 — Petrol arama ve işletme idare
sine yardım olarak verilecek tahsisat 2199 nu
maralı kanun ile bu idareye verilen 300 000 lira
lık tahsisata ilâveten iptidaî.ve mütedavil ser
maye olarak istimal olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 
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[1] NUMARAU CETVEL 

F. M. Muhassasatın nevi Lir» 

MAltYE VEKÂLETİ 

153r' 2 Mekt^b? .celbolunacak memurlar yevmiyesi 2 000 

166 Ford mukavelenamesi mucibince verilecek prim karşılığı 30 000 

DÜYUNU UMUMİYE 
180 2 Komusyon " .T~'- /7vO AJİAF; n -

186 Mahsubu umumî kanw\u\mueibişoe verilecek tasfiyei düyun tahvili fak ve 
amortismanı ile komusyon, sigorta ve sair masrafları karşılığı 

187 1932 muvazenei umumiye kanununun 11 inci maddesi mucibince \reril©Gek 
tahvilât faiz, ve amortismanlarile ikomusyon, sigorta ve sair masraf lan 
karşılığı 

192 1740 numaralı kanun mucibince verilecek taksit 

J93 1722 numaralı kanun mucibince kibrit istikrazı faiz ve itfa mürettebatı 

19£ 1375 numaralı kanun mucibince demiryolları hisse senetleri mubayaa bedel
leri ve faizi 35 900 

195 944 ve 1091 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan hazine bonoları 235 000 

673 

30 000 

50 000 
1 500 
54 542 

196 664, 1013, 1177, 1244, 1550 numaralı kanunlar mucibince çrkanlan bono
lar ve bu mahiyetteki borçlar 80 000 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

226 Memurlar maaşı -

239 1 İcar bedeli 

i247 İstatistik ve gümrük tarife meomualarile muharreratı umumiyenin taibı ve" 
neşir masraf lan 

250 2 Tamiratı mütemadiye 

255 Maaşatı umumiye 

DAHİLİYE VÇKÂLgTİ 
286 Memurlar -maaşı 15 000 

21O00 
1 100 

770 
3 638 
9 834 

ADLİYE VEKÂLMTİ 

476 Muvakkat tazminat 15 000 

479 Meıikez müteferrikası .1 000 

493 1 Tayinat 41 000 
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Mtıhassasatm iıevd Lira 

Mahkemelerin diğer bilûmum masrafları 2 000 

Hapishanelerin miitedavil sermayesi 20 000 

YEKÛN 649 957 

[2] NUMARALI CETVEL 

BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 

Beynelmilel parlâmentolar ittilıadı ve ticaret kongresine iştirak edecek mu
rahhaslar harcırahı 6 000 

MALÎYE VEKÂLETİ 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi, mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 18 000 

Demirbaş 10 000 

Memurlar harcırahı 20 000 

Kazanç vergiyi hesap mütehassıslarile bina mütehassısları 5 000 

Açık maaşı 30 000 

DÜYUNU UMUMİYE 

Merkez bankasınca de ruh de edilen evrakı naktiye mukabili, verilmiş olan 
bonoların faiz ve amortismanı ve sermayenin tam teminatı 1 615 

^Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi i'dare masarifi olarak isabet 
eden ' 224 000 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Demirbaş 5 000 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 18 000 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Mefruşat 0 

Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

170 
550 

720 
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F. M. Mı&adaasatm nevi Lira 

234 Merkez müteferrikası 300 

236 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 2 588 

238 » müteferrikası 300 

244 Kaçak hayvan iaşe masrafı 300 

246 4 Gümrük idaresine ait olanlarla tahtı muhafazasında bulunan ve kaçak ola
rak derdest olunup gümrük idarelerine sevk ve teslim olunan bilûmum eşya 
ve emvalin nakliye ve ıbendiye masrafları 800 

249 Tartı aletleri mubayaa ve tamir masrafları 500 

256 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikrami
yesi 1 332 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

287 * 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikrami
yesi ve 1700 numaralı kanunun üçüncü maddesi mucibince verilecek ikra
miye 15 000 

473 

481 

485 

494 

497 

ADLİYİ VEKÂLETİ 

1683 numaralı kanunun 58 inci ımaddesi mucibince verilecek tekaüt ikrami
yesi 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

2 Müfettişler harcırahı 

2 Masarifi idare 

4 1928 senesi düyunu karşılığı 

YEKÛN 

15 000 

60 000 

10 000 

2 500 

1 500 

438 465 
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[3] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatm nevi Lira 

MALÎYE VEKÂLETİ 

2189 numaralı kanunla teşkil edilen petrol arama ve işletime idaresine yar
dım ' ' 200 000 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

1932 malî senesi zarfında verilmesi lâzr.mgelip ödenemeyen tekaüt ikrami
yeleri karşılığı 9 150 

1931 ve 1932 seneleri zarfında verilmesi lâzım&elip ödenemeyen tekaüt ik
ramiyeleri karşılığı 2 352 

YEKÛN 211 502 

> ı «mmw »< 



Sıra NQ 103 
Kocaeli Vilâyeti içinde 4 nahiyenin kaldırılması ve Karasu 
adile yeniden bir kaza kurulması hakkındaki kanunun 3 ün
cü maddesine ilişik cetvelin Dahiliye vekâletine ait olan kıs
mının değiştirilmesine dair 1/851 ve Kocaeli Vilâyeti içinde 
4 nahiyenin kaldırılması ve Karasu adile yeniden bir kaza 
kurulması hakkındaki kanuna müzeyyel 1/896 numaralı kanun 

lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 

Kocaeli vilâyeti içinde 4 nahiyenin kaldırılması ve Karasu adile yeniden bir kaza kurulması 
hakkındaki kanunun 3 üncü maddesine ilişik cetvelin Dahiliye vekâletine ait olan kısmının 

değiştirilmesine dair 1/851 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 31 - XII -1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3721 . I 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2202 numaralı kanunun 3 üiK'ü maddesinin 3 numaralı cetvelinin değiştirilmesi hakkında 
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20-XII-1933 tc Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanım lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmi et 

Esbabı mucibe 

Kocaeli vilâyeti dahilinde teşkil edilen Karasu kazasının Dahiliye vekâleti kadrosunu tesbit 
eden 220? numaralı kanunun üçüncü maddesinin cı3» numaralı cetvelinde dördüncü sınıf kay
makam denilmekle üç sınıf üzerinden olan kaymakamlıklara bir sınıf daha ilâve edilmiş oldu
ğundan ve ikinci sınıf kaza tahrirat kâribi denildiği halde maaşı 16 lira üzerinden tesbit edil
miş bulunduğundan halbuki ikinci sınıf tahrirat kâtibinin maaşı 17,5 lira olduğundan mezkûr 
kanunun üçüncü maddesinin «3» numaralı cetvelinin tadili zarurî görülerek merbut kanun lâ
yihası tanzim edilmiştir. 
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2202 Humarah kanunun üçüncü maddesinde 
yazılı 3 numaralı cetvelin Dahiliye vekâleti 

kısmının değiştirilmesi halikında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 2202 numaralı kanunun üçün
cü maddesinde yazılı 3 numaralı cetvelin Dahi
liye vekâleti kısmı aşağıda gösterildiği şekilde 
değiştirilmiştir: 

Derece Memuriyetin nevi 

9 Üçüncü smıf kaymakam 
16 Üçüncü smıf kaza tahrirat 

kâtibi 

Adet Maaş 

40 

16 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20 - XII -1933 
Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Zekâi Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V 
Dr. T. Büstü 

Na. V. 
Fuat 

G . l . V. 

Mal V. Mf. V 
M. Aibdülhalik Hikmet 

ÎK. V. S. I. M. V. V.. 
M Celâl Muhlis 

Zr. V 
Ali Kana Muhlis 

Kocaeli vilâyeti içinde 4 nahiyenin kaldırılması ve Karasu adile yeniden bir kaza kurulması hakkın
daki kanuna müzeyyel 1/896 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/563 

11-III-1934 

Büyük Millet Meclisi Tüksek Reisliğine 

Kocaeli vilâyeti içinde Karasu adile yeniden bir kaza kurulması hakkındaki 2202 saydı kanu
na zeylen Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 7-111-1934 te Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatası ve kadro ile birlikte yüksek huzur
larına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

2202 sayılı kanuna tevfikan teşkil kılınan Karasu kazasında çalışacak memurların derece 
ve adet ve maaşlarını gösteren 3 üncü maddesinde tapu memurları gösterilmemiştir. Kaza 
itibarile tapu idaresinin de teşkil kılınması muktazi bulunduğundan istihdam kılınacak tapu 
memurlarının derece ve adet ve maaş miktarlarının 1452 numaralı kanuna merbut cetvele 
geçirilmesi için bu kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 
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Kocaeli vilâyeti içinde Karasu adile yeniden 
bir kaza kurulması hakkındaki 2202 sayılı 

kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — İlişik cetvelde yazılı memuri
yetler 1452 sayılı kanuna merbut 2 numaralı 
cetvelin Tapu ve Kadastro umum müdürlüğü 
kısmına geçirilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü 1934 sensi 
haziranından başlar. 

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

7-ÜI-1934 
B$. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 
Mî. V. Na. V. Ik. V. 
Hikmet * Ali M. Celâl 
S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

D. Memuriyetin nevi Adet Maaş 

16 TCaza tapu memuru 1 16 
18 ' » > kâtibi 1 12 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 63 
Esas No. 1/851,896 

8 - IV -1934 

Yüksok Reisliğe 

Kocaeli vilâyeti içinde dört nahiyenin kaldı
rılması ve Karasu adı ile yeniden 'bir kaza kurul
una»! hakkındaki 2202 numaralı kamımın üçüncü 
maddesine ilişik 3 numaralı cetvelin Dahiliye ve
kâleti kısmında bazı tashih yapılmasına ve mez
kûr kazada kullanılacak ıtapu memuru ile kâti-
ibinin 1452 numaralı kamına ibağlı 2 numaralı 
cetvele ilâvesine dair olup muhtelif tarihlerde 
encümenimize havale buyuruları iki adet kanun 
lâyihası Dahiliye Vekili Beyin huzıırile tetkik 
edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki 1452- n um aralı kanuna bağlı cet
velde dört sınıf olarak tesBit edilen kaymakam
lar bilâhare meriyete giren 1700 numaralı Da
hiliye memurları haikkrndaıki kanun ile üç sınıfa 
indirilmiş olduğundan 1/851 numaralı lâyihanın 
bu kısmının teklif "veçhile tashihi aniıvafık görül
müştür. 

1452 numaralı kanunun ikinci maddesine mer
but (2) numaralı cetvelin Dahiliye vekâleti kıs
mında 15 ve 16 ncı derecelerden 17, 50 ve 16 lira 

maaşlı kaza tahrirat kât iplerinin sınıfları ikinci 
olarak gösterilmiştir. Haddi zatinde' üçüncü sı
nıf olması lâzım gelen 16 ncı derecedeki kaza tali-* 
riraıt kâtipleri sıriıfmm tashihi için Hükümetçe 
bir kanun lâyihası" teklifi hususunda Dahiliye Ve
kili Beyle mutabık kalınmış ve bu sebeple lâyiha
nın bu kısmının tedvinine lüzum görülmemiştir. 

Mezkûr kazada çalışacak tapu memuru ile kâ
tibi hakkındaki kanım lâyihası teklif veçhile ka
bul edilmiştir. 

Her iki lâyiha birleştirilmek suretile yeniden 
hazırlanan kanım lâyihası Umumî Heyetin tasvi
bine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim 
olunur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

2202 numaralı kanunun üçüncü maddesine'bağlı 
üç numaralı cetvelde bazı değişiklikler yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kocaeli vilayeti içinde dört 
nahiyenin kaldırılması ve Karasu adile yeniden 
bir kaza kurulması hakkındaki 20 mayıs 1933 ta
rih ve 2202 numaralı kanunun üçüncü maddesi
ne bağlı 3 numaralı cetvelin Dahiliye vekâleti 
kısmında dördüncü olarak gösterilen kaymaka
mın sınıfı üçüncü olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 — Yukarıki maddede yazılı üç nu
maralı cetvele Tapu ve kadastro umum müdür

lüğü başlığı altında 16 inci dereceden bir adet 
16 lira maaşlı vilâyet ve kaza tapu memuru ile 
18 inci dereceden bir adet 12 lira maaşlı kaza 
tapu kâtibi ilâve olunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun 1 inci maddesi 
hükmü neşri ve 2 inci maddesi hükmü 1 haziran 
1934 tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tera Vekilleri Heyeti memurdur. 


