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2 — HAVALE 
Lâyihalar 
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bazı kısımlarının gümrük ve sair resimlerden mua
fiyeti hakkmda kanun lâyihası (Gümrük ve inhisar
lar, Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

2 — Bolu vilâyeti dahilinde 4 nahiyenin kaldı. 
ril masına ve Akçeşehir adile bir kaza kurulmasına 
dair kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe encümenle
rine). 

3 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
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Maliye vekâleti kısmmda değişiklik yapılmasına da
ir kanun lâyihasr (Bütçe encümenine). 

4 — Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi 
bütçesinde 22 000 liralık münakale yaılması hak
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lâyihası (Maarif ve Bütçe encümenlerine). 
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Sayıfa 
da aktedilmiş olan mukavelenamenin 6 ay uza
tılmasına dair protokolün tasdiki hakkmda 
1/652 numaral kanun lâyihası ve Hariciye, Da
hiliye ve Millî Müdafaa encümenleri mazbata
ları 277:278 

12 — Belediye kanununun 7 nci faslma bir 
madde ilâvesi hakkmda 1/947 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 278 

[>ÎLEN EVRAK 
10 — Tayyare resmi hakkında kanun lâyihası 

(Maliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep Muhte
lit encümene). 

11 — Milis yüzbaşı Rıza Efendinin zevcesi ile 
oğluna maaş tahsisi hakkmda kanun lâyihası (Büt
çe encümenine). 

12 — Yüksek ziraat enstitüsü kanununa müzeyyel 
kanun lâyihası (Ziraat ve Bütçe encümenlerine). 

Mazbatalar 
13 — 1/866 numaralı 1934 senesi muvazene! umu

miye kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye). 

14 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umumî idaresi memurlarının tekaütlükleri hakkında 
1/935 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye). 

15 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 senesi bütçe
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Elektrik istihlâk resmi hakkmdaki kanunun ikin

ci maddesini değiştiren kanun lâyihası müzakere ve 
kabul edildikten sonra cumartesi günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Konya Rize 

Refet Refik Ali 



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

REÎS — Esat B. 
KATİPLER : Ziya Gevher B. (Çanakkale), Ali B. (Rize) 

REİS — Celese açılmıştır. 
Efendim, birinci müzakeresi yapılacak mad

deler içerisinde ruznamenin dokuzuncu madde
sini teşkil eden « Nafıa vekâleti merkez ve taş
ra teşkilâtı » hakkındaki kanun lâyihası vardır. 
Nafıa encümeni bunun müstacelen müzakeresini 
teklif etmiştir. Sırası geldiği zaman müstace
len müzakeresini yapmak üzere bunu reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — Ruz
namenin yedinci maddesinde « Mayii madenî 
mahrukat ve madenî yağlar inhisarı hakkında » 
bir kanun lâyihası varârr. Bütçe müzakeresi 
yarm başlayacağına göre, bunun bütçenin mü
zakeresinden evvel, takilimen müzakeresinin 
tahtı karara alınması lâzımdır. Bu hususta rica 
ediyorum efendim (Muvafık sesleri). 

REİS — Maliye vekili Bey şimdi arzettik-
leri nokta hakkında bir takrir vereceklerdir 
efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1934 senesi bütçesi hakkında 1/879 numara

lı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz is

teyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmeyenler.., Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1934 malî senesi bütçe kanunu 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1934 malî senesi masarifi için 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
579 438 lira tahsisat verilmiştir. 

P. 
7 

A - CETVELİ 
P. 
1 

Lira 
133 632 Memurlar maaşı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS -~ Kabul edilmiştir. 
788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütekaidin, eytam ve eramil maaşı 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Gece pratikası ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

151 060 

3 768 

1 500 

15 000 

[1] 160 numaralı matbua zaptın sonundadtr. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Demirbaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
REİS —• Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükaleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muhtelif masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Reddiyat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen sene düyunu 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Eski seneler düyunu 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Karşılıksız borçlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1715 numaralı kanunun 8 inci mad
desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasma verilecek itfa karşılığı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

Lira 

7 000 

20 000 

9 000 

8 000 

700 

2 000 

22 300 

124 373 

66 000 

1 000 

4 000 

294 

74 

5 737 

- 2 4 5 -
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REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1934 ma

lî senesi masarifine karşılık olan varidat mer
but (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu üzere 
730 500 lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
Lira 

706 000 

24 500 

F. 
1 Adi varidat 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 Fevkalâde varidat 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
, (İkinci madde tekrar okundu) 

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

MADDE 3 — Kanunlarına tevfikan cibayet 
edilmekte olan ve nevileri merbut (O) cetvelinde 
gösterilen varidatın 1934 senesinde de tahsiline 
devam olunur. 

REİS — Üçüncü maddeyi O cetvelile birlik
te reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Fevkalâde sıhhî hizmetler ica-
batmdan olarak kadro haricinde muvakkaten is
tihdamına lüzum görülecek ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti tarafından tayin edilecek 
olan memurların ücretlerile beynelmilel sıhhî ce
miyet ve kongrelere iştirak masrafları ve bu ce
miyetlere, kongrelere gönderileceklerin yol mas
rafları ve yevmiyeleri ve Tahran ve İskenderiye 
sıhhiye delegelerine ve ecnebi müşavirlerine ve
rilecek ücretler, masraf bütçesinin ikinci ücret
ler faslının ikinci maddesinden tesviye olunur. 

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

MADDE 5 — Hudut ve sahillerde zuhur ede
cek sarı ve istilâî hastalıklara karşı ittihazı icap 
eden tedabir ve murakabe masraflarile mühim li
manlarda lüzum görülecek fare itlafı cihazını 
havi müteharrik dubalar iştirası ve tahaffuzha
nelerle merkez idareleri ve emrazı sariye hasta
neleri ve liman ve şehir bekteriyolojihane bina
ları inşası ve bu binaların etüv ve bakteriyoloji 
ve sair bilûmum tesisatı ve 1240 numaralı ka
nun mucibince inşa edilmiş olan binaların ilâvei 
inşaat ve tesisatı, 1267 numaralı kanun muci
bince İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek 
kadro mucibince merkez hıfzıssıhha müessesesi 
ve şubelerinde istihdam edilecek memur ve müs
tahdemlerin ücretlerile müessesenin tesisat ve 
mefruşat ve sair masrafları ve 1933 senesi bütçe 
kanununun 10 uncu maddesile verilen salâhiyete 
binaen istikraz edilen 500 000 liranın maafaiz 
1934 senesine ait taksit bedeli ve buna mütef erri 
masarifat umum müdürlüğün fazlai varidatın
dan ve ihtiyat akçesinden 300 000 liraya kadar 

miktarlarının masraf bütçesinde açılacak hususî 
fasla tahsisat kaydile sarfma Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekili mezundur. 

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

MADDE 6 — Masraf bütçesindeki fasılların 
maddeleri arasında münakale yapmağa Sıhhat ve 
içtiamî muavenet vekili mezundur. 

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

MADDE 7 — Fare itlafı ameliyesine tâbi tu
tulan sefinelerde bu ameliyenin icap ettirdiği 
masraflar 1912 senesi beynelmilel Paris sıhhiye 
mukavelenamesinin on altmcı maddesine tevfi
kan sefine sahiplerinden istifa edilir. 

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

MADDE 8 — Kabotaj hakkını haiz elli safi 
tonilâtoya kadar (50 dahil) olan yelkenli ve mo
torlu gemiler için (500) numaralı rüsumu sıh
hiye kanununun dördüncü maddesi mucibince 
verilen mücellet patentalar yirmi sefere mahsus 
olup bu gemiler, kanunun birinci maddesinde 
gösterilen tonilâto resminden muaftır. 

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

MADDE 9 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün ücretli memur ve müstahdemle-
rile nakil vasıtaları kadrosu merbut (D) cetvelin
de gösterilmiştir. 

REİS — 9 uncu maddeyi D cetvelile birlikte 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekili memur
dur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

2 — Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
4 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/972, 
Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesin
de 28 152 liralık münakale yapılması hakkında 

1/973, Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi 
bütçesinde 22 000 liralık münakale yapılması hak
kında, 1/975, İktisat vekâleti 1933 senesi bütçe
sinde 14 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/976, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi bütçe
sinde 4 760 liralık münakale yapılması hakkında 
1/977, Hariciye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
8 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/985, 

- 246 
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Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi deniz ve hava 
bütçelerinde 8 986 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/989, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâleti 1933 senesi bütçesinde 74 986 lira 87 ku
ruşluk münakale yapılması hakkında 1/999, Baş
vekâletle Hariciye vekâleti 1933 senesi bütçele
rinde 2 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/1007, Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
5 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/1011, 
Mülî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçe
sinde 13 623 liralık münakale yapılması hakkında 
1/1012 numaralı kanun lâyihdlarile İdare Heye
tinin, Büyük Millet Meclisi 1933 senesi bütçesinde 
2 000 liralık münakale yapılması hakkında 2/111 
numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni maz
batası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri). 

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

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

kanun 
MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei 

umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut (1) 
numaralı cetvelde yazılı fasıllarından 86 686 lira 
tenzil edilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ten
zil olunan mebaliğden 82 686 lirası (2) numaralı 
cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve 
4 000 lirası da Adliye vekaleti bütçesinde (.1932 
senesi zarfında verilmesi lâzımgelip ödenemeyen 
tekaüt ikramiyeleri karşılığı) adı altmda yeni
den açılan 504 üncü fasla fevkalâde tahsisat ola
rak konmuştur. 

[2] NUMARALI CETVEL 
Büyük Millet Meclisi 

Lira 

377 

Müteferrika ve riyasetin tensibine 
göre sarfedilecek gayrimelhuza 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Jandarma umum kumandanlığı 
1475 numaralı kanun mucibince 
verilecek tazminat ve 1471 numa
ralı kanun mucibince verilecek hay
van tazminatı 4 
REİS — Kabul edilmiştir. 

000 

P. 
387 

421 

[1] 163 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

424 

620 

648 

690 

693 

712 

713 

719 

721 

726 

731 

1861,1475 ve 1471 numaralı kanun
lar mucibince 1932 malî senesi zar
fında verilmesi lâzımgelip ödene
meyen ikramiye ve tazminat kar
şılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti 
Hükümetlerle muahede ve muka
vele aktine memur edileceklerle 
müstahdemine verilecek ücret, hak
kı huzurlar ve harcırah ve kongre
nin sair masarifi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahdidi hudut komisyonu ücreti, 
harcırah, masarifi idare ve kule 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

İktisat vekâleti 
Mükâleme bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Deniz ve hava işleri müsteşarlığı 
teşkilâta ile kılavuzluk ve romor-
körcülüğün ve Devlet Reisine ait 
deniz vasıtalarının maaş, ücret ve 
sair bilûmum masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 000 

8 000 

2 000 

1 000 

13 000 

Ziraat vekâleti 
Konya ovası sulama idaresine yar
dım 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 3 120 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Avrupa fabrikalarına gidecek he
yetin harcırah masrafları 4 760 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat, tamirat ve sabit tesisat 
masrafları 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Memuriyeti mahsusa ile ecnebi 
memleketlere gönderilecek zabit ve 
memurlar harcırahı 1 030 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1931 senesi düyunu karşılığı 2 790 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 
Maaşatı umumiye 8 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

734 1107 numaralı kanun mucibince ge
dikli küçük zabitana verilecek aile 
zammı 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

739 Bedeli icar ' 186 
REtS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Konya ovası sulama idaresi 

1933 malî senesi bütçesinin (B) cetvelinde 2389 
sayılı kanunla açılan (Umumî muvazeneden 
yardım) isimli 5 inci fasla 5 000 lira ilâve edil
miştir. 

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

MADDE 4 — 2420 numaralı kanunun 2 nci 
maddesine merbut (2) numaralı cetvelde Maarif 
vekâleti bütçesine zammedilen 6 684 liranın fa
sıl ve madde numaralarile unvanı aşağıdaki şe
kilde tashih edilmiştir: 
Fasıl Madde 
531 2 Masarifi idare, laboratuar masa

rifi, telefon tesisatı ve mükâle-
me bedeli. 

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

MADDE 5 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletinin 1933 malî senesi bütçesinde açılacak 
faslı mahsusa 26 nisan 1926 tarih ve 827 numa
ralı kanun mucibince satılan kinin bedelinden 
hâsıl olan 74 986 lira 87 kuruşun tahsisat olarak 
kaydile ayni maksat için devren istimaline ait 
muamele tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Hudut ve sahiller bütçesi için rey verme
miş olanlar lütfen reylerini versinler. Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

3 — İnhisarlar umum müdürüğü 1934 .sene
si bütçesi hakkında 1/870 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası [\] 

HÜSNÜ B. (tzmir) — Efendim, vekâletten 

[1] 161 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

bir iki nokta hakkında sual sormak için huzu
ru âlinize çıkmış bulunuyorum. Birincisi; ge
çen sene bazı arkadaşlar inhisar idarelerinin 
her sene blânço tanzim etmelerini arzu etmiş
lerdi ve vekil beyefendi de bunu temin ede
ceklerini söylemişlerdi. Acaba bu yapılmış mı
dır ve sermayei mütedavilenin vaziyeti nedir? 

Sonra maaşat faslında bir fark yoktur. 
Yalnız Barut inhisar idaresi ayni vekâlete geç
miş olmak itibarile onların kadrosu buraya 
ilâve edilmedi mi? Edilmemişse müdüriyetler 
arasında 4 tane müdüriyet görülüyor ki ücret
leri 500 er liradır. Bunlar hangi müdüriyetler
dir? Barut müdürlüğü de buraya ithal edil
mişse, geçen sene tevhitten hâsıl olan faide-
yi tesbit etmişler mi? Yani bütçe lehine isti
fade hâsıl olmayacak mı? Suallerim budur. 

Yalnız 11 inci fasla taallûk eden bir maru
zatım olacaktır. Tekrar kürsüye gelmemek için 
müsaadenizle şimdi arzedeyim: 11 inci fasılda 
inhisar idareleri memurlarının atiye ait endi
şelerini tatmin için 225 bin lira tahsisat kon
muştur ve bu da memurların almış oldukları 
ücretlere nazaran % 5 miktarında bir iane teş
kil ediyormuş. Bendeniz, bilhassa böyle dar 
bir zamanımızda, tahsil ettiğimiz paraların bir 
çok imar ve hayatî işlere sarfı lâzımgeldiği bir 
sırada, bu parayı fazla buluyorum. Gerçi me
mur arkadaşların terfihi halleri ve buna ait 
endişelerinin izalesi iyi bir şeydir. Fakat beni 
burada aksi mütaleaya sevkeden şey şudur: 

Esasen inhisar idaresi ticarî bir zihniyetle 
kurulmuş ve işlerin sureti salimede cereyan 
etmesi için maaşlar, ücretler, memurin sını: 

fına nisbetle; fazla vazedilmiştir. Bir umum 
müdür 500 lira alabilmek için senelerce çalış
malı, bir çok evsaf ve şeraiti kanuniyeyi ha
iz olmalı, 15 sene geçtikten sonra (A) seri
sine dahil ve neden sonra da müsteşar olacak
tır. O vakit bu zat 500 lira alabilecektir. 
Halbuki burada o yol görülmüyor. Buraya alı
nacak bu gibi bir zat esasen başka bir daire
deki memuriyetinden alınarak buraya taltifen 
getiriliyor. Eğer hariçte serbest çalışan bir 
adam buraya 500 liradan aşağı gelmez müta-
leası serdedilmiş olsaydı diyeceğimiz yoktu. Bi
liyorsunuz ki inhisar idaresini teşkil eden ar
kadaşlarımız memurin kadrosundan daha faz
la bir maaşla ve taltif suretile oraya geçiril
mişlerdir. Şimdi böyle fazla ücretle, zaten 
hallerini diğer memurlarımıza nisbetle daha 
iyi bir vaziyete sokmuş olan zevatın bir de 
âtî için, âtideki endişelerini tatmin için biz
den para istemelerini bendeniz doğru görmü
yorum. inhisar idareleri bu hususta bir şey 
tertip ederler; o da %2, %3 gibi maaşların
dan bir para keserek bu işi yürütürler. Fa
kat umumî bütçeden, - Çünkü onların bütçe
si de umumî bütçedir - varidattan biz bunu 
temin edersek, Devlet memurları ile, hariçte 
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kalan mülhak bütçe ile idare olunan memur
lar arasında adeta bir tefrika vücude getirmiş 
oluruz demektir. Bu zevat bu memuriyete esa
sen razıdırlar. Çünkü tekaüt maaşma istihkak 
kesbedecekleri için bu az maaşa riza göstere
ceklerdir. Fakat beri tarafta hem tekaütlük, 
hem de böyle çok para temin edilirse, arzet-
tiğim gibi, bu kadar farklı bir şey yapılması 
doğru değildir. Fazla maaş aldıkça, fazla üc
ret verildikçe onlara aynca tahsisat ayırmak, 
mütaleamca bilhassa böyle en sıkıntılı zama
nımızda, doğru değildir (Çok doğru sesleri). 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — İnhisar ida
releri üzerinde senelerdenberi cereyan eden mü
zakereler, bu idarelere atfettiğimiz ehemmi
yeti göstermeğe kâfidir. Binaenaleyh bu ida
relerin gösterdikleri dirayetin, bizim ayni za
manda millî mahsulâtımızın beynelmilel şöhreti
ni ve iktisat sahasında mevki kazanmasını te
min için, millî ticaret kabiliyetimizin dahi fa-
alyeti olmak üzere deruhde ettği vazifelerin çok 
ehemmiyeti vardır. İnhisar idarelerinin şimdi
ye kadar vukübulan, iş yapmak yolundaki tek
liflerinin, Meclisçe her vakit hüsnü telâkki edil
diğini görmekteyiz. Ezcümle bundan evvel çı
karmış olduğumuz bir kanunla, Türk tütünle
rinin bütün milletler arasındaki şöhretini daha 
ziyade arttırmak ve bu işi resmî ellerle idare 
etmekten mütevellit müşkülât yerine, hususî 
ve ticaretin istilzam ettiği kolay vasıtalardan 
istifade eden unsurlar haline getirmek için yap
mış olduğumuz bir kanunla limitet şirket tesis 
etmiştik. Çok isteriz ki, vekil Bey bu şirketin 
teşekkülü ve ifa ettiği hizmetler ve bu kanunun 
esbabı muciıbesinde gösterilen noktaların ne 
dereceye kadar temin edildiği hakkmda, Mec
lisi Âliyi tenvir etsinler. Yine gazetelerde gör
düğümüz veçhile balkanlarla Türk tütünlerinin 
piyasalarda biribirine rekabet yaptıklarını an
lıyoruz ve buna karşılık olmak üzere balkan
lar arasmda müşterek bir tütün ticareti tesisi 
yolunda bir cereyan olduğunu görüyoruz. Bü
tün şark tütünleri, Türk tütünü unvanı Autın-
da Âvrupada, Amerikada yer tutmuş oldu

ğuna göre, bizim tütünlerimizin üzerindeki 
etiket veya unvandan istifade ederek, 
piyasaları bizden başkalarının işgal ettiği 
yolundaki endişelerin ne dereceye kadar varit 
olduğunu ve son senelerde Türk tütüncülüğü 
ticaretinin iktisadî muvazene noktasından Tür
kiye lehine olup olmadığını, geçen sene ile bu 
sene arasındaki farkm Türkiye lehine bulunup 
bulunmadığım, vekil Beyefendinin izah etme
lerini rica ederim. 

Yine bu meyanda ahvalin ilcaatile 
yüksek fiatli tütünlerin halk tarafından 
istihlâk edilmemiş olması ve halkm he
men mühim bir ekseriyeti köylü sigarası 
veyahut onun ayarmda bulunan fiatte-
ki tütünlere bel bağladığını görerek, bun

dan bütçemizde husule gelen açığı kapatmak do-
layısile, Hükümetin teklifi hüsnü telâkki edi
lerek zammiyat yapılmıştır. Binaenaleyh bu 
zammiyatm bütçe tesiratma dair izahat verir
lerse, zannederim kanunlarımızın tanzim ve tat-
bikmdan husule gelen neticeleri anlamak itiba-
rile faydalı olur. 

Geçen sene bir tütün limited şirketi teşki
line dair bir kanun çıkarmıştık. Bu şirket yük
sek kalitedeki tütünleri Âvrupada satacaktı. 
Acaba şimdiye kadar bu şirket niçin teşekkül et
medi? Yüksek kalitedeki tütünler Âvrupada sa
tılıyor mu? Bendeniz bunu öğrenmek istiyorum. 
Saniyen muhterem arkadaşımız hüsnü Beyefendi 
memurlar sandığı için sermayei iptidaiye olarak 
konulan paranın miktarına itiraz ettiler. Arka
daşlar; biliyorsunuz ki geçen sene bütün inhi
sar memurlarının maaşı ücrete tahvil edildi. Bun
ların içinde senelerdenberi hizmet etmiş, bir çok 
memurlar da bulunuyordu. Bunları ücrete tâbi 
tutunca, bazıları cidden endişeye düştüler. Bina
enaleyh bendeniz bu sandığın teşekkülünü çok 
arzu ediyorum. Bu sandık teşekkül edince me
murların istikbali temin edilmiş olur. Yoksa on
lardan sadakat beklemek faydasızdır. Bu sandık 
mutlaka teşekkül etmelidir. Bunun için Meclisi 
Âlinizin muzaheretini rica ederim. Sandığın teşek
külünden sonra memurların daha canla, başla 
çalışacakları kanaatindeyim. 

SIRRI B. (Kocaeli) — İtiraf edeyim ki bu 
lâyihayı kanuniyeyi tetkik edemedim. Çünkü 
vakit çok dardı. Elbette arkadaşlar tetkik etmiş
lerdir. İcap eden şeyi söyleyeceklerdir. Ben de 
onlardan istifade edeceğim. Yalnız bir noktayı 
tebarüz ettirmek isterim. İnhisarların şeklini, 
idaresini ve tarzı muamelesini, tatbikatını tetkik 
etmek için getirilmiş - Kaç tane olduğunu bilmi
yorum - bir çok mütehassıslar vardır ve bu mü
tehassıslar epeyce zamandanberi iktiza eden ted
birleri tatbikat sahasında tetkik ederek neticeye 
varmışlardır, raporlarını vermişlerdir ve raporla
ra göre de idare tensikatını yapmıştır. Yalnız me
selenin meçhul kalan noktası, bu raporların bizce 
meçhul kaldığıdır. Şimdiye kadar bu mevzu üze
rinde verilmiş raporların ne mahiyette olduğuna 
ıttıla kesbedemedik veyahut ben edemedim. Ra
porların mütaleasından bize öyle faydalar temin 
edilmesi mümkündür ki, şimdiye kadar itimadı 

tamla, milyonlarca parayı, idarelerine kifayetleri
ne bıraktığımız zevatm ne dereceye kadar bu me
selede muvaffak olduklarını bize gösterecektir. 

Ayni zamanda bu tarzı idarenin memleketin nefine 
ne dereceye kadar tetabuk ettiğini bize göste
recektir. Yalnız netayicini mesul memurun lisa
nından anlamak, kanaat husulüne asla kifayet 
edemez. Binaenaleyh bir fert olarak, mebus ola
rak talep ediyorum. Bu kanunları mutlaka gör
meliyim. Görmedikçe İktisat vekâleti lehine rey 
veremem. (Gürültüler; kanun değil rapor ses
leri). Evet raporları. 
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SÜLEYMAN FlKRt B. (Mersin) — Muhte

rem arkadaşlar; Hazinemize mühim bir yekûn 
ve mühim bir varidat ilâve eden inhisarlarımı
zın birleştirilmesinin memleketimize çok faydalı, 
çok verimli olduğunu görüyorum ve inanıyorum. 
Bilhassa inhisar maddeleri üzerinde kaçakçılık 
hâdiselerinin günden güne azalmakta olduğunu 
bütçe lâyihasını tetkikim neticesinde, onunla mü
cadele için konan para miktarından anladım. 

Halkımızın mühim bir ekseriyetinin maişet 
ve kazancını tevcih ettiği tütüncülük ve bağcı
lığın ıslahı için inhisar idarelerinin çalıştığını 
ve bunun için kâfi miktarda para vazettiğini 
bütçede görüyoruz. Bilhassa inhisar idarelerinin 
çalışmasmin neticesi, inhisar idarelerinin, ma
liyet fiatini günden güne azaltarak, kazanç kıs
mının arttırılmakta olduğunu istatistiklerden, 
bütçe vaziyetlerinden ve rakamlardan anlıyo
ruz. Bundan dolayı kendi hesabıma alâkadar
larını kutlularım. 

Yalnız anlayamadığım bir kaç noktanın iza
hını vekil Beyefendiden rica edeceğim: Bütçe
nin 14 üncü faslının 3 üncü maddesinde, müs
kirat fabrikalarının kurulacağından bahsedili
yor. Bu neden ve ne için yapılıyor? Bu gün 
varidat bulabilmek için mübrem ve hayatî mad
deler üzerine vergi tarhetmeğe çalışıyor, vari
dat arıyoruz. Binaenaleyh inhisar mevzuu içe
risinde tütün gibi ehemmiyetli bir madde olan 
müskiratın, Hükümet tarafından idaresi imkâ
nı yok mudur? Niçin gayri türk bir kaç unsura 
milyonlar kazandırıyoruz? 

Geçen sene vekil Beyefendi inhisarlar büt
çesini müzakere ederken Akçadeniz memlâhası-
nın işletilmesi için tetMkat yapıldığını söyle
mişlerdi. Açıldı mı? Açılmadı ise bu sene açıl
mak imkânı hâsıl olacak mıdır? Maruzatın bun
dan ibarettir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Hüsnü Beyefendinin 
bahsettikleri blânço meselesi, alelitlak blânço 
değildir. Bahsettikleri tütünün envateri mesele
sidir. Blânço vekâletçe her sene yapılır ve bu 
blânço Maliye ve Divanı muhasebat tarafından 
intihap edilen heyetçe tetkik edilir. Binaenaleyh 
şimdiye kadar yapılmış ve yapılmakta da devam 
edilmektedir. Hatırlarında kalan şu olsa ge
rektir : 

Geçen sene demişlerdi ki; tütünleri tama
men ve yeniden elden geçirdiniz, fiatleri yeni
den tayin ettiniz, bunu her sene yapsanız ol
maz mı? 

Ben cevaben demiştim ki, her sene tütünleri 
birer birer elden geçirip cinslerini yoklamak o 
kadar kolay bir şey değildir. Maamafih mü
tehassıslarına sorarak icabmı yapacağım. 

Eğer mksatlan bu ise, meseleyi hakikaten 
mütehassıslarına tetkik ettirdim. Tütünlerin 
balya balya tetkiki ve onlara her sene yeniden 

kiymet tayini doğru olmayacağını ve buna lü
zum da bulunmadığını söylediler. Binaenaleyh 
esaslı bir sebep olmadıkça geçen sene yaptığımız 
ameliyeyi her sene yapmağa lüzum kalmayacak
tır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Hiç ol
mazsa bes senede bir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (Devamla) — Maaşlardan bahsederken 
Barut inhisarının buna dahil olup olmadığını 
sordular. 

Barutun ithali 1934 senesi içinde olacaktır. 
Tasfiye bitmiştir. Bundan bir kaç gün evvel 
Yüksek heyetin kabul ettiği bir lâyiha ile imal 
kısmı askerî fabrikalara devredilmiştir. O 
kanun, neşrinden bir ay sonra muteberdir. 
Demek ki haziranın sonlarına doğru muteber 
olacaktır. Haziranın sonu, nihayet temmuzun 
başmda Barut inhisarının imal kısmı Askerî 
fabrikalara devredilmiş olacaktır; yalnız satış 
kısmı bizde kalacak ve kabul buyurulan ka
nun mucibince inhisarlara iltihak edecektir. 
Onların iltihakile 34 senesi bütçesinde hâsıl 
olacak tasarrufu ancak 35 bütçesile arzedece-
ğiz. 

Koruma sandığı için konulan rakam, Büt
çe encümeninin tetkik etmekte olduğu lâyiha 
ile teyit edilmek üzere Yüksek heyetinize ar-
zedilecektir. 

Hüsnü Beyefendiye şunu arzetmek istiyo
rum: Bu koruma sandığından memurları te
kaüt hakkına malik etmeyi teklif etmiyoruz. 

Teklifimiz daha çok basittir. Memurların 
verecekleri % 5 e mukabil Hükümetin de ve
receği % 4 veya % 5 le hâsıl olacak parayı 
25 - 30 sene hizmetten sonra çekilen memura, 
eğer hayatta olarak çekilirse kendisine tazmi
nat olarak vermek veyahut memuriyeti esna
sında vefat edecek olursa ailesine bir defada 
vermek suretile bir yardım yapmaktan ibaret
tir. Bu, tekaüt derecesinde bir yük değildir. 
Hükümetin bütün iştiraki, bütün mesuliyeti, 
bütçeye konacak maktu miktardan ibaret ka
lacaktır. Kendileri de takdir buyururlar ki 
bir memura nihayet yalnız kendi biriktireceği 
parayı bırakmak, Devlet memuru olmak iti-
barile lüzumu kadar istikbalinin temini demek 
değildir. Maamafih bu, tamamen ayn bir ka
nun mevzuudur. Arzettiğim gibi bu kanun 
Bütçe encümenindedir. Bugünlerde huzuru âli
lerine gelecektir. 

Refik Şevket Beyefendi limitet şirketi hak
kında malûmat istediler. Bu lâyiha çıktıktan 
sonra bunun nizamnamesini hazırladık. İşti
rakini umut ettiğimiz Millî bankalara tevzi 
ettik, kendileri tarafından tetkik edilip mü-
talealan bildirilmek üzere. Bunları tetkik için 
zamana muhtaç oldular. Henüz hepsinden ta
mamen cevaplarmı almış değiliz. Limitet şir
keti bu safhadadır. 
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Balkan tütün birliğinden bahis buyurdular. 
Bu, daha ziyade iktisat vekâletini alâkadar 
eden bir mevzudur. Bendeniz bildiğim kada
rını arzedeyim. Kâfi gelmezse İktisat vekili 
Beyefendi de söylerler. 

Bendenizin bildiğim, Balkan tütünlerini 
müştereken satmak için düşünülen bu birlik 
henüz sureti katiyede teşekkül estmiş değil
dir ki neticesinden bahsa imkân olsun. 

Ucuz tütünlere yapılan zammın tesiri büt
çeye faydalı oldu. Bunun da başlıca sebebi, 
zaten zammın da esbabı mucibesi o idi, eski
den köylü tütünlerile şehirlerdeki tütünler ara
sındaki farkın çok yüksek olmasından dolayı 
izinsiz olarak şehirlerde satılıyordu. 

Farkm çok yüksek olmasından dolayı bu tü
tünler şehirlerde satılarak varidatı rahnedar edi
yordu. Şimdi bir fiat muvazenesi hâsıl olmuş
tur. Her tütün satıldığı yerde istihlâk ediliyor. 
Bu tedbiri almadan evvel varidatta tedricî bir 
sukut vardı. Bundan sonra varidat sukuttan 
masun kalmış bulunuyor. 

Limitet şirketi hakkındaki sözlerim, Hacı 
Memet Beyefendiye de cevap için bir vesile ol
muştur. Harice satış geçen sene on aylığı 84 767 
lira idi. Halbuki bu sene 114 116 liradır ki, nis-
bî bir ilerleme var demektir. 

Sırrı Beyefendi mütehassıs raporlarından 
bahsettiler ve bunları görmedikçe bu lâyihaya 
rey vermeyeceklerini söylediler. Rey vermek 
için yalnız mesulün dinlenmesi kâfi değildir, mü
tehassısların da dinlenmesi lâzımdır, dediler. 
Mütehassısları vekil tayin etti, raporlarını da 
okudu ve ona göre icap eden tedbirleri aldı. 
Meclis tarafından tayin edilseydiler rey verme
den evvel bir kere vekil bir kere de mütehassıs 
dinlenebilirdi. Maamafih kendilerine arzediyo-
rum. Rapor tetkiklerine amadedir. Bir kaç 
cilttir. Ne zaman arzu buyururlarsa vekâlete 
teşrif buyururlar ve tetkik ederler, bendeniz de 
istifade ederim. 

Fikri Beyefendi müskirat inşaatı hakkında 
malûmat istediler ve bilhassa bu inşaatla hususî 
imalâta bir mâni hâsıl olup olmayacağım anla
mak istiyorlar. Paşabahçede yapılacak inşaat 
suma imalinin temini içindir. Bu gün takip et
tiğimiz esas şudur: sumayı inhisar idaresi ya
pıyor; bir kısmmı kendisi rakıya tefrik ederek 
rakı yapıyor ve ayni zamanda rakı da satıyor. 
Fakat alelıtlak sumayı hususî âmillere satmak
tadır. Kim isterse usulü dairesinde müracaat 
ederek bizden suma alır ve fabrikasında rakı 
imal eder ve satar. Bu prensibi değiştirmek ni
yetinde değiliz. Varidatımız bu suretle pek 
eyi temin edilmektedir. Bütün rakıları idare 
yapsm, hususî amiller rakı yapmasm. Biz, bu 
yolu takip etmiyoruz. Yaptığımız şudur: su
mayı inhisar idaresi, başka fabrikalara muhtaç 
olmadan, kendi kendine yapsın. 

Akçadeniz tuzlasının açılmasına gelince; 

bunu bu günkü şeraite göre iktisadî bulma
dığımız için henüz açmadık. Çünkü orada ya
pılacak tuz, bizim şimdi Çamaltmdan o hava
liye naklettiğimiz tuzdan daha ucuz olmuyor. 
Onun için henüz açamadık. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bir sual 
efendim. 

Rana Beyefendi, buyuruyorsunuz ki; bu li
mitet şirketi için bankalar ve eşhasa talimat 
verdik. Henüz bir cevap alamadık. Binaenaleyh 
limitet teşkilinden kasdettiğiniz faidenin istih
sali için, böyle menfi cevaplan sükûtla mı kar
şılayacağız, yoksa faideyi istihsal için yeni bir 
harekete mi geçeceğiz?. Şimdi bazı erbabı ti
caret sizinle mukavele yapmak isterse, meselâ 
bendeniz gelsem, yahut daha eyisi, bir va
tandaş gelse ve size dese ki: efendim, mukavele 
yapalım, Türk tütününü Amerikada, şurada, bu
rada satayım. Siz de diyorsunuz ki; bu işi yap
mak limitet şirketine aittir. Bir taraftan limitet 
şirketi işlemiyor, diğer taraftan mukavele de 
yapmıyorsunuz, müracaat edenleri bekletiyor
sunuz. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Efendim, böyle tek bir 
kişi vardır. Bir çok kimseleri bekletmekte de
ğiliz. Bizimle mukavele yapmak istedi, bende
niz de, kanuna samimî surette riayet etmiş ol
mak için, limitet şirketi teşekkül etmek üze
redir, şirketi emri vaki karşısında bulundurmak 
istemem, dedim. Teşekkül ettiği zaman bu şirketle 
lâzrmgelen muameleyi yaparsınız, dedim. Diğer 
taraftan da limitet şirketinin cevaplarını da
ima takip etmekteyim, nihayet istediğimiz men
faatleri temin edecek surette limitet şirketinin 
teşekkülünün mümkün olmadığım görürsek o 
zaman kendi işlerimizi kendimiz yaparız. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, Bütçe 
encümeninden bir kanun gelecektir, bu kanun 
geldikten sonra, bunun müzakere edilmesi lâzım-
gelirdi. Çünkü mahalli sarf taayyün ettikten 
sonra, bütçeye para konması lâzımdır. O ka
nun gelmezden evvel bütçeye para koymanm ne 
lüzumu var? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Efendim, biz lâyihamı
zı takdim edeli hayli zaman oldu. Bütçede: ka
nunu mahsusuna göre sarfedilmek üzere kaydi 
vardır. Kanun kabul edilirse bu para sarfedi-
lecektir. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Ya kanun kabul 
edilmezse bütçeye konulan bu para ne olacak
tır? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Sarfolunmayacaktrr 
efendim. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Vekil Beyefendinin 
cevaplarına karşı sözüm vardır. Yalnız şimdi 
bir sual soracağım. 
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REÎS — Buyurun. 
SIRRI B. (Kocaeli) — Benden evvel ayakta 

duran arkadaşım vardır. 
REÎS — Sizi ayakta gördüm de onun için 

söyledim (Gülüşmeler). 
SÜLEYMAN FİKRİ B. (Mersin) — Efen

dim, Paşabahçede bir soma fabrikası tesis edi
liyor. Soma kazanç temin ediyor. Fakat rakı 
imal etmiyoruz, dediler. Bendeniz istiyorum ki 
rakıyı da inhisar idaresi yapsm ve ayrıca şu
nun bunun kazancına mahal verilmesin. 

GÜMRÜK VE î. V. ALI RANA B. (İstanbul) 
— Bendeniz aksini zannetmiştim de ona göre ce
vap vermiştim. Maamafih buna da bir dereceye 
kadar cevap vermiş bulunuyorum. İnhisar idare
leri şimdiye kadar yalnız somayı imal ediyor ve 
rakıyı hususî teşebbüslere terk ediyor. Çünkü so
mayı yapıp satmakla varidatımızı alıyoruz; bazı 
hususî teşebbüslere de rakı yapıp para kazan
mak imkânını bırakıyoruz ve ayni zamanda rakı 
içenlere de muhtelif çeşni temin etmiş oluyoruz. 
(Gülüşmeler). 

SIRRI B. (Kocaeli) — Amerikada içki ya
sağının ilgası günü şarap imal eden memleketler 
sevinçlerinden nümayişler yapmışlardı. Demek 
oluyor ki, Amerikanın şu hareketinden şarap is
tihlâkine büyük bir saha açılmıştır. Bundan is
tifade edeceğiz diyerek sevinmişlerdi. Bu büyük 
sahadan biz ne kadar istifade ettik. Lütfen iza-
hat versinler 

GÜMRÜK VE 1. V. ALİ RANA B. (İstanbul) 
— Bu vaziyet hadis olunca biz de müskiratımı
zın her nevinden Amerikaya yolladık. Orada ma
ruz olduğu rakabet bugüne kadar bize esaslı bir 
yer bırakmadı. EsM büyük elçimiz Beyefendi 
ile de yakında görüştüm. Kendileri de bizim 
şaraplarımızın kolay kolay sarfedilemeyeceğini 
mahallinde yaptıkları tetkikattan anladıklarını 
söylediler. Belki rakının sürülebileceğini zanne
diyoruz. Teşebbüste devam ediyoruz. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Muvaffak olamamak 
nefasetinden mi, fiatrndan mı? 

GÜMRÜK VE 1. V. ALİ RANA B. (İstanbul) 
— Daha ziyade fiat meselesidir. 

SIRRI B. (Kocaeli) — O halde maliyet fiat-
lannı indirmeye çalışınız. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Geçen seneM bütçeyi 
konuşurken şarap fiatlarmm pahalı olduğunu ve 
bu yüzden sürümün az olduğunu söyledim ve 
şarap fiatlarmm ucuzluğunu temin etmek için 
vekâletin neler düşündüğünü sormuştum. Vekil 
Bey, tetkik edip cevap veririm, demişlerdi. Bir 
sene geçti, o tetkikatın neticesinde ne temin et
tikleri hakkmda lütfen izahat versinler. Ucuz 
şarap satarak hem Devlet Hazinesini müstefit 
ederiz, hem de bağcıları teşvik etmiş oluruz. 
Bunlar hakkmda vekil Beyefendi ne düşünüyor
lar? 

GÜMRÜK VE t. V. ALİ RANA B. (İstanbul) 
— Efendim; malûmu âlileri, şarap satışı serbest

tir. Binaenaleyh muhtelif bağcı ve muhtelif şa
rapçılar, birbirlerile rekabet ederek, bu fiatlan 
pek ala indirebilirler. Bu meta, ticaret sahasında 
tamamen serbesttir. İnhisar idaresi yalnız da
hilde sarfolunan şaraplardan muayyen bir inhi
sar resmi almaktadır. Bundan başka kendisi da
ha iyi şarap yapmak ve vatandaşlara iyi şarap 
yetiştirmek usulünü öğretmek üzere ayrıca bir 
fabrika açarak şarapçılığa başlamıştır. Vekâlet, 
şarapçılıkla bu cepheden alâkadardır. Diğer ta
raftan kim isterse şarap yapabilir ve piyasaya sü
rer. Bu tamamen serbest bir ticarettir. Binaena
leyh alâkadarlar rakabet yapa yapa bu metaın 
günden güne ucuzlaması beklenebilir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim; vekil Beye
fendinin buyurdukları benim suallerimin cevabı 
değildir. Siz bağcılardan, şarapçılardan ucuza sa
tın aldığmız şarapları, üzerine beş kuruş bandrol 
resmi ilâve ettikten sonra piyasada kilosunu 170 
kuruşa kadar satıyorsunuz. Bu suretle şarap az 
istihlâk ediliyor. Hem siz, hem de bağcılar zi
yan ediyorlar. Bunlar için ne düşünüyorsunuz? 

GÜMRÜK VE İn. V. ALİ RANA B. (İstan
bul) — Bendeniz cevaplarını arzettim. Maama
fih tekrar arzedeyim. Belki bu seferki cevap
larım kendilerini tatmin eder. 

Biz tüccardan şarap alıp satmıyoruz. Tüc
car bize resmini verir, şarabını istediği gibi 
piyasada satar. Binaenaleyh fiatin düşmesi, 
tüccarların kendi elinde olan bir şeydir. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. 
SIRRI B. (Kocaeli) — Evvelemirde İktisat 

vekili Beyefendiden istifayı kusur ederim. Çün
kü sözüm, düşünmeyerek lisanımdan çıkmıştır. 
Sözüm tamamen İnhisar vekâletine aittir. 

Raporların neşrolunmaması için Vekil be
yefendinin gösterdikleri sebebi ihata edeme
dim, mantıkim aciz kaldı, halline muktedir 
olamadım. Vekil beyefendi elbette bilirler ki 
bizim vekilimizdir. Bizim namımıza idarei 
umur ediyorlar. Nasıl olur ki, asıl işin sahi
bine karşı, yaptığı işten malûmat vermeyerek, 
istersen gel, sen onu tetkik et desinler. Zan
nederim ki, biz asıl vazife sahibiyiz ve ken
dileri de bize vekâleten idarei umur ediyorlar. 
Bir vekilimiz sıfatile, bu verdikleri cevap, 
kabili telif değildir. Alelhusus kendileri ma-
damki yalnız benim veya şu, bu arkadaşımın 
değil, 317 mebusun vekilidirler. İktiza eder ki, 
kendileri ahvali umumiyeyi tetkik için veril
miş olan raporları, bu 317 arkadaşa, tabetti
rerek birer birer versinler. Nasıl ki geçen 
gün İktisat vekili Beyefendi burada mevzubahs 
olan şeker meselesi hakkında aldığı raporları 
tab ve bize tevzi etti. İktisat vekili bunu yap
makla vazifesini ifa etmiştir. Bir vekilin vazi
fesi de bu idi. Burada İnhisar velikinin, gi
diniz raporları tetkik ediniz demesi, afları-
na mağruren söylüyorum, gayrimantıkidir. 
Bundan başka bu raporların, bizim menafii 
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iktısadiyemizi göstermesi itibarile, yalnız bi
ze değil, hatta tabettirilerek enzan umumiye-
ye de arzedilmesi ieap eder. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Ne münasebet 
efendim? 

SIRRI B. (Devamla) — Münasebeti vardır 
efendim. Nitekim komşu memleketlerde buna 
mümasil işlerde raporlar her halde neşridilmek-
tedir. 

Arzu edenler bu ciheti de tetkik etsinler. 
Binaenaleyh cevaplarını gayrikâfi buldum. 
Bunu, söylemek lâzımdır. Şimdi sualimin ce
vabım arzedeyim. Amerikada açılan müsait 
sahadan, diğer şarap yapan memleketler gibi, 
bizim de istifade edemediğimizin sebebi, re
kabet edemeyişimiz ve fiatlerin yüksekliği imiş. 
Yine sual sordum; maliyet fiatlerini indiriniz 
dedim, indireceğiz dediler. Meğer arkadaşım 
Hüsnü Beü de bu suali bir sene evvel kendi
lerine irat etmişler. Bu sualin cevabı bir sene
ye kadar hazırlanmış olmalı ve buna şimdi 
derhal cevap verilebilmeli idi. Bir sene içeri
sinde maliyet fiatinin indirilip indrilemeyeceği 
tetkik edilmemiş ise, bunun cevabını kaç sene 
sonra alabileceğiz? Maliyet fiatini indiremiyo-
ruz. O halde maliyet fiatinin yüksekliği mas
rafın çokluğuna delâlet eder. 

GÜMRÜK VE tn. V. ALÎ RANA B. (İstan
bul) — Rüştü Beyin suali ile Sırrı Beyin sua
linin ayni mahiyette olmadığı dinleyenlerce 
malûmdur. Teslim buyururlar ki bir senenin 
başında maliyet fiati indirilsin denildi, indi
rilmesi arzu olundu diye, senenin sonunda 
derhal bütün piyasalara rekabet edecek suret
te maliyet fiatinin indirilmesi mümkün ol
masa gerektir. Maliyet fiatini indirmek inhisar 
idaresi için bir gayedir. Tütünde de, her şey
de de fiat azaltılmasına taraftarız. Nitekim 
geçen seneye nazaran maliyet fiatimiz eksiktir. 
Bütçe encümeni esbabı mucibesinde de görülü
yor ki maliyet indirilmiştir. Geçen seneMn-
den daha ucuz ispirtolu içki sattığımız halde 
daha çok para kazanmışız. Çünkü daha ucuz 
satmışızdır. Yapacağımız tenzillerin dünyanın 
her sahasında satış yapmamıza kâfi olmaması 
muhtemeldir, mümkündür. Biz maliyet fiatini 
indirmeye çalışmakta devam edeceğiz. Ümit 
ederim ki her sahada da rekabete muvaffak ola
lım. 

REÎS — Başka söz isteyen yoktur. Madde
lere geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Münakaleler hakkındaki lâyiha için reyleri
ni vermeyenler lütfen reylerini versinler efen
dim. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

inhisarlar umum müdürlüğü 1934 malî 
senesi bütçe kanunu 

MADDE 1 — inhisarlar idaresinin 1934 ma

lî senesi masraftan için merbut « A » işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 7 049 108 liralık tah
sisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 
P. Lira 
1 Ücretler 3 432 495 

REtS — Kabul edilmiştir. 
2 Merkez ve mülhakat masrafları 645 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
3 Tecrübe, ıslâh ve mücadele masraf

ları 47 500 
REtS — Kabul edilmiştir. 

4 Takibat ve tütün ziraati masraf
ları 490 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

5 Kaçak ihbariye ve ikramiyesi 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Sabit kıymetler masarifi 325 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

7 Depo, imalâthane, fabrika ve tuzla
lar ücret ve masrafları 1 242 260 
REtS — Kabul edilmiştir. 

8 Ecnebi mütehassıslar ücret ve har-
cırahlarile mütercimleri ve daktilo
ları ücret ve harcırahı 60 560 
REtS — Kabul edilmiştir. 

9 Muhtelif masraflar 29 500 
REtS — Kabul edilmiştir. 

10 Memurla riikramiyesi 50 000 
RElS — Kabul edilmiştir. 

11 Koruma sandığına muavenet 225 000 
REtS — Kabu ledilmiştir. 

12 Reddiyat 10 000 
REtS — Kabu ledilmiştir. 

13 Eski seneler borçları 62 000 
REtS — Kabu ledilmiştir. 

14 Fevkalâde masraflar 310 000 
REtS — Kabu ledilmiştir. 

15 1715 numaralı kanunun sekizinci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 69 793 
REİS — Kabu ledilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REtS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — inhisarlar idaresi 1934 malî se

nesi varidatı merbut (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 38 859 005 lira tahmin edilmiştir. 

F. 
1 

B - CETVELİ 

Satış kârları 
REtS — Kabu ledilmiştir. 
Muhtelif rüsum 
REİS — Kabu ledilmiştir. 

Lira 
37 739 005 

740 000 
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F. Lira 
3 Para cezalan 120 000 

REİS — Kabu ledilmiştir. 
4 Muhtelif hâsılat 140 000 

REİS — Kabu ledilmiştir. 
5 istirdat 120 000 

REİS — Kabu ledilmiştir. 
(İkinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — İnhisarlar idaresinin daimî me

mur ve müstahdemlerile nakil vasıtaları kadro
su merbut «C» işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Üçüncü maddeyi (0) oetvelile bir
likte kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — İmalâtın tezyidi ve satış teşki
lâtının tevsii için ilâveten istihdamına lüzum 
görülecek memur ve müstahdemlerin ücretleri 
bütçenin ücret fasıllanndaki tasarrufattan te
min olunur. 

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

MADDE 5 — İnhisar altında bulunan oyun 
kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmak taşı kaçakçı
lığından dolayı 1918 numaralı kanun mucibince 
verilecek ikramiyelerle bu suçlara ait davaların 
muhakeme ve saire masrafları bütçenin taallûk 
ettiği fasıllarından tesviye olunur. 

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

MADDE 6 — İnhisar idarelerinin mülhak 
bütçesi bulunmayan 1930 ve daha evvelki sene
ler hizmetlerine ait olan borçların, seneleri büt
çelerinde karşılığı aranmaksızın işbu bütçenin 
eski sene borçlan faslından tesviye olunur. Bu 
fasıldaki muhassasat ile muhakeme masarifi ve 
1918 numaralı kanun mucibince muhbir ve mu-
sadirlere verilecek olan ikramiyelere tahsisat 
kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum 
görülecek mebaliğ için muhasebei umumiye ka
nununun 48 inci maddesi hükmü cereyan eder. 

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

MADDE 7 — Sergilere iştirak ve propagan
da masarifi namile bütçeye mevzu tahsisatın su
reti sarfı ve evrakı müsbitesinin ihzan müteda-
vil sermayeye dahil masraflar hakkındaki usul
lere tâbidir. 

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

MADDE 8 — inhisarlar idaresinin 1933 sene
si bütçe kanununun 9 uncu maddesile mütedavil 
sermayeden sarfına mezuniyet verilen (950 000) 
liradan kullanılmayan kısmınm fabrika, tuzla 
ve imalâthanelerde yapılacak inşaat ve tesisat 
ile fennî şerait ve tesisatı havi her nevi yaprak 

tütün ambarlan mubayaa ve inşası için 1934 se
nesinde sarfına Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
mezundur. Bu suretle sarfolunacak mebaliğ her 
sene sonunda bütçenin umum tasanuflarmdan 
kifayeti nisbetinde mahsup olunur. 

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

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Buraya bir 
madde ilâve edilmesi hakkmda söyleyeceğim 
efendim. 

Demin vekil beyefendiye sual şeklindeki 
vaki beyanatımın hulâsası şu idi: Bir kanun
la limitet şirketi yapmasına müsaade ettik. 
O kanunda da dedik ki, şimdiye kadar İnhi
sar idaresinin yaptığı mukavelelerin hükmü 
meri olmak üzere haricî ticaret ancak limitet 
şirket vasıtasile yapılır. Binaenaleyh şim
di İnhisar idaresi, haricî ticaret şeklini, 
bu kanunun icabı dairesinde, limitet şirket 
vasıtasile yapacaktır. Yani eskisi gibi eşhas 
ile mukavele yaparak yeni yeni pazarlar aça-
mayacak, çünkü bu yeni yeni pazarlarda ça
lışmak salâhiyeti inhisar idaresinin dahi şerik 
olduğu bir şirkete ait vezaiftendir. Bir taraf
tan şirket teşekkül etmiyor. Tarihini bilmiyo
rum. 6 ay mı, 8 ay mı, bir sene mi oldu. 
diğer taraftan yeni pazarlarda iş yapmak is
teyenlerin dahi faaliyetine saha kapanmış olu
yor. Bu takdirde ne olacaktır? Onun için He
yeti muhteremenizden rica ediyorum, tensip 
buyuracağınız müddetle - 2 ay, 3 ay, 6 ay -
bu şirket teşekkül edemezse İnhisar vekâleti, 
kemafissabık, eski şekilde mukaveleler aktile, 
Türkiye tütünlerinin memaliki ecnebiyede sa
tışına salâhiyettardır, diye bir fıkra koyalım 
(Muvafık sesleri). 

Bendeniz bunu diyorum. Bir kanunla şun
dan, şundan ibaret bir şirket teşekkül ede
cektir, millî teşekküllerden sermaye alacak, 
İnhisar idaresi de buna iştirak edecektir. İkin
ci maddesi zannederim Türkiyeden harice tü
tün ticareti bu vasıta ile ifa edilecektir. Çok 
doğrudur. 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ise zan
nederim yeniden mukavele akti salâhiyeti kal
dırılarak mevcut mukaveleler ahkâmı nihayete 
kadar meri olacaktır şeklindedir. O halde ha
ricî ticaretimiz ancak meri olan mukavelelere 
müstenit kalıyor, yeni mukavele yapılamıyor. 
Limitet şirketi çalışmıyor. Elimiz kolumuz 
böyle bağlı mı kalsın? Onun için bendeniz İM 
ay diyeyim, siz dört ay, altı ay deyiniz, ka
nuna böyle bir madde koyalım, mütemadiyen 
bankalardan gelecek cevaplan bekleyipte ,inhi-
sann haricî ticareti sektedar olmasın. İnhisar 
idaresi mukavele aktine salâhiyettardır diye
lim. Böyle elimiz, kolumuz bağlı kalmasın. 
Bilmiyorum Vekil beyefendi bu noktai nazara 
ne diyorlar? 

GÜMRÜK VE İn. V. ALİ RANA B. (İstan
bul) — Limitet şirketinin teşkili hakkındaki 
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kanunun birinci maddesinde şu şu işleri gör
mek için bir şirket teşkiline Gümrük ve inhi
sarlar vekâleti mezundur. Diğer maddelerinde 
şirket teşekkül ettiği takdirde mevcut olan 
mukaveleler ona devrolunabilir, diyor. Bina
enaleyh şirket teşekkül edinceye kadar inhi
sarlar idaresi, yabancı memleketlere mamul 
tütün satamaz diye bir hüküm yoktur. Yani 
kanunî bir mâni yoktur. Şimdi de mukavele 
aktedilebilir, fakat yeni müteşebbislerle muka
vele aktetmek, bir takım emri vakiler karşısın
da bulunmak demektir. Limitet şirketin teşek
külü devam ettikçe mukavele aktine bir mâni 
yoktur. Bir limitet şirketin faydalı bir şekil
de teşekkülüne kadar, inhisarlar idaresi baş-
kalarile mukavele aktedebilir. Herhalde bu şir
ket hakkında kati kanaatimiz hâsıl oluncaya ka
dar bir kaç ay geçer. Şahsî müteşebbislerden 
menfaat beklediğimiz derecede şerait ile, şerik 
tedarik edemediğimizi görürsek, tesisine mezun 
olduğumuz şirketi tesis etmeyiz. Şimdiki şerait 
dairesinde devam ederiz. Fakat henüz bu vazi
yete gelmedik, ümidimiz münkati değildir. 

REFlK ŞEVKET B. (Manisa) — Böyle bir 
kayit, size iştirak arzusunda bulunanları, bir an 
evvel gelip, sizinle mukavele yapmağa icbar et
mez mi? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKlLl ALI 
RANA B. (istanbul) — Arzettiğim gibi kanunî 
mâni yoktur efendim. Bu gün vekâlet o şirketin 
teşekkülüne intizar etmektedir. Limitet şirket 
teessüsünden ümitvar olduğumuz için emri vaki 
yapmağa lüzum görmüyoruz. Bu ümit münkati 
olduğu gün yeni bir salâhiyeti kanuniye almak
sızın bu işi yapabiliriz. 

REFÎK B. (Konya) — işin uzamasından, şir
ketin teessüs etmemesinden, idare bir zarar gö
rüyor mu? 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR VEKILI ALI 
RANA B. (istanbul) — Şimdiye kadar gör

medik. Evvelce rakamları arzetmiştim. Geçen 
seneye nazaran daha fazla mamul tütün sattık. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Haricî tica
reti ihmal etmemek için vaki olacak müracaat-
leri nazan itibare almalı. 

GÜMRÜK VE INHISARLAR VEKILI ALÎ 
RANA B. (istanbul) — Arzettim efendim. Şim
diye kadar mukavele aktine talip olan bir tek 
kişidir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (izmir) — Efendim, 
bundaki zarar şudur. Mahsulâtın biran evvel ih
raç edilmemesi memleket için bir zarardır. Şir
keti emri vaki karşısında bulundurmamak isti
yoruz, buyurdular. Bendenize göre ise böyle bir 
emri vaki ihdas edilirse şirket teşkili için biran 
evvel vekâlete müracaat edeceklerdir. Bendeniz-
ce bu iş tevazzüh etmelidir ki; herkes te kemali 
cesaretle bu işe teşebbüs edebilsin. 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR VEKILI ALÎ 
RANA B. (istanbul) — Efendim; emri vaki ih

das etmeyelim dediğimin sebebi şudur: Biz li
mitet şirket teşkilini Meclisi Âliye teklif eder
ken, bu limitet şirketin, bizden daha iyi iş göre
ceğini düşünerek teklif ettik. Yani şöyle bir te
şekkül yapılırsa eski gidişimizden daha iyi olur. 
Şimdi biz aklımızın erdiği gibi bir iş yaparız, bi
risi gelir bize, siz bunu iyi düşünememişsiniz şöy
le yapsanız daha iyi olurdu diyebilir, işte bunu 
düşünerek emri vaki kelimesini kullandım. Ni
hayet bu bir zaman meselesidir. Bu zamanın da. 
bu kadar çok uzun olması lâzımgelmez. Arzetti
ğim gibi, neticede bu şirketten beklediğimiz fa-
ideleri göremediğimiz takdirde, o işi bir tarafa 
bırakarak, yine kendi işimizi kendimiz görürüz. 
Mukavelelerimizi aktederiz. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 10 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum . 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin yedinci maddesindeki mayi ma

denî mahrukat ve madenî vağlar inhisarı hakkın
daki lâyihanın bütçe ile alâkadar varidat kanun
larından olması dolayısile bütçe müzakeresinden 
evvel intacı için müstacelen ve tercihan mü
zakeresini rica ederim. Malive vekili 

Elâziz 
Fuat 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Kanunun 
müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler ... Et
me venler ... Kabul edilmiştir. 

Tercihan müzakeresini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

/ — Mayi madem mahrukat re madem yağlar 
inlıimrı hakkında 1/882 numaralı kan w lâyihası 
ve Gümrük ve inhisarlar, İktisat, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bu kanun Hükümetten gelirken unvanı mayi 
madenî mahrukat ve madenî yağlar inhisar ka
nunu halinde gelmişti. Binaenaleyh Türkiyede 
yeni bir inhisar teşkil etmek şeklinde gelen bu 
kanun diğer encümenlerde Gümrük ve inhisarlar
la, iktisat encümeninde ayni mahiyette kabul 
olunmuşken Maliye encümeninde, istikametini 
tebdil ederek, istihlâk vergisi kanununa inkilâp 

[1] 158 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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ediyor. Gerek inhisar mahiyetini muhafaza et
sin, gerek istihlâk vergisi kanunu halinde tecelli 
etsin bu kanunun maddî neticesi, memleket da
hilinde işleyen iki fabrikanın kapatılması şek
linde tecelli ediyor. Hükümetin ve Bütçe encü
meninin esbabı mucibesinde ikiye inhisar ettiği 
anlaşılan fabrikalar için bu kanunun kabulü ha
linde, orta yerde bir vaziyeti hususiye hâsıl olu
yor. 

O da; Eğer bu fabrikalar bu vergileri ver
meğe mecbur tutulurlarsa, tamamen muattal 
kalmağa mecbur oluyorlar. O fabrikalar ki, yi
ne mevcut bir kanuna tevfikan, teşviki sanayi 
kanunundan dahi istifade etmek salâhivetini ik
tisap etmişlerdir. Şimdi asıl şayani dikkat olan 
nokta, eğer Hükümet tarafından teklif edilen 
şey aynen kabul edilmek lâzımgelirse bu fabri
kaların az çok yaşamalarına imkân hâsıl ola
caktır. Fakat bizim Bütçe ve diğer encümen
lerden alelıtlak kabul edilen resimler kabul edi
lecek olursa, yaşamalarına imkân yoktur. O tak
dirde, teşviki sanayi kanunundan istifade ede
rek çalışmakta bulunan iki müessesenin, bizim 
ihdas edeceğimiz vergiler dolayısile faaliyetten 
çekilmesi karşısında zannederim ki alınması lâ-
zımgelen bir tedbir vardır. Bu tedbir de; bizim 
kanunlarımızda tecelli etmiş olan bir noktadır. 
O tecelliyatm burada dahi bulunması, çok adilâ
ne ve münsifane bir hareket olur . 

Vaktile sigara kâğıdı inhisara alındığı za
manki vaziyet gibi, atalete mahkûm müessese
lerin uğradıkları zarar ve ziyan, bir usul ve ka
nun dairesinde nasıl telâfi edilmişse, bu mües
seselerin mallarının da, Hükümet tarafından 
satın alınmasından daha tabiî bir şey olamaz. 
Bendeniz bunu arzettikten sonra, bu kanun 
eğer inhisar olsaydı muhatabım İnhisar vekili 
olacaktı, fakat şimdi istihlâk vergisi dolayı
sile muhatabımın, Maliye vekili olmasını naza
rı dikkate alarak, Maliye vekili bey arkadaşı
mızdan soruyorum: 

Geçen bir kanunla haiz olduğu salâhiyeti 
kullanmakta iken, Devletin menafii âliyesi ica
bı olarak, işlemelerini menettiğimiz bu mües
seselerin, böyle çini çıplak kalmış olmalarına 
karşı Hükümetin düşüncesi nedir? Lütfen izah 
etsinler. Çünkü Hükümetin bunları alması 
mecburiyeti gibi bir mavzu vardır. 

MALÎYE V. FUAT B. (Elâziz) — Hüküme
tin alması hakkında bir kanun var mı? Lüt
fen, merhameten alsın deniliyorsa, Hükümet 
babı merhamet değildir. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Vekil be
yin suallerine ayni şiddetle cevap verirsem, 
zannederim, vaziyetleri müşkül olur. Kanu
nun tatbik edilmesi değil, bir kanunun çıkma
sına sebebiyet verildikten sonra, husule gelen 
hususî vaziyet karşısında munsif, âdil olması 
lâzımgelen Hükümetin ne düşündüğünü soru
yorum. Kanunun tatbikatı hakkında sormuyo

rum. Bu vergiler karşısında işlememeğe mahkûm 
i olan müesseseler hakkında ne düşündüklerini 
i soruyorum? 
I MALÎYE VEKÎLÎ FUAT B. ( Elâziz ) — 
ı Refik Şevket Bey, orta yere bir kaide koyuyor-
I lar. Devlet bir vergi korsa, her hangi bir tücca-
i nn iştigal ettiği bir mevzua fazla bir vergi kor-
' sa ve o tüccar başka bir sanayi şubesine geçmek 
! mecburiyetini kendinde görecek olursa, Devlet 
; onun müessesesini satın almalıdır. Eğer Heyeti 
i Celile böyle bir kaide kabul ediyorsa ve Refik 
i Şevket Beyefendi de hukukî olarak bir memsek 
i bulursa bendeniz de kabul ederim. 
| REŞÎT B. (Gazi Antep) — Efendim, bu fab-
I rikalar petrolü zaten hariçten satın alıyorlar. 
\ 30 senedenberi işleyen bu fabrikada Türk amele 
\ miktarı otuzu geçmez. Bu verginin vazı doğru-
| dur. Bu fabrikalar isterse kapansın. Bu verginin 
i alınması çok muvafıktır. Bunda bir zarar mel

huz değildir, kanunun aynen kabulünü rica 
ederim. 

MEMET B. (Kütahya) — Efendim, bu ka
panan fabrikaların kaçakçılık ettikleri filân te-
vatüren söyleniyor. Anladık amma biz bu resim
lerle bıı ticaretten diğer vatandaşları menediyo-
ruz. Bilâkis bir takım ecnebilere filî inhisar ve
riyoruz. Niçin bunu yapıyoruz? Vatandaşlar bu 
işi yapmaktan memnu mudurlar? Herif beher 
kilo başına beşer kuruş daha zammeder, milyon
lar kazanır. Eğer böyle ise bu işi Hükümet ken
disi yapsın. Menfaati umumiye namına müesse
senin tesisatına vazıyet etsin. Halk ta o zaman 
verdiği paraya acımaz. Sonra o adamların, iyi 
veya kötü şahıslarını bilmiyoruz, muhakkak bir 
zararları vardır ki biz bunu Hükümet namına 
yapıyoruz diye vatandaşın zarar etmesi doğru 
olur mu? 

Depolarında malı bulunanlar veyahut mem
lekette depo olmadığı için aldıkları şeyleri dışa
rıda muhafaza etmek mecburiyetinde kalanlar, 
bize müracaatlerinde bunu iddia ediyorlar. Ha
kikaten öyledir. Meselâ şehremanetinin gaz ko
yacak bir deposu varmış onu da kiralamışlardır. 
Onun için hiç bir Türk iş yapamıyor. Romanya-
dan, Amerikadan, şuradan buradan getirttiği 
eazleri orada saklamaktadır. Bunların hepsi de 
Standartuvilin inhisarı altındadır. Bu nasıl olur? 
Bunu niçin yapıyoruz? Standartuvile para ka
zandırmak için mi? Onun için bendeniz ikinci 
maddeye taallûk eden bir takrir takdim ediyo
rum, kabulünü rica ederim. Bir iki vatandaş za
rar ediyor. Kaçakçılık yapan varsa onu da tec
ziye edelim. 

REÎS — İnhisarlar bütçesine reylerim ver
meyenler lütfen versinler. Rey toplanması bit
miştir. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Lâyihanın son şekli 
tesbit edilinceye kadar, bir kaç encümende tet
kik edilmiş ve ihtisas erbabının da mütaleaları 
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alınmıştır. Bu kanunu koymakla her hangi bir 
müteşebbisin menafime set çekmek maksadı hiç 
bir zaman istihdaf edilmemiştir. Hesap edilmiş, 
masraflar birer birer göz önüne getirilmiş, mü
teşebbise makul ve meşru intifa hakkı verildik
ten sonra, fazlasını haklı bir surette Hükümet 
almak istemiştir. Eğer bu kanunun vazı ile mü
teşebbisin menafii tamamen muhtel olmuş olsay
dı, Refik Şevket Beyin mütalealan tamamen ye
rinde olurdu. Fakat mademki inceden inceye 
tetkik edilerek müteşebbise makul surette hissei 
intifa ayrılmıştır, binaenaleyh bu lâyihanın yal
nız Devlete varidat temin edecek bir şekilde ve 
müteşebbisin menafii hilâfma olduğunu söyle
mek doğru değildir. 

Benim asıl söylemek istediğim nokta, bu ka
nunun inhisarlar vekâletinin getirmiş olduğu 
şekli ile Maliye ve Bütçe encümenlerinin kabul 
ettikleri şekil arasındaki farktır. Encümenlerin, 
dahilde iş hacmini küçültecek ve ferdin insiyati-
fini tahdit edecek tedbirin tatbik sahasına inti
kaline müsait bulunmamaları, bence bir istibşar 
noktası olmuştur. Bu lâyihanın ben, bir duren-
dişlik numunesi olduğunu söylemek isterim. 
(Bravo sesleri). 

MALİYE En. RElSl HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Bendeniz maruzatımı işin esası
na ait olmak üzere arzedeceğim. Maddelere ait 
mütaleatımı sırası geldikçe ve lüzum hâsıl ol
dukça arzederim. Hükümet petrol ve müştakka-
tının inhisar şeklinde idaresine ait bir kanun 
teklif ediyor. Bu kanun dikkatle okunursa Hü
kümetin teklifinde görülür ki burada filen inhi
sar tatbiki ve işletmek kastı yoktur. Yalnız in
hisar resmi namı altında bir vergi almak mak
sadına müptenidir. 

Tetkikat sırasmda alâkadar vekâletlerle uzun 
uzadıya p-örüştük, beraber mütalea ettik. Tasfi
ye edilmiş veya edilmek üzere ham petrol itha
lâtını Devlet inhisarına alacağız. Bu güzel. Dev
let bunu bir daire teşkil ederek her hangi bir 
mülhak bütçe ile veya kendine merbut bir idare 
ile filen idare edecekse bu yola girelim, hayır 
bu yapılmayacaktır, inhisar resmi altında bir 
vergi alınacaktır, o halde almak istediğimiz ver
giyi, zaten mevcut olan, istihlâk vergilerine ilâ
ve etmek suretile cibayet etmekliğimizi daha 
doğru buluyoruz. 

Filen cibayet etmeyeceğimiz bir vergiyi, telâf
fuz etmekte, piyasada sarsıntı yapmak nokta
sından, mahzur vardır. Zaten petrol ithalâtının 
% 95 i bir müessesenin elindedir. Memlekette 
bu iş üzerinde de inhisar yapıldığını, binaenaleyh 
onun da fiatlerinin yükselmesine vesile teşkil 
edecek bir sisteme gidildiğini, madam ki lâfzı 
kalacaktır, telâffuz etmekte encümenleriniz bir 
faide mülâhaza etmedi. Burada maksut olan it
halât resmi diye bir resim almak olduğuna göre, 
bunu; inhisar resmi namı altında almak daha 
müreccah görüldü. Hükümetin tayin ettiği esa

sa göre lâyiha kabul edilse idi, resmi Hükümet 
cibayet etmeyecek, yalnız istihlâk resmi diye, ve
rilen paraya bu resimde ilâve edilmiş ve bu ver
giyi verenler istihlâk resmi namı altında vermiş 
olacaklardı. 

Şüphe yok ki telâkki itibarile de işe in
hisardır demenin, maddî cihetten, resim nokta
sından farkı olmamakla beraber, fakat manevî 
bir takım tesirleri kabili inkâr değildir. Madde
ten bir faydası bulunmayan ve istihlâk resmin
den başka bir şey olmayan bir işe, inhisar de
mekte ve bilhassa efkârı umumiyeyi teşviş et
mekte, bir fayda mülâhaza etmtdik. Bunun 
üzerine ait olduğu vekâkletlerin muvafakatlerile 
lâyihayi, istihlâk resmi şekline kalbettik. Diğer 
bir cihet daha mütalea olundu: Dahildeki tas
fiyeyi Devletin inhisarına almak. Çünkü Hükü
met ithalâtı inhisar altına almağı teklif ediyor
du fakat bu lâfzı idi. resim noktasına maksur 
idi. Yalnız dahildeki tasfiyeyi inhisar altına al
mağa da Hükümet muvafakat buyurmadı. Biz 
yalnız ithalâtı düşünüyorduk, dahilde henüz 
petrol membaları bulmuş değiliz, bu itibarla da
hildeki tasfiyeyi inhisar altına almağı o zaman 
düşünelim, şimdiden Devletin inhisarına almak
ta bir fayda mülâhaza etmeyiz, cevabile karşı
laştık. Bunun neticesi olmak üzere lâfzı olan 
inhisar sistemini istihlâk resmine tebdile mecbur 
olduk. İşin yine heyeti umumiyesine taallûku 
itibarile arzediyorum. Resim nisbetleri üzerin
de, maddede belki ayrıca mütalea buyurulur, 
hakikaten petrolün ve müştekkatmın ithalinde 
bir hususiyet vardır. Büyük bir sermaye ve fennî 
tesisata muhtaç olan bir madde olduğu için, 
mahdut ellerde yapılmaktadır. Hükümet bunu 
inhisar - amma inhisarı filen işletmek şartile, 
lâfzen değil - yapsaydı çok faydalı olurdu. Fa
kat lâfzen inhisar yapmakta fayda değil zarar 
melhuzdur. Düşündük; bu maddede madde üze
rindeki sif fiatle vergi ve resimlerin nisbeti bire 
iki, üç nisbetinde büyük bir rakam ifade eder. 
Büyük sermaye ile petrol ve müştakkatı ithal 
eden müesseseler, fennî tesisatları olduğundan 
dolayı getirdikleri malların bedelini vererek de
polara ithal ederler. Satış vuku buldukça depo
lardan satılan malm miktarını anlamak için on 
beş, yirmi günde bir gümrük memurları gider
ler. Depolar mühürlü ve derecelidir. Derecelere 
bakarak şu kadar satış olmuştur. Benzin ise, şu 
kadar istihlâk vergisi ve diğerleri için de, güm
rük resmi hesap ederler ve alırlar. Bir iki mües
seseden başka memleketimizde böyle fennî tesi
satı olan hiç bir ticarethane olmadığı için, bun
lara rakip olmak ve rekabet ederek mal ithal et
menin imkânı yoktur. Nazariye itibarile imkân 
vardır. Fakat bir ticarethane on bin liralık pet
rol ithal ederse, bunun fiatini iki mislinden fazla 
olan resmini - memlekette hususî depo olmadığı 
için antrepo muamelesi göremeyecektir - hemen 
o gün peşinen tediyeye mecburdur. Buna serma-
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ye yetişmez. Bu iş üzerinde işleyen ayni mües
seseler fennî tesisata malik olduklarından do
layı malım sattıkça resmini verir. Diğer bir kıs
mında ise fennî tesisat olmadığından kıymetinin 
iki misline baliğ olan resmini peşinen verir. Bu 
şerait altında ise rekabet olmaz; rekabet olma
yınca o da malım istediği memlekette satar. 
Onun için bu mahzuru mehmaemken karşılaya
cak bir madde tesbit ettik, aşağıda gelecektir. 
Bu maddeye inhisar idaresi - Çünkü daha ziya
de gümrüğe taallûk eder - muvafakat etti. De
dik ki petrol ve müştekkatını ithal eden ticaret
haneye bu ithalât üzerinden antrepo muamelesi 
tatbik edilir - Bunlarm hususiyetleri olduğu 
için - Bunlar ticaret ardiyelerinde veya gümrük 
ambarlarında muhafaza edilecek mal değildir. 
Bunlar, kendilerine itinaî hususla ayrılmış yer
lerde muhafaza edilebilir. Antrepo muamelesi 
tatbik edilir. Bunda olsa olsa belediye gazhane
leri hatıra gelebilir. Belediye gazhaneleri, güm
rük resmini görmüş olan mal ile gümrük resmi
ni görmemiş olan mal arasında bir tefrik yap
mak için, pavyonlar ayrılması mümkün olan 
yerlerde pavyonlar ayırsın, mümkün olmayan 
yerlerde de ticaret odaları olan yerlerde tesisat 
yapmaları için kendilerine müsaade verdik. Bun
dan ticaret odaları mutazarrır olmaz, belki faide 
görürler. Bu itibarla diğer ticarethanelere de bü
yük müesseseler gibi malı aldığı zaman 10 bin 
liralık malın bedelini ve 20 bin liralık vergiyi 
peşinen vermekten kurtarılmıştır. Bu gün 500 
teneke lâzım oldu, resmini verir, çeker. Yarın 
500 teneke lâzım oldu resmini verir, çeker. Bu 
suretle ticarette çok kolaylıklar gösteren ve iyi 
neticeler veren ve esasen büyük ithalât müesse
selerinde tatbik edilen antrepo sistemini, petrol 
ve mevaddı müşteile ithal eden müesseselerde 
de tatbik suretile kolaylık gösterilmesini 
temin etmiş olduk. Burada diğer bir noktaya da 
temas buyurdular. Bendeniz onun teferruatına 
girmeyeceğim. Resim, rüsumu mania mıdır, 
yoksa hesap edilmiş, az çok mevcut müessesatta 
işlenecek maddelerden almacak bir resim mahi
yetinde midir? Bu, maddeye taallûk ettiği için 
maddenin müzakeresi esnasında icap ederse bu
nun hakkında da izahat veririm. 

Hükümetin teklif ettiği, filî inhisar değil, kav
lidir. İnhisar şeklinde resim almaktansa istih
lâk resmi namı altında resim almanın elbette 
daha fazla faidesi vardır. Petrol ile müştakkatı-
nın ithal ve satışında filî bir rakip tedarik ede
bilmek için petrol işlerinde antrepo muamelesi
nin mümkün olduğu kadar süratle tatbiki bu 
madde ile temin edilmiştir. 

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

12 haziran 1930 tarih ve 1718 numaralı dahilî is
tihlak vergisi kanununa müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Aşağıdaki maddelerden kilo 

başına hizalarında gösterilen miktarlarda istih
lâk resmi gümrüklerce ithal sırasında tahsil 
olunur: 

A) Tarife kanununun 695 inci maddesinin 
(A) fıkrasında yazılı maddelerden 10 kuruş, 

B) Tarife kanununun 695 inci maddesinin 
(B) fıkrasında yazılı maddelerden 4,15 kuruş, 

C) Tarife kanununun 695 inci maddesinin 
(D) fıkrasında yazılı maddelerden 0,55. 

Bu maddelerin muamele vergilerile dahilde 
tasfiye edilenlerin dahilî istihlâk vergileri, ka
nunlarına göre ayrıca tahsil olunur. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İthal iskelelerinde petrol ben
zin ve müştakkatı gibi iştialli maddelere de antre
po usulünün tatbiki için belediye gazhaneleri 
müsait olan yerlerde pavyon ayrılır; müsait 
olmayan yerlerde belediyeler veya ticaret oda
ları bu iş için gümrükçe elverişli görülecek an
trepolar tesis veya sergi usulü ihdas edebilir
ler. 

MEMET B. (Kütahya) — Efendim, takririm 
bu maddeye aittir. 

REİS — Efendim, tabiî söz isteyen azayi ki
rama söz vereceğim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
Hasan Bey arkadaşımızın izahatından anlaşılı
yor ki bu kanunun çıkması ile antrepo meselesi 
ehemmiyet kesbedecektir. 

MALİYE En. REİSİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Çıkmadan evvel de ayni ehemmi
yeti muhafaza ediyordu. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Binaena
leyh bu noktai nazarı muhafaza için, gümrük 
idaresile görüşmüşler ve bu suretle mutabık kal
mışlardır. Maddede: 

« İthal iskelelerinde petrol, benzin ve müştak
katı gibi iştialli maddelere de antrepo usulünün 
tatbiki için belediye gazhaneleri müsait olan 
yerlerde pavyon ayrılır, müsait olmayan yerler
de belediyeler veya ticaret odaları bu iş için 
gümrkçe elverişli görülecek antrepolar tesis ve
ya sergi usulü ihdas edebilirler» deniyor. 

Eski belediye kanunlarında belediyelerin me
vaddı müşteile için depo, antrepo tesis etmeleri 
mecburiyeti vardı. Fakat burada Maliye encü
meni mevcut bir hükmü iptal eder mahiyette 
yeni bir hüküm koyuyor. Ticaret odalarına an
trepo yapmak salâhiyetini veriyor. Ticaret oda
larının vazifeleri bir kanunla muayyendir. On
lar, o kanun mucibince, doğrudan doğruya Dev
letin muamelâtı ticariye ve iktısadiyesinde müs
teşar olmakla vazifelerini yapmaktadırlar. Ti
caret odası kanununu tetkik ettim, orada, an
trepo yapmak salâhiyetini göremedim. Binaena-
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leyh ticaret odalannm böyle kendiliğinden bu 
gibi muameleye girmeleri, ticaret odaları kanu
nuna muhaliftir, binaenaleyh bu fıkranın çıka
rılmasını teklif ediyorum. 

MALÎYE En. REİSİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendiler; ticaret odaları kanu
nunda böyle bir işaret olmayabilir. Biz vakti-
le mühim iskelelerimizde antrepo işlerini rıhtım
la beraber imtiyaz şeklinde adeta inhisara ver
dik. Fakat antrepo işleri, her hangi bir iskelenin 
belediyesine mahsus işler değildir, iskelenin hin
terlandına şamil bir iştir. Muayyen bir kaç bü
yük iskelelerimizde bu antrepo işini, her hangi 
bir teşekküle bırakmak iktiza etseydi, sorarım 
arkadaşlarıma, en tabiî merci, ticaret oda
ları olmaz mı idi? Halbuki antrepo işle
ri bütün hinterlanda şamildir. Onun için oda
lar burada antrepo işlerinin en tabiî bir 
mercii olur. Odalara bu yeni vazifeyi tahmil 
etmek, odalarm menfaatine de muvafık
tır. Vazifede aslolan, bunların yapılmasıdır. 
Belediyeler, gazhaneler mevcut olan yerlerde 
pavyon ayırırsa mesele yoktur. Fakat pavyon 
ayıramazlarda o kıtanın, o şehrin demiyorum, 
bütün hayatî bir işi için antrepo yaptırmak 
külfetini belediyeye icbar edemeyiz. Amma 
ticaret odasma, daha kolaylıkla, böyle bir te
sisatı yap diyebiliriz. Bunun için, arkadaşım 
müsaade buyururlarsa, belediyeler, gazhane
leri müsait olan yerlerde pavyon yapsınlar, 
yapamazlarsa odalar yapsın. Onlar da yapa-
mazlarsa sergi usulünü dahi tatbika kadar tec
viz ettik. Burada mutlak olan, iktisadı millî 
namına bu antrepoların biran evvel yapılabil
mesidir. Bunun için maddeyi olduğu gibi ka
bul etmek daha muvafıktır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar; her müessesenin kendisine mahsus husu
siyetleri vardır. Bir tasarruf meselesi olduğu 
zaman, kanunu medeni etrafında, bir ceza 
meselesi olduğu zaman, ceza kanunu etrafında, 
bir memuriyet meselesi olduğu zaman, memu
rin kanunu etrafında nasıl toplamlıyorsa, 
odalar diye, müstakil bir kanunla hüviyetle
rini tayin ettiğimiz bir müessesenin, ona ait 
bir mesele mevzubahs olduğu zaman odalara 
verdiğimiz vazifeyi gösteren kanunlar etrafın
da toplanmak lâzımgelir. Bir kanunla odalar 
şu işle meşgul olur, dedikten sonra tatbikatta 
kanunu medeni gibi, ceza kanunu gibi, teka
üt kanunu gibi vazifei asliyesini gösteren bir 
kanuna başka bir vazife tahmil etmemek lâzım
gelir. Ticaret odalarının ifa edecekleri vazife, 
kanunile ve nizamnamelerile gösterilmiştir. Bu, 
tamamen Devletin iktisadî ve ticarî muamelâ
tında ve tüccarlar arasında zuhura gelen mu
amelâtta nihayet rehberlik yapmaktan ibaret 
bir iştir ki bendeniz, doğrusunu isterseniz, 
bir antrepo tesis etsin, o antrepoya ücret ta
yin etsin ve nihayet bir ticaret filinden doğan 

ihtilâfı, yine ticaret odasının yaptığı antrepo
dan mütevellit olduğu halde, ticaret odası hal
letsin, Bunlara taraftar değilim. Buna ben de
ğil kanun taraftar değil. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Kanun
da mâni bir kayit yoktur. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Karde
şim; bendenizce, bir kanunla, ticaret odala
rının vazifesi şudur, dedikten sonra madası 
mânidir. 

MUKERREM B. (İsparta) — Yine kanunla 
başka bir vazife verilemez mi? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bence 
hututu esasiyeden ayrılmamak lâzımgelir. Tüc
carlar arasında çıkan ihtilâfatın hallinde ta-
rafeyinden hakem olamaz. Bu, düsturu bozar 
mahiyettedir. 

TURGUT B. (Manisa) — Antrepo tesisi ti
caret odalarının vazifelerinden biridir, nizam
namelerinde vardır. 

REFİK ŞEVKET B. ( Devamla ) — Hayır 
yoktur, eski kâtibiumumiyi tekzip ederim. Ni
zamnameyi yeni okudum da geldim. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Dünya
nın her tarafında antrepo tesisi ticaret odala
nnm vazifelerindendir. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen (2) inci madde

deki (Ticaret odaları) kaydinin çıkarılmasını 
teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

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

Yapılan taydan sonra ikinci maddeyi reye ar-
zediyorum.'Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — 12 haziran 1930 tarih ve 1718 
numaralı dahilî istihlâk vergisi kanununa mü-
zeyyel 25 haziran 1932 tarih ve 2029 numaralı 
kanun mülgadır. 

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

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun üe istih
lâk resmine tâbi tutulan maddelerin ithal ve ti-
caretile meşgul olanlar bu kanunun meriyeti ta
rihinde antrepo, ardiye, depo, gazhaneler ile 
nakil vasıtaları üzerinde bulunan ve bu resme 
tâbi olan maddelerin cins ve miktarım, bulun
dukları mahallin en büyük maliye memuruna bir 
beyanname ile bildirirler. Bu beyannameler 
üzerine kanunun birinci maddesinin B fıkrasın
da yazılı maddelerin beher kilosu için 2,36 kuruş 
ve C fıkrasında yazılı maddelerin beher kilosu 
için 0,55 santim istihlâk resmi tahakkuk ettirilir 
ve iki ay içinde iki müsavi taksitte tahsil olu
nur. 

Beyannamedeki ham petrolden istihlâk resmi 
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alınmayarak bundan birinci madde dahiline gi
recek mayiler istihsal edildiği takdirde bu re
simler 1718 sayı ve 12 - VI - 1930 tarihli kanun
la mevzu dahilî istihlâk vergisile birlikte tahsil 
olunur. 

Satış yerlerinde, perakende satış için beledi
yelerce müsaade edilen miktar derecesinde bu
lundurulanlar için beyanname verilmez ve bu 
resim farkı aranmaz. 

Muayyen müddet içinde beyanname verilme
mesi veya verilmiş ıbeyannamenin hakikate uy
maması halinde Maliyece tahakkuk ettirilecek 
vergi beş kat olarak ve bir defada tahsili em
val kanununa tevfikan tahsil olunur. 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
ikinci fıkradaki « bu resimler » yerine « birinci 
maddedeki resimler » denecek. 

REİS — Tashih bundan ibarettir. Muvakkat 
madde hakkmda mütalea var mı? 

NAŞİT HAKKI B. (Kütahya) — İnhisarlar 
encümeninin teklifinde 15 gün diye müddet kon
muş. Maliye encümeni yazarken lüzum görme
miş. Muayyen müddet içinde beyanname veril
mek diye maddenin son fıkrasına bir kayit koy
muş. Bu muayyen müddet nedir? 

BÜTÇE En. M. M. İHSAN B. ( Bayazıt ) — 
Muayyen müddet, aslında 15 gündür. Maama-
fih 15 gün diye tasrih edelim daha iyi olur. 

REİS — Son fıkradaki ( Muayyen müddet 
içinde beyanname) yerine (15 gün içinde beyan
name) kaydi konacaktır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hüküme
tin teklifinde, birinci muvakkat madde olarak, 
bu kanunun neşrinden evvel sipariş edil
miş fakat ithal edilmemiş olan mallar hakkında 
alâkadarlar beyanname verirler, denioyr. Gerek 
mevcutları gerek siparişleri hakkında. Halbuki 
Maliye encümeni bu şekilde vuku bulan sipariş
leri nazan dikkate almamış. Bir müessesei tica
riye, kanunların vermiş olduğu emniyete daya
narak iş görmekte, hali tabiide yaşamaktadır. 
Faaliyetini teşkil eden mevaddı, kanunun ver
miş olduğu emniyete dayanarak, sipariş etmiş
se bunu, onun zimmetine geçmiş gibi, kendi de
posunda telâkki etmeğe kanunen ve adaleten 
mecburuz. Onun içindir ki Hükümetin teklifin
de bulunan, mevcut mallarm beyannamesini ver
meğe ve siparişlerini dahi tevsika mecbur tut
mak kaydinin, Maliye encümeninin nazarı dik
kate almadığı bu kısmın, nazarı dikkate alın
ması, adaleten çok muvafık olur. Yalnız bu be
yannamelerin şeklü suretinin hilekârlığa müsa
it olabileceği akla geleceğinden, muhtemel her 
kuyudu ihtirazî burada zikredilmelidir. 3 ay, 5 
ay, mahallinde, konsoloslukta bunların en meşru 
şekilde tevsik edilmesi kaydi konulmalıdır. Ben
deniz buna taraftarım. Elverir ki bu siparişler 
dolayısile, iş işleyemeyecek vaziyete girecek va
tandaşın hakkı da gözetilmiş olsun. Zannederim 

Memet Beyin takriri de bu maksadı temin ede
cektir. 

Yüksek Reisliğe 
Mayi mahrukattan - emsaline nazaran - ham 

petrol üzerine mevzu resimlerin ağırlığını ve alâ
kadarlarına olan tesirlerini Gümrük ve inhisar
lar encümeni adlü nısfet kaideleri cephesinden 
tetkik buyurarak, kanunun meriyeti tarihinde 
depolarda mevcut bulunan ham petrollan - ham 
olarak değil - işlendikten sonra çıkacak benzin, 
mazot gibi müştakkatı üzerine mevzu ve bu ka
nunla teklif edilen istihlâk resmine tâbi tutmuş
tur. Bu noktai nazar diğer encümenlerce de ay
nen kabul edilmiştir. 

İşbu kanunun Meclisi Âliye teklifinden ev
vel, hariçten mubayaa edilmiş ve memlekette 
malûm antrepo eksikliği yüzünden tasfiye fabri-
kalannca ithal iskelelerinde hazır bulundurul
maması ve satış mukavelesi mahallî ticaret oda-
larile Hükümetimiz mümessilleri tarafından tas
dik edilmiş ham petroller varsa bu malların da 
mevcut gibi telâkkisi ve binaenaleyh beyanna
melere ithal ve bir müddeti muayyene zarfında 
getirilmesine müsaade olunması yine adlü nısfet 
kaideleri iktizasındandır. 

Adedi ikiye varan tasfiye fabrikalarının fa
aliyetlerine hitam verildiği şu sırada alâkadar
larının fazla mağduriyetlerine meydan bırakıl
ması Meclisi Âlice de şayanı arzu görmeyeceğin
den (Sayıfa 17) muvakkat maddenin 8 inci satır 
başında «Beyannamedeki ham petrolden» ibare
sini takiben atideki fıkranın ilâvesini teklif ede
rim: 

«Teklif aynen ve keza işbu kanunun neşrin
den mukaddem sipariş edilmiş ve mukaveleleri 
mahallî ticaret odalarile Türkiye mümessillikleri 
tarafından tasdik olunmuş ve beş ay zarfında 
getirilmesi meşrut olan ham petrollerden... ilh.» 

Kütahya 
Memet 

REİS — Takrir hakkında encümenin müta-
leası var mı? 

BÜTÇE En. REİSİ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Evvelâ Hükümet kabul buyuruyor 
mu, bunu bilmemiz lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Bu gün her hangi bir müessese yeni bir sipariş 
yapacak olursa kabul edecek miyiz? (Hayır ses
leri) O halde, kanunun neşrinden evvel denili
yor, bu gün dahi telgrafla sipariş yaparsa kabul 
edilecek demektir. 

MEMET B. ( Kütahya ) — Hayır efendim, 
böyle değildir, rica ederim. Arkadaşlar bir ay 
evvel, iki ay evvel sipariş yapmış, parasını ver
miş, mümessilimizin malûmatı tahtında mahallî 
ticaret odalarından tahkik edilsin, eğer kanaat 
gelirse bıraksın herifin parası kurtulsun. 

REFİK B. (Konya) — Müddet yok mu, mu
ayyen değil mi? 
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MEMET B. (Devamla) — Her halde bu ka

nundan evvel. Yoksa telgraf filân mevzubahs 
değil. 

REFİK B. (Konya) — O zaman Fuat Beye
fendinin dedikleri mahzur mevzubahs olmaz mı? 

MEMET B. (Devamla) — Beyefendi, Fuat 
Bey diyor ki, telgrafla hemen sipariş etmiştir. 

HAYDAR B. (Antalya) —Dört aydır bu lâ
yiha Meclistedir. 

MEMET B. (Devamla) — Bu kanun çıkmaz
dan bir ay evvel parasını vermiştir, bendeniz hi
leye taraftar değilim, malı satın almışsa, bu va
tandaşın hukukunu muhafaza için bunu koyalım 
diyorum, mesele bundan ibarettir. Yoksa sipariş 
mevzubahs olmaz. Fakat satın almış, parasını 
vermiş. Demin arzettiğim gibi, îstanbulda depo 
olmadığı için getirememiş; îstanbulda şehrema-
netinin deposunu Standartuvil kiralamıştır, boş 
tutuyor, icar veriyor, bunun manası nedir? Baş
ka kimse getirmesin demektir. Mesele bundan 
ibarettir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Bir mayıs 
diyelim. 

MEMET B. (Devamla) — Bir mayıs deyin; 
ne derseniz diyin, bendeniz tarih arzet'medim. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Bendeniz hatırıma gelen mahzuru söyledim. Her 
halde münasip bir müddet tesbit edilsin. Fena 
olmaz. Meselâ kanun bir martta Meclise tevdi 
olunmuştur. 

MEMET B. (Kütahya) — Bir mayıs diyelim. 
BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. (İspar

ta) — Millî Müdafaa bütçesini takviye etmek 
için Hükümetçe bazı varidat membalan bulu
narak bunlara ait kanun lâyihaları, Riyaset
ten Müşterek encümene havale buyuruldu. 
Bu lâyihalar, zannediyorum 11, 12 kadardır. 
Bunlarda bir çok eşya üzerine istihlâk kesri 
munzamını ilâve edilmektedir. Bu eşya meya-
nında dahilde imal edilenler olduğu gibi ha
riçten gelenler de vardır. Her iki kısma da 
bu kesri munzamlar ilâve edilecektir. Heyeti 
celilenin tasvibine iktiran ederse. Müşterek 
encümen bu lâyihaları tetkik ederken bu mun
zam kesirlerin kanunun neşrinden sonra Tür-
kiyeye ithal edilecek ve Türkiyede imal edile
cek eşyaya mı münhasır kalacaktır, yoksa bu 
kanunun neşrinden evvel imal edilmiş ve ima
lâthane depolarında mevcut olan ve hatta Tür
kiye depolarına gelmiş ve mağazalara kadar in
tikal etmiş olan bir çok eşyanın üzerine dahi 
bu kesri munzamlar ilâve edilmeli midir?... 

Mesele encümende görüşüldükten sonra ne
ticede mevcut istoklann da bu vergiye tâbi 
olması esası kabul edilmiştir. Çünkü kanunun 
intişarından sonra vergiye yapılacak zam, eş
ya fiatine tesir edecektir. «Bazı tüccar, kanu
nun nesrinden sonra eşya celbetmiş olacaktır. 
Diğer bir tüccar, deposunda mevcut olan mil
yonlarca eşyanın, kanunun neşrinden evvel 

maliyet fiatini tesbit etmiş bulunduğu halde 
kanunun derpiş ettiği kesri munzamını, mev
cut maliyet fiatine zammedecektir ve binaen
aleyh müstehliklere intikal edecektir. Bu ha
kikati göz önünde tutan Muhtelit encümen, 
mevcut istok mallan tamamen bu kesri mun
zamlara tâbi kılmış ve tasvibi âlinize arzetmiş-
tir. Bu istoklann tesbiti biraz müşküldür. 
Fakat nihayet bunu Hükümet idarî tedbirlerle 
bertaraf edebilir. Fakat herhalde vatandaşla
rın nazarını mucip olmayacaktır. Bu mukad-
demeyi arzettikten sonra bu lâyihaya nakli 
kelâm edeceğim. Şimdi bütün vergilerde is-
toklar nazan itibare alınmış ve onlara da teş
mil edileceğine nazaran arkadaşımın neyi tek
lif ettiğini anlayamadım. Zannedersem beş ay-
zarfında vürut edecek eşyayı dahi bu resimden 
muaf tutuyorlar. 

MEMET B. (Kütahya) — Parasını kurtarsın 
(Getirsin, zammetsin sesleri). 

Reis Beyefendi, lütfen takririmi okutunuz 
ve reye koyunuz. 

REÎS — Evvelce okundu, maamafih bir da
ha okuyalım. 

( Memet Beyin takriri tekrar okundu ). 
REÎS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
NACÎ Pş. (Cebelibereket) — Efendim, mu

vakkat maddede, 17 inci sayıfada 4 üncü sa
tırda «0,55 santim», acaba «0,55 kuruş» olmaya
cak mı? 

BÜTÇE E. Rs. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Kuruştur, pek tabiidir. 

REÎS — Maddeyi reye arzedeceğim efendim. 
Yalnız burada 3 tashih vardır. Birisi; 17 nci 
sayıfada 4 üncü satırda «0,55 santim» yerine 
«0,55 kuruş» olacaktır. İkincisi; ikinci fıkra
nın beşinci satırında «Bu resimler» yerine «Bi
rinci maddedeki resimler», üçüncü tashih; 
son fıkranın başında «Muayyen müddet» ye
rine «15 gün» şeklinde tashih ediliyor.' Bu tas
hihlerle muvakkat maddeyi reyi âlinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Maliye ve Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar- * 
zediyorum. 

Efendim, bir takrir var: 
Yüksek Reisliğe 

Ruznamenin onuncu maddesindeki lâyihanın 
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müstacelen müzakeresini teklif ederim. 

Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Efendim, bu kanun bütçeyi alâkadar eden 
bir kanundur. Yann bütçe müzakeresi başla
yacaktır. Bütçeden evvel bu kanunun çıkma
sı lâzımdır. Onun için müstacelen müzakeresi
ni teklif ve rica ediyorum. 

REİS — Müstacelen müzakeresi teklif edili
yor. Bu teklifi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bundan evvel müstaceliyeti kabul edilen do
kuzuncu madde vardır. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — 
Efendim, Adliye encümenine Hden istimlâk ka
nununa ait iki maddenin fıkraları vardır. Bunu 
şimdi çıkarırsak ikinci müzakeresi de bütçeden 
sonra yanılır ve kanun mevkii merivete eirmis 
olur. Esasen müstaceliyet kararından maada 
tercin kararaı verilmezse, ruzname sırası ile ta
kip edilir. 

REtS — Belediye hakkmda mı? 
SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — Evet. 
REİS — Pek âlâ efendim, muvafık. 
X — îstanhulda '", vilâyetlerde helediue çitt

ir eleri namına istimlâk olunacak mahalleri)* is
timlâk sureti hakkivdalii kanunun havı madde
lerinin değiştirilmesine dair 1/130 numaralı 7.7/-
nun lâyihası, ve "Dahiliye, Malice, Bütçe ve Adliye 
encümenleri mazbataları 

REİS — İstimlâk kanununun 3 ve 20 ir\c.\ 
maddeleri Adlive encümenine gitmişti. Encü
menden gelmiştir. Müsaade buyurursanız bun
ları okuyalım efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Belediyelerce yanılacak istimlâk hakkmdaki 

kanun lâvihasmın Umumî hevette müzakereci sı
rasında 3 üncü maddeye dair Şebin Karahisar 
mebusu İsmail ve 20 inci maddeye bir fıkra ilâ
vesine müteallik Manisa mebusu Refik Şevket 
Bevler tarafından verilip nazarı itibare alınarak 
Adlive encümenine havale buyurulan takrirler 
tetkik ve müzakere olundu. 

Takrir şahinlerinin encümende verdikleri iza
hat ta dinlendikten sonra her iki takrir esas 
itibarile muvafık görülerek taallûk ettiği mad
delere ilâveler yapılmasına karar verilerek umu
mî heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe takdim kılınmıştır. 

Reis M. M. Aza Aza 
Corum Kocaeli Edirne Antalva 
Münir Salâhattin H. Hayri Haydar 

Aza Aza Aza Aza 
Kocaeli Antalya Manisa Çanakkale 
Ragrp Numan Refik Şevket Osman Niyazi 

Aza 
Balıkesir 

Vasfi 

Aza 
Kayseri 
S. Azmi 

3 üncü maddenin O f lkrası: 
YukarıM fıkralarda yazılı kanunlar mucı 

bince tahrir görmemiş ise belediye meclisi aza
sından ve emlâk sahiplerinden birer aza ile be
lediyede vazife sahibi olmayan mühendis veya 
mimar, yahut fen memurundan ve bunların da 
bulunmadığı yerlerde ebniye kalfası veya yapı 
işlerinden anlayan bir zatten teşkil edilecek ko
misyon marifetile takdir olunacak kıymet o gay
rimenkulun değer pahası sayılır. 

( Son fıkra aynen ) 
REİS — Efendim fıkrayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . .. Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi kabul edenler .. . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 
Efendim, bir madde tayyedilmişti, 20 inci mad

de 19 uncu madde olarak okunacaktır. 
MADDE 19 — İstimlâk olunacak yerlerde 

yapılması mukarrer olan inşaat ve tesisattan be
lediye vaz geçer ve muameleyi iptal ederse veya 
istimlâk muamelesinin katilesmesinden itibaren 
üç sene içinde belediyece birinci maddede vazılı 
istimlâk lüzumunu icap ettiren her haniyi bir te
sisat yapılmayarak istimlâk olunan yer oldu&u 
gibi bırakılırsa, sahipleri istimlâk bedelini iade 
ederek o yeri geri alabilirler. 

REtS — 19 uncu maddenin tadil sureti bu
dur. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 22 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

REİS — 22 inci maddevi kabul edenler . .. 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Belediye istimlâk kanununun birinci müzake
resi bitmiştir efendim. 

MEMET B. (Kütahya") — Bizim. Kars muha
cirleri için ikmal edilmiş bir maddemiz vardır. 
Encümenden geldi. Onu da lütfen okutunuz. 

6 — Kara mebusu Ömer Kâmil Beyin. Kar?, 
Bay azıt, Erzurum, ve Çoruh vilâyetlerinin httzı 
kısımlarında mülteci ve muhacir iskânına dtiir 
2/104 numaralı kanun teklifi ve îskân kanunu 
lâyihası muvakdial encümeni mazhalası 

MADDE 4 — Birinci, ikinci ve üçüncü mad
delere göre yerleştirilenlere verilen ve verilecek 
olan topraklar ve yapılar harçsız, pulsuz ve re
simsiz tapuya basrianır. Bunlardan ölenlerin va
rislerinden dahi bir defaya mahsus olmak üzere 
intikal ve veraset vergisi alınmaz. 
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REİS — Tadilen gelen suret budur. Reyini 

ze arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teber tutulur. 

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

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini Da
hiliye ve Maliye vekâletleri yürütür. 

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

Bu kanunnun da birinci müzakeresi bitmiş
tir. 

Evvelki kanuna reylerini vermeyenler, lütfen 
versinler. 

7 — Nafıa vekâleti merkez ve taşra teşkilâtı 
hakkında 1/979 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe ve Nafıa encümenleri mazbataları [11 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? 

SIRRI B. (Kocaeli) — Arkadaşlar, çok şü
mullü düşüncelerle meydana getirilmiş olduğu 
anlaşılan büyük bir eseri tetkik ediyoruz. Esba
bı mucibenin okunmasile anlaşılıyor ki 1452 nu
maralı kanunda, Devlet devairi için bir kanım 
yapılacağı mezkur olduğu halde şimdiye kadar 
bunun yapılmayışı ve mevcut usullerin, Cumhu
riyet nafıasmı maksat ve hedefine vusul için nâ-
kâfi kayitleri muhtevi oluşu, ve bu hedefe vusul 
için daha fazla vakit geçirmenin millet ve mem
leketin yüksek menafii ile kabili telif olmayışı ve 
nihayet halkın Cumhuriyetten, pek haklı olarak, 
bekledikleri feyizli eserlerin göz önünde tecel
lisinin tehirinin münasip görünmeyişi, Nafıa ve
kilini, bu teşkilât kanununu tanzim ve 
sevketmiş gibi anlayorum. Nafıa vekâleti 
bu teşkilât kanununu vücude getirmek 
için evvel emirde vekâlet bünyesini, mahiyetini 
tesbit ederse aldığı ve alacağı vazifelerin şümul
lerini ve bu vazifelerin sureti icralarını, vücu-
bunu duymuştur. Bundan dolayı bu vücubu da 
işte bu teşkilât kanunile vücude getirmiştir. 
O vücup duyulduktan sonra artık bu teşkilât ka
nunu yapmamak imkân haricinde idi. Vekâletçe 
bu netice alındıktan sonra derece derece geriye 
doğru gittiğimiz zaman nihayet 1452 numaralı 
kanunla Devlet devairi için yapılacağı söylenen, 
fakat şimdiye kadar yapılmayan teşkilât yok-
suzluğunu kendi cephesinden kaldırılmış oldu
ğunu gösterir. Vekâlet kendi bünyesini tarif 
ederken - okuyorum - ; « Devlet cihazı arasmda 
memleketin imar ve inkişafına, halkın içtimaî 
münasebetlerinin artmasına, ve bütün mesainin 
ancak bu gayelere müteveccih bulundurulmsma 
hadim bir teşekkül ... » diye verdiği iza
hat, ayni zamanda bizi Cumhuriyetçi 

[1] 164 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Devlet adamının, bütün memleket işlerinin 
yalnız halkm ruhan yükselmesi noktasından 
görülerek muhakeme ve takip edileceğini de 
anlatıyor ki, arkadaşlar hiç bir zafı tefekkü
re mağlûp olmaksızın söylüyorum ki, serbest 
vicdanımın verdiği kuvvetle ifade ediyorum ki 
bu teminat karşısında Nafıa vekâleti, vatan
da imar işlerinin inkişafına başlarken evvele
mirde vatanın istinat ettiği Cumhuriyet te
mellerini takviyeye çalışır mütaleasını bana 
ilka etmiştir. 

Bu mülâhaza içinde lâyihayı tetkik ettim 
ve tekâmülünü eksik bırakmış cihetler olup 
olmadığım didikleyerek anlamaya çalıştım. 
Evvelâ, vekâlet makamına terettüp eden vazi
fe ve salâhiyetleri gösteriyor. Ondan sonra da 
vekâlet mefhumunu tamamlayan müşavirlerin 
vazife ve salâhiyetleri tesbit ediliyor. Bunlar 
içinde yüksek fen heyetile reislikleri ve bunla
rın vazife ve salâhiyetleri şekilleri Nafıa ve
kâletini bütün imparatorluk zamanındaki mu
amelâtı tedvir eden bir büro mahiyetinden çı
karmış ve ona teknik bir mahiyet vermiştir. 
Bu mahiyet onun Avrupa memleketlerindeki te
şekküller derecesine, ilim ve fen noktasından, 
terakkisine hadim olmuştur. Memlekette nafıa 
işlerini deruhte için - bunu hassaten düşündüm-
bu ciddiyet karşısında memlekette nafıa işle
rini deruhte için behemehal emniyetle hariç
ten sermaye girmesini de temin etmiştir. 
Bu itibarla bu lâyihanın kıymeti katenderkat 
artmıştır. Münakalât reisliğine, tarife müşa
virliğine verilen ehemmiyet, memleketin ikti
sadiyatına doğrudan doğruya müessir bir ma
hiyette olduğu için bu kanundan beklenilen 
faydaların artmasına yardımi edeceğine hiç şüp
he etmem. 

Sular umum müdürlüğüne verilen şekil de 
hassaten calibi nazardır. Komşu Bulgaristan-
da, su tevziatını fennî şekilde temine imkân 
bulduklarından dolayı arazi kıymetleri 3 misli 
artmıştır. Bulgaristanın, köylerini nasıl dü
şündüğüne dair yazılmış bir kitapta bunu sara
haten okumuştum. 

Şimdi Nafıa vekaleti bu ölü topraklara fe
yiz ve hayat bahşedeceğini söylüyor. Toprak
lara verim istidadı verecek bu tedbirin neta-
yici alınmağa başladığı zaman, Türkiyenin ik
tisadî kıymeti çok artmış olacaktır. 

Nafıa vekâleti şebekesi içinde bulunan Pos
ta telgraf idaresi için dahi bir kaç söz söyle
mek isterim. Bu teşkilâtta bir münakalât re
isliği de bulunduğunu demin arzetmiştim. 
Avrupa memleketlerinde vekâletin dediği gibi 
münakalât nezareti namile hususî bir nezaret 
vardır. Fakat onların teşkilâtında görülen va
zifeler, bizim teşkil edeceğimiz reisliğe mu-
havvel vazifelerden daha fazladır. Onlar ayni 
zamanda muhaberat işlerile de meşguldürler. 
Münakalât ve muhaberat nezareti unvamnı 
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taşırlar. Bu noktayı vekâletin hassaten nazarı 
dikkatine arzederim. Madamki her iki teşekkül 
kendi manzumesi dahilindedir. Avrupadaki mü
masil teşkilâtı tetkik ederek bunda memleket 
için hâsıl olacak menfaat görülürse kendileri 
de ayni işle iktifa ederek bunların tevhidi ça
resine baksınlar. Bu kanunla Nafıa vekâleti 
daha büyük bir vazifeyi üzerine almıştır. O 
da limanlarındaki işletme işlerine ait hususun 
tanzim ve murakabesidir. Malûmu âlinizdir, 
istanbul da bir liman iskeleti vardır. Vukuf
suzlukla, idaresizlikle, İstanbul limanı bu ha
le gelmiştir. Vekâlet eğer bu kanundan alaca
ğı kuvvet ve salâhiyetle bu iskeleti mesihî 
bir kudretle canlandınrsa Türkiye Cumhuriye
tine bir istanbul kazandırmış olacaktır. Onun 
için limanların murakabesi ve münakalâtın tan
zimi hakkında vekâletin ittihaz ettiği tedbirle
ri hakikaten çok büyük emellerle karşılarım. 

Lâyihanın insanlık his ve gururunu tatmin 
eden çok nezih düşünülmüş bir noktası üzerin
de de tevakkuf etmek isterim. Deniliyor ki, 
Devlet hizmetlerinden ayrılanlar, ayrıldıkları 
zamandaki unvanlarını fahrî olarak muhafaza 
edeceklerdir. Eskiden bu unvan muhafazası 
Devlet muamelâtında, yalnız hariciye nazırla
rı için tatbik edilirdi. Hariciye nazırları, ma
kamlarından düştükleri zaman o fahrî unvan
lardan başka yine onlara ministir diye hitap 
olunurdu. 

Şimdi Nafıa vekâleti bu lâyihasile, mesleki 
uğrunda senelerle hayatını bezletmiş arkadaşları
nı asla unutmayacağını ve onlarm yine filen va
zifelerini ifa ediyorlarmış gibi telâkki olunaca
ğını söylüyor ki bunun o memur üzerinde bıra
kacağı tesiri takdir etmek güç değildir. Ben bu 
tesiri iki cepheden görmekteyim: Birisi, o me
muru haysiyet ve vekannı muhafazaya manen 
mecbur kılmek, diğeri de oturduğu sandalyenin 
şerefini ömrünün sonuna kadar muhafaza ede
ceğini düşündürerek vazifesini mukdimane ifa et 
meşine amil olmak.. Bu sebeple tedbirin çok isa
betli olduğunu söylemek isterim. 

Lâyihanın çik mühim bir noktası da bina meşe 
leşinin Nafıa vekâletinde toplanılmış olmasıdır. 
Şimdiye kadar memlekette yapılan binalara ve
rilmiş mimarî tarzların çokluğu, memleketin 
millî zevkinin gösterilmesine hiç te hadim de
ğildi. Milliyetperver Türkiyede düşünülmesi 
muktazi bir mevzuun dahi vakti merhunu şimdi 
gelmiştir. 

Son olarak diyeceğim ki, hedefe gitmek için 
gemide pusula ne ise, dairelerde dahi teşkilât 
odur. Ayni zamanda bu kanun sayesindedir ki, 
bir gerıq, mektep kapısından dışarıya çıtkığı 
zaman aldığı vaziyeti, ihraz ettiği mevkii ömrü
nün nihayetine kadar basacağı kademeleri hep 
birden bu kanun içerisinde biranda görmeğe 
muvaffak olacaktır ve bilecektir M bu yollardan 
geçmek, bu kademeleri az zamanda atlamak, 

ancak liyakat, meziyet ve seciyeye mütevakkıf
tır. Kanaat hâsıl edecektir ki, bu kademeleri 
geçme için, maniaları atlamak için hariçten kim
senin gölgesine sığınmak ihtiyacı olmayacaktır. 
Anlayacaktır ki birisinin gölgesine sığınmak, 
kendisinin liyakatsizliğini kabul ve itiraf etmek 
demektir. Nihayet iman edecektir ki, Nafıa ve
kâleti şebekesi içinde tefeyyüz, terakki ancak 
benliğine istinat ve nefsine itimat ile ola
caktır. işte bu lâyihanın memleketin maddiyat 
ve maneviyatında husule getireceği tesiratı ben 
böyle anladım. 

MUHİTTİN PŞ. (Kars) — Sırrı Bey, mesih 
kelimesini kullandınız. Bunu kabul etmiyorum. 
Bunun yerine başka bir kelime koyunuz. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Kelimenin bütün mâ
nasını bilerek söylüyorum, istanbul limanını 
kurtarmak için mesihî bir kudret lâzımdır. 

RÜŞTÜ B, (Bursa) — Kemalist kudreti ar
tar bile. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Müşebbeh, müşebbe-
hün bihin ayni olmak lâzraıgelmez. 

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

Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazifelerine 
dair kanun 

MADDE 1 — Nafıa vekâleti Devlet teşkilâtı 
içinde memleketin imarma ve ticarî, iktisadî 
inkişafına ve içtimaî kaynaşmasına hizmet eden 
demiryollarını, limanlarını, şose ve köprülerini 
yapmak ve su işlerini tanzim etmek ve karada, 
havada münakale ve muhabereye ait nafıa eser
leri kurmak, işletmek ve idare etmek ve mua
sır terakkileri takip ile tatbik, Devlet daire 
ve müesseselerine ait her türlü bina ve inşaatın 
ve Türk mimarisinin tarzmı tayin ile birlik te
min ve fen vasıta ve unsurlarını yetiştirmek, 
umumî ve hususî kanunların tahmil eylediği di
ğer işleri yapmakla mükellef bir teşekküldür. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Çok te
menni ederiz; her vekâlet kendi sahai faaliyeti
ne giren mesaiyi böyle bir madde ile ifade et
miş olsun. Ancak, burada Nafıa vekâletinin gö
receği işler içerisinde saydığı, havada münakale 
keyfiyeti, bizim mevcut ve tatbik edilmekte olan 
bir kanunla tearuz etmektedir. O da zannede
rim ki tstanbulla Ankara arasındaki münakale
nin Nafıa vekâletine ait olmayıp Millî Müdafaa 
vekâletine taallûk ettiği yolundadır. Acaba ha
vada münakale keyfiyetinin Nafıa vekâletine ait 
olduğunu burada tasrih edersek o kanunu dahi 
ilga etmiş vaziyete düşer miyiz, düşmez miyiz? 

Bu noktada encümenin mütaleasını dinlemek 
ihtiyacındayız. Nafıa encümeni, yahut diğer en
cümen arkadaşları bize izahat verirlerse tenev
vür etmiş oluruz. 
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BÜTÇE E. R .MUSTAFA ŞEREF B. (Bur

dur) — O hususî bir kanundur. Bu vekâletin 
umumî hizmetlerine ait umumî bir kanundur. 
Onun hükmünü ilga etmez. 

Zaten kanunun nihayetinde de o kanunun 
ilgasına dair böyle bir kayit yoktur. 

REtS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Nafıa vekâletinin îcra Vekille
rime dahil bulunan bir vekilin emir ve idaresi 
altında: 

Bir müsteşarlık Ms: 
Bir yüksek fen heyeti Yü. F: 
Bir teftiş heyeti Tef: 
Bir hususî kalem müdürlüğü H. K: 
Ve Nafıa işlerinin gövdesini teşkil eden üç 

idare reisliği, iki umum müdürlük ve iki mül
hak umum müdürlük ve yardımcı üç müşavir
lik ile altı müdürlük ve bir Yüksek mühendis 
mektebi rektörlüğü* bir Nafıa fen mektebi mü
dürlüğü tarafmdanidare olunur. 

Reislikler 
1 - Demiryollar ve limanlar inşaatı D. 
2 - Münakalât Mün. 
3 - Şose,köprüler, bina işleri Şo. 

Umum müdürlükler 
1 - Sular Su. 
2 - Nafıa şirket ve müesseseleri Naş. 

Mülhak umum müdürlükler 
1 - Devlet demiryolları ve limanlan işletme 

umum müdürlüğü. 
2 - Posta, telgraf ve telefon idaresi umum 

müdürlüğü. 
Bu iki umum müdürlük Nafıa vekâletine 

merbut olup vekâletin emir ve idaresi altmda 
hususîkanun ve nizamnameleri dairesinde idare 
olunur: 

Müşavirlikler 
1 - Hukuk müşavirliği H. M. 
2 - Tarife müşavirliği T. M. 
3 - Muhabere ve mürasele müşavir

liği. Muh. M. 
Müdürlükler 

1 - Zat işleri Z. 
2 - Malzeme Ma. 
3 - Tercüme, neşriyat ve istatistik 

ve müze Tere. 
4 - Seferberlik şubesi Sef. 
5 - Muhasebe M. 
6 - Evrak Evr. 

Mektepler 
1 - Yüksek mühendis mektebi 
2 - Nafıa fenmektebi 
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

bilhassa encümenlerden, burada arzedeceğim ke
limelerin tashihini rica edeceğim. 

Evvelâ maddede « Nafıa vekâletinin » den
miş, bana kalırsa « Nafıa vekâleti » olmak lâ-
zımgelir. 

Encümenden bir şey daha rica edeceğim. 
Müsteşarlık, yüksek fen heyeti, teftiş heyeti de
mekle beraber bunların karşısına muhtasarat di
ye ifade ettiğimiz işaretleri koyuyor. Burada 
bunlara şekli kanuniyet vermek doğru mudur? 
Meselâ, teftiş heyeti rumuzunu burada kabul 
edersek bu kanunla yapılan bir tahsis ile an
cak Nafıa vekâletinin teftiş heyetine münhasır 
olur, başkalarının kullanmasını menetmış olur. 
Yani bu işaretleri koyarak bunları tahdit et
meğe hacet var mıdır? 

Ondan sonra, « nafıa işlerinin gövdesini teş
kil eden » tabiri var. Tensip buyurursanız, bir 
teşekkülün en büyüğünden, en küçüğüne ka
dar heyeti umumiyesi gövdedir, dimağdır, 
uzuvdur. Hiç birisi diğeri olmadan bir mahiyet 
ifade edemeyeceğine göre, gövdeyi teşkil eden üç 
idare reisliği, iki umum müdürlük ve iki mülhak 
umum müdürlük ve yardımcı üç müşavirlikle 
altı müdürlük ve bir Yüksek mühendis mektebi 
rektörlüğü, Nafıa fen mektebi müdürlüğü gibi 
teşekküllerin her birine izafe edilen bir sıfat, 
keenne aşağıdakiler gövde değilmiş gibi bir mâ-
nayi tazammun ediyor. 

Tensip buyurursanız dimağ, gövde, uzuv me
selelerini, heyeti mecmuasmm mahiyeten Devlet 
makinasrnı işletmesi nazarımızda müsavi olması 
dolayısile ibareyi esbabı mucibe olarak kabul ede
lim fakat, metni kanuna girmesin. Encümen
den bunu rica ediyorum. 

Ondan sonra iyi bir tasnifle reislikler, umum 
müdürlükler, mülhak umum müdürlükler sıra
landıktan sonra, « bu iki umum müdürlük Nafıa 
vekâletine merbut olup vekâletin emir ve idaresi 
altmda hususî kanun ve nizamnameler dairesin
de idare olunur» deniyor. Tensip buyurursanız, 
daha yukarıda Nafıa vekâletine merbut olduğu
nu ve isimlerinin böyle olduğunu yazdığımıza 
göre buradaki « Nafıa vekâletine merbut olup 
vekâletin emir ve idaresi altmda » fıkraları faz
ladır. « Bu iki umum müdürlük, hususî kanun 
ve nizamnameleri dairesinde idare olunur » diye
lim. Kanunun insicamı şeklini muhafaza etmiş 
oluyoruz. 

NAFIA E. M. M. AZtZ SAMÎH B. (Erzincan) 
— Efendim, bunları kaldırmakta bir mahzur 
görmüyoruz, ibareyi tashihtir. îkincisi, işaret 
meselesidir ki onda da ısrar etmiyoruz, kalksm. 
Nafıa idaresinin gövdesini teşkil eden ibaresinin 
kalkmasını da kabul ediyoruz. 

Şimdi demek ki, şu tashihler yapılacak: «Na
fıa vekâletinin», «Nafıa vekâleti» olacak. Sonra 
«ve nafıa işlerinin gövdesini teşkil eden üç...» 
kelimeleri yerine «ve nafıa işlerinin üç..» olacak. 

Sayrfanm sonunda, «Nafıa vekâletine merbut 
olup vekaletin emir ve idaresi altmda» cümlesi 
kalkacak, onun yerine «Bu iki umum müdürlük 
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hususî kanun ve nizamnameleri dairesinde idare 
olunura şekillerinde tashih olunacaktır. 

EEÎS — Efendim; ikinci maddeyi bu tashih
lerle beraber reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler .. . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Müsteşarlık; vekilin müşavir 
ve yardımcısı ve vekâlet işlerinin nâzımı olup 
vekâletçe kabul edilmiş olan esasların ve 
programların takip ve madun kademeler üze
rinde tatbikına nezaret ve vekilden alacağı 
emir ve talimata göre vekil namına hareket 
eder. 

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

MADDE 4 — Nafıa Yüksek fen heyeti: Tec
rübe ve kemalleri ve filen vücude getirdikleri 
eserlerile tanınmış birinci ve ikinci sınıf müşavir
lerle birinci sınıf başmühendisler arasından 
seçilecek üç zatten teşekkül eder. 

Yüksek fen heyeti, birinci maddede yazıl
dığı üzere Nafıa vekâletinin mükellef olduğu 
vazifelerden: bilhassa demiryollar, limanlar, 
çose ve köprüler, binalar ile sair Nafıa eserlerine 
müteallik umumî ve esas programları, inşaat 
tarz ve üslûpları, fen sahasında meydana gelen 
tekemmülattan tatbiki icap eden yenilikleri ve 
fen unsur ve vasıtalarının yetiştirilmesindeM ga
yeleri memlekete şamil yüksek görüş ve düşünce 
ile tetkik ve mütalea etmek ve her hangi fennî 
bir işte son söz söylemek salâhiyetini haizdir. 

NAFIA En. M. M. AZİZ SAMİH B. (Erzin
can) — Birinci fıkranın sonunda « teşekkül 
eder » den sonra «mimar müşavirler de bu hak
kı haizdir» denecek, unutulmuş. 

İHSAN Pş. (Giresun) — Bu vezaif arasında 
su işlerinden bahsedilmiyor. Bendenizce bu iş 
gayet mühimdir. (Gelecek sesleri). 

REÎS — Dördüncü maddeyi yapılan ilâve ile 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme 
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Teftiş heyeti: Nafıa vekâle
tinin emir ve idare ve murakabesi altında bu
lunan bütün teşekkül ve müesseseleri vekilden 
alacağı emir ve talimat dairesinde teftişe me
murdur. 

Teftiş heyetinin vazife ve salâhiyetlerile tef
tiş usulleri bir nizamname ile tesbit olunur. 

REÎS — Mütalea var mı efendim? Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hususî kalem müdürlüğü: Ve
kâletin teşrifat, hususî ve mahrem işlerini vs 
vekilin emredeceği diğer muhabereleri ve iş
leri ifa eder. 

REÎS — Mütalea var mı? Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Demiryollar ve limanlar inşaat 
reisliği: Nafıa fen meslekinden yetişmiş bir 

reisin idaresinde merkezde iki muavinle « De
miryolları inşaatı » ve « Limanlar inşaatı » fen 
heyetleri ve reisliğe merbut tetkik ve muamelât 
ve istimlâk müdürlüklerinden ve taşrada demir
yolu inşaat başmüdürlüklerinden mürekkeptir. 

Vazifesi: Memleketin bütün demiryollarının 
muntazam işlemesi için iktiza eden tamir, ilâve, 
tahkim ve tadil ve tevsi işlerile yeniden yapıla
cak hatların inşalarına ait proje ve keşiflerini 
tanzim, tetkik ve ihzar ile beraber şirketler vası-
tasile yapılacak olan inşaat işleri için dahi icabe-
den her türlü fennî esasları ve hazırlıkları ve mu
kavele ve şartnameleri tetkik ve tertip ve mua
melelerini temin eder. 

Mevcut limanların muntazam işlemesi için 
icabeden tedbirleri, tamir ve tevsia muhtaç olan
larla yeniden inşa edilecek olanları ve icabeden 
mevkilerde yapılacak olan dalga kıran, rıhtım 
ve iskelelerin keşiflerini ve projelerini ve inşaata 
talip olanların müracaatlerini tetkik ve bun
larla aktolunacak mukavelelerin daha fennî esas 
ve hususlarını tesbit ile murakabelerini yapar. 

REÎS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Münakalât reisliği: Nafıa fen 
meslekinden yetişmiş bir reisin idaresinde mer
kezde bir muavinle demiryollar ve limanlar iş
letme işleri ve hava ve malkinalı kara nakliyatını 
ihtiva eden iki fen heyetinden, bir muamelât mü
dürlüğünden mürekkeptir. 

Vazifesi: Memlekette Devlet malı ve imtiyaz
lı bütün demiryollann, rıhtım ,nehir göl ve ha
vayollarının, limanların ve iskelelerin (Nakliya
tın teshili bakımından) işletme işlerine ait hu
susları tetkik, tanzim ve murakabe eder. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umu
mî müdürlüğünün 1343 numaralı teşkilât kanu
nunun hükümleri dahilinde olup Nafıa vekâleti
nin tasdikma arzı lâzımgelen hususların ve imti
yazlı demiryollar ve liman şirketlerinin ve sair 
muayyen tarifeli nakil vasıtalarının tarifelerini 
tetkik ve Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme idaresile olan alâka ve münasebetlerini 
ve iktisadî tesirlerini takip ve mümasili işlerin 
tetkik ve neticelerini vekâlete arzeder. Bey
nelmilel demiryollar ve limanlar teşekküllerile 
olan mukavele ve münasebetleri takip eder. Şo
selerde, iç sularda, havayollarında işleyecek 
olan bütün makinalı nakil vasıtalarının fennî 
vasıf ve şartlarını tayin ve seyrü hareketlerini 
tanzim ederek birbirini besleyecek ve tamamla
yacak surette işleyebilmelerinin temin ve mura
kabe ve buna benzer diğer vazifeleri ifa eder. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Maddedeki teshil ke
limesi yerine «kolaylaştırılması » ve sondaki 
« ifa eder » yerine « yapar » diyelim. 

REÎS — Encümenin bir mütaleası var mı? 
Bu değişikliklerle maddeyi reye arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
fi »~-' 
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MADDE 9 — Şoseler, köprüler ve binalar 

reisliği: 
Nafıa fen meslekinden yetişmiş bir reisin 

idaresinde merkezde bir muavinle şoseler, köp
rüler ve bina işlerile iştigal eden üç fen heyeti 
ve bir muamelât müdürlüğünden ve vilâyetlerde 
iş hacmine göre lüzumunda takviye edilecek 
Nafıa teşkilâtından mürekkeptir. 

Vazifesi: Memleketin idarî,iiktısadî, ticarî ve 
içtimaî mühim merkezlerini, şimendifer istasyon
larını ve limanlarını birbirine bağlayarak şi
mendifer hatlarını besleyecek, iktisadî ve as
kerî ihtiyaçları temin edecek esaslar dahilinde bir 
yol şebekesi programı tertip eder, ve her sene 
umumî ve hususî bütçelerin ayıracağı ve şoseler 
kanununun temin edeceği tahsisatın vüsati nis-
betinde işbu muayyen program dahilinde iktiza 
eden yol ve köprüleri sıraya koyarak inşa ve 
muhafazalaarrnı temin eyler. Memleketin takip 
edeceği imarî sistemi, salahiyetli yüksek fen he
yetinin mütalealan alındıktan sonra tayin, sik-
let ve mukavemet esaslarını ve hesaplarını 
memlekette düstur olacak mahiyette talimatna
melerle tanzim ve mimarî birliği gaye ittihaz 
ederek Devlet daire ve müesseselerine ait her 
türlü bina ve inşa işlerinin tip itibarile birliğini 
temin ve fennen ve tasarruf esaslarına göre pro
je ve keşif namelerini tanzim ve inşalarını idare 
ve murakabe ile iştigal eder. 

Millî Müdafaa vekâletinin askerî mahiyette
ki inşaatı için işbu vekâlet inşaat heyeti fenni-
yesi, şoseler ve binalar reisliğinin mütalea ve 
direktiflerini alır. 

Hususî idareler ve belediyeler tarafından 
amme ihtiyacı için inşa ettirilecek olan bina ve 
yol işlerinin tiplerini dahi tayin ve takip eder. 
Umumiyetle memleket dahilinde yapılacak olan 
binalarla tesisatta fen ve üslûp cihetinden takibi 
lâzmıgelen usulleri ve imar esaslarmı gösteren 
nizamname ve talimatnameleri tertip ve ihzar 
eder. 

Umumî, hususî ve mülhak bütçelerden ya
pılan şose ve köprülerin inşaat ve tamiratile ka
bulleri hakkmda tatbik olunan usullere kiya-
sen resmî binalar ile « Şehir ve kasaba dahili 
yollar hariç olmak üzere » belediyeler veya ser
mayesi Devlete ait müesseselerin yaptıracakları 
köprü ve rıhtım ve binalardan elli bin lirayı 
tecavüz edenlerinin proje ve keşiflerinin ayni 
usul üzere tasdiki vekâletçe yapılacak talimat
name ile tesbit olunur. 

Bu maddenin tatbik tarzı nizamname ile ta
yin olunur. 

NAFIA En. M. M. AZIZ SAMİH B. (Erzin
can) — Bu maddenin ortasında ufak bir tashih J 
var: « . . . fennen ve tasarruf . . . » yazılmış. Bu- | 
nun yerine « . . . fen ve tasarruf ...» denecek. 

BEİS — 9 uncu maddeyi şu tashih ile reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Sular umum müdürlüğü: 
Nafıa fen meslekinden yetişmiş bir umum 

müdürün idaresinde merkezde bir umum mü
dür muavinile, bir inşaat ve bir de rasat ve is
tikşaf fen heyetleri ve muamelât ı müdürlüğün
den, taşrada su mıntaka müdürlüklerinden mü
rekkeptir. 

Vazifesi: Sureti umumiyede memleket da
hilinde bütün suların vaziyet ve tabiatleri hak
kında umumî etütler ve rasatlar yapılarak lüzu
munda Devlet teşkilâtı dahilinde istifade edile
rek almacak neticelere göre girişilecek su işleri
ni bir programa bağlamak ve bu program esasla
rı dahilinde sular ve sellerin tahribatından ko-
runulması için su yataklarını düzeltmek veya 
değiştirmek, bataklıkları kurutarak toprak ka
zanmak ve su birikintilerine mâni tedbirler al
mak, fennî şekilde sulama yapmak, büyük sulan 
gemilerin işlemesine müsait hale koymak, mevcut 
su kuvvetlerinden her hangi bir şekilde istifade 
etmek, sularm mülkiyet haklarile işletilmeleri, 
kullanılmaları hususunda hükümler hazırlamak, 
köy, kasaba ve şehirler için getirilecek içme su 
tesislerinin proje ve keşiflerinin tetkikile fennî 
usul ve şartlar dairesinde yapılmalarını mura
kabe etmek veya mevcut su şebekelerini ihtiya
ca göre tanzim etmek, hulâsa gerek Devlet, ge
rek mahallin bütçesile halka ait ve halk kuvve-
tile yapılması mümkün bilcümle su işlerinin ke
şif ve projelerini yapmağa yardım etmek, inşaat 
ve ameliyatı murakabe etmek veya vesaya ve ir-
şadatta bulunmak gibi hususlardır. 

NAFIA E. M. M. AZİZ SAMlH B. (Erzin
can) — Burada da bir tashih var efendim. 
« Devlet teşkilâtı dahilinde.. » ibaresinden son
ra « .. bulunan diğer rasat merkezlerinden de » 
ilâve edilecektir. 

REİS — Efendim, 10 uncu maddeyi şu su
retle tashih ediyoruz. «Vazifesi» ile başlayan sa
tırdan itibaren 4 üncü satırda: « .. Devlet teşki
lâtı dahilinde bulunan diğer rasat merkezlerin
den de ... » olacaktır. Yani « bulunan diğer ra
sat merkezlerinden de » ibaresi ilâve olunacaktır. 
Bu tashih ile maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Nafıa şirket ve müesseseleri 
umum müdürlüğü; 

Bir umum müdürün idaresinde merkezde bir 
umum müdür muavini ve ihtisas kısımlarını ha
vi bir fen heyetile muamelât müdürlüğünden ve 
taşralarda şirketler başmüfettişi ve komiserler
den mürekkeptir. 

Vazifesi: Umumî, hususî ve belediye idare
lerinin amme ihtiyaçları için vücude getirmiş 
oldukları ve getirecekleri tramvay, elektrik, ha
vagazı, su,tünel, telefon ve saire gibi Nafıa 
eserlerinin fen ve tasarruf esaslarına ve halkın 
menfaat ve ihtiyacına kâfi olarak tesis ve idare 
edilmesi hususlarını takip ve murakabe etmektir» 
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İBu noktai nazardan memleket müesseselerine 

veya bunlara niyabeten Türk ve ecnebi serma-
yesile teşekkül eden şirketlere verilmiş olan 
imtiyaz, müsaade ve ruhsatların mukavele ve 
şartnamelerinin tatbikini ve idare ve muamele
lerini ve tarife ve hesaplarını Tarife dairesile is
tişare ederek komiserler vasrtasile daimî mura
kabe altında tutmak ve binnetice halkın men
faatlerini muhafaza etmek mecburiyetinde ol
duğu gibi yeniden verilecek müsaade, imtiyaz 
ve ruhsatların şartnamelerini, plân ve projeleri
ni ve tarifelerinin istinat edeceği esasları tetkik 
ve tanzim ve ammenin menfaatlerinin tamamen 
uygun ve Devletin nakit siyasetile ahenktar 
olmasını temin etmekle mükelleftir. 

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

MADDE 12 — Hukuk müşavirliği: 
Mütehassıs hukukçu ve muavinlerile lüzumu 

kadar avukat ve kalem memurlarından mürek
keptir. 

Vazifesi: Vekâlet teşkilâtrnm inkisam eyle
diği daire ve şubelerin tertip ve tanzim edecek
leri mukavele ve şartname projelerini mütalea, 
kanunî ve hukuld icaplarını tesbit ve tatbikattan 
doğan ihtilâfları tetkik ile neticelerini mütalea 
şeklinde tayin ve memurların vazifelerinden 
mütevellit adlî ve inzibatî işlerle vekâletten ha
vale edilecek sair işler üzerinde mütaleasmı 
beyan eder. Vekâletin leh ve aleyhinde olan da
vaları takip ve intaç ettirir. 

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

MADDE 13 — Tarife ve ticaret müşavirliği: 
Bir mütehassıs müşavir ve diğer bir mütehassıs 
muavinle lüzumu kadar kalem memurlarından 
mürekkeptir. 

Vazifesi: Demiryollar, limanlar, işletme ve 
nakil tarifelerini millî iktisat prensiplerile ve 
işletme masraflarile muvazenede tutacak mahi
yette ve müesseselerle millî menfaatleri telif ede
cek şekilde ticarî, iktisadî ve içtimaî kolaylık
ları teinin etmek, demiryollar nakliyatını bes
leyecek olan şose nakliyatı ile münasebetleri ve 
tarife cetvelleri tanzim ve icabında yukarıdaki 
esaslara ve iktisadî tahavvüllere göre tadil ede
rek memleket nakliyatını bir kül olarak inkişaf 
ettirmek ve ecnebi memleketlerile aramızda olan 
münakale ve iktisadî vaziyetleri takip ederek 
harice olan nakliyatı kolaylaştırmak ve istatis
tikler tutmak gibi işleri idare ve istişare eder. 

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

MADDE 14 — Muhabere ve mürasele müşa
virliği: Bir mütehassısın idaresinde bir müte
hassıs muavinle lüzumu kadar kalem memurla
rından mürekkeptir. 

Vazifesi: Posta, telgraf, telefon ve radyo iş-
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lerinde Nafıa vekâletinin tetkik bürosu olup bu 
idarenin tensik ve ıslahma ve terakki ve inkişa
fına ve yeni fen ve meslek unsurlarının vücude 
gelmesine matuf esasları ve zaruretleri tevhit 
ve posta, telgraf ve telefon idaresile Devlet de
miryolları ve sair nakil vasıtaları arasındaki mü
nasebetleri tasarruf esaslarına göre tanzime 
matuf tedbirleri istişare ve vekâletten verilen 
diğer işler üzerinde mütaleasını bildirmekle işti
gal eder. 

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

MADDE 15 — Zat işleri ve sicil müdürlüğü: 
Bir müdürün idaresinde bir muavinle sicil ve 
muamelât kalemlerinden mürekkeptir. 

Vazifesi: Vekâlet bütçesinden maaş veya üc
ret alan bilûmum memur ve müstahdemlerin hu
susî ve umumî ve gizli sicillerini tutar. İmtihan, 
müsabaka, mezuniyet, taltif, tecziye, kıdem, 
tayin, terfi, tahvil, becayiş, tekaüt tahakkuk 
işlerini ve tekaüt ve yetim maaşlarının tahsisini 
ve mümasili işleri yapar. 

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

MADDE 16 — Malzeme müdürlüğü: 
Merkez ve taşra teşkilâtının demirbaş, kır

tasiye, müteferrika gibi levazımını ve demiryol
lar ve limanlar inşaatı malzemesile diğer daire
lerin malzemesini temin ve münakaşa ve ihale
lerini ve ihtiyaçlarını sipariş ve mukavelelerini 
ihzar eder. Gelen malzemenin gümrük muame
lelerini intaç ve tesellüm ve mahalli müretteple-
rine sevk ve tahakkuk müzekkereleri tanzim 
eder ve ayniyata ait işlere bakar. 

Hükmî şahsiyeti haiz olan işletme idareleri
nin malzeme işleri üzerinde ancak vekâletin ta
hakkuk müzekkereleri tanzim eder ve ayni
yata ait işlere bakar. 

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

MADDE 17 — Tercüme, neşriyat ve ista
tistik ve müze müdürlüğü: 

Nafıaya ait ilmî, idarî telifleri ve mecmua
ları tedarik ve vekâlet kütüphanesine celbederek 
terakkiyatı takip ve icap edenleri tercüme ve 
neşir ve nafıa işleri hakkmda makaleler ve hu
lâsalar derç ve vekâlet kütüphanesini muhafaza 
ve istatistik işlerile müzeyi tanzim ve idare ve 
murakabe eder. 

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

MADDE 18 — Seferberlik şubesi müdür
lüğü: 

Hususî talimatnamesinde yazılı işleri görür. 
REtS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir . 
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MADDE 19 — Muhasebe müdürlüğü: 
Müdür ve memurları Maliye vekâleti teşkilât 

kadrolarına dahil olan muhasebe müdürlüğü 
muhasebei umumiye kanununun hükümleri da
hilinde vazife görür. 

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

MADDE 20 — Evrak müdürlüğü: 
Vekâlete ait bütün gelen ve giden evrakın 

intizam ve süratle kaydinden ve mahallerine 
sevk ve tevdi ve tesliminden mesuldür. 

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

MADDE 21 — Yüksek mühendis mektebi: 
Şahsiyeti hükmiyeyi haiz bulunup mülhak 

bir bütçe ile Nafıa vekâletine bağlıdır. Hususî 
kanun ve nizamnamesi hükümlerine göre bir 
rektör ile tedris ve idare heyetleri tarafından 
idare olunur. 

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

MADDE 22 — Nafıa fen mektebi: 
Doğrudan doğruya Nafıa vekâletine merbut 

olup bir müdürle lüzumu kadar memur ve talim 
heyetlerile idare olunur. 

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

MADDE 23 — Merkezde müsteşar ve yük
sek fen heyeti reisi ve azalan ile idare reisleri ve 
umu mmüdürlerle teftiş heyeti reisi ve müfet
tişler ve hukuk müşaviri ve zat işleri ve sicil 
müdürü, malzeme müdürü »taşrada vilâyet Na
fıa başmühendisleri, Nafıa vekilinin inhası üze
rine müşterek kararname ile Nafıa vekâleti büt
çesinden maaş ve ücret alan diğer bilûmum me
mur ve müstahdemler dairelerinin teklif ve in
hası üzerine Nafıa vekâletince tayin ve tebdil 
olunur . 

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

HADDE 24 — Vekâlete ait işler için vazi
feleri aşağıda gösterildiği üzere teşkilâta dahil 
reis ve müdürlerden mürekkep olarak Nafıa 
meclisi, Müdürler encümeni, inzibat komisyo
nu teşkil edilir. 

A - Nafıa meclisi: 
Müsteşar ve idare reislerile umum müdür

ler ve Hukuk müşaviri ve Zat işleri, Malzeme 
ve Muhasebe müdürlerinden mürekkeptir. 

Vekil, meclisin tabiî reisidir. Bulunmadığı 
zamanlar müsteşar veya tevkil edeceği zat 
riyaset eder. Devletin umumî ve hususî ka
nunları ve diğer makamlara ait salâhiyetlerle 
tedahül etmemek şartile nafıa işlerine müteallik 
imtiyazlarla vekâletçe ehemmiyetli görülen 
ameliyatın mukavele ve şartnamelerini muka
velelere merbut inşaat ve ameliyattan doğan 

ihtilâfları ve mukavelelerde kanunların müsa
adesine göre müddet temdidi gibi işlerle vekâ
letten havale olunan sair hususatı tetkik ve 
mütaleasını bir karara bağlar. Bu kararlar 
- Vekil bizzat meclise riyaset etmiş olsa bile -
ayrıca tasvibi alındıktan sonra muameleye ko
nur. Reis ve müdürlerin gaybubetinde kendi
lerine vekâlet edenler mecliste bulunur ve rey 
verirler. 
B - Müdürler encümeni: 

Müsteşarın reisliği altmda teşekkül eder. 
Demiryollar ve limanlar inşaatı, münakalât, 

şose veköprüler reislerile sular, nafıa, şirket ve 
müesseseleri umum müdürleri, Hukuk müşaviri, 
Zat işleri ve sicil müdüründen mürekkeptir, 
Dairelerin göstereceği lüzum üzerine vekâlet 
makamından havale edilen idarî işlerle me
murların müstafi ve mütekaitlerin zat ve me
muriyetlerine müteallik işleri mevcut kanun
lara göre tetkik eder. Encümenin kararları ve
kâlet makamının tasdikile tatbik olunur. 

C - İnzibat komisyonu: 
Müsteşarın reisliği altında teşekkül eder. 
Reislerle umum müdürler ve Hukuk müşavi

ri, Zat isleri ve sicil müdüründen mürekkep 
tir. 

Memurin kanununun bu hususa dair hüküm
lerine göre hareket eder. 

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

MADDE 25 — Oaire reisliklerile umum mü
dürlükler ve müdürlüklere ait dahilî işler için 
ayrıca birer talimatname yapılır. 

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

MADDE 26 — Yüksek mühendis mektebin
den veya bu derecedeki Türk ve ecnebi mektep 
lerinden mezun olup ta Devlet hizmetlerinde 
vazife almış olan mühendisler ve mimarlar bu 
vazifeleri devam ettiği müddetçe kıdem ve ehli
yetlerine göre merbut «1» numaralı cetvelde ve 
Nafıa fen mektebinden mezun olan veya mektep
ten mezun olmayıp halen Nafıa emrinde çalışan 
fen memurları merbut «2» numaralı cetvelde 
gösterilen mertebeleri alırlar. 

Bu memurların hasbellüzum idarî işlerde 
istihdam edilmiş olmaları mertebelerini ve daha 
yukarı mertebelere terfi haklarını ihlâl etmiş 
olmaz. Devlet hizmetinden ayrılanlar ayrıldık
ları zamandaki unvanlarını fahrî olarak muha
faza ederler. Tekrar Devlet hizmetine ancak 
eski unvanlarile girebilirler. Her ne suretle 
olursa olsun fennî ve meslekî cürüm ile mahkûm 
olanların bu unvanları Nafıa meclisinin kararı 
ve vekâletin tasdikile sakıt olur. 

Bunlarm Devlet şûrasma müracaat haklan 
mahfuzdur. 

REİS — Maddeyi ka>ul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

di-
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MADDE 27 — Yüksek mühendis mektebin

den ruhsatname ve tasdikname ile mühendis
lik unvanı verilmiş olanlar yukarıdaki hüküm
den istifade ederler. Ancak bunlar başmühen
dislik mertebesinden yukan unvan alamadık
ları gibi fen memurları da beşinci dereceden 
yukan çıkamazlar. 

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

MADDE 28 — Merkez ve vilâyet için bu 
teşkilâta muktazi memurların adet ve teadül 
dereceleri bu kanuna bağlı (3) numaralı cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvel Devlet memur
ları maaşlarının tevhit ve teadülüne dair 1452 
numaralı kanun ile buna müzeyyel kanunlara 
merbut olan cetvellerin Nafıa vekâleti memur
larına ait kısımları yerine konulmuştur. Mül
hak bütçeler veya hususî kanunlarla idare olu
nup Nafıa vekâletine bağlı olan müesseseler teş
kilâtı kendi hükümlerine tâbidir. 

REÎS — Maddeyi 3 numaralı cetvelle birlikte 
kabul edenler . . . Etmeyenler .. . Kabul edil
miştir. 

MADDE 29 — Nafıa memurlarmm sureti 
tayin ve azilleri hakkındaki 14 mart 1329 tarih
li nizamname, Nafıa nezareti teşkilâtı hakkında
ki 2 teşrinievvel 1330 tarihli nizamname, 1926 
numaralı vilâyet idaresi kanununun 14 üncü 
maddesinin D fıkrası ile bu kanuna muhalif olan 
bilcümle hükümler mülgadır. 

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

MUVAKKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 
meriyete girdiği zaman Nafıa teşkilâtına dahil 
bulunan diplomalı ve ruhsatnameli mühendisler
le fen memurlarının 26 ncı maddeye göre mer
tebelere ayrılması ehliyet esasma tevfikan Na
fıa meclisinin kararile olur. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — Ücretle müstah
dem olanlardan veya müstahdem iken açıkta bu
lunanlardan lüzum görülenler (1425) numaralı 
maaşların tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
7 inci maddesindeki idarî zaruret takdir edile
rek bu kanuna bağlı üç numaralı cetvelde yazılı 
memuriyet derecelerinden her hangi birisine bir 
defaya mahsus olmak üzere Nafıa vekâletince it
hal olunurlar ve bunlar müktesep mertebe hak
larını muhafaza ederler. Bunlardan (A) serisine 
ayrılacak olanlar da (1452) numaralı kanunun 
(8) inci maddesindeki (15) sene kaydi aranmaz. 
Nafıa teşkilâtına dahil mühendis ve fen memur
larından maada diğer ücretli memurlar hakkın
da dahi bu madde hükmü tatbik edileceği gibi 
vekâlet kadrolarında vazife almış iken asker
liklerini yapmakta* bulunan mühendis ve fen 
memurları da terhislerini müteakip vazifeye av

detlerinde bu madde hükmünden istifade eder. 
MUVAKKAT MADDE 3 — Ücret alanlar

dan ( A ) serisinde geçecek olanlar alacak
ları maaşm tutarı tekaüdiyeye karşılık olarak 
işbu tutarm % 20 si hariç olmak üzere almak
ta oldukları ücretten daha az olursa aradaki 
fark şahıslarına münhasıran maaş tasarrufatin-
dan ayrica tediye olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 4 — Dokuzuncu mad
denin hükmü, Maarif vekâletile idarei hususi-
yelere ait mektepler inşaatı için bir sene sonra 
tatbik olunur. 

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

NAFIA En. M. M. AZÎZ SAMÎH B. (Erzin
can) — Efendim, 16 ncı maddede bir ibare te
kerrür etmiş, fakat tashihi unutulmuştur. îkin-
ci cümlenin sonunda « Tahakkuk müzekkereleri 
tanzim eder ve ayniyata ait işlere bakar» ibaresi 
birinci cümleden aynen almarak konmuş, halbu
ki bunun yerine geçecek olan «Tevdi edeceği 
muamele ve evrak üzerine tetkikat yaparak mü-
talea beyan eder» ibaresi yazılacaktı, unutul
muştur. Maddenin bu tashihle reye vazını rica 
ediyoruz. 

REÎS — Her ne kadar müzakere edilmişse de 
tekerrür eden ibarenin kaldırılması ve yerine, 
doğrusunun konulması tashihinden ibarettir. 
Tashih şudur: îkinci fıkrada: «Ancak vekâletin 
tevdi edeceği muamele ve evrak üzerine tetkikat 
yaparak mütalea beyan eder. » 

Maddedeki bu tashihi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Bu kanun 30 mayıs 1934 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 31 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

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

ÎHSAN B. (Bayazıt) — Reis Bey! bir de cet
vel vardır. 

REÎS — Bunları maddelerile beraber reye 
arzettim. 

8 — Matbuat umum müdürlüğü teşkilât re 
vazifeleri hakkında 1/971 numaralı kanun lâyi
hası ve Dahiliye re Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

REÎS — Efendim, bu kanunun müstaceliyet
le müzakeresini kabul buyurmuştunuz. 

[1] 162 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 

mı? 
SADRI MAKSUDÎ B. (Şebin Karahisar) — 

Beyler, bu kanunun ehemmiyeti izahtan müs
tağnidir. Böyle bir kanuna ihtiyaç pek bariz 
bir surette hissedilmekte idi. Fakat birinci 
maddeye bir ilâve yapılmasına taraftarım. Bu
nun için bir takrir veriyorum, ilâve şundan iba
rettir : « Memleketimiz içinde milliyet ve demok
rasi esaslarına mugayir fikir cereyanlarının 
yayılmasına mâni olmak için tedbirler almak, 
bu gibi cereyanlarla neşriyat vasıtasile mücade
le etmek » . 

Beyler, niçin bu takrire lüzum olduğunu uzun 
uzadrya izaha hacet yoktur. Her memleket ken
di ihtiyaçlarına uygun bir hayat felsefesi tesbit 
etmek hakkmı haizdir. Biz de bu gün, bizim 
Devlet ve Hükümet başmda bulunan Fırkamız, 
memleketin istinat ettiği felsefî, içtimaî, millî 
esasları tesbit etmiştir. Fırka programımız 
bu gün dünyanın en felsefî, en çok düşünülmüş 
programlarından birisidir. Bu progTamı diğer 
memleketlerde bu gün hâkim fırka programlari-
le mukayese ettim, bizimki en çok düşünül
müş bir fırka programıdır. Bu fırka progra
mında dahi görüşleri görüyorum. Fakat millî 
Devlet esası olan millî hayat felsefesi daima kıs
kanç bir siyrette yabancı tesirlerden vikaye ve 
o tesirlere karşı müdafaa edilmelidir. 

Bugün beynelmilel münasebetlerin kolaylığı, 
matbuatın tamamile hür olması, postaların ko
laylığı, daima konferanslar yapmanm imkânı ve 
sair esbap neticesinde milletler arasında millî, 
içtimaî felsefe ve cereyanlar birbirine tesir icra 
etmekte, bir diğerinin normal istikamette inki
şafına mâni olabilecek şekiller almaktadır. Bu
nu inkâr etmenin imkânı yoktur. Bunun bu 
günkü tecelli şekillerini Avrupada muhtelif 
memleketlerde görüyoruz. Her memleket, ken
dine mahsus bir fikir tesbit etmek hakkını ha
izdir dedik. Fakat filân memleket için muva
fık olmaz. Her memleketin tarihinden, top
rağından, millî seciyelerinden doğan bir takım 
prensipleri vardır. Bu prensipler o milletler için 
mukaddestir. Onları himaye etmek, her şuurlu 
ferdin ve bütün milletin kutsî bir vazifesidir. Bu 
matbuat kanununu getiren Dahiliye vekilini teb
rik ediyorum. Şimdiye kadar matbuat müdüriye
ti, ancak uzaktan murakabe eden bir müessese 
vaziyetinde kalmıştı. Anlaşılan matbuat müdü
riyeti, şimdiden itibaren murakabe vaziyetinde 
tesir icra eden, aksiyon yapan bir müessese va
ziyetine geçmek istiyor. Bunu ancak tebrik 
edebiliriz. Fakat bunun yapacağı vazifeler içer
sinde bir vazifenin unutulmuş olduğu kanaatin
deyim. îşte o unutulmuş vazifeyi ilâve ettir
mek için takriri arzediyorum. 

Beyler, bir insan kendi sıhhatini müdafaa et
meğe, korumağa ne kadar ehemmiyet vermeğe 
mecbur ise, memleketler de kendi millî felsefe-

1934 C : i 
lerini siyanet için o derece kıskanç olmak mec
buriyetindedirler. Bu sahada müsamahaya mü
saade yoktur. 

Bu gün hiç bir cereyan, bizim için tehlike teş
kil etmiyor ve uzun bir âti için de hiç bir kor
kumuz yoktur. Bununla beraber muhtelif gayri-
millî, bizim cereyanımıza mugayir cereyanlar, 
bir gün gayrimatlûp neticeler vermesi ihtimali
nin de mevcut olduğunu unutmamalıyız. Bu ce
reyanlar, dahilde de vardır. Onun için benim 
teklif ettiğim milliyet ve demokrasi esaslarına 
mugayir olan cereyanlarla mücadele şeklinde ya
zılmıştır. Kabulünü rica ederim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz isteyen var mı efendim. 

Da. E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — 
Beyefendi arkadaşımızın maksadını, D fıkrası 
temin etmiyor mu efendim? 

REtS — Müsaade buyurursanız, bunu birin
ci maddenin müzakeresi esnasmda görüşelim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Matbuat 
kanunu münasebetile, geçirdiğimiz heyecanlı de
virler zamanında söylenmiş olan ve tarihî kıy
metini muhafaza eden bazı sözlerin nakledilmiş 
olmasını gördükten sonra ayni heyecan ve ayni 
maksadın tatbikına medar olacak bu kanunun 
hututu umumiyesi karşısında memnuniyet hisset
memek imkânı yoktur, ve hakikaten istikamet 
verilmesi lâzrmgelen ve üzerinde meşgul olun
ması icap eden, faidesi kadar da zararı görülen 
bu matbuat müesseseleri ile Devlet makamının 
yakından alâkadar olması yolundaki mütalealara 
tamamen iştirak ederim. Çok ümit ediyoruz ki, 
vazifesi sarahaten tesbit edilen iş görecek adam
larına bu günün masrafından kat kat fazla para 
verilmek suretile millî ülküye vusulü temin için 
elde bir unsur olarak kullanacağımız bu mües

sese, bizi hizmetlerile sukutu hayale uğratmış 
olmasm. Yalnız kendilerinden millî hizmet bek
lediğimiz ve haklı olarak sinema, tiyatro ve bilû
mum matbuat ve buna mümasil fikir ve 
hissiyat üzerine rol oynayacak vasıtalarda mü
him bir tesiri olan müessesenin vazifeleri meya-
nrnda bazı şeyleri hatırlatmak şeklinde iktifa 
edeceğim. Millî lisanm sadeliğini tamim etmek 
dahi dahil olmalıdır. Bu maksatla dahi esbabı 
mucibe mazbatasında bu arzumun hilâfına ola
rak konulan kalifiye, kupür, mekanik, kültürel 
gibi gayrimillî sözlerin ne kendi taraflarından 
konulmasına ve ne de başkaları tarafından ko
nulmasına müsamaha etmemek hususundaki va
zifelerinin unutulmamasını, hâtıra olarak söyle
meyi fayda telâkki ederim. 

REtS — Heyeti umumiyesi hakkmda başka 
söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Matbuat umum müdürlüğü teşkilâtına ve vazi

felerine dair kanun 
MADDE 1 — Dahiliye vekilliğine bağlı Mat-

ı -
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buat umum müdürlüğünün vazifeleri şunlardır: 

A) Gerek memleket dahilinde ve gerek ha
ricindeki siyasî, iktisadî, içtimaî ve harsî hare 
ketler bakımından yerli ve yabancı neşriyatı ta 
kip etmek; 

B) Millî matbuatın inkılâp prensiplerine, 
Devlet siyasetine ve millet ihtiyaçlarına uygun 
olmasını temin eylemek; 

O) Matbuatm en mühim bir telkin ve terbi
ye vasıtası olmak vasfını tahakkuk ettirmek 
için tedbirler almak; 

D) Millî gazeteciliğimizin seviyesini yüksel
tecek tedbirlerin alınmasında rehberlik etmek 
(Gazetecilik kursu ihdası, matbuat mensupları 
birliği ve kulübü vücude getirilmesi ve matbuat 
kongrelerinin yapılması ve saire gibi); 

E) Memleket haricinde Türkiyeyi tanıttır-
mayı ve menfi propagandalarla mücadeleyi te
min eylemek; 

F) Kendi sahasında neşriyat yapmak; 
G) Matbuat kanununun tatbikına nezaret et

mek; 
H) Beynelmilel matbuat teşekküllerile mes

lekî temas ve münasebetlerde bulunmak; 
î) Radyo ,film ve tiyatro gibi efkârı umu

miye ile alâkadar olan vasıtaları murakabe et
mek. 

Matbuat umum müdürlüğü bu vazifelerini 
alâkadar vekâletler ve makamlarla temas ve 
muhabere ederek ifa eyler. 

(î) fıkrasında beyan olunan vasıtaların 
murakabesinde Maarif vekâletinin direktifleri 
nazan itibare alınır. 

DAHİLÎYE En. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanak
kale ) — Bir kelime ilâvesi lâzım efendim. Nok
san tabolunmus: «Matbuat umum müdürlüğünün 
teşkilât ve vazifeleri şunlardır» denecek. Burada 
vazifeleri zikrolunuyor, teşkilâtı zikrolunmu-
yor. 

BÜTÇE En. RElS VEKlLÎ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Bu madde, Matbuat umum müdür
lüğünün vazifelerini sayıyor. Teşkilâtına ait olan 
madde aynca gelecektir. 

SADRÎ MAKSUDÎ B. (Şebin Karahisar) — 
Benim takririm (C) fıkrasından evveldir. Bina
enaleyh (a) fıkrasından evvel okunmasını rica 
ederim. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Arkadaşım Sadri Maksudi Beyin 
takriri reye konmadan evvel o takrirden istifa
de ederek Heyeti Celileye bazı maruzatta bulun
mak isterim. 

Refik Şevket Beyin esbabı mucibeye atfen 
işaret ettikleri fıkralar şunlardır: « Her keşçe 
teslim edilen bir hakikat vardır ki, memleketi
mizin uğradığı felâketlerin en müessir âmillerin
den biri de dahil ve hariç efkârın, milletin 
menafii asliyesine muvafık bir cereyan ile sevk 
ve idare edilmesinde gösterilmiş olan ihmaldir, 
Millî menafiimizin müdafaası hususunda silâh ka

dar müessir olan siyaset ve fikir teşkilâtmm öte-
denberi ihmal edilmiş olması keyfiyeti, pek 
çok fedakârlıklara sebep olmuş ve elan da ol
makta bulunmuştur. Avrupanın en küçük bir 
devleti yoktur ki, bu yolda kabil olduğu kadar 
geniş bir teşkilâta malik bulunmasın. Bu 
meyanda Bulgaristan ve Yunanistan en ileri 
gitmiş devletlerdendir ve siyasî muvaffakiyetle
rinin sebeplerinden pek mühim bir ksımrnı da 
bu teşkilâta verdikleri ehemmiyette aramak lâ
zımdır. » 

Efendiler, bu cümleler, T. B. M. Meclisinin 
altı numaralı kanununun esbabı mucibesinden 
anlaşılmıştır. Yani T. B. M. Meclisi ilk defa 
toplandığı vakit Teşkilâtı esasiye kanunundan 
sonra en çok bu kanun lâyihasına ehemmiyet 
yermiştir. Filhakika matbuat teşkilâtı selefle
rimizin yüksek nazarlarını hakkile celbedecek 
kadar haizi ehemmiyettir. Bu ehemmiyet bu gün 
de devam etmektedir ve belki de artmıştır. 

Şimdiye kadar matbuat müdürlüğü teşkilâ
tına verilen ehemmiyete rağmen kendisinden 
beklenilen hizmetlerin görülmemiş olması ken
disine lâzımgelen organların verilmemesinden-
dir. 

Matbuatın ehemmiyetini tekrar edecek de
ğilim. Her kes bilir ki, matbuat efkârı umumi-
yeye tesir eden bir müessesedir. Cumhuriyet 
Hükümetinin bu müessese ile yakından alâkadar 
olması behemehal şart ve esastır. Fertlerin yal
nız sıhhatile, bünyesile, ahlâkile alâkadar olan 
ve daha küçük ehemmiyeti haiz bulunan bir ta
kım işler ve vazifeler vardır ki Hükümet bun
lardaki faaliyeti kanunlarla tayin ve tahdit 
etmiştir. Matbuat yalnız memleket dahilinde 
efkârı umumiyeyi temsil veya tevlit etmekte 
değil, memleketin hissiyatını, düşüncesini, 
kudretini harice ve bütün cihana yaymaktadır. 

Hakikate uymayan, memleketin efkârı umu-
miyesini ifade etmeyen her hangi yanlış veya 
noksan bir havadis aksi tesir uyandırır. Vak
tinde memleketimiz hakkmda ya bilgiçlik veya 
ukalâlık yüzünden neşredilen yanlış hâdiseler ve 
havadisler Lozanda aleyhimizde katî delil diye 
yüzümüze birer birer çarpılmıştır. 

Bu gün de her hangi bir havadisi herkesten 
evvel gazetemize yetiştireceğiz diye verilen kü
çük fakat yanlış bir haber memlekete ve millete 
çok zarar verebilir. 

Geçen gün Başvekil Hz. nin yazdığı beyanna
me buradan verilen ve İstanbul gazetelerinde 
çıkan yanlış ve nakıs bir havadisi tamim etmek
ten ibaretti. Başvekil Paşanm yerinde ihtar 
kâfi değilmiş gibi bu gün yine İstanbul gazete
lerinden birinde istikraz kanunu hakkında çıkan 
nakıs ve noksan bir haberin nakıs ve noksan ve 
hattâ menfi tesirlere âlet veya makes olan mu
hitlerde millet ve memleket aleyhine işlenildi 
ğini işittim. Mesele şudur: Bir istikraz kanun 
vardır: Bunun esası bundan evvel yapılan dahil: 
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istikrazların aynidir, istikraz tamamile ihtiya
ridir. Gazetenin nakıs ve natamam havadisi ma
lûm muhitlerde mecburî diye tefsir edilmiş ve o 
suretle işaa olunmuştur. Halbuki istikraza sa
lâhiyet kanunu meydandadır. Bunun Ergani is
tikrazından zerrece farkı yoktur. 

Başvekil Paşa Hz. nin beyanatı tekrar, tek
rar okunsun isterim. Yapılan kanunlar ve alı
nan tertipler, Türk milleti zengin olsun ve Türk 
parası kıymetli ve müstakar olsun diye yapıl
mıştır. Hükümet ve Büyük Millet Meclisi millî 
tasarrufların kıymetlerini muhafaza etsinler di
ye kanun yaptık, yoksa şu veya bu gazetenin 
yanlış havadis yazarak sürümünü temin için de
ğil ... 

Matbuatın bu fena taraflarım behemehal ir
şatla, telkinle, murakabe ile düzeltmek lâzım
dır (Güzel sesleri). 

Bu lâubalilik yarm memlekette daha büyük 
felâketlere, sebep olabilir. 

Söylediklerim matbuatın tesiri menfi olan ci
hetleridir. Gayemiz matbuatla teşriki mesaidir. 
Hürriyeti matbuatı takyit için hiç bir zaman ak
lımıza gelmez. Bizim gençliğimiz ve bu gün 
bunlar bu kürsüde evvelce de mevzubahs edil
mişti Ahlâk efkâr umumiye üzerinde, milletin 
bünyesi ve sağlam seciyesi üzerinde müessir olan 
bu vasıtaları, behemehal memleketi idare etmek 
ve yükseltmek mesuliyetini huzurunuzda ve mil
letin huzurunda, cihan efkârı umumiyesi karşı
sında omuzlarına alan bir Hükümetin yakından 
alâkadar olarak onlarla birlikte ve beraber yü
rümesi lâzımdır. 

Matbuatın gerek çok büyük iyilikleri ve ge
rek böyle fenalıkları memleketin ihtiyaçlarile 
ve bünyesile ölçülerek yürünürse o matbuattan 
yalnız faide gelir. Bizim istihdaf ettiğimiz ga
ye bu faideyi temin etmektir. Bizim gazeteleri
mizin hepsi de millilik ve inkılâpçılık sıfatını 
harp meydanlarında kazanmışlardır. Sahipleri
nin bir çoğu aramızdadır ve aramızda olmayan
lar da fikren ve vicdanen bizimle beraberdirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun itima
dına istinat eden Cumhuriyet Hükümeti millî 
ülkünün dimağıdır. Gazetelerimiz de onun dili. 
Eğer dimağın düşündüğü dil her zaman tam 
olarak ifade edemiyorsa bu da dimağ ile dil ara
sındaki mesafenin uzaklığındandrr. Yoksa, his
sin fikrin, emelin ve düşüncenin farkında değil. 
Bu mesafe dolayısile bu dilden tamamen istifa
deyi temin edemiyoruz. Maahaza bunun da ça
resini bulmaya çalışacağız. Burada Devlet ve 
Hükümetle daima hali temasta bulunan matbu
atın hakikî mümessillerinden ve murahhasların
dan mürekkep bir heyet teşkil etmek fikrindeyiz. 
Bunu yapmakla, orada düşünüleni bilmiyoruz, 
diye bize bir mazeret dermeyanına da mâni ola
cağız (Güzel sesleri) . 

Matbuat müdürlüğünün aldığı bu vazifeler 

hakikaten mühimdir. Refik Şevket Beyin te
mennisine ben de iştirak ederim. Bu vazifelerin 

, ifasmı temine ben de çalışacağım (Bravo sesleri). 
Bu teşkilât matbuat umum müdürlüğünün bir 

kısmıdır. Bütçemiz müsait olursa ileride buna 
diğer bazı kısımlar da ilâve edeceğiz. Maksadı
mız bu yoldan beklenilen millî menfaatlerin te
minidir. Bu kısımlara ait noksanları ikmal et
tikten ve eserleri meydana getirdikten sonra 
maksatlarımızı ileri sürerek: Şu emellerle hare
ket ediyoruz, bunları yaptık. Bu gayelerin ta
hakkuku için de lâzımgelen tahsisatı veriniz di
ye huzurunuza gelmek istiyoruz. Diğer bir dü
şüncemiz de matbuat kanunu hakkındadır. Ma
lûmu âliniz matbuat kanunu pek yakm zaman
larda ıslah edilmiştir. Fakat Matbuat umum 
müdürlüğünün bu günkü vaziyeti bütün diğer 
neşriyatı da muraKabe olduğuna göre zannedi
yorum ki orada da ufak bir tadil, bir rötuş yap
mak lâzımdır. Gençliğimiz ve bu gün içinizde 
bulunanların bir çoklarının gençliği hürriyeti 
matbuat hasretile geçmiştir. 

Biz hürriyeti matbuat diye mektep köşelerin
de bağıran adamlarız. İçimizde zindanlarda 
kalanlar çoktur. Hürriyeti matbuatı takyit et
mek asla hatırımıza gelmemiştir ve gelemez ve 
böyle bir hareket elimizden de gelmez ve zaten 
hastalığın ilâcı da bu değildir. Büyük Şefimiz 
bunun yine hürriyetle tedavi edileceğini söylü
yor. Bizim tutmamız lâzımgelen yol budur. Bu 
yol matbuat erbabı ile teşriki mesai ederek mat
buatın kudretli ve kuvvetli telkinlerini memleke
tin manaf ime tevcih etmek ve bu gayeye birlikte 
yürümektir (Bravo sesleri). 

Efkân umumiyeye müessir olan vasıtalar yal
nız matbuattan, gazetelerden ibaret değildir 
risaleler, tiyatrolar, radyo, film ve plâklar da bu 
kısma dahildir. İleride, kim bilir, medeniyet 
bize daha ne kadar neşir vasıtaları gösterecek 
ve verecektir. Matbuattan başka diğer bütün 
bu efkân umumiye müesseseleri de bu güne ka
dar hakikaten Devletin muavenetinden ve Dev
letle iş birliğinden mahrum bir haldedirler. Mil
lî filmlerden çıkan bazı meselelerin Heyeti Ali-
yenizi ve efkârı umumiyeyi ne kadar rencide 
ettiğini biliyorum. 

Sadri Beyefendinin takrirlerine gelince; zan
nediyorum ki, heyeti umumiyesi (D) fıkrasında 
vardır. Bu ifademden sonra yine bir fıkra ola
rak konulursa itiraz edecek ben değilim. Heyeti 
Celile hakemdir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, îstanbulda 
çıkan çok muteber bir gazetenin bir sayıfasmda 
beş tane cinaî havadis görmüştüm ve bir iki 
arkadaşa da, bu doğru mudur diye sormuştum. 
Bir cinayeti bütün çıplaklığı ile, bütün fecaatile 
neşretmek, terbiyecilik noktai nazarından doğru 
değildir. Halbuki bu kanunda böyle bir mem-
nuiyet yoktur, intihar meselesinde gazeteleri 
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vazettiğimiz memnuiyet, cihan matbuat bir
liğinde yapılan konuşmada kabul edilmiş ol
duğuna göre, cinai neşriyat hususunda dahi bu 
şerefin B. M. Meclisine nasip olması için Vekil 
Beyefendnin delâletlerini rca ediyorum. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Matbuat kanununu hazırlamakta
yız. Bu içtimaa yetiştireceğimizi zannetmiyo
rum. Bu yaz matbuat mensupları arkadaşlar
la görüştükten sonra gelecek seneki içtimaa 
yetiştireceğimizi zannediyorum. Rüştü Beyin 
getirdiği misal, hakikaten yerindedir. İntihar 
vakalarının yazılmaması tesadüfi bir eser de

ğildir. Büyük terbiyecilerin, psikologların fi
kirlerinden alınan bir kaideden doğmuştur. 
Hakikaten bu esas, matbuat kanununa kon
duktan sonra size söyleyebilirim ki, intihar
lar dörtte bire inmiştir. Vakıa intiharların iç
timaî, ahlâkî, terbiyevî muhtelif sebepleri var
dır; fakat müntehirleri birer kahraman göste
rerek yazmak, intihar edecekler üzerinde teş
vikkâr bir tesir yapıyor. İntiharlarda bir gö
renek bir moda oluyor. Böyle millî vicdana millî 
terbiyeye taallûk eden meseleleri, yukarıda ar-
zettiğim gibi matbuat müntesiplerile uzun uza-
dıya görüşeıek kanunu huzuru âlinize getire
ceğiz. 

SADRİ MAKSUDİ B. (Şebin Karahisar) — 
Beyler; takririmin kabulünü faideli buluyorum. 
(Daha okunmadı sesleri). 

Takrir şudur efendim; 
« Memleketimiz içinde milliyet ve demokrasi 

esaslarına mugayir fikir cereyanlarının yayıl
masına mâni olmak için tedbirler almak, bu gibi 
cereyanlar ile neşriyat vasıtasile mücadele et
mek. » 

Beyler; bu gün bizden başka bir çok memle
ketlerde yeni esaslara müstenit Devletler tees
süs etmiştir. Bu gün bu memleketlerdeki Hükü
metlerin faaliyetlerini tetkik ediyoruz. Alman-
yada Hitler; İtalyada Musolini fırkaları, Sov
yetler memleketinde kommunist fırkası kendi 
millî felsefelerini korumak için bir çok tedbirler 
almaktadırlar. Bu gün Sovyet Rusyada, fırkanın 
programında mündemiç bütün esaslan şairler 
tarafından terennüm edilmekte ve mütemadi 
konferanslar vasıtasile, radyolar vasıtasile bu 
esaslar tamim edilmektedir. Ben milliyete mu
gayir esaslarla mücadele dediğim zaman, polis 
vasıtasile mücadeleyi istihdaf etmiyorum. Mün
hasıran menfi cereyanlara neşriyat vasıtasile 
mücadeleyi derpiş ediyorum ve böyle bir mü
cadelenin elzem olduğu muhakkaktır. Çünkü 
millî felsefemizi, millî programımızı aşındıracak 
cereyanlar vardır. Bunların önünü almanın yo
lu, kendi esaslarımızı tamim etmek, köylere ka
dar prensiplerimizi yaymaktadır. Maksadım 
budur. 

DAHİLİYE En. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakka
le) — Beyefendinin takrirlerine, encümen de 
iştirak ediyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Hükümet te iştirak ediyor. 

REİS — O halde takriri reye arzedeceğim. 
(C) fıkrasından evvel, (B) fıkrasından sonra, 
Sadrı Maksudi Beyefendinin okudukları takriri 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Takrir kabul edilmiştir. 

O halde (C) fıkrasından itibaren aşağıya 
kadar sırayı gösteren harflerin değişmesi lâzım-
gelecektir. Birinci maddeyi bu suretle reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Matbuat umum müdürlüğü is
tihbarat, neşriyat ve propaganda servislerini 
ihtiva eder. Bu servisler lüzumu kadar bürola
ra ayrılır. 

Bu servisler aşağıdaki yazılı vazifeleri gö
rürler : 

A) Devletin dahilî ve haricî politikadaki 
umumî prensipleri, millî ahlâk, haberlerin doğ
ruluğu, yabancı tahrikat ve propagandalar, 
Devlet icraatının efkârı umumiyeye lâyık olduk
ları ebat ve ehemmiyette arzı, millî kültür, mat
buata verilen direktiflerin tatbiki ve matbuat 
kanunu bakımlarından iç neşriyatı; 

B) Memleketlerin cihan siyasetindeki te
mayülleri, dahilî siyasetlerindeki tezahürleri, 
Türkiye ile olan münasebetleri ve kültür ha
reketleri bakımlarından haricî neşriyatı takip 
eylemek; 

C) Umum müdürlüğün gündelik bültenleri, 
(Ayın Tarihi), Yıllık, hariç için neşriyat ve 
broşürler gibi teşebbüslerine ve neşriyatına lâ
zım olan bilcümle vesikaları hazırlamak ve top
lamak ; 

D) Umumî müdürlüğün vereceği direktif
leri gerek bültenler vasıtasile, gerek telefon ve 
telgrafla icap edenlere bildirmek; 

E) Günlük bültenler, makaleler, Aym Ta
rihi, Yıllık ve broşürler yapmak ; 

F) Ecnebi memleketlerde yapılacak propa
gandanın vasıtalarını hazırlamak; 

G) Memleket dahilinde radyo neşriyat prog
ramlarını tanzim etmek; 

H) Memleket haricinde radyo vasıtasile pro
paganda yapmak imkânlarından istifade eyle
mek; 

İ) Memleket dahilinde yapılan filmlerin se
naryolarını ve hariçten gelen filmleri kontrol 
etmek; 

K) Memleket sahnelerinin rapertuvarlarmı 
kontrol etmek; 

J) Senaryolar hazırlatmak; 
L) Her memlekete ve hâdiseye ait vesika

ları, fotoğrafları, gazete ve mecmua kolleksi-
yonlarmı, kupürlerini, kitapları ve muhaberata 
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tasnif ve hıfzetmek; 
M) icap eden vilâyetlerde matbuat umum 

müdürlüğünün mümessili veya muhabirleri ta
rafından ve bulundukları vilâyet valisinin ida
resi altında bu kanun hükümlerinin tatbik ve 
takibini temin eylemek. 

REİS — Mütalea var mı efendim? 
DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanak

kale) — Son fıkranm tarzı tahririne ait ufak bir 
tadil teklifimiz vardır efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bir küçük tashih rica edeceğim. 

İkinci maddenin ikinci fıkrasında « Bu ser
visler » yerine acaba « hizmet » (İş sesleri) ve
yahut « iş » deyemez miyiz? 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanak
kale) — Efendim, ayni manayı ifade etmez. Da
ire diye düşündük, fakat o da ayni manayı ifa
de etmiyor. 

REİS — Efendim, encümen mananın anlaşıl
masına tamamile uygun değil diyorlar . 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde ser
vis kelimesini millî lisanımıza mı ithal etmiş olu
yoruz? Demekki cevaz vardır. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Bizi alâ
kadar eden bir kanun müzakere ediliyor, fakat 
duymuyoruz. Refik Şevket Beyefendi kürsüye 
gelip söyleseler, daha iyi olur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Ziya Gev
her Beye çok teşekkür ederim. Reis Beyin mü-
saadesUe burada söylüyorum. Kürsüye geleyim.. 
Efendim, ikinci maddenin beşinci satırmda; 
« Bu servisler aşağıdaki... •» diye yazılıdır. Bu
radaki « ki » fazladır. O « ki » yi kaldıralım. 

REİS — «Aşağıda» yazık olacak, (M) kalka
cak. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — (F) fıkra
sında, memleket dahilinde radyo neşriyat prog
ramlarını tanzim etmek... Binaenaleyh tanzim 
edilecek bu program, radyo konferanslarına ol
duğu gibi, şarkılara filân da şamil olacak mı? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Evet musiki, millî terbiyeye dahil 
bir unsurdur. Bilhassa dahil olması lâzımdır. 
Hakikati hal, şarkılarımız çok mühmeldir. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — O halde 
Matbuat müdürlüğünün, musiki servisine ihtiya
cı vardır. (Gülüşmeler). 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Hakikaten şarkılarımız, gerek beste
si, gerek güftesi itibarile çok meşgul olunacak 
bir mevzudur. Şarkılar, kahvelerden çıkıp ta 
radyolara, plâklara intikal ettikten sonra Devle
tin vazifesi daha büyük olması lâzımgelmiştir. 
Memlekette bediiyatla uğraşan daire, Maarif 
vekâletidir. Yukarıda okuduğumuz maddede de
niyor ki, Matbuat müdürlüğü bu meseleleri alâ
kadar vekâletlerle temas ederek yapar. Radyo 
ve film güzel sanatları alâkadar ettiği için Ma
arif vekâletinin müsaadesi alınarak takip olun

mak lâzımdır. Bizim bazı alaturka şarkılarının 
güftelerini dinlemek için kulakların çok nasır
laşmış olması lâzımdır, hele şimdi cinsî hevesleri 
tahrike çalışmayan şarkılar nadir işitiliyor. 

RÜŞTÜ B. ( Bursa ) — Efendim; şarkıların 
bestesine Maarif vekâleti bakacak, biz de güfte
sine bakacağız dediler. Acaba her hangi bir kim
se, bir şarkıyı söylemek isterse Maarif vekâle
tinden müsaade mi alacak? Her hangi bir şarkıyı 
her hangi bir bestekâr yapamaz mı? 

DAHİLİYE VEKÎLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, Maarif vekâletinin vazi
fesi, bediiyatla meşgul olmaktır. Güzel sanatlar 
diye fırka programımıza koyduğumuz ve Büyük 
Gazinin Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünde he
def ve vazife olarak verdiği direktifler içinde 
musiki de vardır. Musiki bir memleketin kendi 
ruhundan gelen Bunu tarife girmiyeyim; 
daima kürsülerde yapılan tarifler hatalı olur... 
Hulâsa, musiki bir güzel sanat eseridir. Maarif 
vekâletinin vazifesi, gerek mekteplerdeki musi
kiyi ve gma denilen dersleri iyi muallimlere ve
rerek öğretmektir. Musikiyi memlekette yaymak 
opera ve operet denilen musikiyi yapmak ve 
ona göre artistler yetiştirmek te bu kabîl vazife
lerdendir. Musiki muallim mektebi Maarif vekâ
letine merbuttur. Yoksa her musiki eserinin 
mesuliyeti, onu yapanlara aittir. 

Ne gibi güftelerin plâklara verileceğini ve 
bunları nasıl ayırmak lâzrnıgeldiğini iki makam 
tayin eder. Bunlardan birisi; Matbuat müdüri
yeti, diğeri de müddeiumumidir. Maarif vekâle
tinin vazifesi, doğrudan doğruya tedrisi ve ter-
biyevidir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (izmir) — Ben yalnız 
ibare hakkında söyleyeceğim: (A) fıkrasında 
ibare düşüklüğü vardır. «Devletin dahilî ve ha
ricî, politikadaki umumî prensipleri,..» dedik
ten sonra «Millî ahlâk, haberlerin doğruluğu, 
yabancı tahrikat ve propagandalar, Devlet icra
atının efkân umumiyeye lâyık oldukları ebat ve 
ehemmiyette arzı...» bence bu ibare vazıh değil
dir. Hatta sakattır. 

DAHİLİYE En. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakka
le) — İbare, sakat değildir. Ancak tarzı tahrir 
itibarile biraz gayrimunistir. Yoksa düşüklük 
yoktur. Bir defa da bendeniz okuyayım. «Dev
letin dahilî ve haricî politikadaki umumî pren
sipleri bakımından, millî ahlâk bakımından, ha
berlerin doğruluğu bakımından, yabancı tahri
kat ve propagandalar bakımından, Devlet 
icraatının efkârı umumiyeye lâyık oldukları 
ebat ve ehemmiyette arzı bakımından, millî 
kültür bakımından, matbuata verilen direk
tiflerin tatbiki ve matbuat kanunu bakımından 
iç neşriyatı takip etmek, şu şu bakımlardan da 
dış neşriyatıdır. Bakımından kelimesini, nok-
tai nazardan yerine kabul ettiğimiz içindir ki, 
bu gayrimenusiyet kendisini göstermiştir. 
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SADRt MAKSUDÎ B. (Şebin Karahisar) — 
Efendim, bir kelime üzerinde söz söyleyeceğim. 

Beyefendiler, malûmu âlinizdir ki, Türk li
sanının bazı pek eski kaidelerine göre bakım, 
bakış, bakma kelimelerinin ifade ettiği mana 
tesbit edilmiştir. Bakış gibi kelimeler daima 
tarzı hareketi gösterir. Bakım, gibi kelimeleri 
de yapılan hareketin neticesini gösterir. Eğer 
biz noktai nazar kelimesi yerine bir öz Türkçe 
kelime ikame etmek istiyorsak en doğru olanı 
« bakış » tır. Bu Mecliste kabul edilirse gaze
teler de böyle yazarlar. Noktai nazar kelimesi 
yerine bakış kelimesini teklif ediyorum. 

DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanak
kale) — Bakış kelimesini kabul ediyoruz. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Bakış, 
kelimesi yanlıştır. Bakmamdan, olması lâzım-
gelir. 

REİS — Bakım veya bakış diye münakaşa
ya imkân yoktur. îşi üzerine almış olan encü
men hangisini kabul ediyorsa onu reye arzede-
ceğim (Olduğu gibi, olduğu gibi sesleri). 

İHSAN B. (Bayazıt) — Reis Beyefendi, ba
kış kelimesi bizim şivemize uymuyor. Bu kelime 
menus değildir. 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddedeki son fıkranm şöyle olması

nı teklif ederim: 
« İcap eden vilâyetlerde bu kanun hükümle

rinin tatbik ve takibini valilerin idaresi altmda 
çalışacak matbuat umum müdürlüğü mümessil
leri veya muhabirleri vasıtasile temin eylemek. » 

Çanakkale 
Şükrü 

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

İkinci maddenin heyeti umumiyesini reyini
ze arzediyorum. Burada yalnız; « Bu servisler 
aşağıdaki » yerine « Bu servisler aşağıda » şek
linde tashih ediliyor. Kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Matbuat umum müdürlüğünün 
maaşlı ve ücretli memurları teşkilât kadrosu 
bu kanuna bağlı cetvelde gösterilmiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Bu maddeye ait 
bendenizin bir takririm var. 

Yüksek Reisliğe 
Üçüncü maddeye aşağıdaki fıkraların ilâve

sini teklif ederim: 
Bu kanuna bağlı cetvelde yazılı ücretli vazi

felerle, 1452 sayılı kanunda gösterilen emsal ha
sılları tekabül eden maaştan bir derece aşağı 
maaşla memur tayini caizdir. 

Lüzum görüldüğü takdirde Matbuat umum 
müdürlüğüne ve umum müdürlük memuriyetle
rine diğer vekâletlerin memurlarından biri de 

Çanakkale 
tayin edilebilir. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efen
dim, bu cetvel okunmayacaksa bir kelime söyli-
yeceğim. Cetvelde başmüşavir yazılı. Zaten 
tek müşavir vardır, baş kelimesinin kalkmasını 
istiyorum. 

Da. E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — 
Daha birinci sınıf, ikinci sınıf, müşavirler var
dır. Bu itibarla bu kelime lâzımdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Şükrü Bey 
tarafından verilen takrir teadül kanununu alâ
kadar ediyor. İhtisas encümeni olmak itibarile, 
Bütçe encümeni ne diyor? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Bendeniz arzedeyim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Encümen 
namına mı? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Devamla) — Hayır efendim, Hükümet namma. 
Maddeyi bendeniz rica ettim de onun için söz 
alıyorum. Esbabı mucibesini Refik Şevket 
Beyefendinin izah ettiği şekilde buraya ücretli 
memurlar koymak ıstırarında kaldık. Devlet 
kadrosuna dahil olan memurlardan da oraya 
alınmak icap edebilir. Fakat ekseriya Devlet 
memurları ücretli yerlere gelmemektedirler. Se
bebi, kıdemine, tekaüdiyesine taallûk ediyor. 
Buraya bir kayit koyduk, dedik ki, şayet bura
ya diğer Devlet devairinden kadro dahilinden 
bir memur alınması lâzımgelirse bir derece 
aşağısında olacaktır. O vakit kendisi buraya 
geldiğinden dolayı ücret olarak fazla maaş al
mış olmuyor. Kendi derecesile geliyor. Maaş 
teadül cetvelinde gösterilen sırayı takip ediyor. 
Mesele budur (Muvafık sesleri). 

REİS — Bu izahat kâfi mi? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Maksat 

anlamaktı. Mesele anlaşıldı. 
REİS — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Çanakkale mebusu Şükrü Beyin takriri tek

rar okundu). 
REİS — Takriri kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. Üçüncü maddeyi cetvel
le birlikte kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — 22 mayıs 1932 tarih ve 2205 
numaralı kanunun ikinci ve beşinci maddeleri 
ilga edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Nedir bun
lar efendim? 

Da. E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — 
Geçen sene çıkmış olan matbuat teşkilât kanu
nunun bu kanunla değişmiş olan hükümleri bu 
madde ile ilga olunuyor. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari

hinden muteberdir. 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic

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

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Bir takrir var efendim. 
9 — Gümrük muhafaza kıtalarındaki takım 

kumandanlarına birer mirî binek hayvanı veril
mesi hakkında 1/932 numaralı kanun lâyihası 
ve Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenleri 
mazbataları [1] 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin sekizinci maddesinde yazılı 

(Gümrük muhafaza kıtalarındaki takım kuman. 
danlarma verilecek binek hayvanları) hakkın
daki lâyiha bütçe ile alâkadardır, müstacel ola
rak müzakeresini teklif ederim. 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
AliRana 

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

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

Gümrük muhafaza kıtalarında takım kuman
danlarına birer mirî binek hayvanı verilmesi 

hakkmda kanun 
MADDE 1 — Gümrük muhafaza kıtalarında 

takım kumandanlarına (Bölüklerde üçüncü ta
kımlara kumanda eden takrmbaşılan dahildir) 
birer mirî binek hayvanı verilir. Bu hayvan
ların ordudaki usullere göre mubayaa bedelile 
teçhizat ve her türlü masrafları ve iaşeleri Güm
rük ve inhisarlar vekâleti bütçesinden temin 
edilir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri me
murdur. 

RElS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum, efendim. 

[1] 159 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

10 — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuri
yeti arasında aktedilen dostluk muahedesinin tas
diki hakkında 1/943 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkımda söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti ara
sında 4 nisan 1934 tarihinde Ankarâda imza 
edilen dostluk muahedesinin tasdikma dair 

kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin 

Cumhuriyeti arasmda 4 nisan 1954 tarihinde An
karâda imza edilen dostluk muahedesi tasvip ve 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenled... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
11 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetleri İttihadı arasında hudutta çıkan 
ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkında akte-
dümiş olan mukavelenamenin 6 ay uzatılmasına 
dair protokolün tasdiki hakkında 1/652 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye, Dahiliye ve MÜlî 
Müdafaa encümenleri mazbataları [2] 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist Şûra
lar îttihadı arasmda hudutta çıkan ihtilâflara 
ait olan bu kanunla meşgul oldum. Esbabı mu-
cibesini okudum. Bu kanunu kabul ettiğimiz 
zaman ihtilâfın halli için falan tarihte aktedilen 
protokolün 6 ay daha temdidine dair olan bu 
kanunu kabul ettiğimiz zaman, bu kanunun is
tediği müddetten zannederim daha bir sene 
geçmiş olacaktır. Binaenaleyh bu günkü ka
bul manasızdır. Esasen 1932 senesi nisanmm 
4 ünde verilen bu lâyihayı 1934 mayısmm 26 
sında müzakere ediyoruz. Yani İM sene bir ay 
22 gün geçmiş oluyor. Binaenaleyh bu gün 
böyle bir kanun mevzuu yoktur ve bir faidei 
ameliyesi de olamaz. 6 ay daha temdidi halin
de, zaten müddeti nihayet bulmuş olan bir pro
tokol hakkındaki lâyihayı müsaadenizle Hari-

[1,2] 144, 155 numaralı matbualar zaptın so
nundadır. 
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ciye encümenine verelim. Vekâletle görüşsün, 
Halen yani bir buçuk sene geçtikten sonra dahi 
devamma imkân varsa bu protokolün tarihle
rini değiştirerek yine teklif etsinler. Binaen
aleyh bu kanunun Hariciye encümenine iadesi
ni rica ediyorum. 

REİS — Reylerini vermeyenler varsa lütfen 
versinler. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ DAHİLİ
YE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. ( Muğla ) — 
Efendim, bu protokol Sovyet Rusya ile hu
dut münasebatını tayin eden bir protokol
dür. Muvakkat olarak aktedilmişti. Ondan son-
ra protokolün iyi olduğu iki Devlet arasmda te
zahür etti. Mütemadiyen temdit edilmektedir. 
Bu defa da yine temdit edilmiştir. Altı ay daha 
temdidini tarafeyn kendi teşriî vaziyetleri dola-
yısile daha münasip gördüler. Mesele budur. 
Tekrar Hariciye encümenine giderse söylenecek 
söz yine ayni olacak ve protokol aynen tekrar 
Meclise gelecektir. Mecliste müzakerenin te
kerrürü halinde protokol filen meriyette oldu
ğu halde Meclisten tasdik edilmemesi bir zâf 
olur. Vakıa o vakit hukuku düvel kavaidi cari 
olur. Halbuki Sovyet Rusya ile aramızdaki dost
luk ve münasebet hukuku düvel umumî kava-
idinin çok fevkinde bir dostluk ve münasebet 
olmak lâzımdır. Binaenaleyh bunun kabulünü 
rica ederim. 

REİS — Başka mütalea yoktur. (Reye ses
leri). Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde aktolunan 
mukavelenamenin yeniden altı ay temdidi hak

kındaki protokolün tasdikına dair kanun 
BİRİNCİ MADDE — Hudutta zuhur eden 

ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri İttihadı arasmda 6 ağustos 1928 tarihin
de Ankarada aktolunan mukavelename ile bu 
mukavelenameye müzeyyel ayni tarihli protokol 
müddetlerinin 10 teşrinievvel 1932 tarihli tem
dit protokolünün inkızası tarihinden itibaren ye
niden altı ay uzatılmasına mütedair protokol ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Birinci maddeyi reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun ahkâmının 

icrasma Hariciye, Dahiliye, Maliye, İktisat ve 
Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 mcı maddede, Burdur Mustafa Şeref ve İs

parta Mükerrem Beylerin takrirleri vardır. Na
fıa encümeninden henüz gelmediği için onu 
geçiyoruz efendim. Müzakere etmediğimiz şey
lerden Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkmda iki numaralı cetvele bağlı bir 
kanun lâyihası vardır. 

Maliye vekili Bey buradalarsa müzakere ede
lim. (Yok sesleri). O halde bunu da geçiyoruz 
efendim. 

12 — Belediye kanununun 7 inci faslına bir 
madde ilâvesi hakkında 1/947 numaralı hamın 
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası [1] 

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

1580 numaralı belediye kanununun yedinci 
(Birlik tesisi) faslına bir madde ilâvesine 

dair kanun 
MADDE 1 — Birlik merkezi, umumî müfet

tişlik mrntakasmda bulunursa birliğin merkezi 
olan vilâyet valisine ait salâhiyetler, umumî mü
fettişe intikal eder. 

REİS — Mütalea var mı? (Yok sesleri). 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

Efendim, reyleri Heyeti Celilenize arzetme-
den evvel bir maruzatta bulunayım: Yarından 
itibaren saat ikide yapüacak içtimalar bütçe mü
zakeresine hasredilecek. Heyeti Celilece böyle 
tensip buyurmuştunuz. Yalnız bütçe ile alâkadar 
olan bazı kanun lâyihaları vardır, onların kıs
men bütçeden evvel, kısmen bütçe arasmda çık
ması iktiza ediyor. Tensip buyurursanız yarın
dan itibaren saat 10 da içtima edelim, öğleden 
evvel yapacağımız içtimalarda bu gibi kanunla
rı çıkarırız, öğleden sonra da bütçe müzakere
sine devam ederiz. 

[1] 168 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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BÜTÇE En. BEİS VEKİLİ MÜKEBREM B. 

(İsparta) — Gene bütçeye ait bazı kanunlar eli
mizdedir. Bu sabah 3 - 5 tanesini çıkardık. Ten
sip buyurursanız encümenin çalışabilmesi için 
bu içtimai pazartesi gününe talik edelim. 

BEİS — Bu kanunların kısmı azamı çıkmış
tır. Elimizde 4 - 5 kanun vardır. Bunların müza
keresi iktiza ederse, encümen ayrıca toplanıp bi
tirebilirler. 

BÜTÇE En. BEİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Bu kanunlar nasıl bütçeyi alâkadar 
ediyorsa, elde bulunan 3 - 5 kanun da bütçeyi 
alâkadar ediyor. Bu itibarla bütçe müzakeresi 
öğleden sonra başlasın, varidat kanunlarına da 
pazartesi sabahı başlayalım efendim. 

Dr. HİLMİ B. (Malatya) — öğleden evvel 
saat 10 da toplanacağız, öğleden sonra saat 15 
te toplanalım. Çünkü çok sıkışırız. 

BEİS — Öğleden sonra saat 14 te toplanıl
masına Heyeti Celileniz karar vermiştiniz. 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Maamafih Heyeti Celile yarın sabah içti
ma etmeği kabul buyurursa, biz, gece de içtima 
yapar, işleri çıkarırız. 

BEİS — Tensip buyurursanız yarın saat on

da toplanalım (Hayhay sesleri). 
O halde reylerin neticesini arşedeyim: 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 senesi büt

çesi hakkındaki kanun lâyihasına (181) zat rey 
vermiştir. Kanun (180) reyle kabul edilmiştir. 
Bir zat ret reyi vermiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1934 senesi bütçesi hakkındaki kanun lâyihasına 
(182) zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 
(182) reyle kabul edilmiştir. 

1933 senesi bütçesinde bazı tadilât yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasına (192) zat rey ver
miştir. Kanun (192) reyle kabul edilmiştir. 

Dahilî istihlâk vergisi kanununa müzeyyel 
kanun lâyihasına (173) zat rey vermiştir. Bina
enaleyh kanun (173) reyle kabul edilmiştir. 

Gümrük muhafaza kıtalarındaki takım ku
mandanlarına birer mirî binek hayvanı verilme
si hakkındaki kanun lâyihasına (166) zat rey 
vermek suretile iştirak etmiş, binaenaleyh kanun 
(166) reyle kabul edilmiştir. 

Yarm saat 10 da toplanmak üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Kapanma saati: 18,56 

İnhisarlar umum müdürlüğünü 1 9 3 4 senesi bütçe kanununa verilen reylerin 
neticesi 

(Konun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif Bs 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Taşar B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller : 

317 
140 
140 

0 
: 0 

166 
2 

/ Kabul edenler / 

Amasya 
EsatB. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B . 
Memet Ali B. 

Balikmir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev E itçi B. 

Vasfı Memet B. 
Baya»\t 

ihsan B. 
Bilecik 

İbrahim B. 
Bolu 

Dr. Emin Cemal B 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
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Bursa 

Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rıfat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet R. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

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

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

îçel 
Kmin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Taşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

izmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa "Rahmi B. 

İsparta 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

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

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

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

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
S i m B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
tbrahim B. 
Memet B. 
Naşı t Hakiki B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B . 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Haindi B . 
Süleyman Fikri B 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 

İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacryunus B. 

Sürt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Danis B. 
Fatin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Behçet B. 
Memet. Emin B. 
Refet B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Rifat B. 

2 8 0 -
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/ Reddedenler J 

Kocaeli 
Sırrı B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Mezun) 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Muslihittin Abdullah B. 
RifatB. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
,s'\ Şuuri B. u*,"" 
Kazım Pş. (M. R.) 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. A.) 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B . 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B, 

Çanktrt 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Nabi Riza B. (Mezun) 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Neeip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Şakır B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Hakiri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
AkçuraoğJu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. (Me
zun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Gimcoz B. 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B.(V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turun B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Muhlis B. (V.) 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. VJ 

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

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

Niğde 
Ahmet Vefiik B. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. 

Ordu 
Anmut ihsan B. 
Ali Cajıip B. 

Rize 
Hasan Oavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 
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İsmail Memet B. 
(Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
Raıhmi B. (Mezun) 

Tekirdağ 
Cemil B, 
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Faik B. ' 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
AM Saip B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Sungur B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragrp B. 

Hudu t ve Sah i l l e r u m u m m ü d ü r l ü ğ ü 1 9 3 4 senesi Bütçe k a n u n u n a ver i l en 
r ey l e r in neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B, 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B, 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Şakir B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

/ Kabul 

1 ibrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

1 Pertev Etçi B. 
1 Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraıktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim Bs 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

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

317 
182 
182 

0 
0 

132 
3 

edenler J 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rıfat B. 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karameınet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

Şeref B. 
Elâziz 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
NuriB. 
Reşit B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 
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Oümüşane 

Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B, 

Hdkâri 
İbrahim B. 

İÇ*1 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B._ 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B.| 

İzmir 
HaMl B. 
Kâmil B. 
Kfty.iıiıı P ş . 

Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Mükerrem B. 

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

Kastamonu 
Halil B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Tahain B. 

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

Kırşehir 
Hazim B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

KocaeU 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
SaMhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşim B 

Manisa 
Dr. Saim B. 

Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B 

Maraş 
Abdülkadir B, 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Ordu 
Hamdi B. 
îsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

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

Sürt 
Halil HulM B. 

Sinop 
Hulusi B. 

İbrahim Al&ettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
RasimB. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfı Raştt B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
îsmail Hakkı B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Mezunj 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Dr. Nazif i Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (1. A.) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 

Kazum Pş. (M. Rs.) 
Bayaztt 

Übeydullah B. (Mezun) 
Bilecik 

Salih B. 
Bolu 

Cevat Abbas B. i * 
FaühRıfkıB. 
Hasam Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 
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Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Ziya B. 

Çorum 
ismet B. 
Nabi Rıza B. 

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

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

Edirne 
Şafcir B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun 
Yusuf Ziya B. 

Oazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

îçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Alâettin Cemil B. 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimce* B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (W,| 

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

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Dr. Suat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

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

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşât Hakkı B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Vasıf B. 

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

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Faik B. 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet thsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
ismail Memet B. (Me
zun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 

ürfa 
Ali Saip B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 



İ : 57 26 5-1934 C : 1 

11)33 senesi bütçesinde bazı tadilât yapılmasına dair kanuna verilen 
reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Şakır B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
îbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

/ Kabul 
Bayazıt 

Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bilecik 
Hayretten B. 
îbrahim 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. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
îbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 

: 317 
: 192 
: 192 

0 
0 

122 
3 

edenler J 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
11 asan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Ertincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

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

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Şevket B. 
Hakâri 

İbrahim B. 
İçel 

Hakkı B. 
İstanbul 

Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdı Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

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

Kastamonu 
Halil B. 
Muhtar B. 
Tahsin B. 

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

Hâzim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B, 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Saiâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Haziım B. 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Talât Haşim B. 
Manisa 

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 

Şevket B. 
Rize 

Akif B. 
AHB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

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

Siirt 
Halil HuM B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Rasrm B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Basit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Danış B. 
Fatin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

B. I ürfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Süleyman Sim B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

[Reye iştirak etmeyenler J 
Adana 

Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karakışa* 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Muslihittioı Abdullah B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Rasıh B. 
Artvin 

Asım B. 
Aydın 

Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayaztt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
İsmet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necdp Ali B. 

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

Edirne 
Şakir B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafii Atuf B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç AH B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 

286 
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Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Haandi B. (Me
zun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Is%*arta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Dr. Suat B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr Fuat B. 
Memet Naiût B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Muhlis B. (V.) 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Vasıf B. 

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

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. A.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Anmet İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
İsmail Memet B. (Me
zun) 
Necmettin Sadık B. 
Raıhmi B. (Mezun) 
Ziyaettuı B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksuda B. 

Tekirdağ 
Cemil Ba 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Vrfa 
AM Saip B. 

Yozgat 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 

Dahili istihlak vergisi kanununa müzeyye l kanuna veri len reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir). 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 

' 317 
173 
173 

0 
0 

• 141 
Münhaller : 3 

/ Kabul edenler J 

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

Amasya 
EsatB. 
Nafiz B, 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Şakır B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

Numan B. 
Artvin 

Memet Ali B. 
Aydtn 

Fuat Şahin B. 
Balıkesir 

Enver B. 

- 287 -
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Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Ref et B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
NaeiPş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çanktrt 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâzi» 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 

Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Şamili B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rıza B. 
Hamdi Mustafa B. 
HayrullahB. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

İsparta 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

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

Kastamonu 
Halil B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazini B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet Bs 

Kocaeli 
AİİB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfı B. 
Naim Hazmı B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tabir B. 
Turgut B. 
Takup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
ismail B. 

Bize 
Akif B. 
AİİB. 
Fuat B. 

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

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksadı B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Raif B. 
Süleyman Sim B. 

Vrfa 
|Behçet B. 
Memet Emin B. , 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
MünipB. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
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Avni Doğan B. 
Sungur B. 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me- < 
zun) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B, 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B 
îlbraihiım Yürük B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Palih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 
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Süleyman Sim B. Zonguldak 

Esat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Oümüşane 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmıit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 

Ahmet Haindi B. ( Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

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

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Dr. Suat B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Tahsin B. 

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

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Ragıp B. 
Rifat B. 

Mahmut Nedim B. 
Manisa 

Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (I. A.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
NakiB. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Me
zun) 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. 

Ordu 
Ahm t̂ ths*,n B. 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
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Yusuf Kemal B. 
Stvas 

îsmail Memet B. (Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 
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Tekirdağ 
Cemil B s 

Faik B. i 
Tokat 

Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebteade Haindi B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 

Gümrük muhafaza kıtalarındaki takım kumandanlarına birer miri binek 
hayvanı verilmesine dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhal 1er 

: 317 
: 166 

166 
0 
0 

148 
3 

Kabul edenler 

Balıkesir 
Cnver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik Ba 

Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
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Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çanktrt 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
F a i k B . 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
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Şeref B. 
Elâziz 

Ahmet Saffet B. 
F u a t B . 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

"Giresun 
ihsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

Oümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakari 
İbrahim B. 
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İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Raııa B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 

İsparta 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. ' '• 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Muhtar B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 

Coşkun Osman B. 
Kırşehir 

Lûtfi Müfit B. 
Kocaeli 

AliB. 
Kemfıîettin B. 
Ragrp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa Lûifi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdüimuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hâşim B 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osr.ıan B. 
Refik Şevket B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Nuri B. 
Mardin 

Ali Rıza B. 
Mersin 

Süleyman Fikri B. 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Ismaii B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. -'A 
Fuat B. 

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

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Stvas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler / 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V . ) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 

Hasan Yakup B 
(Mezun) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bay azıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Büecik 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

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

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

291 -
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Hasan Tahsin B. 
Erzincan 

Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Haindi B. 
(Mezun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tcvfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

Osrnanzade Hamili B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
(V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

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

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocceli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. (Mezun) 
Tahsin B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 

....>... 

Malatya 
İsmet Pş, (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Hikmet P>. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Tahir B. 
Turgut B. (Mezun) 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
îrfan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

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

Muş 
lûiıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (M< 
Galip B. (Mezun) 
Tlalit B. 

Ordu 
Ahmet Thsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
AliB. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 

Ruşeni B. 
Siirt 

Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. (Me
zun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Basit B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

) Memet Emin B. (Mezun) 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

/ B. M. M Matbaası 



Sıra NQ 160 

1934 

HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT 
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 



Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 senesi 
bütçesi hakkında 1/879 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 1 - III - 1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/461 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hudut ve sahiller Sıhhat umum müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçesine dair 
olup îera Vekilleri Heyetinin 28 - I I - 1934 toplanışında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvellerle birlikte yüksek huzurları
na sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Masraf bütçesine ait esbabı mucibe lâyihas 

Fasıl : 1 
Memurlar maaşı 

Hudut ve sahiller Sıhhat U. M. memurları maaşatmm tevhit ve teadülü hakkın
daki 1587 numaralı kanuna müzeyyel olarak tanzim ve bu bütçe kanunile birlikte 
takdim kılman esbabı mucibede sarahaten zikredildiği üzere îzmir ve istanbul em
razı sariye ve istilâiye hastaneleri bakteriyoloji mütehassıslarının 45 lira aslî ma
aşlarının 55 e iblâğ edilmesinden ve umum müdürlük muhasebe tetkik kalemine iki 
memurun ilâvesine zaruret hâsıl olmasından dolayı 1933 senesine nazaran bu fasıl 
(2 844) lira fazlasile teklif olunmuştur. 

Fasıl : 2 
Ücretler 

12 - IV -1933 tarih ve 14 149 numaralı icra Vekilleri Heyeti kararma tevfikan 
devairi resmiyenin yangından vikayesi için alman tedbirlerin mühim merkez ve ta
haffuzhanelerde hüsnü suretle kontrolünü temin etmek üzere umum müdürlük kad
rosunda dahil bulunan otuz beşer lira şehrî ücretli (50) adet muhafızdan on adedi
nin başmuhafız unvanile şehrî ücretleri kırkar liraya iblâğ edilmesinden dolayı 
senevî altı yüz lira ve istanbul Emrazı sariye ve istilâiye hastanesinin işleri daima 
artmakta ve bu yüzden hastane baştabibinin her zaman için hastanede bulunması 
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ve fazla çalışması icap etmekte olduğundan baştabiplik makamı için verilen şehrî 
elli lira ücretin, diğer hastanelerde olduğu gibi, (100) liraya iblâğı münasebetile se
nevi (600) lira ve İstanbul limanı ve şehir bakteriyoloji müessesesindeki işlerin, 
kadrosunda mevcut bir hademe ile tedvirine imkân olmadığı anlaşıldığından şehrî 
(35) liradan bir adet hademe için senevî (420) liranın ilâvesile ceman bu faslın 
1 inci (Daimî ücretler) maddesine (1 620) lira ilâve edilmiştir. Bu zammiyata 
mukabil şehrî (225) lira ücret almakta olan elektrik memuruna ait tahsisat çıka
rılarak bir senelik ücret miktarı olan (2 700) lira tenzil edilmiştir. 

Bu faslın 2 inci maddesine mevzu tahsisattan (180) lira tenzil edilmiştir. 

Fasıl : 3 
Muvakkat tazminat 

Bu fasla ait tahsisat kadro dahilinde bilfiil müstahdem bulunanlardan Anka-
rada ikamet edenlere mesken bedeli karşılığı olarak tediye edilen meblâğ olup 
1934 senesi için de aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl : 4 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Elyevm açıkta bulunan mimarın bir memuriyete tayinine kadar verilmekte 
olan açık maaşile vekâlet emrinde bulunan memurlara verilmekte olan maaş için bu 
fasla mevzu tahsisatın kifayeti anlaşıldığından geçene seneye nazaran (500) lira 
noksanile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 5 
Mütekaidin eytam ve eramil maaşı 

Bu fasla mevzu tahsisatın kifayeti anlaşıldığından geçen seneye nazaran (1 000) 
lira noksanile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 6 
Oece pratikası 

Sahillerimizdeki nakliyatın daha süratle yapılmasını temin maksadile geçen se
nelerde her on günde bir defa limanlarımıza sefer yapan posta vapurları bu se
ne haftada üç defa sefer yapmakta ve ekserisi dairei aidesince tanzim kılınan prog
rama nazaran geceleyin limanlarımıza gelmekte ve bu vapurların limanlarda 
fazla kalmamasını temin etmek üzere memurlarımız, vapurların geleceği saat 
malûm olmadığından, icabında sabahlara kadar beklemek zaruretinde kaldıkla
rından bir aylık gece mesailerine mukabil verilen 6 ilâ 9 lira gibi cüzî bir para
nın, bu munzam vazifeyi hakkile ifa edebilmeleri için birer miktar daha verilme
sine zaruret hâsıl olduğundan geçen seneye nazaran bu fasıl (2 000) lira fazlasile 
teklif olunmuştur. 

; i.. Fas:l :7 = ' ; 

Demirbaş 
îcra Vekilleri Heyetinin olbaptaki kararına tevfikan bilûmum sahil sıhhiye 

binalarile tahaffuzhanelerin yangından vikayesi için mubayaasına zaruret hâsıl 
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olan ve beheri kırk beş liraya alınacak olan yangın söndürme aletlerile kanca, 
merdiven ve bu işe yarayacak bazı levazımın mubayaasına zaruret hâsıl oldu
ğundan geçen seneki tahsisata nazaran bu sene (1 000) lira fazlasile teklif edil
miştir. 

Fasıl : 8 
Levazım 

Sahillerdeki hemen bütün şehir ve kasabalarda elektrik tesisatı yapılmış olma
sına ve Sahil sıhhiye idarelerinin, vazifeleri icabı olarak, geceleri çalışmak zaru
retinde kalınmasına ve ekseri ecnebi vapurlar ile temas edilmesine binaen bizza-
rur Sahil sıhhiye idarelerine elektrik tesisatı yaptırılmış ve gaz sarfiyatma naza
ran elektrik masrafının fazlalığı nazarı dikkate alınarak geçen seneye nazaran 
bu faslın 1 inci tenvir ve teshin maddesine (2 000) lira ilâve edilmiştir. 

Bu faslın 2 nci ve 3 üncü maddelerine mevzu tahsisatın 1934 senesinde de kifa
yeti tahakkuk ettiğinden aynen teklif olunmuştur. 

Fasıl : 9 
Müteferrika 

Bu fasla mevzu tahsisatın kifayetsizi ği tahakkuk ettiğinden geçen seneye . 
zaran bu sene (1 000) lira fazlasile teklif olunmuştur. 

Fasü : 10, 11, 12 
Bu fasıllara ait tahsisatın 1934 senesinde de kifayeti anlaşıldığından ayner 

teklif edilmiştir. 

Fasıl : 13 
Masarifi mütenevvia 

Bu faslın birinci maddesini teşkil eden icar bedelinden (Ereğli ve Küllük't€ 
birer sahil sıhhiye binası yapıldığından) bin lira tenzil edilmiştir. 

3 üncü melbusat maddesinden (Bu sene memur ve muhafızlar için muşamba 
alınmayacağından) 3 000 lira tenzil edilmiştir. 

Bütün Sahil sıhhiye idarelerile tahaffuzhanelere ait binalar yangın sigorta
sına tâbi tutulduğundan geçen seneye nisbeten bu sene 500 lira fazlasile tekli r 

olunmuştur. 

Fasıl : 14 
Masarifi muhtelife 

Bu faslm 4 üncü maddesinden (1 500), 5 inci maddesinden (2 000), 6 ne: 
maddesinden (1 000) ve 8 inci maddesinden (2 000) lira ki, ceman (6 500) liri 
tenzil edilerek 9 uncu (istanbul ve İzmir liman ve şehir bakteriyoloji müessese
leri) masarifi maddesine (2 000) lira ilâve olunmuştur. 
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Fasü : 15 

Nakil vasıtaları masarifi 
1934 senesinde Galata ismindeki motorun makinesi tebdil ve yerine mazotla 

müteharrik bir makine vazedilmekle beraber ayrıca pratika işlerinde kullanılmak 
üzere (20 000) liraya bir motor inşası zarureti hâsıl olduğundan bu faslın birinci 
maddesini teşkil eden (Nakil vasıtaları mubayaa) maddesine (7 000) lira ilâve 
edilmiştir. 

Bu fasim 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerine mevzu tahsisatın 1934 sene
sinde de kifayeti anlaşıldığından aynen teklif olunmuştur. 

Fasü : 16 
Reddiyat 

Fasü : 17 
Geçen sene düyunu 

Bu fasıllara mevzu tahsisatın 1934 senesinde de kifayeti tahakkuk ettiğinden 
aynen teklif edümiştir. 

Fasıl : 18 
Eski seneler düyunu 

1930, 1931 senelerinde tahakkuk edip evrakı sarf iyesi bu sene ibraz edilen 
(294) liranm temini tediyesi için ait olduğu sene bütçesindeki bakiyei tahsisa
ta müsteniden geçen seneye nazaran (234) lira fazlasile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 19 
1933 senesinden evvel tahakkuk eden borçlar 

1928 senesinde Bartın ve Ereğli Sahil sıhhiye idarelerinin yapmış olduğu mu
habereden dolayı Posta ve telgraf umum müdürlüğüne tediyesi tahakkuk eden 3 lira 
19 kuruşluk düyun evrakının bu sene viirut etmesinden dolayı bu para ile birlikte, 

1928 senesinde îzmir emrazı sariye hastanesi idare memuru iken görülen lüzuma 
binaen işten el çektirilerek mahkemeye tevdi olunan Hulusi Beyin 17 - 9 - 1933 tari
hinde İzmir ağır ceza mahkemesince beraetine hüküm verildiğine dair istihsal kılı
nan ilâm üzerine muhasebei umumiye kanununun - 94 üncü maddesine tevfikan 
18 - 6 -1928 tarihinden 23 - 7 -1928 tarihine kadar tahakkuk eden 70 lira maaşın 
temini tediyesi için yeniden açılan bu fasla 74 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 20 
1715 numaralı kanun mucibince Cumhuriyet merkez bankasına itfa karşüığı 
Bu fasla mevzu tahsisata geçen seneye nazaran 53 lira fazlasile teklif edilmiştir. 

t Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili 
Dr. Refik 
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Varidat bütçesi esbabı mucibe lâyihası 

Varidat bütçesinin 1 nci maddesini teşkil eden (Tonilâto rüsumu) nun geçen 
seneye nazaran bir miktar f azlasile tahsil edilebileceği tahmin edildiğinden (25 000) 
lira fazlasile teklif edilmiştir. 

ikinci faslın ikinci maddesini teşkil eden (Bulaşık rüsumu) nun geçen seneye 
nazaran (10 000) , 3 üncü (Tevdiat faizleri) maddesinden de (3 000) liranın nok
san tahsil edileceği tahmin edilmesinden, 

Bütçe diğer fasıl ve maddelerine mevzu tahsisatın 1934 senesinde de tahsili te
emmül edildiğinden geçen seneki miktarlar aynen teklif olunmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. M. M. M. 
Bütçe encümeni 17 - V - 1934 

M. No. 103 
Esas No. 1/879 

Yüksek Reisliğe 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçesi hakkın
da olup Başvekâletin 1 mart 1934 tarih ve 6/461 numaralı tezkeresile Yüksek Mec
lise gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş olduğundan Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekili Dr. Refik Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Bu bütçe Hükümetin teklifine nazaran 730 500 lira varidat ve 579 438 lira mas
raf ve kanun lâyihasının beşinci maddesinde yazılı işler için de varidat fazlasından 
temin edilmek üzere 300 000 liralık fevkalâde tahsisatı ihtiva etmektedir. 

Bütçenin masraf kısmında 1933 bütçesine nazaran 5 446 lira bir fazlalık görün
mektedir. Bunun bir kısmı Yüksek heyetin tasvibine iktiran eedn 2400 numaralı 
kanunla idare kadrosuna ilâve olunan memurlar dolay ısı ile maaş tertibine ilâve 
olunan tahsisattan ve diğer kısmı dahi esbabı mucibe lâyihasında izah olunduğu 
üzere bazı masraf tertiplerinin zarurî olarak tezyidinden ileri geldiği anlaşılarak 
kabul edilmiştir. 1933 muhammenatma nazaran 12 000 lira bir farkla tahmin edi
len. bütçenin varidat kısmı ile kanun lâyihası dahi teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis ReisV. M. M. Kâtip 
Burdur İsparta Bayazıt Tokat Bursa Çorum 

M. Şeref Mükerrem îhsan Dr. Galip Mustafa 

İstanbul Kayseri Konya Sivas 
Sadettin A. Hilmi A. Muzaffer M. Remzi 



Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğünün 1934 malî se
nesi masarifi için merbut (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 579 438 lira 
tahsisat verilmiştir-

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 
1934 malî senesi masarifine karşılık olan 
varidat merbut (B) işaretli cetvelde ya
zılı olduğu üzere 730 500 lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Kanunlarına tevfikan 
cibayet edilmekte olan ve nevileri mer
but (C) cetvelinde gösterilen varidatın 
1934 senesinde de tahsiline devam olu
nur. 

MADDE 4 — Fevkalâde sıhhî hiz
metler icabatmdan olarak kadro hari
cinde muvakkaten istihdamına lüzum 
görülecek ve Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti tarafından tayin edilecek 
olan memurların ücretlerile beynelmilel 
sıhhî cemiyet ve kongrelere iştirak mas
rafları ve bu cemiyetlere, kongrelere 
gönderileceklerin yol masrafları ve yev
miyeleri ve Tahran ve İskenderiye sıh
hiye delegelerine ve ecnebi müşavirleri
ne verilecek ücretler, masraf bütçesinin 
ikinci ücretler faslının ikinci maddesin
den tesviye olunur. 

MADDE 5 — Hudut ve sahillerde zu
hur edecek sarî ve istilâî hastalıklara 
karşı ittihazı icap eden tedabir ve mu
rakabe masraflarile mühim limanlarda 
lüzum görülecek fare itlafı cihazını ha
vi müteharrik dubalar iştirası ve tahaf
fuzhanelerle merkez idareleri ve emra
zı sariye hastaneleri ve liman ve şehir 
bakteriyolojihane binaları inşası ve bu 
binaların etüv ve bakteriyoloji ve sair 
bilûmum tesisatı ve 1240 numaralı ka-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Aynen kabul 
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nun mucibince inşa edilmiş olan binala
rın ilâvei inşaat ve tesisatı, 1267 nu
maralı kanun mucibince îcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilecek kadro muci
bince merkez hıfzıssıhha müessesesi ve 
şubelerinde istihdam edilecek memur ve 
müstahdemlerin ücretlerile müessese
nin tesisat ve mefruşatı ve sair masraf
ları ve 1933 senesi bütçe kanununun 
10 uncu maddesile verilen salâhiyete 
binaen istikraz edilen 500 000 liranın 
maafaiz 1934 senesine ait taksit bedeli 
ve buna müteferri masarifat umum mü
dürlüğün f azlai varidatından ve ihtiyat 
akçesinden 300 000 liraya kadar miktar
larının masraf bütçesinde açılacak hu
susî fasla tahsisat kaydile sarfına Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekili mezun
dur. 

MADDE 6 — Masraf bütçesindeki 
fasılların maddeleri arasında münakale 
yapmağa Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kili mezundur. 

MADDE 7 — Fare itlafı ameliyesine 
tâbi tutulan sefinelerde bu ameliyenin 
icap ettirdiği masraflar 1912 senesi bey
nelmilel Paris sıhhiye mukavelenamesi
nin on altıncı maddesine tevfikan sefine 
sahiplerinden istifa edilir. 

MADDE 8 — Kabotaj hakkını haiz 
elli safi tonilâtoya kadar (50 dahil) olan 
yelkenli ve motorlu gemiler için (500) 
numaralı rüsumu sıhhiye kanununun 
dördüncü maddesi mucibince verilen 
mücellet patentalar yirmi sefere mah
sus olup bu gemiler, kanunun birinci 
maddesinde gösterilen tonilâto resmin
den muaftır. 

MADDE 9 — Hudut ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğünün ücretli memur 
ve müstahdemlerile nakil vasıtaları kad
rosu merbut (D) cetvelinde gösteril
miştir. 

MADDE 10 — Bu kanun 
1934 tarihinden muteberdir. 

1 haziran 

MADDE 6 — Aynen kabul 

MADDE 7 — Aynen kabul 

İS 

MADDE 8 — Aynen kabul 

MADDE 9 — Aynen kabul 

MADDE 10 — Aynen kabul 



— 9 — 
MADDE 11 — Bu kanunun hüküm

lerini icraya Sıhhat ve içtimaî muave
net vekili memurdur. 

28 - I I -1934 
Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 

îk. V. S. 1. M. V. 
M. Celâl Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 

Mf.. V. 
Hikmet 

G. î. V. 
Ali Rana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Na, V 
Ali 

Zr. V. 
Muhlis 

MADDE 11 — Aynen kabul 



A - CETVELİ 

I ̂  
ı! 

| 
2İ 

Muhassasatm nev'i 

3| 
4I 
5| 

r» 

7j 

8 

i)i 

ıol 

11! 

Memurlar maaşı 

Ücretler 

Da imî müstahdemler ücreti 
Muvakka t müstahdemler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Mütekaidin, eytam ve eramil maaşı 

Gece pratikası ücreti 

Demirbaş 

Levazım 

Tenvi r ve teshin 
Matbu evrak 
Kı r t a s iye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

Harcırah 

Memur la r ha rc ı r ah ı 
Müfett iş ler ha rc ı rah ı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masraf ı 
Mükâleme ücret i 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Li ra 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

130 788 

136 140 
16 180 

J.52 320 

3 768 

2 000 

5 000 

13 350 

6 000 

10 000 
5 000 
3 000 
18 000 

8 000 

6 500 
1 500 
8 000 

200 
500 
700 

133 632 

135 060 
16 000 
151 060 

3 768 

1 500 

4 000 

15 000 

7 000 

12 000 
5 000 
3 000 
20 000 

9 000 

6 500 
1 500 
8 000 

200 
500 
700 

133 632 

135 060 
16 000 
151 060 

3 768 

1 500 

4 000 

15 000 

7 000 

12 000 
5 000 
3 000 
20 000 

9 000 

6 500 
1 500 
8 000 

200 
500 
700 
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% 
fe 

<ü 
n3 

-s a 
Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1 2 

13 

1 4 

15 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mütenevvi masraflar 

İcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Melbusat 
Kitap ve fennî risaleler muba
yaası ve neşriyat masrafı 
Bütün eşyamn nakliye ve amba
laj masraflarile posta ve banka 
nakli nukut ücreti 
Sigorta ücreti 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif masraflar 

Tamir 
Meremet 
Sarî hastaneler masrafı 
Tephir alât ve vasıtaları tamir 
ve işletme masrafı 
Tephir ve istihmam mevat ve 
levazımı 
Tıbbî ecza ve sahil sıhhiye labo
ratuarları masrafı 
Faki r yolcuların iaşe, tedfin ve 
tekfin masrafı 
Bulaşık masrafı 
İstanbul ve îzmir liman ve şe
hir bakteriyoloji müesseseleri 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 
Kira ile tutulacak vesait karşı
lığı 

Fasıl yekûnu 

1934 malî senesi için 

2 000 

6 500 
300 

10 000 

500 

6 000 
2 500 

25^800 

20 000 
3 000 

68 273 

7 500 

.15 000 

2 000 

100 
8 000 

5 000 

128 873 

18 000 
12 000 
24 000 

__4_650 
58 650 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

5 500 
300 

7 000 

500 

6 000 
3 000 
22 300 

20 000 
3 000 
68 273 

6 000 

13 000 

1 000 

100 
6 000 

7 000 
124 373 

25 000 
12 000 
24 000 

5 000 
66 000 

2 000 

5 500 
300 

7 000 

500 

6 000 
3 000 
22 3(K) 

20 000 
3 000 
68 273 

6 000 

13 000 

1 000 

100 
6 000 

7 000 
124 373 

25 000 
12 000 
24 000 

5 000 
66 000 
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F
as

ıl 
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10 

17 

18 

19 

20 

M
ad

de
 

II
 

1 
2 

1 

2 

Muhassasatm uev'i 

Reddiyat 

Geçen sene düyunu 

EsM seneler düyunu 

1931 senesi düyunu karşılığı 
1930 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Karşılıksız borçlar 

1928 senesinde tahakkuk edip 
Posta,telgraf ve telefon umum 

müdürlüğüne verilecek olan 
1928 senesinde tahakkuk edip 
1933 senesinde mahkeme ilâmile 
verilecek olan 

Fasıl yekûnu 

1715 numaralı kanunun 8 inci mad
desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 
tahsisatı 

Lira 

1 000 

4 000 

30 
30 

60 

5 683 

573 992 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

1 000 

4 000 

42 
252 

294 

4 

70 

74 

5 737 

579 438 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 000 

4 000 

42 
252 

294 

4 

70 

74 

5 737 

579 438 



fi - CETVELİ 
Fa

sıl
 

1 

1 

2 

M
ad

de
 

"||
 

l 
2 

l 
2 
3 
4 
5 

Varidatın nev'i 

Adi varidat 

Tonilâto rüsumu 
Mücellet patenta 

Fasıl yekûnu 

Fevkalâde varidat 

Naktî ceza hasılatı 
Bulaşık rüsumu 
Tevdiat faizleri 
Satılacak emval bedeli 
Hasılatı muhtelife 

Fasıl yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

mulıammcnatı 

Lira 

675 000 
6 000 

681 000 

4 000 
20 000 
5 000 
1 000 
7 500 

37 500 
718 500 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

700 000 
6 000 

706J)00 

4 000 
1 0 000 

2> 000 
1 000 
7 r>oo 

24 5CV0 

730 500 

Encümence 1 
tahmin edilen 1 

Lira 1 

700 000 
6 000 

706 000 1 

4 000 
10 000 
2 000 
1 000 
7 500 

2^ 500 1 

730 500 

Tekâlif ve rüsumun müstenit 
olduğu kanunların 

No. 

500 

1267 

Tarihi 

22 - nisan - 1340 

24 - mayıs- 1928 

C - CETVELİ 

Hulâsası 

Rüsumu sıhhiye kanunu 1 

Türkiye Cumhuriyeti merkez hıfzıssıhha müessesi hakkındaki 1 
kanunun üçüncü maddesi mucibince alınacak ücretler 1 



D - CETVELİ 

Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Umum müdürlük 
Daire müdürü 
Avukat (istanbul) 
Kâtip 

» 
Müvezzi 4 
Odacı 
Makinist muavini (Tenekeci) 
Marangoz ve boyacı 
Bahçıvan 

İstanbul (^Haydarpaşa) emrazı sariye ve istilâiye hastanesi 
Baştabip ücreti 
Mütehassıs tabip [1] 
Asistaü. 
Rontkf jn mütehassısı 
Başhemşire (Ecnebi) [2] 
Hemşire 
Has ,ta bakıcı hemşire 
Ecr sacı kalfası 
K'âtip 
JVıakinist ve etüv memuru 
Vlizmet otomobili şoförü 
Aşçıbaşı 
Aşçı yamağı 
Hademe 
Müteferrik müstahdem 

îzmir emrazı sariye ve istilâiye hastanesi 
Baştabip ücreti 
Asistan 
Kulak ve burun mütehassısı 
Başhemşire (Ecnebi) [3] 
Hasta bakıcı hemşire 
Kâtip 
Makinist ve etüv memuru 
Hizmet otomobili şoförü ve arabacı 
Aşçıbaşı 

1 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
1 

125 
100 
60 
50 
40 
30 
80 
60 
60 

j hastanesi 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
20 

n 
1 2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

100 
45 
60 
45 
110 
50 
35 
35 
60 
50 
50 
40 
30 
35 
30 

50 
60 
45 
110 
35 
60 
50 
50 
40 

[l] Biri kulak, boğaz ve burun, diğeri cerrahî ve ortopedi 
mütehassısıdır. Bunlar haftada üç gün muayyen saat dahi
linde vazife göreceklerdir. 

[2,3] Ecnebi bulunmadığı takdirde elli lira ücretle Türk 
hemşire istihdam olunur. 
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Memuriyetin nevi 

Hademe 
Müteferrik müstahdem 

İstanbul liman sahil sıhhiye merkezi 
Makine mühendisi 
Kâtip 

Etüv makinisti vo elektrik memuru 
Makinist 
Ateşçi 
Klayton makinisti 
Odacı 
Gece bekçisi 
Hasta bakıcı 
Tahaffuzhane amelesi 

İstanbul liman ve şehir bakteriyoloji müessesesi 
Asistan 
Hademe 

İzmir liman ve şehir bakteriyoloji müessesesi 
Mütehassıs bakteriyolog 
Tabip 
Kâtip 
Müntahzır 
Ka pıcı ve hademe 

Urla tahaffuzhanesi 
"'iStüv makinisti 
Ateşçi 
Tahaffuzhane amelesi 

Muhafızlar 
Başmuhafız 
Muhafız 
Transit muhafızı 
Fethiye sahil sıhhiye idaresinde mubahhir 
Silifke sahil sıhhiyesinde daimî amele 
Anamur sahil sıhhiyesinde daimî amele 

Nakil vasıtaları müstahdemini 
Kaptan 
Makinist 
Ateşçi 
Yağdancı 

Adet 

2 
12 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
3 

esesi 
1 2 

sesi 
1 1 
1 
1 
4 

1 
1 
2 

10 
40 
15 
1 
1 
1 

4 
4 
6 
1 

Ücret 

30 
30 

150 
80 
60 
90 
60 
35 
50 
30 
30 
35 
35 

60 
35 

200 
150 
70 
60 
30 

70 
35 
35 

40 
35 
35 
60 
15 
15 

90 
70 
40 
40 
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Memuriyetin nevi 

Tayfa 
Şoför 
Dümenci 
Sandalcı 

Adet 

15 
7 
8 

28 

Ücret 

35 
70 
40 
35 

51 

Nakil vasıtaları kadrosu [l] 

Adet 
2 
2 

21 
10 
2 
3 
1 
6 
1 
1 
2 

Nevi 
Kamyon 
Hizmet otomobili 
Sandal 
Motörbot 
istimbot 
Yük arabası 
Hizmet arabası 
Hayvan 
Vidanj makinesi 
Küçük klayton dubası 
Büyük » » 

[1] Nâkil vasıtalarının kullanılacağı yerlerin tayin vs 
tebdili ve işe yaramayanların kadrodan ihracı Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletine aittir. 



Sıra No 163 
Adliye vekâleti, 1933 senesi bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/972, Millî 
Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 28 152 liralık münakale yapılması hakkında 1/973, 
Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi bütçesinde 22 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/975, İktisat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 14 000 liralık münakale yapılması hakkmda 1/976, 
Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi bütçesinde 4 760 liralık münakale yapılması hakkmda 1/977, 
Hariciye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 8 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/985, Mil
lî Müdafaa vekâleti 1933 senesi deniz ve hava bütçelerinde 8 986 liralık münakale yapılması hak
kmda 1/989, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1933 senesi bütçesinde 74 986 lira 87 kuruşluk 
münakale yapılması hakkmda 1/999, Başvekâletle Hariciye vekâleti 1933 senesi bütçelerinde 
2 000 liralık münakale yapılması hakkmda 1/1007, Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 5 000 
liralık münakale yapılması hakkmda 1/1011, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 
13623 liralık münakale yapılması hakkında 1/1012 numaralı kanun lâyihalarile' idare heyetinin, 
Büyük Millet Meclisi 1933 senesi bütçesinde 2 000 liralık münakale yapılması hakkında 2/111 nu

maralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 

Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/972 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 7-V- 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1125 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı bütçesinde yeni bir fasıl açılarak münakale suretile 4 000 lira konulması hak
kında Adliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 1 - V - 1934 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucihesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

1683 numaralı mülkî ve askerî tekaüt kanununun 58 inci maddesi mucibince 30 seneyi bitire
rek tekaütlüklerini isteyen memurlara verilmesi lâzımgelen ikramiyeden dolayı 1932 senesinden 
4 000 lira bir borç kalmış ve bu borcun ödenmesi için mezkûr sene bütçesinde tahsisat kalmamış 
olduğundan yıllarca çalışmış ve tekaüt olmuş memurlara son bir muavenet olmak üzere verile-
gelınekte bulunan ikramiyeye ait bu borç için cari sene bütçesinde (932 malî senesi zarfında 
verilmesi lâzrm gelip ödenemeyen tekaüt ikramiyeleri) namile 504 numaralı yeni bir fasıl açılarak 
bazı tertiplerden tasarruf olunan (4 000) liranın bu fasla nakli zarurî görülmüş ve bu maksatla 
kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Adliye vekâleti 1933 malî yılı bütçesinde 4 000 liranın münakalesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Adliye bütçesinin merbut cetvelde gösterilen fasıl ve maddele-
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rinden 4 000 lira tenzil olunmuştur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tenzil olunan onehaliğ (1932 senesi zarfında verilmesi 
lâzımgelip ödenemeyen, tekaüt ikramiyeleri karşılığı) namile yeniden açılan 504 üncü fasla fev
kalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşr itarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun ıhülkmünü icraya Maliye veikili memurdur. 

l - V - 1 9 3 4 
Bş. V. . Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 

îsmet S. Saraçoğlu Zekâi S. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 
lk. V. ' S. t. M. V. G. I. V. ' Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Mtıhlis 

Münakale cetveli 

F. 

477 
478 
479 
489 
489 
500 

M. 

1 
2 

1 
2 
4 

Muhassasatın nevi 

Mefruşat 
Teshin 
Merkez müteferrikası 
Tamir 
İşletme 
Mahkemelerin diğer bilûmum masrafları 

Yekûn 

Tenzil 

200 
500 
800 
600 
400 

1 500 
4 000 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 28 152 liralık münakale yapılması hak
kında 1/973 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 7-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1129 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı kara bütçesinin bazı fasılları arasında 28 152 liralık münakale yapılması hak
kında Millî Müdafa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince l - V - 1 9 3 4 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte yüksek huzurlarına sunul
muştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

930 senesinde tahhakuk edip tesviye olunamayan ve karşılığı da senesi bütçesinde mevcut olan 
düyunun tesviyesi ve bu sene kışın şiddeti hasebile kolordu ve müessesatça harap ve yıkılan aksa
mın tamiri için senei haliye 'bütçesinin 703 üncü faslın 1 inci bedeli icar maddesinden 15 000 lira 
ve 708 inci faslın 1 inci tayinat maddesinden 197 lira ve 727 nci memnu mıntaıkalar faslından 
12 955 lira ki ceman 28 152 liranın tenzili ile bundan 27 955 lirasının 719 uncu inşaat faslına 
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ve 197 lirasının da 926 ncı faslın birinci 931 düyunu maddesine nakline zaruret hâsıl olmuştur. 
Bu maksatla kaleme alman kanun lâyihası raptan takdim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 28 152 liranın münakalesi
ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fa
sıl ve maddeleri arasında 28 152 liranın münakalesi yapılmıştır. 

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

Bş.V. 
İsmet 

îk. V. 
M. Celâl 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

M. M. V. Da. V. Ha. V. 
Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Büstü 

Mal. V. 
Fuat 

1 - V -1934 
Mf. V. Na. V. 

Hikmet Ali 
G. î. V. 

Ali Bana 
Zr. V. 

Muhlis 

F. M. 

Münakale cetveli 

Muhassasatm nevi Tenzil Zam 

703 
708 
727 
719 
726 

1 
1 

1 

Bedeli icar 
Tay inat 
Memnu mıntakalar istimlâk bedeli 
İnşaat, tamirat ve sabit tesisat masrafı 
1931 senesi düyunu karşılığı 

Yekûn 

15 000 
197 

12 955 

28 152 

27 

28 

955 
197 
152 

Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi bütçesinde 22 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/975 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1145 

7 - V - 1934 

Rfiyfik Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Jandarma umum kumandanlığı 1933 malî yılı bütçesinde münakale yapılması hakkında Dahi
liye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 29 - V -1934 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Maliye vekilliğinin mütaleanamesile birlikte takdim 
olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Jandarma teşkilâtında pek mühim bir mevki olan jandarma karakol kumandanlıklarında va
zifelerinin ehemmiyetile mütenasip ehliyetli küçük zabit bulundurmak gayesine varılabilmek 



için gerek ordudan ve gerekse jandarma kadrosundan gedikli ve temditli teminine çalışdmakta-
dir. Mütemadi teşvik ve tergıp neticesi olarak 933 malî senesi 'başında mevcudu 2073 olan gedikli 
ve temditli küçük zabit, onbaşı ve nefer halen 2437 olmuştur. 933 bütçesinin tanzimi sırasında 
diğer senelere kıyasen bu kadar gedikli ve temditlilerin jandarma kadrosuna alınacağı tahmin 
edilemediğinden bu miktar küçük zabit ve nefer için 933 bütçesine tahsisat konulmamıştı. Bir 
senelik tahsisatları mecmuu talimini elli bin lirayabaliğ olan bu efradın muhassasatlarının kısmı aza
mı umumî tasarruftan temin edilebilmiş ise de .sene nihayetine kadar bunların tahsisatları veri
lebilmek üzere Jandarma umum kumandanlık 933 bütçesinin 355 inci maaş faslına 16 000 lira ve 
933 senesi içinde müsademelerde şehit düşen ve yaralananlara verilmek üzere 2 000 liranın 377/2 
naktî tazminat maddesine ve müsademede ölen veesbabı sıhhiyeye binaen raporla itlaf edilen jan-
•dartm azahit ve efradının miri bineklerinin 1471 numaralı kununa tevfikan tazmini için de 2 000 
liranın 377 inci faslın üçüncü hayvan tazmini maddesine ve 932 senesinde şehit düşen ve yara
lanan zabitan ve efrada ve müsademelerde ölenhayvan sahiplerine verilmesi lâzımgeldiği halde 
senesi bütçesinde karşılığı olmadığından tesviye edilemeyen borçlara verilmek üzere 387 inci 
fasla da 2 000 liranın ilâvesine lüzum ve zaruret görülmüştür. 

Sene nihayetine kadar tasarruf edileceği merbut puslada gösterilen fasıl ve maddelerden cem
an 22 000 liranın tenzil edilerek yukarıda arzolunan maddelere nakline müsaadei devletleri arzo-
lunur efendim. 

1933 malî yılı Jandarma umum kumandanlığı bütçesinde 22 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Jandarma umum kumandanlığı bütçesinin muhtelif fasıl ve mad
deleri arasında ilişik cetvelde yazılı olduğu üzere 22 000 liranın münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili ımemurdur. 29 - IV -1934 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet S. Saraçoğlu Zekâi 8. Kaya Dr. T. Büstü • Fuat Hikmet Ali 

Ik .V . ' S. î. M. V. G. î. V. ' Zr .V. 
Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

F. 

387 

M. 

367 
371 
372 

384 
385 
355 
377 
377 

2 
1 
3 

1 

2 
3 

Münakale cetveli 

Muhassasatın nevi 
Müfettişler harcırahı 
İaşe bedeli 
Zabitan hayvanatından maada bilûmum hayvanatın 
muytabiye, nal ve mıh mubayaa bedeli 
Geçen sene düyunu 
1931 senesi düyunu karşılığı 
Maaşatı umumiye 
1475 numaralı kanun mucebince verilecek tazminat 
1471 » » y> y> hayvan 
tazminatı 
1471,1475,1861 numaralı kanunlar mucibince 1932 
malî senesi zarfında verilmesi lâzım gelip ödenemeyen 
İkramiye ve tazminat karşılığı 

Yekûn 

Tenzil 
lira 

5 250 
4 450 

2 500 
3 500 
6 300 

Zam 
Lira 

16 000 
2 000 

22 000 

2 000 

2 000 
22 000 
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İktisat vekâleti İ933 senesi bütçesinde 14 000 liralık münakale yapılması hakkında İ/Ö76 nu

maralı kanun lâyihası 

T. G. 
Başvekalet 7 - V - 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1147 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İktisat vekilliğinin 1933 malî senesi bütçesinde münakale yapılması hakkında İktisat ve Maliye 
vekilliklerince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 29-IV-1934 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Vilâyetin 1933 bütçesi 632 nci faslının 1 ve 2 nci maddelerine konulan (12 500) lira sene zar
fında stajyer olarak bir memurun gönderilmesine ihtiyaç .hâsıl olmadığı ve ihiç bir stajyerede yar
dıma lüzum görülmediğinden tamamen tasarruf edilmiş ve 635 inci faslın 2 nci diğer madenler 
faslına mevzu tahsisattan daha (1 500) liranın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. İşbu (14 000) 
liradan Vekâlet memurininin müteaddit 'binalarda oturması dolayisile 620 inci faslın ikinci telefon 
mükâlemesi tertibine konulan tahsisat kâfi gelmediğinden bin lirasının bu fasla ve deniz ve hava 
müsteşarlığı 1933 senesinde teşkili dolayisile mevz utahsisat tahminatı ihtiyaca kâfi gelmemiş 
ve yatlar masarifi için daha (13 000) lira ilâvesine lüzum görüldüğünden bu miktarın da 248 inci 
fasla nakline zaruret hâsıl olmuştur. 

1933 malî yılı İktisat vekilliği bütçesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1933 malî yılı İktisat vekâleti /bütçesinin mulhtelif fasıl ve maddeleri arasında 

ilişik cetvelde yazılı olduğu veçhile 14 000 liranın münakalesi yapılmıştır. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 29 - IV -1934 

Bş.V. Ad.V. M.M.V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. ftüştü Fuat Hikmet Ali 

l k . V . S. î. M.V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. Befik Ali Bana Muhlis 

Münakale cetveli 
M. Muhassasatın nevi Tenzil Zam 

632 
632 
635 
620 
648 

1 
2 
2 
2 

7 
5 
1 

500 
000 
500 

Staj ve ihtisas için harice gideceklerin harcırahları 
Staj ve ihtisas için harice gönderileceklere yardım 
Diğer madenler 
Mükâleme bedeli 1 000 
Deniz ve hava işleri müsteşarlığı teşkilâtı ile kılavuz
luk ve romorkörcülük ve Devlet reisine ait deniz va
sıtaların maaş, ücret ve sair bilûmum masrafları 13 000 

Yekûn 14 000 14 000 
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Milli Müdafaa vekaleti 1933 senesi kara bütçesinde 4 760 liralık münakale yapılması hakkın

da 1/977 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 7 - V - 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1149 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 malî yılı Kara bütçesinde münakale yapılması hakkında Millî 
Müdafaa ve Maliye vekilliklerince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 29 - IV - 1934 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Sovyet Hükûmetile aktedilen itilâfname mucibince açılacak krediden alınan harp malzemesini 
tetkik ve tesbit etmek üzere Sovyet hükümetine gönderilen Heyetin harcırahına verilmek üzere 
senei haliye bütçesinin 710 uncu faslının üçüncü askerî fabrikalara verilecek sipariş maddesinden 
4 760 liranın tenzili ile 713 üncü Avrupa fabrikalarına gönderilecek heyetin harcırahı faslına nak
line zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu maksatla kaleme alınan kanun lâyihası rapten takdim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 malî yılı kara bütçesinde 4 760 liranın münaka
lesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâletinin 1933 senesi kara (bütçesinin 710 uncu faslının üçün
cü Askerî faıbrikalara verilecek sipariş maddesinden 4 760 liranın tenzili ile 713 üncü Avrupa 
fabrikalarına gidecek heyetin harcırah masrafları faslına 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. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

îk.V. S.I.M.V. G.Î.V. Zr.V. 
Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

Hariciye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 8 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/985 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 9 - V- 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1153 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Hariciye vekâleti bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 8 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 7 - V - 1934 te Yüksek Meclise 

Ha. V. 
Dr. T. Büstü 

Mal. V. 
Fuat 

29-IV-1934 
Mf. V. Na. V. 

Hikmet Ali 
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arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve ilişiği cetvellerle yüksek huzurlarına sunul
muştur efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Mucip sebepler lâyihası 

Mayıs 1934 ayı içinde Cenevrede toplanacak olan Silâhları bırakma konferansına iştirak 
eyliyecek olan heyeti murahassaanızınn ve Balkan misakı dolayisile vuku bulan davet üzerine Bük
reş ve Atinaye seyahat edecek olan heyetimizin yol masraflarile yevmiyelerine karşılık olmak 
üzere 8 000 liranın mulhtelif tertiplerden tenzil edilerek 421 inci faslın 1 inci maddesine nakline za
ruret hâsıl olmuş ve bu maksadı temin en ilişik kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

1933 Hariciye "bütçesinde 8 000 liralık münakale icrası hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1933 malî yılı Hariciye vekâleti bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasmda 

ilişik cetvelde yazılı olduğu veçhile 8 000 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. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekdi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 

îk.V. S. î. M.V. G. î. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

Mal. V. 
Fuat 

7-V-1934 
Mf. V. Na. V. 

Hikmet Ali 

F. M. 

411 
413 
413 
416 
423 
421 

1 
1 
2 

l 

Muhaassasatm nevi 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Merkez melbusatı 
Beynelmilel müessesat ve cemiyeti akvam 
Muhtelit hakem mahkemeleri ücret ve masarifi 
Hükümetlerle muahede ve mukavele aktine memur 
edileceklerle müstahdemine verilecek ücret, hakkı hu
zurlar ve harcırah ve kongrenin sair masarifi 

Yekûn 

Tenzil 
Lira 

4 000 
700 
300 

2 000 
1 000 

Zam 
Lira 

8 000 

8 000 

8 000 
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Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi deniz ve hava bütçelerinde 8 986 liralık münakale ya

pılması hakkmda 1/984 numaralı kanun lâyihası 

T. G. 
Başvekâlet 12-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1199 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı hava ve deniz bütçelerinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 8 986 liralık müna
kale yapılması hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 10 - V - 1934 ite Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve münakale cetveli ile birlikte arzedilmiş-
tir efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1 — Kara teşkilâtına dahil ihtiyat zabit ve gedikli küçük zabit mekteplerinden hava kuvvet
lerine verilen zabitan ve küçük zabitan ile hava teşkilâtında bulunan gedikli ıküçük zabitlerden 
bir kısmının terfileri ve efradın da hizmetlerinin birinci senelerini ikmal ettiklerinden <mayıs ma
aşları için bütçedeki tahsisatın kâfi gelmediği. 

2 — Gedikli küçük zabitlerden bir kısanının teehıhül etmiş olduklarından bütçedeki tahsisatın 
bu matluplarına kâfi gelmediği. 

3 — Diyarbekirde ikinci tayyare meydanının icrasına bütçede tahsisatın mevcut olmamasın
dan verilemediği cihetle merbut münakale kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa vekilliği 1933 malî yılı hava ve deniz bütçelerinin muhtelif fasıl 
ve maddeleri arasında 8 986 liralık münakale yapılması hakkında kanan lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 malı yılı hava ve deniz bütçelerinin muhtelif fasıl 
ve maddeleri arasında ilişik cetvelde yazılı olduğu üzere 8 986 liranın münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu Ikanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu Ikanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

10 - V -1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 

îsmet S. Saraçoğlu Zekât Ş. Kaya S. Kaya Fuat Ali 
îk. V. ' S. t. M. V. G. I. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 
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Münakale cetveli 

M. Muhassasatın nevi Tenzil Zam 

Millî Müdafaa Vekâleti ( Hava ) 
744 3 Mahrukat 1 700 

Millî Müdafaa Vekâleti ( Deniz ) 
761 Maaşatı umumiye 2 000 
784 Ecnebi mütehassıslar 5 286 

Millî Müdafaa Vekâleti ( Hava ) 
731 Maaşatı umumiye 8 500 
734 1107 numaralı kanun mucibince gedikli küçük 

zabitana verilecek aile zammı 300 
759 1 Bedeli icar 186 

Yekun 8 986 8 986 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1933 senesi bütçesinde 74 986 lira 87 kuruşluk münaka
le yapılması hakkmda 1/999 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 13 - V - 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1225 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği 1933 malî senesi bütçesine tahsisatı fevkalâde itasına dair 
tanzim ve icra Vekilleri Heyetince 10 - V - 1934 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

4 nisan 1933 tarihli kinin tedarik ve furuhtu hakkındaki kanunun 4 üncü maddesini tadil eden 
26 nisan 926 tarihli ve 827 numaralı kanun mucibince satılacak kinin bedelinin bir taraftan mu-
vazenei umumiyeye irat kaydı vediğer taraftan da yine senesi zarfında kinin mubayaa edilmek üzere 
faslı mahsusuna tahsisat olarak ilâvesi icabetmekte bulunmakla 1933 malî senesi zarfında satılıp irat 
kaydedilen kinin bedeli olan 74 986 lira 87 kuruşun Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 1933 
senesi bütçesinde (Devlet kinini) namile açılacak faslı mahsusa tahsisat kaydinin teklifine lüzum 
hâsıl olmuştur. 

Sıhhat ve içtimaî muaveyıet vekâletinin 1933 malî senesi bütçesine tahsisa
tı fevkalâde itasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 1933 malî senesi bütçesinde açılacak 
faslı mahsusa, 26 - IV -1926 tarih ve 827 numaralı kanun mucibince satılan kinin bedellerin
den hâsıl olan 74 986 lira 87 kuruşun tahsisat olarak kaydile ayni maksat için devren istima
line ait muamele tasdik edilmiştir. 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad.V. M. M. V. Da. V. 
îsmet S. Saraçoğlu Zekâi S. Kaya 

Ik. V. ' S. t M. V. G. t V. ' Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

Ha. V. V. 
S. Kaya 

Mal. V. 
Fuat 

10-V-1934 
Mf. V. Na. V. 

Ali 

Başvekâletle Hariciye vekâleti 1933 senesi bütçelerinde 2 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/1007 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 17 - V - 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1299 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Başvekâlet bütçesinden Hariciye vekilliği bütçesine iki bin liranın münakalesi 
hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 13 - V - 1934 te Yüksek Reisliğe sunulması ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1 - VI-1934 tarihinde Kilisekent mevkiinde toplanacak olan Türk İran tahdidi hudut komis
yonu azalarının 934 malî senesi bütçesinin tatbikinden evvel hareketleri icap ettiğinden ve 933 malî 
senesi bütçesinin Hariciye vekâletine ait 424 üncü tahdidi hudut komisyonu ücret, harcırah, masa
rifi idare ve kule masrafı tertibindeki tahsisat da tamamen sarf edilmiş olduğundan gidecek olan 
bu heyetin masraflarile kule için mubayaa olunacak çimento bedelinin verilebilmesi için Başvekâ
let bütçesinin 65 inci muhtelif evrak hazinelerinin tasnifi faslından tasarruf edilen 2 000 liranın ten
ziline ve mezkûr fasla münakale suretile ilâvesine lüzum hâsıl olmuş ve merbut kanun lâyihası bu 
esasa göre tanzim edilmiştir. 

1933 malî yılı Başvekâlet bütçesinden iki bin liranın Hariciye vekilliği büt
çesine münakalesi hakkında kanım lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Başvekâlet bütçesinin 65 inci muhtelif evrak hazinelerinin tasnif 
ve tevhidi masrafı faslından 2 000 liranın Hariciye vekâleti bütçesinin 424 üncü Tahdidi hudut 
komisyonu ücreti, harcırah, masarifi idare ve kule masrafı tertibine münakale 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. 
îsmet S. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ik. V. * S. 1. M. V. G. î. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Mal. V. 
Fuat 

13-V-
Mf. V. 

Hikmet 

• 1934 
Na. V. 
Ali 
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Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 5 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/1011 nu

maralı kanun liyâhası 

T. C. 
Başvekâlet 20 -V -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1309 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesinde 5 000 liralık münakale yapılması hakkında hazırla
nan ve îera Vekilleri Heyetince 17 - V - 1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesi ile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

2389 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince Konya ovası sulama idaresine yapılan 12 000 
lira yardım mezkûr müesseseden açıkta kalan memur ve müstahdemlerin eski senelerden müteda-
hil matlubatına sarfedikniştir. 

Haliye ve sabıka varidatından tahsilatın durması yüzünden müessesenin bütün masrafları ya
pılamadığı gibi vazife başındaki memur ve müstahdemlerinin şubat, mart aylıkları verilememiş mü
teakip hir kaç aya ait aylıkların da verilemeyeceği anlaşılmıştır. Binaenaleyh malî bir müzayaka 
içinde bulunan bu idareye yeni bir yardım yapmak zarureti hâsıl olmuştur. Bu ihtiyacın karşı
lığı vekâlet bütçesinin merbut münakale cetvelinde yazılı fasıllarından temin edilmiş olduğundan 
merbut kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

1933 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesinde 5 000 liralık münakale yapılması hak
kımda kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yıli Ziraat vekâleti bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında 
merlbut cetvelde yazılı olduğu veçhile 5 000 liranın münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Konya -ovası sulama idaresinin 1933 malî senesi 'bütçesinin (B) cetvelinde 
2389 sayılı kanunla açılan (Umumî muvazeneden yardım) isimli 5 inci fasla daha 5 000 lira ilâ
ve olunmuştur. 

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

17 - V -1934 
Bş. V. Ad. V. M.M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 

İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya l Fuat Hikmet Ali 
lk. V. S. î. M. V. G. 1. V:. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 
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M. Muhassasatın nevi Tenzil Zarri 

Levazım ve alâtı fenniye 300 
Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mektep ve 
yol masrafları 
Ziraî kurslar 
Muzır hayvanlar ve hastalıklarla mücadele masrafı 
Islah istasyonları tecrübe tarlaları pamuk, tohum, tek
sir çiftliği 

690 Konya ovası sulama idaresine yardım 

Yekûn 

670 
674 

676 
677 
678 

0 
0 

4 
1 
3 

200 
500 
000 

000 

000 
5 000 
5 000 

Millî Müdafaa vekilliği 1933 senesi kara bütçesinde 13 623 liralık münakale yapılması hakkında 
1/1012 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet . 20 - V -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1321 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa, vekilliği 1933 malî yılı kara bütçesinde 13 623 liranın münakalesi hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - V - 1934 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1 — Memuriyeti mahsusa ile ecnebi memleketlere gidecek memurların harcırahlarının temini 
için; 

2 — B u sene alınan nakliye tahsisatı kifayet etmediğinden geri kalan efradın celbi için; 
3 — 931 senesinden tahakkuk edip tesviye olunamayan borçlara sarf edilmek üzere. 

Senei haliye bütçesinin 708 inci faslının ikinci hayvan yem maddesinden 13 623 liranın tenzili 
ile bundan 1 030 lirasının 721 inci memuriyeti mahsusa ile Avrupaya gidecek memurların har
cırahı faslından ve 10 000 lirasının 712 inci nakliyat faslından ve 2 593 libasının da 726 mcı 
faslın birinci 931 senesi düyunu maddesinden nakline zaruret hâsıl olmuştur. 

Millî Müdafaa vekilliği 1933 bütçesinde 13 623 liralık münakale 'yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 malî yılı kara bütçesinin 708 inci faslının 2 nci 
hayvan yem bedeli maddesinden 13 623 liranın tenzili ile 10 000 lirasının 712 nci nakliyat fas
lına ve 1 030 lirasının 721 inci memuriyeti mahsusa ile ecnebi memleketlere gönderilecek zabit 
ve memurlar harcırahı faslına ve 2 593 lirasının da 726 nci faslın birinci 1931 senesi düyunu 
karşılığı maddesine münakalesi yapılmıştır. 



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

İ9-V-İ934 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. Da.V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V,' 

İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya Fuat Hikmet 
îk. V. S. t M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

îdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 senesi bütçesinde 2 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 2/111 numaralı kanun teklifi 

T.B.M.M. 
îdare amirliği 10 -V -1934 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 1549/5962 

Yüksek Reisliğe 

1933 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 2 inci faslının 1 inci aza harcırahı madde
sinden (2 000) lira tenzil edilerek ayni sene bütçesinin 8 inci faslının 1 inci müteferrika ve masa
rifi gayrimelhuza tertibine zam ve ilâvesi için âtideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve tek
lif eyleriz. 

İdare âmiri îdare âmiri îdare âmiri 
M. Ali L Ferit 

MADDE 1 — 1933 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 2 inci faslının 1 inci aza 
harcırahı maddesinden (2 000) lira tenzil edilerek ayni sene bütçesinin 8 inci faslmm 1 inci müte
ferrika ve masarifi gayrimelhuza maddesine zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun tarihi neşrinden muteberdir . 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M> No. 108 ' 22-V-1934 
Esas No. 1/972, 973, 

975, 976, 977, 985, 989, 
999,1007,1011,1012, 

2/111 
Yüksek Reisliğe 

Umumî Muvazeneye dahil bazı daire bütçelerinde münakale yapılmasına ve kinin satış bedelin
den hâsıl olan paranın bütçeye tahsisat kaydedilmesine dair olup muhtelif tarihlerde encümenimi
ze havale buyurulan on iki adet kanun lâyihası ayrı ayrı tetkik edildi. 

Teklif olunan lâyihalarla, esbabr mucibelerinde izah olunan ihtiyaç ve zaruretler sebebiîe ya
pılması istenilen münakale miktarı J.15 461 liradan ibaret olup bu yekûndan 16 000 lirası Jandar-
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ina umum kumandanlığı bütçesinin maaşa/ti umumiye tertibine naklen zammedilmesi istenilen tah
sisattır. 2 378 numaralı kanunla bu tertipten diğer bir tertibe münakale icra edilmiş olduğuna 
ve münakale icra edilen tertiplerden diğer tertiplere tahsisat naklolunamayacağı da muhasebei 
umumiye kanununun 57 inci maddesinde gösterilmiş bulunmasına binaen bu sebeple bu tertip için 
istenilen münakale miktarı kabul edilmemiştir. 

Memnu mıntakalar dahilinde istimlâk edilen mahaller sahiplerine verilmek üzere Millî Müda
faa vekâleti kara kısmı bütçesine konulmuş olan tahsisattan inşaat tertibine nakli istenilen 12 955 
liranın dahi. tenzili muvafık görülmemiştir. 

Yüksek heyetin tasvibine iktiran eden 2420 numaralı kanunun ikinci maddesine bağlı (2) 
numaralı cetvel mucibince, 532 inci faslın 2 inci maddesine zammedilen 6 684 liralık 
tahsisatın 531 inci faslın 2 inci maddesine ait olduğu anlaşılmış ve bu yanlışlığın tas
hihi için «ncümenimizce lâyihaya bir madde konulmuştur. 

Teklif olunan lâyihalar birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heye
tin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis Reisvekili M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt Bursa Çorum Erzurum 

M. Şeref Mükerrem İhsan Dr. Galip Mustafa Aziz 
İstanbul izmir Kırklareli Konya Sivas Yozgat 
Sadettin Kâzım * Şevket A. Muzaffer M. Remzi S. Sırrı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

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

kanun âyihası 

MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei 
umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut 
(1) numaralı cetvelde yazılı fasıllarından 
86 686 lira tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tenzil 
olunan mebaliğden 82 686 lirası (2) numaralı 
cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve 
4 000 lirası da Adliye vekâleti bütçesinde (1932 
senesi zarfında verilmesi lâzımgelip ödenemeyen 
tekaüt ikramiyeleri karşılığı) adı altmda yeni
den açılan 504 üncü fasla fevkalâde tahsisat 
olarak konmuştur. 

MADDE 3 — Konya ovası sulama idaresi 
1933 malî senesi bütçesinin (B) cetvelinde 2389 
saydı kanunla açılan (Umumî muvazeneden yar
dım) isimli 5 inci fasla 5 000 lira ilâve edilmiş
tir. 

MADDE 4 — 2420 numaralı kanunun 2 inci 
maddesine merbut (2) numaralı cetvelde Maarif 

vekâleti bütçesine zammedilen 6 684 liranm fa
sıl ve madde numaralarile unvanı aşağıdaki şe
kilde tashih edilmiştir. 

Fasıl Madde 
531 2 Masarifi idare, laboratuar ma

sarifi, telefon tesisatı ve mükâ-
leme bedeli. 

MADDE 5 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletinin 1933 malî senesi bütçesinde açılacak 
faslı mahsusa 26 nisan 1926 tarih ve 827 numa
ralı kanun mucibince satılan kinin bedelinden 
hâsıl olan 74 986 lira 87 kuruşun tahsisat olarak 
kaydile ayni maksat için devren istimaline ait 
muamele tasdik edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 



F. M. 
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[1] NUMAKALI CETVEL 

Muhassasatın nevi Lira 

2 1 Aza harcırahı 

BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 

2 000 

BAŞVEKÂLET 

65 Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi masrafı 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

385 1 1931 senesi düyunu karşılığı 

2 000 

6 000 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

411 1 Bedeli icar 

413 Mütenevvi masraflar 
1 Masarifi muhakeme 
2 Merkez melbusatı 

416 Beynelmilel müessesat ve Cemiyeti Akvam 

423 Muhtelit hakem mahkemeleri ücret ve masarifi 

Fasıl yekûnu 

4 000 

700 
300 

İ 000 

2 000 

1 000 

ADLİYE VEKÂLETİ 

477 

478 

479 

489' 

1 
2 

1 
2 

Mefruşat 
Teshin 

Merkez müteferrikası 

Vesaiti nakliye masrafı 
Tamir 
işletme 

500 4 Mahkemelerin diğer bilûmum masrafları 

İKTİSAT VEKÂLETİ 

632 Staj ve ihtisas masrafları 
1 Staj ve ihtisas için harice gideceklerin harcırahları 
2 Staj ve ihtisas için iharice gönderileceklere yardım 

Fasıl yekûnu 

200 

500 

800 

600 
400 

1 000 

1 500 

Fasıl yekunu 

7 500 
5 000 
12 500 

635 2 Diğer madenler 1 500 



— 16 — 
F. M. Muhassasatm nevi Lira 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

670 Levazım ve alâtı fenniye 

674 Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mektep ve yol masrafları 

676 4 Ziraî ıkurslar 

677 1 Muzur hayvanlar ve hastalıklarla mücadele masrafı 

678 3 Islaih istasyonları, tecrübe tarlaları, pamulk tohumu teksir çiftliği 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

703 1 Bedeli icar • 15 000 

300 

200 

500 

2 000 

2 000 

708 1 Tayinat 197 
2 Hayvan yem bedeli 16 743 

Fasıl yekûnu 16 940 

710 3 Askerî fabrikalara verilecek sipariş 4 760 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

744 3 Mahrukat 1 700 

761 

784 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

Maaşatı umumiye 

Ecnebi mütehassıslar 

YEKÛN 

2 000 

5 286 

"86~686~ 

[2] NUMARALI CETVEL 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

8 1 Müteferrika ve riyasetin tensibine göre sarfedilecek gayriımelhuza 2 000 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

377 2 1475 numaralı kanun mucibince verileceik tazminat 2 000 
3 1471 numaralı kanun mucibince verilecek hayvan tazminatı 2 000 

Fasıl yekûnu 4 000 

387 1861, 1475 ve 1471 numaralı kanunlar mucibince 1932 malî senesi zarfında 
verilmesi lâzımgelip ödenemeyen ikramiye ve tazminat karşılığı 2 000 
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F. M. Muihassasatın nevi Lira 

HARİCİYE VEKÂLETİ l 

421 1 Hükümetlerle muahede ve mukavele aktine memur edileceklerle müstah
demine verilecek ücret, ıhakkı ihuzurlar ve (harcırajh ve kongrenin sair 
znasarifi 8 000 

424 Tahdidi ihudut komisyonu ücreti, harcıraih, masarifi idare ve kule masrafı 2 000 

? İKTİSAT VEKÂLETİ 

620 2 Mükâleme bedeli 1 000 

648 Deniz ve hava işleri müsteşarlığı teşkilâtı ile kılavuzluk ve romonkörcülü-
ğun ve Devlet Reisine ait deniz vasıtalarının maaş, ücret ve sair bilûmum 
masrafları 13 000 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

690 Konya ovası sulama idaresine yardım 5 000 

MİLLİ MÜKAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

693 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikra 
miyesi 

712 Nakliyat 

713 Avrupa fabrikalarına gidecek heyetin harcıraih masrafları 

719 înşaat,tamirat ve sabit tesisat masrafları 

721 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi memleketlere gönderilecek zabit ve me
murlar harcırahı 

726 1 1931 senesi düyunu karşılığı 

MİLLİ MÜKAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

731 Maaşatı umumiye 8 500 

3 120 
10 000 
4 760 
15 000 

1 030 
2 790 

734 1107 numaralı kanun mucibince gedikli küçük zahitana verilecek aile 
zammı 300 

739 1 Bedeli icar 186 

YEKÛN 82 686 

»»+««» *"• 
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İrrtosarlar kiaresi 1934 senesi bütçesi hakkında 1/870 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 1- III -1934 
Sayı: 6/463 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

inhisarlar umum müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçesine dair olup İcra 
Vekilleri Heyetinin 28-11-934 toplanışında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvellerde birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Masraf bütçesi 

İnhisarların birleştirilmesi üzerine memurların adet ve ücretlerinden ve idare 
masraflarından 1933 bütçesinde mümkün olan tenkihat yapılıp tesbit edilmişti. 
Daima tasarrufa riayet edilmek ve bunun her vesile ile imkânları araştırılarak 
geçirilmekte olan 1933 senesindeki tecrübe ve tatbikatın neticelerine göre mas
raf bütçesinden önümüzdeki sene için daha bir miktar tenzilât yapılabildi. Tak
dim olunan bütçenin bazı tertiplerindeki fazlalıklar da ayrıca bu tasarruflarla 
karşılandı. Tahsisatları artırılan tertiplerin başlıcası ya inşaat gibi şeklini de
ğiştiren kıymetlere, ya yangın söndürme malzemesi gibi tehiri caiz olmayan 
ihtiyaçlara, veya idarenin koruma sandığına muavenet gibi İnhisar memurla
rını ati endişesinden kurtarmak ve müesseseye bağlamak için yapılması hatta 
gecikmiş pek müstacel ve hayatî zaruretlere münhasırdır. 

Memur adet ve ücreti üzerinde kayde şayan bir değişiklik yoktur. Esasen 
1931 den beri her sene İnhisarlar kadrosunda ehemmiyetli tenkihat yapılmış ve 
idarelerin birleştirilmesile bu ameliye imkânın son haddine vardırılmış olmak 
itibarile yeniden bir tenkihat icrası kabil olamadığı gibi her sene tenkihat ve 
tensikat ameliyesine maruz kalmanın İnhisar memurlarında uyandırdığı telâş ve 
heyecam dindirmek ve bunun için kadrolara bir istikrar vermek zarureti nokta
sından da muvafık değildir. İnhisarlar idaresinin tâbi olduğu kanunî kavait 
ve şeraitin ve mevzuundaki tenevvüün müsaadesi nisbetinde işleri ve muame
leleri basitleştirip tatbik ve icrasını kolay usullere bağlamak, mevcut memur
ların umumî ve vasatî seviyelerini yükseltmek ve her memuru kendisine tevdi 
olunan işleri yapmağa sevk ve icbar etmek, yeniden hizmete alınacak olanların 
vasıflarına ziyadesile dikkat göstermek yolunda İnhisarların tevhidinden beri 
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mütemadi gayretler sarfedilmekte olduğundan bu tarzda çalışma yolunu tutmuş 
olan her müessese için olduğu gibi inhisarlar idaresi için de husulü matlup ve 
mümkün olan diğer her nevi tasarruf gibi kadro tasarrufatını da bu gayretlerin 
zamanla vereeeği tabiî neticelerinden beklemek zaruridir. Birinci faslın mad
delerinde değişiklik görülmemesinin sebebi budur. 

Merkez ve mülhakat masrafları 

Fasıl: 2 - Madde :1 
İdarehane ve satış depoları kirası 

Bu madde idare teşkilâtının merkez ve mülhakatta işgaline mecbur olduğu bina
ların ve satış depolarının ve mamulat ambarlarının kiralarını ihtiva eder. 

Her üç idarenin 1932 bütçelerinde bu nevi masarifin karşılığı 261 500 liraya ba
liğ iken 1933 bütçesine 175 000 lira tahsisat konulmuş idi. Bu tahsisatla 540 idare
hane, satış deposu ve mamulat ambarı kiralanarak bunlar için şimdiye kadar 
131 980 lira verilmiş olduğundan sene sonuna kadar verilecek kiralar da nazarı iti— 
bare alınarak 1934 senesi için, geçen seneden 25 bin lira noksanile, 150 000 lira tek
lif olunmuştur. 

Madde : 2 
Harcırah 

1933 bütçesinde memurlar için ayrı müfettişler için ayrı harcırah maddeleri ko
nulmuş idi. Her ikisi de ayni fasıl içinde olduğu gibi masrafın mahiyeti de bir ol
duğundan bu sene bir maddede birleştirilmiştir. 

1932 senesinde bu hizmet için 176 000 liralık tahsisat istimal edilmiştir. 1933 se
nesinin 7 aylık muamele ve ihtiyacm icap ettirdiği sarfiyat nazarı dikkate alınarak 
önümüzdeki sene için 1933 tahsisatı olan 140 000 liranın aynen konulması zarurî 
görülmüştür. 

Madde : 3 
Mahkeme masrafı 

1933 bütçesinde mahkeme masrafı olarak 80 000 lira tahsis edilmiş idi. 
Af kanunu mucibince davaların bir kısmından feragat edilmiş olduğuna göre 

1934 senesi için 60 000 lira kâfi görülmüştür. 

Madde: 4 
Akçe nakliyesi 

Memleketin muhtelif taraflarından merkezimize gelmekte olan paraların müra-
selâtını Ziraat bankası deruhde etmiştir. 

Beher lira için dört para hesabile verilmekte olan nakliye ücretinin ve posta bu
lunmayan yerlerde posta merkezlerine kadar para şevki için ihtiyar olunan masraf
ların karşılığı olarak geçen seneden 5 000 lira noksanile 5Q 000 lira konulmuştur, 
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Madde : 5 

idare masarifi 

Bu maddeye konulan tahsisat 1933 bütçesinin idare masrafı, mükâleme ve mu
habere ücreti ve melbusat bedeli namların daki üç madde ile ifası derpiş edilen hiz
metlerin karşılığıdır ve geçen seneden 8 000 lira noksanile 240 000 lira olarak ya
zılmıştır. 

Kırtasiye, tenvir ve teshin, su, elektrik, reklâm nevinden olmayan ilânlar, nu
munelik mamulât, evrakı matbuayı ihzar eden matbaa masarifi umumiyesi ve sair 
bütçenin diğer tertiplerinde karşılığı bulunmayan idare masraflarını ihtiva eden 
bu maddeye ayni mahiyette olan mükâleme ve muhabere ücreti ve bazı odacı, bek
çi, şoför, sevkıyat memuru, tahsildar gibi müstahdemlere verilmesi zarurî olan el
bise, potin, kaput, muşamba gibi melbusat bedeli gibi masraflar da ithal olunmuş
tur. 

Madde : 6 

Kurs masrafı 

Tütün, içki ve tuz gibi muhtelif şubeleri ihtiva eden inhisarlar idaresi memurla
rının kendi vazifelerine müteallik mevzuatı ve bunları muamelâta tatbiki tarzları
nı öğrenmek ve vazifelerini bilerek ve tereddüt etmeyerek yapmalarını temin et
mek üzere idarei merkeziyede bir kurs açılması geçen sene tekarrür ederek tedris 
ücretile talebenin yol ve ikamet masrafları ve müteferrik masarif için 1933 bütçe-
sile 38 000 lira* tahsis edilmiştir. 

Bu kurs 20 haftalık bir devreyi ihtiva etmek üzere 45 talebe ile bu sene eylülün
de açılmıştır. Birinci devre ikmal edilmek üzeredir. İkinci devre yakında açılacak
tır. 

Beş aylık tecübe ve tatbikat kurstan beklenen f aidelerin tahakkuk etmekte oldu
ğunu göstermiştir. Gelecek sene zarf mda da derslerin devamını temin için talebe yev
miye ve harcırahı, tedris ücreti ve kurs masarifi için, içinde bulunduğumuz sene 
zarfında ihtiyar olunan masraflar nazarı dikkate alınarak bu maddeye 8 000 lira 
noksanile 30 000 lira konulmuştur. 

Tecrübe, ıslâh ve mücadele masrafı 

Fası l : 3 - Madde: 1 

Fennî tecrübeler masarifi 

Bu madde Maltepe ve Samsun tecrübe istasyonlarının umumî masraflarile kim-
yahane masarifi; muhtelif mahallerde de tütün çiftçilerine verilen camekânlar 
ve tütün kalbur makineleri bedeli, tütün monografisi ve tütün haritasının tabı 
ücreti ve fen memurlarının seyahat harcırahlarını ihtiva etmektedir . 

1933 sençsinde verilen tahsisat ile Maltepe tecrübe istasyonunu bir enstitü 
haline getirmek için icap eden arazi satın alınmış ve enstitü binasının inşasına 
teşebbüs olunmuştur. 

Maltepede ve Samsunda peyderpey istifa olunan tütün cinsleri menşelerine 



— 5 — 
gönderilerek orada teksir edilmekte ve tütüncülere meccanen tevzi edilmektedir. 
Bunun için ekseri mmtakalarda zürraa para mukabilinde bu tohumlar ektiril-
mekte ve bunlar nezaret altında bulundurularak çıkan tohum yine o mmtaka aha
lisine meccanen tevzi olunmaktadır. Diğer taraftan daimî surette tütün zeriyatı 
teftiş edilerek icap eden tedabir ittihaz edilmektedir. Tecrübegahlarda yetişen 
tütünler tahlil edilerek evsaf i tesbit edilmekte ve o sayede de ıslâh edilmesi lâzım-
gelen evsaf elde edilmektedir. Nitekim bu sene nikûtjnsiz tütün istihsali mümkün 
olmuştur. Samsun maden cinsi gibi büsbütün ortadan gaip olmuş ve memaliki 
ecnebiyede pek mergup bulunmuş olan cinsler taharri edilerek meydana çıkarıl
makta bulunduğundan bunlar istifa ile hali aslisine irca edilecektir. 

Türkiyede mevcut tütün cinsleri şimdiye kadar haricî vasıf ve şekillerile 
(Yaprak adedi, yüksekliği çiçekleri ve saire) tesbit edilmemiş olduğundan ne gibi 
cinslerinin mevcut ve hangilerinin zayi olduğu bilinememektedir. Yunanlıların yap
makta olduğu ve italyanların yapmış oldukları gibi bunların bir monografisini tan
zim ve şekillerile tesbit edip tabedilmesi iktiza etmektedir. 

Bundan evvel mütehassıs Müsyü Perren tarafmdan bu işe teşebbüs edilmiş ve 
İzmir, Düzce, Çilmi ve Samsunun bir kısmının fotoğrafları tesbit edilmiştir. Kalan 
menşelerin tesbiti ve bunların renkli kromoğrafı olarak tabına ihtiyaç vardır. 

Bu sene tütün mmtakalarmın küçük mikyasta bir haritası yapılmış ve idare şu-
abatına tevzi edildiği gibi hariçten isteyenlere satılmakta bulunmuştur. Ancak tütün 
köylerini ayrı ayrı gösterir ve her köyün ne evsafta tütün yetiştirdiğini gösterir 
büyük kıtada bir harita tersimine iki senedenberi devam olunmaktadır. Akdeniz 
ve Ege ve Marmara mıntakaları ikmal edilmiş bulunmakla bu sene dahi Karadeniz 
mmtakası ikmal edilerek tabedilmesi mukarrerdir. 

îşte bu kabîl tadat olunan masarif için bu sene geçen senenin ayni olarak 37 500 
lira tahsisat konulmuştur. 

Madde: 2 
Hastalıklarla mücadele 

Akdamar hastalığına karşı mücadele için konulmuş olan bu tahsisatın kısmı 
müMmminin 1932, 1933 senelerinde istimaline hacet kalmamış olduğundan gelecek 
sene tütünlere arız olması muhtemel hastalıklara karşı mücadele yapılmak mecbu
riyeti hâsıl olduğu takdirde istimal olunmak üzere önümüzdeki sene için 10 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

Madde: 3 
Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe tahsisatı 

Tütünleri istifa, ziraat usullerini ıslah, hastalıklarını tetkik ve tedavi çareleri
ni taharri ve tütünlerin fermantasyonunu tecrübe etmek üzere tesisine teşebbüs 
edilen Maltepe enstitüsünün muhtelif şubelerinde en son rasyonel ve fennî malû
matı haiz mütehassıslara ihtiyaç olduğundan tütüne müteallik nebatî hastalıkları, 
kimyevî tahlilleri ve fermantasyon usullerini tahsil etmek ve avdetlerinde mezkûr 
enstitüde çalıştırılmak şartile ziraat tahsili görmüş mahallî lisana vâkıf şimdilik üç 
efendinin Avrupanın muhtelif enstitü (Fransa, italya, Rusya veya Almanya) ve 
mekteplerine gönderilmesine ve bunların tahsil masarifi ile harcırah ve diğer masa
rifine karşılık olmak üzere 1934 senesinde 10 000 liralık yeni bir tahsisat teklif 
olunmuştur. 
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Takibat ve tütün ziraati masrafları 
Fasıl : 4 - Madde : 1 

Ziraat ve tahrir masrafı 
1701 numaralı kanunun tatbikatına müteallik olan bu tahsisat tütün tahmin ve 

talıririle meşgul ihtiyar heyetlerinin ve erbabı vukufun yevmiyeleri ve bunlarla 
birlikte gönderilen idare memurlarının harcırahları ve itiraz heyetlerinin mas
rafları ve izinsiz zeriyatm sökülmesi ve kullanılmaya elverişli olmayan tütün
lerin yakılması ve ziraat işlerine ait sair masarifi ihtiva eden bu tahsisat 1933 
senesine nazaran 10 000 lira noksanile 140 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

Madde : 2 
Emanet ambarları masrafı 

Bu maddeye konulan tahsisat kemale eren tütün mahsulünün muhafası için 
kiralanan ambarların icar bedellerile bu tütünlerin hüsnü halde muhafazası için 
kullanılan amele ve aktarmacıların yevmiyeleri ve gerek derambar zamanında 
ve gerek fermantasyon esnasında fazla olarak muvakkaten istihdamına mecbu
riyet hâsıl olan amele ile kantarcı, istifçi ve saire gibi müstahdemlerin yevmi
yelerini ve tüccar ambarlarının içinde tütün bulunduğu müddetçe idarenin müş
terek muhafazasını teminen kullanılan muvakkat bekçilerin ücretini ihtiva et
mektedir. Geçen sene bütçesinde 160 000 lira olarak konulan bu tahsisat 1934 
senesi için 10 000 lira noksanile 150 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

Madde : 3 
Bilûmum takip memurlarile kaçak maddelerin masarifi 

Bu maddedeki tahsisat takip memurlarının kaçak dolayısile ihtiyarına mec
bur oldukları masraflar ile kaçak eşyanın nakli ve bunların muhafazası veya 
yok edilmesi ve bazı mevkilerde ve bilhassa tuzlalar civarında senenin bazı 
mevsimlerinde ikame ve istihdamına lüzum görülen kolcuların ücretlerini ihti
va eder. 

İnhisar altında bulunan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmak taşı kaçak
çılığından dolayı idarenin ihtiyar ettikleri takibat masarifi de bu tertipten tes
viye edilmektedir. 

1933 senesi altı ayı zarfında bu uğurda yapılan sarfiyat 100 000 liraya var
mıştır. Bu maddeye geçen sene tahsisatının ayni konulmuştur. 

Madde : 4 
Kaçakla mücadele 

Kaçakla mücadele için kullanılmakta olan bu tahsisat geçen seneki gibi 20 000 
lira olarak teklif olunmuştur. 

Kaçak ihbariye ve ikramiyesi 

Fasıl : 5 
Kaçak ihbariye ve ikramiyesi 

Bu tahsisat 1918 numaralı kanun mucibince kaçak eşyanın zabıt ve müsadere-
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sinde nisbeti kanuniye dairesinde gerek peşinen ve gerek para cezası tahsil edildik
ten sonra muhbir ve musadiıiere ve sair istihkak sahiplerine verilen ikramiyeleri 
ihtiva etmektedir. 

1932 senesinde her üç idarenin bu husustaki sarfiyatı 50 000 liraya baliğ oldu
ğu gibi 1933 senesi altı ayı zarfında da 24 000 lira kadar bir ikramiye verilmiş 
olduğundan 1934 senesi için 50 000 lira tahsisat kâfi görülmüştür. 

Sabit kıymetler masarifi 

Fasıl : 6 - Madde : 1 
înşaat ve tamirat 

1933 senesi bütçesine konulan 200 000 lira tahsisatın 130 .000 lirası muhtelif 
mahallerde yeniden yapılan idarehane ve ambar ve fabrika binalarına ve bina ya
pılmak üzere satın alman arsalara sarf edilmiş 65 340 lirası da mevcut idarehane 
ve ambar ve fabrika ve tuzlalardaki binaların tamiratına verilmiştir. Mütebaki 
tahsisat ile sene sonuna kadar ihtiyaçları temin edilmeyeceği anlaşılarak fasıl da
hilindeki diğer maddelerden 10 000 liranın bu tertibe nakline mecburiyet hâsıl 
olmuştur. 

1934 senesi için teklif olunan 250 000 lira tahsisatın 50 000 lirası Kabataşta 
mevcut arsamız üzerine yapılacak levazım ambarına, 86 000 lirası bu sene keşifleri 
yapıldığı halde tahsisatın kifayetsizliğine mebni gelecek seneye bırakılan inşaat 
ve tevsiat karşılığı 41 000 lirası Erzurum, Tire ve Havza'da yeniden yapılacak ida
rehanelerin inşaat bedeli, mütebakisi sene zarfında zuhur edecek ihtiyaçlar ile ta
mirat karşılığıdır. 

Madde : 2 

Makineler 

Fevkalâde tahsisat faslında izah edildiği üzere Tütün ve müskirat fabrikala
rında ve tuzlalarda yeniden vücude getirilecek tesisattan başka mezkûr fabrikalar 
ve tuzlalarda daimî ve mutat mubayaa ve tecdit ihtiyaçları için 1933 senesi bütçe
sine konulan 50 000 lira tahsisat 20 000 lira noksanile 1934 bütçesinde 30 000 lira
ya indirilmiştir. 

Madde : 3 

İdarehane demirbaş eşyasile mefruşatı 

Bu maddeye konulan tahsisat fabrika ve imalâthanelerle yaprak tütün deposu 
ve tuzlaların gayri idarehane ve satış depolarında kullanılmak üzere satın alına
cak demirbaş eşya ve mefruşat bedellerini ihtiva etmektedir. 1933 bütçesine konu
lan 20 000 lira kifayet etmeyerek diğer maddelerden 10 000 liranın münakale su-
retile bu maddeye ilâvesine mecburiyet hâ sil olmuştur. 

1934 senesi için teklif olunan tahsisat ise 60 000 liradır. Bu tahsisatın 40 000 
lirası idare malı veya kiralı binaların yangından korımması için satın alınacak 
motopomp, su buruları, yangın ağızları, hortum ve sair yangm alât ve edevatı 
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bedeli, 10 000 lirası yeniden tedarikine lüzum görülen yazı ve cetvel makineleri, 
10 000 lirası mubayaa ve tecdit olunacak baskül, kantar ve sair demirbaş eşya ile 
bedeli mukabilinde bayilere verilecek levhalar ve diğer eşya ve mefruşat bedeli kar
şılığıdır. 

Madde : 4 
Nakliye vasıtaları mubayaa ve tecdidi 

Bu madde kamyon, kamyonet, motor, mavna gibi nakil vasıtalarından kulla
nılmayacak hale gelmiş olanların yerine yenisinin alınmasına ve bunlarda yapıl
masına lüzum görülecek esaslı tamir masraflarının tediyesine mahsus olup 10 000 
lira konulmuştur. 

Fasıl: 7 - Madde : 1 
Depo, imalâthane, fabrika ve tuzlalar ücret ve masrafları 

Yaprak tütün depo ve imalâthanel erile tütün fabrika ve atelyeleri ve müskirat 
fabrika ve imalâthanelerinde ve tuzlalarda çalışan memur ve müstahdemlerin ücret
lerine mahsus olup 1933 bütçesinde aynı faslın üç muhtelif maddesine ayrılmış olan 
bu tahsisat bir maddede birleştirilmiştir. 

Geçen sene tahsisatına nazaran görülen fark bu tertipten ücret alan bazı me
murların birinci fasla nakledilmesinden mümbaistir. 

Madde: 2 
Depo, fabrika ve imalâthaneler kirası 

Bu maddeye geqen seneden 15 000 lira noksan il e tahsisat konulmuştur. 

Madde : 3 
Kazaya uğrayanlara ve çocuk yuvalarına yardım 

Fabrika ve imalâthane ve depolarda kazaya uğrayanların tedavisine, sakat ka
lanların kendilerine, ölenlerin aile ve çocuklarına tazminat itasına ve İstanbul ve 
izmir fabrikalarında çocuk yuvalarının masraflarına mahsus olan bu madde geçen 
sene tahsisatının ayni olarak konulmuştur. 

Madde: 8 
Ecnebi mütehassısların ücret ve harcırahları!e mütercimleri ve daktiloları 

ücret ve harcırahı 
tdarede daimî surette mauyyen hizmetlerde çalışmakta olan mütehassıslar için 

1933 bütçesine 48 800 lira tahsisat konulmuştu. 1932 senesi sonlarında inhisar işle
rini tetkik etmek üzere getirilen mütehassıs heyetin; teklif ve tavsiyelerinin tatbi
katında da çalıştırılması îcra Vekilleri Heyetince tensip buyurulması üzerine bu 
tertibe diğer fasıl ve maddelerden 70 000 lira daha naklolunarak fasıl yekûnu 
118 800 liraya baliğ olmuş idi. 

önümüzdeki sene bütçesinin işbu tertibine konulan 60 560 lira işbu heyetin 1934 
senesinde çalışacağı üç aya ait ücret ve har.cırahlarile idarenin diğer daimî mütehas
sıslarının ücret ve harcırahları miktarına göre hesap edilmiştir. 
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Birinci madde — Hükümet bu sene ida renin umumî masraflarını geçen seneden 

199 699 lira noksanile, 7 190 713 lira teklif etmiş ise de encümenimizin tetkikatta 
bazı erkamda bu sene içerisindeki sarfiyat miktarını ve bazı erkamda da gelecek se
ne yapılabilecek tasarruf atı nazarı dikkate alıp 141 605 lira daha tenzil ederek (A) 
cetveli yekûnunu 7 049 108 lira olarak kabul etmiştir. Bu suretle mezkûr madde 
tadilen yazılmıştır. Bu tenzilâtın müfredatı şunlardır: 

Fasıl 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
6 
7 
9 
14 
14 
14 
15 

Madde 
1 
3 
5 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Lira 
10 000 
5 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
25 000 
15 000 
10 000 
10 000 
5 000 
20 000 
1 605 

141 605 

İkinci madde — Hükümet 1934 senesi için 39 000 000 lira varidat tahmin etmek
te ise de bu tahminatm müfredat ve mesnetlerinin tetkikmda tütün ve müskiratta
ki tahminlerde isabet görülmüş ise de yukarıda üçüncü maddede arzettiğimiz esbabı 
mucibeye binaen tuz varidatının tahmininde görülmüş olan 140 995 lira fazla, ba-
dettenzil gayrisafi varidatı umumiye 38 859 005 lira olarak kabul edilmiş ve mad
de o suretle tashihen yazılmıştır. 

Üçüncü madde — İnhisarlar idaresinin daimî memur ve müstahdemlerile na
kil vasıtaları kadrosunu teşkil eden(C)işaretli cetvel muvafık görüldüğünden bu 
madde Hükümetin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde — İnhisarlar idaresinin 1933 malî senesi bütçe kanununun 5, 6, 
7, ve 8 inci maddeleri hükümlerinin 1934 malî senesinde dahi cereyan edeceği hak
kındadır. Encümenimiz bu maddeleri 1934bütçe kanununda aynen yazmak suretile 
tasvip ve kabul etmiştir. 

Beşinci, altıncı ve yedinci maddeler Hükümetin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Netice; tevhidin ikinci senesi içerisinde bulunan bu idarenin gerek muamelâtı u-
mumiyesi ve gerek memurların mesaisi itibarile bir devrei tekâmüle girdiğine, buh
ranın kesafetine rağmen hasılattan büyük bir şey kaybetmemesi iyi bir delil olmakla 
beraber idarenin ihsaî malûmatını tevsi edip intiİıaen arz ve talebe tâbi olan sa
tışlarda ve maliyet fiyatlerinin tenezzülü hususunda gösterilen ticarî zihniyet ve bu 
hususat hakkındaki ihtimam ve gayret bu mütaleamızm isbatma hadim olmaktadır. 
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lâyihasının Yüksek Meclise takdim edildiği anlaşıldığından mezkûr kanunun mü
zakeresinde mevzubahs olması tabiî olan bu mevzu üzerinde tevakkufa lüzum 
görmemiştir. 

4 — Umumî muamelât, encümenimiz İnhisarlar idaresinin faaliyet tarzı üze
rinde de tetkikatta bulunmuş ve idare muamelât ve hesabatmda intizam ve 
mazbutiyetin tekarrür ettiğini ve maliyet fiatlerinde tasarruflar temin edildiğini 
görmüştür. 

1931 senesinde tütün fabrikalarında imal olunan bir kilo tütünün maliyet 
bedeli 105,30 kuruş olduğu halde 1932 senesinde bu miktarın 82,37 kuruşa düş
tüğü ve bu tenezzülün maliyeti teşkil eden yaprak tütün, el ücreti, levazım, 
fabrikalar masarifi idaresinden ibaret anasırın her birinde ayrı ayrı temin edil
diği anlaşılmıştır. 

Müskirat maliyetinde temin olunan tasarruf ta mühimdir. 1931 senesinde 
satılan müskirattan elde edilen hasılatın % 34,23 ü maliyet ve % 65,77 si kâr teş
kil ederken 1932 de maliyet % 32,31 e düşürülmüş ve kâr da % 67,69 a çıkarıl
mıştır. 1933 malî senesi henüz bitmemiş ve hesapları kesilmemiş olmakla bera
ber maliyetin şimdiden % 32 ye düşürüldüğü ve gittikçe aşağıya düşeceği anlaşıl
mıştır. 

Tuza gelince: 1931 senesinde bu maddenin maliyeti satış hasılatının % 9,53 nü 
teşkil ederken 1932 malî senesinde % 8,47 ye düşmüş ve satış kârı % 90,47 den 
91,53 e yükselmiştir. 

Bu neticeleri memnuniyetle gören encümeniniz idarenin kadroları üzerinde 
de tetkikatta bulunmuştur. 

Malûm olduğu üzere bu idare kadrolarında 1931 denberi her sene ehemmiyetli 
tenkihat yapılmış ve geçen sene idarelerin birleştirilmesile bu ameliye lâzım oldu
ğu hadde vardırılmış olduğundan yeniden bir tenkihat icrasına lüzum ve imkân gö
rülmemiştir. Esasen alman malûmata nazaran idare mevcut memurların umumî 
seviyelerini yükseltmek, her memuru kendisine tevdi olunan işi ifaya sevk ve icbar 
eylemek ve yeniden alman memurların evsafına pek ziyade dikkat etmek husu
sunda tuttuğu yolun zamanla da iyi ve semereli neticeler vereceği tabiidir. 

inhisar memurlarının idare hizmetine alınmaları ve hizmetten çıkarılmaları, 
terfi ve tecziyelerile sair zatî işlerine dair bir nizamnamenin hazırlanmış olduğu ve 
istikbale ait her türlü teminattan mahrum olan bu memurlar için geçen sene bütçe-
sile esası Yüksek Meclisçe kabul buyurulan koruma sandığı tesisi için bir kanun lâ
yihasının Hükümetçe ihzar olunup takdim edilmek üzere bulunduğu verilen izahat
tan anlaşılmıştır. İnhisar memurlarını vazifelerine bağlamak ve kendilerile ailele
rini ati endişesinden kurtarmak için ehemmiyeti ve müstaceliyeti aşikâr bulunan 
bu kanuna göre istimal edilmek üzere masraf bütçesine memur ve müstahdem üc
retlerinin yüzde beşi nisbetinde bir tahsisat konulmuş olduğundan mezkûr kanu
nun bir an evvel tetkik ve müzakeresi encümenimizin temennileri cümlesindendir. 

Bu umumî mütaleatımızı arzeyledikten sonra bütçe kanun lâyihası üzerinde 
encümenimizce yapılan tetkikat netayicini arzedeceğiz. 
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Bu tedbirin verdiği neticeleri rakamlarla gösterilmek üzere on aylık satışları biri 
tarife değişikliğinden evvelki yedi aya, diğeri ondan sonraki üç aya ait olmak 
üzere ayrı, ayrı görmek icap eder. 

Haziran - Kânunuevvel (Yedi aylık) 
Kilo Lira 

1932 6 376 296 22 012 972 
1933 6 920 451 20 292 739 

Kânunusani - Mart (Üç aylık) 
Kilo Lira 

1932 2 355 652 7 440 550 
1933 2 396 313 8 067 034 

Son üç aya ait rakamlar vaziyeti islâh için düşünülen ve tatbik edilen tedbirin 
isabetini göstermektedir. 

1934 senesi için tütün varidatının tahmininde satışların aldığı bu yeni istikamet 
nazarı dikkate alınmış ve Hükümetin bu bapta tesbit ettiği rakam encümenimizce 
de muvafık görülmüştür. 

2 — Müskirat; Bu kısım inhisar maddesinin on aylık hasılatı geçen senenin 
ayni müddet zarfmdaki hasıla tından yüz yetmiş bin lira kadar fazlasile 4 835 000 
liradır. Bu fazlalık satışın miktar itibarile çoğalmasından ileri gelmiş olmayıp 
aşağıda arzolunacağı üzere maliyet fiyatlarında idarece temin olunan tasarruf
lardan hâsıl olmuştur, önümüzdeki sene için bu maddeden tahmin olunan varidat 
Hükümetin teklifi veçhile altı milyon lira olarak tesbit olunmuştur. 

3 - Tuz; Bu maddenin geçen sene ile bu sene satışları, şöyledir: 

Kilo Lira 

1932 (On aylık) 102 925 000 6 576 000> 
1933 » » 103 541 000 6 539 000 

Tuz satışı miktar itibarile geçen seneden az olmadığı halde hasılatın cüzi mik
tarda eksik bulunması ambar satış fiatlerinin tesbitine ait formülün geçen sene 
Meclisi Âlice kabul buyurulan 2159 numaralı kanunla değiştirilmiş olmasından 
ileri gelmiştir. Bu kanunun meriyete girdiği 1933 malî senesi bidayetine ka-
da? ambarlardaki tuz satış fiatlerine ambar kirası ve memur ücretleri de ilâve 
olunarak mezkûr kanun bu masrafları fiatten tenzil etmiştir. Satışın on aylık 
seyrine nazaran 1934 senesi için Hükümetin tahmin ettiği 7 300 000 lirayı encü
men kabul edememiş ve bunu 150 000 lira noksanile 7 150 000 lira olarak tesbit 
etmeği muvafık görmüştür. 

Encümenimiz, tuz satış fiatlerine taallûk eden tasavvur ve tedbirler hakkın
da malûmat istihsaline teşebbüs etmiş ise de Hükümetçe hazırlanan tuz kanun 
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Yapılacak depoların haiz olması lâzımgelen fennî ve teknik şeraiti tesbit edil

dikten sonra bu sene ancak Samsun, izmir ve istanbul gibi başlıca tütün mer
kezlerinde yapılacak büyük depoların plânı ve şartnamelerinin tanzimile iştigal 
ve izmir deposunun arsası mubayaa edilmiştir. Bunlardan Samsun ve izmir 
depolarının bu sene içinde münakaşaya konulması imkânı hâsıl olabilecektir. 
Ancak inşaatın bu sene zarfında bitirilmesi ve bedellerinin tesviyesi mümkün ola
mayacağından ve son defa neşrolunan inşaat kanunu dolayısile Istanbulda ya
pılacak depo için belediyeden müsaade istihsalinde müşkülâta düşüldüğünden 
1933 bütçesile sarfına mezuniyet verilmiş olan 950 000 liradan bu sene sarfolun-
mayan miktarın gelecek 1934 senesine devrine mecburiyet hâsıl olmuş ve bütçeye 
bu yolda bir madde konmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
M. No. 106 21 -V-1934 
Esas No. 1/870 

Yüksek reisliğe 

inhisarlar umum müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçesine dair olup Başvekâ
letin 1 mart 1934 tarih ve 6/463 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilerek 
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar vekili Ali 
Rana ve inhisarlar umum müdürü Hüsnü Beyler hazır oldukları halde tetkik ve 

müzakere edildi. 

Encümenimiz teklif olunan bütçenin tetkikine girişmeden evvel 1933 senesi mu
amelâtı ve üç inhisar maddesinin on aylık hasilâtı seyri üzerinde tevakkuf ederek 
vaziyeti mütalea etmiştir. 

1 — Tütün; içinde bulunduğumuz malî senenin on aylık satışı ile geçen sene
nin aynı müddet zarfında ki satışları şöyledir. 

Kilo Lira 

1932 8 731 947 29 453 522 
1933 9 316 761 28 359 773 

Bu rakamlarda görüldüğü üzere bu sene miktarda altı yüz bin kiloya kadar 
bir fazlalık olduğu halde hasilâtta bir milyon yüz küsur bin lira noksandır. Geçen 
sene satılan tütünlerin beher kilo satış fiyatı üst üste 337 kuruşa geldiği halde 
bu sene 304 kuruşa düşmüştür. Bu hal en ucuz nevi olan köylü tütününün istihlâk 
dairesini yüksek nevi mamulât zararına olarak gittikçe genişlettiğini ve esasen ik
tisadî buhran dolayisile pahalı nevilerden ucuz nevilere doğru mütemadi bir intika
lin mevcudiyetini tebarüz ettirmektedir. Bu vaziyetin hasilâtta bais olduğu eksik
liği durdurmak ve ucuz nevi mamulâtın genişleyen istihlâk dairelerini daraltmak 
için inhisar idaresi kânunusaniden itibaren tarifede bir değişiklik yapmak suretile 
tedbir almıştır. 
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nezzülleri de nazarı dikkate alınarak 1934 senesi bütçesine 250 000 lira olarak vâ-
zı muvafık bulunmuştur. 

Madde : 4 
Tuz memurlarının bir defalık tazminatı 

2159 numaralı kanunun 7 inci maddesi ahkâmı dairesinde tuz memurlarına ve
rilecek bir defalık tazminat için 1933 bütçesine mevzu 40 000 lira karşılıktan bu 
şeraiti haiz memurların mühim bir kısmının tazminatı verilmiş olmakla 1934 senesi 
için 10 000 lira kâfi görülmüştır. 

Madde : 5 
Tekirdağ numune bağı tesis masarifi 

Avrupa asma çubuklarından şaraba en müsait olanını bittecrübe anlamak ve 
ahaliye o çubuğu tavsiye ve bu suretle şarapçılığın ıslâhını temin etmek maksadile 
Tekirdağ şarap fabrikası arazisi dahilinde vücude getirilecek numune bağının tesis 
masarifi için bütçeye 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 15 
Cumhuriyet merkez bankası itfa karşılığı 

1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince Cumhuriyet merkez bankası
na verilecek itfa karşılığı olarak masraf bütçesi yekûnu olan 7 139 720 liranın 
% 1 i hesabile bütçeye 71 398 lira tahsisat konulmuştur-

Bütçe kanun lâyihasının maddeleri hakkında izahat 

Madde 1 — 1934 senesi masraf bütçesile teklif olunan 7 201 205 lira tahsi
sat hakkındaki esbabı mucibe merbut (1) numaralı mazbatada fasıl ve madde 
itibarile izah edilmiştir. 

Madde 2 — 1934 senesinde husulü temin olunan 39 000 000 lira varidat hak
kındaki izahat merbut (2) numaralı mazbatada arzedilmiştir ve idarenin hasılat 
ve masarifi umumiyesi hakkında da ayrıca izahat verilmiştir. 

Madde 4 — 1933 bütçesinin 5, 6, 7, 8 inci maddeleri hükümlerinin 1934 se
nesinde dahi tatbikına devam olunması lâzımgeldiğinden buna dair bir madde 
ilâve olunmuştur. 

Madde 5 — Fabrika ve tuzlalarda yapılacak inşaat ve tesisat üe idare ve zür
ra malı tütünler için fennî şartlara uygun ambarlar mubayaa ve inşası için her 
sene tediye edilecek miktarı o sene bütçesine konulmak ve azamî altı sene zarfın
da ödenmek ve inşaat nihayet üç sene zarfında bitirilmek üzere 3,5 milyon lira
ya kadar taahhüdata girişilmeğe 2188 ıftımaralı kanunla müsaade edilmiş ve bu 
iş için 1933 senesinde mütedavil sermayeden 950 000 liraya kadar sarfiyat ic
rasına mezkûr sene bütçe kanununun 9 uncu maddesile mezuniyet verilmişti. 
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iki fermantasyon senesi geçirmesi meşruttur. Bu lüzum depolarımızda laakal iki se
nelik stok tütün bulundurmak zaruretini tevlit eder. Halbuki tütünlere sunî fer
mantasyon sayesinde kışın bir ve ertesi yazda da bir ki, iki fermantasyon geçirttiri
lecek olursa bir senede fabrikasyona verilebileceğinden tütün bedeli depo kirası ve 
masarifi saire gibi mevkuf tutulan sermayenin nısfına yakın miktarı kısmen ta
sarruf ve kısmen de mütedavil bir hale gel miş olacak ve stok yekûnu yarı yarıya in
dirilebilecektir. Bu hususta yapılan tecrübeler ümit bahş netice verdiğinden işbu 
sunî fermantasyon tertibatı için bütçeye vazedilmiş olan 25 000 lira tahsisat Cibali 
fabrikasının mutasavver tadilâtı münasebetile sarfedilemeyip bu sene inşası der
dest olan Maltepedeki tütün enstitüsünde yapılacağından plânları ihzar edilmiş 
olan bu tesisat gelecek sene yapılmak üzere bütçeye yeniden ayni miktar 25 000 lira 
tahsisat devredilmiştir. 

Tatlı irat 

Tütün ambar ve depolarına arız olan haşeratla mücadele ve imha için vakofom 
aletleri ve mualece bedeli olmak üzere vazedilmiş olan 150 000 lira vakofom usulü
nün Amerikalı mütehassıslarca pahalı görülmesi ve tütün lıaşeratını tetkik etmek 
üzere Amerikadan gelmiş olan mütehassıs Müsyü Ret'de (Hamızı kiyanus ma) isti
malinin daha ucuz olacağını söylemesi üzerine vakofom siparişleri tehir edilmiştir. 

Bu usulün tehlikesine binaen tatbiki için Amerikalı bir mütehassısın celbine 
ihtiyaç hâsıl olmuş ve bu takdirde kullanılacak ilâç ve sair mevaddm yaprak 
tütün maliyetleri mey anma ithali tabiî bulunmuş olduğundan yalnız Amerikalı 
mütehassısın ücret ve harcırahına mukabil fermantasyon tecrübeleri tahsisatına 
5 000 lira ilâve edilerek her iki madde tevhit edilmiştir. 

Madde : 3 

Müskirat fabrikaları inşaat ve tesisat masarifi 
Müskirat fabrikalarının inşaat ve tesisatı için 1933 senesi bütçesine vaze

dilen 280 000 lira tahsisat ile Paşabahçe fabrikasının mevaddı iptidaiye, talıanı-
mür ve kuvvei muharrike dairelerinin inşası kararlaştırılmış iken bilâhare ida
re muamelâtının tanzimi maksadile celbedilen Amerikalı mütehassıslar heyeti
ne bilûmum idare işlerinin tetkiki mcyamnda Paşabahçe fabrikasında yapıla
cak inşaat plânının da tetkik ettirilmesi muvafık görülmüş ve evvelce idaremiz 
tarafından tanzim kılman plân mezkûr heyete tevdi kılınmıştı. 

Heyet bu plân üzerinde uzun müddet tetkikatta bulunduğundan evvelki plâ
nın tadili suretile meydana gelen son ve kati şekil henüz tesbit edilebilmiştir. 
Ancak malî sene gayesine dört ay kadar bir zaman kalmış olup bu müddet zar
fında makinelerin celbine, inşaatın ikmaline ve bu maksatla bütçeye konmuş 
olan tahsisatın içinde bulunduğumuz sene zarfında ahkâmı kanuniyeye tevfikan 
sarfına maddeten imkân bulunmamaktadır. 

Yalnız makinelerin imal ve fabrikalardan sevkedilebilmeleri için müteahhit
ler 4,5 ay kadar bir mühlet talej) etmektedirler. Bu müddet zarfında makinele
rin îstanbula viirut edebilecekleri kabul edilse bile bu sene zarfında montajları 
yapılamıyacağmdan bedellerinin haziran 1934 tarihinden evvel mahsubu gayrika-
bildir. Binaenaleyh Paşabahçedc yapılacak mevzubahs inşaat ve tesisata ait 
280 000 liranın mümkün olabilen bazı tasarruf at ve piyasadaki umumî fi at tc-
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esası derpiş edilmiş olduğundan işbu fasla bu esas üzerinden yapılan lıesaba göre 
225 000 lira konulmuştur. 

F a s ü : 12 
Reddiyat 

Geçen sene tahsisatının aynidir. 

Fasıl : 13 
Eski seneler borçları 

Madde : 1 
Bu namla 1933 bütçesine konulan 30 000 lira tahsisat kâfi gelmediği için ilâve

ten tahsisat istihsal edilmiş ve 1934 senesinde eski seneler borçlarına bir sene daha 
inzimam etmiş olduğundan bu tertibe geçen seneye nazaran 10 000 lira fazlasile 
40 000 lira teklif olunmuştur. 

Madde : 2 
Geçen sene borçları 

Geçen sene borçları için 1933 senesinde bu maddeye mevzu 30 000 liraya mukabil 
1934 de 20 000 lira kâfi görülmüştür. 

Madde : 3 
Hükmedilmiş borçlar 

Mülga tütün inhisar idaresi memurlarının teçhiz ve tekfin masarifi ile aile
lerine dahilî talimatname ahkâmı dairesinde verilecek ikramiyeler evvelce idare 
masarifi meyanmda tesviye edilmekte idi. 1931 de inhisarlar idareleri mülhak büt
çe ile idare olunmağa başladıktan sonra bu gibi masarifin idare masarifi tertibin
den itasına imkân olamayacağı Maliye vekâletinden bildirilmiş ve idarece de ol-
suretle muamele yapılmış isede Şûrayi devletçe alâkadarlarının müracaatleri ü-
zerine verilen kararlardan cenaze masarifi ile aile ikramiyesinin bütçede tahsisat 
olmaması bu baptaki talimatname mucibince teayyün etmiş istihkaklarının veril
memesini icap ettirmeyeceği beyan kılınmıştır. 

Bu kabil.hükme iktiran eden düyun için her defa kanunî mezuniyet istihsaline 
hacet kalmamak üzere 1934 senesi bütçesine 2 000 lira tahsisat vazı teklif edilmiştir. 

Fasıl : 14 
Fevkalâde masraflar 

Madde: 1 
Tütün, tecrübegâh, mubayaat bedel ve masarifi 

Maltepedeki tecrübegâh için 1933 bütçesinde mevcut 50 000 liralık tahsisat ile 
arazi mubayaa edilmiş ve binanın da inşasına teşebbüs olunmuştur. Gerek Maltepe
deki tesisatın ikmali ve gerek Samsun tecrübegâhı için 50 000 lira konulmuştur. 

Madde: 2 
Sunî fermantasyon tecrübeleri ve fennî tathirat masarifi 

Bu gün imalâtımızda istimal edilen tütünlerin fabrikasyona verilebilmek için 
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Fasıl : 9 

Muhtelif masraflar 
Madde : 1 

Şarapçılara verilecek ikramiye 

Ecnebi memleketlere ihraç olunan yerli şarabın beher litresi için sahiple
rine mucibi teşvik olmak üzere üç kuruş ikramiye verilmektedir. 1932 senesinde 
bu hususta 4 975 lira ve bu sene yedi ay zarfında 3 282 lira sarf olunmuştur. 
Bu itibarla 1933 senesi bütçesine mevzu 5 000 lira tahsisat 1934 senesinde de ip 
ka edilmiştir. 

Madde : 2 
imbik mubayaası 

790 numaralı kanunun 9 uncu maddesi mucibince fabrikası kapatılan âmil
lerden mubayaa olunması icap eden imbik ve teferruatı için .1933 senesi bütçe
sine konulan 3 000 lira tahsisat 1934 senesinde aynen ipka olunmuştur. 

Madde : 3 
Hayır müesseselerine yardım 

Bu namla 1933 senesi bütçesine konulan tahsisat 1934 senesinde de ipka olun
muştur. 

Madde : 4 
Sergilere iştirak ve propaganda 

Dahil ve hariçte açılan sergilere iştirak etmek ve inhisarlar mamulâtııım 
propagandasını yapmak üzere 1933 senesi bütçesine mevzu 20 000 lira tahsisatın 
içinde bulunduğumuz sene zarfındaki tecrübe ve tatbikatın verdiği neticelere göre 
aynen ipkası zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 10 
Memurlar ikramiyesi 

Bu fasıl muntazam ve maksada uygun çalışmalarıle temeyyüz eden, muvaf
fak olan memurları taltif ve teşvik için konulmuş ve geçen sene kabul buyurulan 
tahsisat aynen ipka olunmuştur. 

Fasıl : 11 
Koruma sandığına muavenet 

1933 senesi bütçesind bu tertibe 100 000 lira konulurken bunun kanunu mahsu
suna göre istimali şartı da ilâve buyurulmuş idi. inhisar memurlarını ati endişe
sinden kurtaracak ve ihtiyarlıklarında kendilerine, öldüklerinde ailelei'ine az çok bir 
maişet medarı temin edecek olan bu kanun lâyihası hazırlanmış ve ayrıca takdim kı
lınmıştır. 

Mezkûr lâyihada kadroya dahil memur ücretlerinin % 5 şi nisbetinde muavenet 
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Encümenimiz iki sene evveline kadar bu idare hakkındaki mevcut olan endişe

lerinin izale edildiğini görmekle bahtiyardır. Tadilen hazırlanan kanun lâyihası 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 

Erzurum 
Asım 

Rs.Y. 
İsparta 

Mükerrem 

Bayazit 
îhsan 

Bu. M. M. 
istanbul 

Sadettin 

îzmir 
Kâzım 

Kırklareli 
M. Nahit 

Bursa 
Dr. Galip 

Sivas 
M. Remzi 

Çorum 
Mustafa 

Yozgat 
S. Sırrı 
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înhisarlar umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — İnhisarlar idaresi 
1934 malî senesi masrafları için mer
but (A) işaretli cetvelde gösterildiği ü-
zere 7 390 412 liralık tahsisat verilmiş
tir. 

MADDE 2 — İnhisarlar idaresi 
1934 malî senesi varidatı merbut «B» 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
40 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — İnhisarlar idaresinin 
daimî memur ve müstahdemlerile na
kil vasıtaları kadrosu merbut «O» işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — İnhisarlar idaresinin 
1933 bütçesinin 5, 6, 7, 8 inci maddeleri
nin hükmü 1934 senesinde dahi cereyan 
eder. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — İnhisarlar idaresinin 
1934 malî senesi masrafları için merbut 

«A» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
7 049 108 liralık tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — İnhisarlar idaresi 1934 
malî senesi varidatı merbut «B» işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 38 859 005 li
ra tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — İmalâtın tezyidi ve 
satış teşkilâtının tevsii için ilâveten is
tihdamına lüzum görülecek memur ve 
müstahdemlerin ücretleri bütçenin üc
ret fasıllarındaki tasarrufattan temin 
olunur. 

MADDE 5 — İnhisar altında bulu
nan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve 
çakmak taşı kaçakçılığından dolayı 
1918 numaralı kanun mucibince verile
cek ikramiyelerle bu suçlara ait dava
ların muhakeme ve saire masrafları büt
çenin taallûk ettiği fasıllarından tesvi
ye olunur. 

MADDE 6 — İnhisar idarelerinin 
mülhak bütçesi bulunmayan 1930 ve da
ha evvelki seneler hizmetlerine ait olan 
borçları seneleri bütçelerinde karşılığı 
aranmaksızın işbu bütçenin eski sene 
borçları faslından tesviye olunur. Bu 
fasıldaki muhassasat ile muhakeme ma
sarifi ve 1918 numaralı kanun mucibin
ce muhbir ve musadirlere verilecek olan 
ikramiyelere tahsisat kâfi gelmediği 
takdirde ilâveten sarfına lüzum görüle
cek mebaliğ için muhasebei umumiye 



- 1 9 — 

MADDE 5 — İnhisarlar idaresinin 
1933 senesi bütçe kanununun 9 uncu 
maddesile mütedavil sermayeden sarfı
na mezuniyet verilen (950 000) liradan 
kullanılmayan kısmının fabrika, tuzla 
ve imalâthanelerde yapılacak inşaat ve 
tesisat ile fennî şerait ve tesisatı havi 
her nevi yaprak tütün ambarları muba
yaa ve inşası için 1934 senesinde sarfma 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti mezun
dur. Bu suretle sarfolunacak mebaliğ 
her sene sonunda bütçenin umum tasar
ruflarından kifayeti nisbetinde mahsup 
olunur. 

MADDE 6 — Bu kanun 
1934 tarihinden muteberdir. 

1 haziran 

MADDE 7 — Bu kanunun hükmünü 
icraya Gümrük ve inhisarlar vekili me
murdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 
îk. V. S. î. M. V. 

M. Celâl Dr Refik 

25 - I V -
M. M. V. 

Zekâi 
Mf. V. 

Hikmet 
G. î. V. 
Ali Rana 

•1934 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 

Zr. V. 
Muhlis 

kanununun 48 inci maddesi hükmü cere
yan eder. 

MADDE 7 — Sergilere iştirak ve 
propaganda masarifi namile bütçeye 
mevzu tahsisatın sureti sarfı ve evrakı 
müsbitesinin ihzarı mütedavil sermaye
ye dahil masraflar hakkmdaki usullere 
tâbidir. 

MADDE 8 — Aynen kabul 

MADDE 9 — Aynen kabul 

MADDE 10 — Aynen kabul 

4 



A - CETVELİ 

fe 
Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

2 

3! 

Ücretler 

Umum müdür 
Murakıpler ve kalemi 
Memurlar ve müstahdemler 
Tuz memurlarının tekaüt ikra
miyesi 

Fasıl yekûnu 

Merkez ve mülhakat masrafları 
idarehane ve satış depoları ki
rası 
Harcırah 
Mahkeme masrafı 
Akçe nakliyesi 
idare masarifi 
Kurs masrafı 

Fasıl yekûnu 

Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları 

Fennî tecrübeler masarifi 
Hastalıklarla mücadele 
Ecnebi memleketlere gönderile
cek talebe tahsisatı 

Fasıl yekûnu 

Takibat ve tütün ziraati masrafları 

Ziraat ve tahrir masarifi 
Emanet ambarları 
Bilûmum takip memurlarile 
kaçak mevaddın masarifi 
Kaçak mücadele masarifi 

Fasıl yekûnu 

7 200 
33 240 

3 381 420 

10 000 

3 431 860 

175 000 
140 000 
80 000 
55 000 

248 000 
38 000 

736 000 

37 500 
16 000 

53 500 

150 000 
160 000 

200 000 
20 000 

530 000 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 200 
29 280 

3 391 015 

5 000 
3 432 495 

150 000 
140 000 
60 000 
50 000 
240 000 
30 000 
670 000 

7 200 
29 280 

3 391 015 

5 000 
3 432 495 

140 000 
140 000 
55 000 
50 000 
230 000 
30 000 
645 000 

37 500 
10 000 

10 000 
57 500 

37 500 
10 000 

0 
47 500 

140 000 
150 000 

200 000 
20 000 
510 000 

130 000 
140 000 

200 000 
20 000 
490 000 
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'S Muhassasatm nev'i 

5 

6 

8 

9 

Kaçak ihbariye ve ikramiyesi 

Sabit kıymetler masarifi 

inşaat ve tamirat 
Makineler ve teferruatı 
idarehane demirbaşı ve mefru
şatı 
Vesaiti nakliye mubayaa ve 
tecdidi 

Fasıl yekûnu 

Depo, imalâthane, fabrika ve- tuzlalar 
ücret ve masrafları 

Yaprak tütün depo ve imalât
hanelerde tütün ve müskirat 
fabrikaları ve Tuzlalar memur 
ve müstahdemleri ücreti 
Yaprak tütün depo ve imalât
haneleri ve fabrikalar kirası 
Kazazedelere ve çocuk yuvala-
rına yardım 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mütehassıslar ücret ve harcı-
rahlarile mütercimleri ve daktiloları 
ücret ve harcırahı 

Muhtelif masraflar 

Şarapçılara verilecek ikramiye 
İmbik mubayaası 
Hayır müesseselerine yardım 
Sergilere iştirak ve propaganda 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

100 000 

200 000 
50 000 

20 000 

43 000 
313 000 

50 000 

250 000 
30 000 

60 000 

10 000 
350 000 

1 109 580 

140 000 

30 000 
1 279 580 

48 800 

5 000 
3 000 
11 500 
20 000 

1 102 260 

125 000 
30 000 

1 257 260 

60 560 

5 000 
3 000 
11 500 
20 000 

39 500 39 500 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 000 

225 000 
30 000 

60 000 

10 000 
325 000 

1 102 260 

110 000 

30 000 
1 242 260 

60 560 

5 000 
3 000 
1 500 
20 000 
29 500 
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fe 

I'S Muhassasatın nev'i 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Memurlar ikramiyesi 

Koruma sandığına muavenet 
[Kanunu mahsusuna tevfikan istimal 
edilecektir] 

Reddiyat 

Eski seneler borçlan 

Eski seneler borçları 
Geçen sene borçları 
Hükmedilmiş borçlar 

Fasıl yekûnu 

Fevkalâde masraflar 
Yaprak tütün ambarlarının tat-
lıir masarifi 
Tütün enstitüsü inşa ve tesis 
masarifi 
Sunî fermantasyon tecrübeleri 
ve fennî tathirat masarifi 
Müskirat fabrikaları inşaat ve 
tesisatı masarifi 
Tuz memurlarının bir defalık 
tazminatı 
Tekirdağ numune bağı tesis 
masarifi 

Fasıl yekûnu 

1715 numaralı kanunun sekizinci mad
desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 000 

100 000 

10 000 

30 000 
50 000 

80 000 

150 000 

50 000 

25 000 

280 000 

40 000 

545 000 

73 172 
7 390 412 

50 000 

225 000 

10 000 

40 000 
20 000 
2 000 
62 000 

50 000 

30 000 

250 000 

10 000 

5 000 
345 000 

71 398 
7 190 713 

50 000 

225 000 

10 000 

40 000 
20 000 
2 000 
62 000 

40 000 

25 000 

230 000 

10 000 

5 000 
310 000 

69 793 
7 049 108 



B - CETVELÎ 
Fa

sıl
 

1 

1 

2 
1 

I 

I 
I 

M
ad

de
 

| 

1 
2 
3 
4 
5 

3 

4i 
1 ' 

5 

1 i 1 
1 1 

Varidatın nev'i 

Satış kârları 

Muhtelif rüsum 

T ü t ü n beyiye resmi 
Müsk i r a t beyiye resmi 
B i r a resmi ve hissesi 
Ş a r a p resmi 
Ecnebi müsk i ra t ve ı t r iya t res
m i 

Fasıl yekûnu 

Para cezalan 

Muhtelif hasılat 

istirdat 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

muhammenatı 

Lira 

38 950 000 

50 000 
140 000 
340 000 
135 000 

5 000 
670 000 

160 000 

180 000 

40 000 
40 000J)00İ 

1934 malî senesi için 

Hülmmetçe 
tahmin edilen 

Lira 

37 880 000 

65 000 
140 000 
380 000 
150 000 

5 000 
740 000 

120 000 

140 000 

120 000 
39 000 000 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

37 739 005 

65 000 
140 000 
380 000 
150 000 

5 000 

740 000 

120 000 

140 000 

120 000 
38 859 005 1 

* 



C - CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

tdarei merkeziye memur 
Memurlar: 
Umum müdür 
Müdür 

» 
Başmurakıp 
Murakıp 

» 
Murakabe kalemi şefi 

» masa âmiri 
» tetkik memuru 
» » » 

Kâtip 
Şube müdürü 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Şube müdür muavini 
Muhasibi mesul 
Şube müdür muavini 

» » » 
» » » 

Müfettiş 
» 
» 
» 
» 

Müfettiş muavini 
Şube şefi 

» » 
» » 

Şube şefi ve hesap murakıbi 
Hesap murakıbi, kısım âmiri ve 
müfettişi 
Başveznedar 

» muavini 
Veznedar 
Makina mühendisi 
Başkimyager 
Kısım âmiri 

» » 
» » 

Adet 

ve müstahdemleri 

1 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
6 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
9 
3 
3 
4 
6 
7 
7 

10 
1 
1 
2 
2 

ziraat fen 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
7 

19 
2 

Ücret 

600 
500 
400 
400 
300 
250 
200 
150 
100 
90 
60 

400 
350 
300 
275 
250 
225 
200 
300 
250 
225 
200 
175 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
275 
250 
225 
200 

175 
200 
150 
125 
300 
225 
160 
150 
140 
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Memuriyetin nevi 

Masa âmiri 
» » 
» » 

Kimyager ve fen memuru 
» » » 
» » » 

Kontör 
» muavini 

İnşaat, tuz ve ziraat fen memuru 
İnşaat, tuz fen memuru ve ziraat fen müfettiş. 
muavini 
Tuz fen memuru 
inşaat, tuz, ziraat fen memuru, ziraat kimya
ger muavini 
Memur 

» 
» 
» 

Muvakkat memurlar: 
Doktor, avukat (Muhtelif) 3 

Müstahdemler: 
Kaptan, makinist, tahsildar, postacı ve sair 
muhtelif müstahdemler (Muhtelif) 96 

İM) 

Adet 

35 
16 
31 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
6 
2 
'5 
71 
46 
53 
57 

Ücret 

125 
110 
100 
150 
140 
125 
180 
160 
150 
125 
110 
100 
90 
80 
75 
60 

475 

4525 

Fabrika, atelye, imalâthane, tuzlalar, yaprak tütün depolar 
memur ve müstahdemleri 

Memurlar: 
Müdür 

» 
» 
» 

» 

» 

İmalât müdürü 
Müdür muavini 

» » 
» » 

Makina şubesi müdürü 
>> » » muavini 

2 
3 
4 
3 
5 
8 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

400 
250 
200 
175 
150 
125 
110 
100 
250 
225 
175 
150 
325 
200 
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Memuriyetin nevi 

Muhasibi mesul şube ve kısım âmiri 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 

Muhasibi mesul şube ve masa âmiri 
» » » » » » 
» » » » » » 

Kontrolör 

» 
Veznedar, muhasip ve veznedar, muhasip, 
mutemet. 

5> 
» 
» 
» 
3> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

y> 
5» 
5» 
y> 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

Makinist ve ustabaşı, makina usta basısı 
» » » » » » 
» » » » » » 

Makinist, elektirikçi 

Başelektrikçi ve kondöktÖr 
» makinist ve elektrikçi 
» » 

Kimyager ve fen memuru 

» » 

Memur 

» 

» 
» 

Adet 

2 
2 
8 
1 
33 
5 
17 
1 
3 
1 

1 
5 
9 
2 
3 
2 
12 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
7 
9 
1 
4 
3 
4 
5 
2 
93 
60 
81 
15 
150 
64 

Ücret 

175 
160 
150 
140 
125 
110 
100 
175 
150 
125 

125 
100 
90 
80 
75 
70 
60 
175 
150 
125 
90 
80 
75 
125 
100 
90 
150 
140 
125 
100 
80 
90 
80 
75 
70 
60 
50 
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Memuriyetin nevi Adet Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
1 • 
1 
3 
5 
12 
21 
59 

300 
275 
300 
275 
250 
225 
250 
225 
200 
175 
150 
125 

Yaprak tütün fen memurları: 
Başharmancı 

Mubayaat fen müfettişi 
» » 

Stok imalât müfettişi 
» » » 

Başeksper 
» 
» ve manipülatör 

Harmancı, eksper ve manipülatör 
» » » 
» » » 

Harmancı ve eksper manipülatör muavin ve 
namzetleri (Muhtelif) 106 9410 

Muvakkat memurlar: 
Doktor, dişçi, eczacı, sıhhiye memuru (Muhtelif) 16 1350 

Müstahdemler: 
Muhtelif müstahdemler (Muhtelif) 182 8420 

Mülhakat memur ve müstahdemleri 

Memurlar: 
Başmüdür 

» 
» 
» muavini 
» » 

Müstakil müdür 
» » 

Mülhak müdür 
» » 
» » 

Başmemur v 

» 

Şube müdürü 
» » (Muhasibi mesul) 

Şube âmiri (Muhasibi mesul) satış deposu 
müfettişi 19 160 

3 
5 
7 
6 
4 
4 
1 
11 
20 
10 
29 
10 
20 
2 
2 

300 
275 
250 
225 
200 
175 
200 
175 
150 
140 
125 
110 
100 
200 
175 
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Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Şube âmiri, muhasibi mesul, veznedar, hesap 
kontrolörü, satış deposu müdürü 30 150 
Şube âmiri, masa âmiri, muhasibi mesul, satış 
depo müdürü, veznedar, kontrolör 
Şube âmiri, masa âmiri 

» » » » 
» » » » muhasibi mesul 

Muhasip ve veznedar, veznedar 
» » » 
» » » 
» » » 

îdare memurluğu ve memur 
» » » 
» » » 
» » » 

îdare memurluğu, satış memurluğu, tahrir 
kontrol memurluğu, memur 
Satış memurluğu, tahrir kontrol memurluğu, 
memur 
Kimyager 
Fen memuru ve kimyager 

» » 
» » 

Fen memuru kimyager muavini 
» » » 

53 
3 
4 

100 

61 
21 
3 
2 

283 
295 
217 
102 

514 

308 
1 
1 
2 
1 
7 
2 

125 
120 
110 
100 

90 
80 
75 
60 
90 
80 
75 
70 

60 

50 
175 
150 
125 
110 
100 
90 

Muvakkat memurlar: 
Avukat 

Müstahdemler: 
Takip memurları 
Muhtelif müstahdemler 

(Muhtelif) 

(Muhtelif) 
(Muhtelif) 

Nakil vasıtaları kadrosu 

Nevi 

49 

506 
954 

3672 

Adet 

3760 

20560 
24935 

Otomobil 1 
Kamyon ve kamyonet 15 
Motor, mavna ve salapurye 8 

Yekûn 24 



Sıra No 158 
I,II. IH II i 

Mayi madenî mahrukat ve madenî yağlar inhisarı hakkında 
I/882 numaralı kanun lâyihası ve gümrük ve inhisarlar, 

İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T- C. 
Başvekâlet 1-111-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6İ487 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Mayi madenî mahruhat ve madenî yağlar inhisarı hakkında G. İ. vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 29-H 1934 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Mayi madenî mahrukat ve madenî yağlar ininhisarı kanunu lâyihasının mucip sebepleri 

Türkiyede dstihlâfc olunan mayi madenî mahrukat ve madenî yağlar, petrol araştırma işleri henüz 
katî bir neticeye vâsıl olmadığından, bu gün, tamamen ecnebi memleketlerden ithal olunmaktadır. 
İleride, memleket dahilinde petrol istihsalâtma başlanıldığı zaman, daha geniş tertibat almak üze
re, şimdiden, gümrük ithalât tarife kanununun 695 inci maddesinde sayılan mayi madenî mahrukat 
ve madenî yağların ithalâtının Hükümetin inhisarı altına alınmasına lüzum görülmüştür. Bütçe ihti-
yacatını karşılayacak tedabir meyamnda, bu inhisarın tesisi istihdaf olunurken, bu maddelere olan 
umumî ihtiyacın daha salim bir surette temin edilmesi ciheti de ehemmiyetle nazarı dikkate alınmış 
bulunmaktadır. 

Mayi madenî mahrukat ve madenî yağlar unvanı altında, bilhassa, petrol, ham petrol, benzin ve 
mazot ithalâtı nazarı dikkati celbeder. Bu maddelerden vaki olan ithalât miktarları ve Devlete ait 
alman rüsum şöyledir: 

I ) Petrol: 
Seneler Kilo miktarları Alınan rüsum 

1930 32 263 923 4 402 424 
1931 35 523 546 4 831 191 
1932 32 715 245 4 550 466 
1933 28 828 147 4 087 605 

II) Ham petrol: 
1930 137 561 1 545 
1931 421 143 3 133 
1932 5 687 257 44 354 
1933 8 061 111 62 350 
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III) Benzin: 

IV) Mazot: 

Seneler 
1930 
1931 
1932 
1933 

1930 
1931 
1932 
1933 

Kilo miktarları 
23 793 562 
24 662 106 
22 060 277 
19 422 658 

32 087 204 
22 191 928 
24 143 444 
29 922 557 

Alınan rüsum 
3 470 731 
3 541 
3 243 
3 252 

245 
271 

258 
288 
231 

089 
240 

305 500 
425 390 

Yukarıdaki maddelerden, petrol bilhassa tenviratta kullanılmakta; ham petrol petrol ve benzin 
jstihsal edilmek üzere mevaddı iptidaiye olmak üzere ithal edilmekte; benzin vesaiti nakliyede; 
mazot ta makinelerde mahrukat olarak kullanılmaktadır. Petrolden gümrük resmi olarak kilo başı
na 12,60 kuruş; benzinden 13,20 kuruş, ham petrolden de 1 kuruş alınmaktadır. Bu vaziyet dahi
linde, ham petrol ithalâtının çoğalması, gayet tabiidir ki, petrol ve benzin ithalâtını azaltmakta ve 
bunlardan alınan varidat ta, ham petrol ithalâtının tezayüdile makûsen mütenasip olarak eksilmek
tedir. 

Memlekette, henüz maddei iptidaiyesi olmıyan ve sanayide de kuU'anılmayaıı ve Devlet 
varidatı üzerinde şayanı dikkat bir tenakusa sebebiyet veren 'bir mevzuu himaye etmıeikte, ne 
iktisadî ve ne de malî bir menfaati bulunmadığı aşikâr olduğu kadar piyasada hakikî ve temiz 
petrol bulmak müşkülâtını tevlit eylemesi itibarile de, ham pejtrol ithalâtının pek sıkı bir 
muraıkajbeye tâbi bulundurulması zarurî görülmektedir. 

Mayi madenî mahrukat ve madenî yağlar üzerine inhisar tesis olunurken, bu maddelerden 
gümrük resminden maada, istihlâk ve muamele vergisi olarak alman miktarlar tevhit edilmiş 
ve bu miktarlara inhisar hakkı da ilâve edilmek sur etile, inhisar resini unvanile ıkilo 'başına, alı
nacak mebajiğ tayin ıkrlınanıştır. inhisar resminin, beher mevzu üzerindeki sureti hesabı şöyledir: 

Petrol: 
Petrol üzerine bir zam yoktur. Petroldan bu gün muamele vergisi olarak 'kilo başına alınan 

1, 10 kuruş, 'badema inhisar resmi unvanile tahsil oluna^ajktır. 

Ham petrol: 
Ham petroldan ıbu gün kilo başına 0, 26 kuruş muamele vergisi alınıyor. Bu miktar 6 iku-

rnışa ilbl,âğ 'edilmiek üzere, ham petrol ithalâtı devam ettiği takdirde 483 660 lira alınacağı; der 
vajm etmediği ta,kd,irde de bu miktarın, tezayüt edecek oları petrol ve (benzin ithalâtile telâfi edile
ceği ve hatta ceman daha fazla varidat alınacağı tahmin olunmuştur. 

Benzin : 
Benzinden bu gün, kilo başına 1,79 kuruş istihlâk resmi, 1,87 kuruş muamele vergisi olarak 

3,66 kuruş alınmaktadır. Buna inhisar hakkı olarak 2,34 ilâvesi!e kilo başına alınacak 6 kuruş 
inhisar resmile 871 000 lira alınması derpiş kılınmıştır. 

Mazot: 
Mazottan bu gün 0,43 kuruş muamele vergisi alınmaktadır. Bunun 0,57 kuruş ilâvesile 1 kıı 

ruşa iblâğile ceman 257 329 lira alınması hesap olunmuştur. 
Projede, bu inhisarın ithalât inhisarı mahiyetinde kalması münasip görülmüştür, inhisarın 

memleket dahilinde satışa veya imale taallûku yoktur. Bu cihetler serbesttir. 
inhisarların idaresi, şimdilik, yalnız ithalâta taallûk eylediğinden ve inhisar resminin tahak

kuk ve cibayeti ithal sırasında gümrüklerce yapılacağından, bu muamelelerin gümrüklerde sureti 
teminine ait tatbikî hükümlerin kanun metnine girmesinde faide mülâhaza edilmemiş, idare tar-



zînm gümrük ve inhisarlar vekâletinin tensip edeceği şekilde olacağının tasrihile iktifa olun
muştur. 

Projenin muvakkat tmaddelerile, intikal devresine ait, diğer inhisar kanunlarında mevcut hü
kümlere mümasil, bazı lüzumlu hükümler arz ve teklif olunmuştur. 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T.M.M.M. 
Gümrük ve inhisarlar encümeni 

Karar No- 7 
Esas No. 1/882 

2-IV - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Mayi madenî mahrukat ve madenî yağlar 
inhisarı hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
29 - I I - 1934 /toplanışında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılarak Başvekilliğin 1 - III - 1934 
tarih ve 6/481 sayılı tezkeresile gönderilen mu
cip sebepli kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar 
vekilliği müsteşarı Beyle Maliye ve îktısat ve
killiklerinden gelen zatler hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin mucip sebepler mazbatasında: 
Türkiyede sarf ve istihlâk olunan mayi 
madenî mahrukat ve madenî yağlar, pet
rol anaştırma işleri henüz katî bir ne
ticeye vâsıl olmadığından bu gün tamamile 
hariçten ithal olunmaktadır. İleride memleket 
içinde de petrol istihsalâtı. başladığı zaman da
ha esaslı ve geniş .tertibat alınmak üzere şim
diden gümrük ithalât tarife kanununun 695 in
ci maddesinde sayılan mayi madenî mahrukat ve 
madenî yağlar ithalâtının Hükümetin inhisarı 
altına alınmasına lüzum görülmüş ve bütçe ih-
tiyacatmı karşılayacak tedbir arasında bu inhi
sarın tesisi düşünülürken, bu maddelere olan 
umumî ihtiyacın daha emin ve salim hir suret 
temin edilmesi ciheti de ehemmiyetle nazan dik
kate almınış bulunduğu zikrolunmaktadır. 

Encümenimiz bu teklifi etraflıca mütalea et
tikten ve lâzımgelenlerden izahat alarak ariz ve 
aanik tetkikat yaptıktan sonra inhisar tesisi ta
lebini ittifakla kabul etmiştir. 

Gümrük tarife kanununun 695 inci madde
sine göre memlekete ithal olunan petrol tenvi
ratta, benzin nakliye vasıtalarında, mazot mah
rukat olarak makinalarda kullanılmakta ve yi

ne bu arada ithal olunan ham petroldan da tas
fiyehanelerde işlendikten sonra petrol, benzin, 
mazot istihsal edilerek diğerleri gibi sarf ve istih
lâk olunmaktadır. Halbuki hariçten gelen pet
rolün beher kilosundan 12, 60 kuruş, benzin
den 13, 20 kuruş gümrük resmi alındığı halde 
ham petrol beher kilosundan ancak 1 kuruş 
gümrük resmi, alınmakta ve bu vaziyet benzin 
ve petrol ithalâtının aleyhine olarak ham pet
rol ithalâtını arttırmakta ve buna mukabil 
gümrük varidatım ımakûsen mütenasip olarak 
aizaltimlajkîtadır. 

Hüikûmetin noktai na,zarma, göre Devlet 
varidatı üzerinde kayde şayan bir tenakusa se
bebiyet veren ham petrol, ithalâtının himayecin
de iktisadî ve malî bir menfaat olmaması ve 
piyasada temiz ve hakikî petrol bulmak müş
külâtını da tevlit etmesi, hasebile bu maddenin 
ithalâtının s-rkı ıbir murakabeye tâbi bulundu
rulması zarurî görülmektedir. 

Mayi madıenâ mahrukat ve madenî yağlar 
üzerine inhisar tesis olunurken (bu maddelerden 
gümrük resminden imajda istihlâk ve muamele 
vergisi olarak alınan miktarlar birleştirilmiş ve 
bu miktarlara inhisar hakka da, ilâve edilmek 
suretile inhisar resmi namile kilo başına alı
nacak mebaliğ tayin kılınmıştır. İnhisar res
minin beher mevzu üzerinde sureti hesabı şöy
ledir : 

Petrol: 
Petrol üzerine za,m pek cüzidir. Petrolden 

muamele vergisi olarak kilo hasma bu gün alın
makta, olan 1, 50 kuruşa, 0, 20 kuruş üâveşile 
1,70 kuruş inhisar resmi namile tahsil olunacak
tır. 
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Benzin: 
Benzinden bu gün ıkıl o başına 1, 80 kuruş 

istihlâk resmi, 1, 80 kuruş muamele vergisi 
alınmaktadır. Buna inhisar hakkı olarak 2, 40 
kuruş ilâvesile kilo başına 6 kuruş inhisar res
mi alınacaktır. 

Mazot: 
Mazottan bu gün 0, 14 kuruş muamele vergisi 

alınmaktadır. Buna 0, 86 kuruş ilâvesile kilo 
başına inhisar resmi olarak 1 kuruş tahsil o-
lunacaktır. 

Ham petrol: 
Ham petroldan bu gün kilo başına 0,26 kuruş 

muamele vergisi alınım akta dır. Bu miktar 6 ku
ruşa iblâğ edildiğine göre ham petrol ithalâta de
vam ettiği takdirde senevi varidatın 483 660 li
raya çıkacağı, ithalât devam etmediği takdirde 
petrol ve benzin ithalâtının tezayüdile bu (mik
tarın elde edileceği ve batta daha, fazla varidat 
temin olunacağı tahmin edilmektedir. 

Hükümet bu inhisarın ithalât inhisarı mahi
yetinde kalmasını münasip görmekte ve bu inhi
sarın satışa ve imale taallûku olmadığını ve bu 
cihetlerin serbest old|uğunu beyan etmekle bera
ber, şimdilik yalnız ithalâta taallûku hasebile 
inhisar resminin tahakkuk ve cibayetinin itha
lât sırasında gümrük idarelerince yapılacağını 
ve bu muamelenin gümrüklerde, temini suretine 
ait tatbik şekilleri ile idare tarzının Gümrük ve 
İnhisarlar vekâletinin tensip edeceği şekilde ola
cağını denmeyan eıfemaktedir. 

Hükümetin, mucip sebepler mazbatasında, 
ham petrol ithalâtı ile memleket içinde işlen
mesini serbest bırakmakla beraber kilo başına 
6 kuruş inhisar resmi koymak surejtile de bu 
mevzuun himayesine taraftar olmadığına dair 
alâkadar zatların verdiği şifahî izahatla noktai 
nazarını bildirmiş ve bu husus encümenimizce 
de muvafık görül erek, bu 6 kuruş resmin bir 
ım'âni tedbir olup olamıyacağı hakkında tetkikata 
girişmiştir. 

100 kilo ham petrolün memleketimizdeki tas
fiye fabrikalarında işlendiği halde istihsal edilen 
petrol, benzin ve mazot gibi maddelerin kiytmeti 
ve temin edeceği kazançla ayni miktar madde
lerin hariçten getirildiğine göre olan kiymeti 
arasımda bir mukayese yapılmış ve bu mukayese 
gümrük tarife kanununun 695 inci maddesinde 
esas ittihaz edilen yüzde 37 nisbetile değil fab
rikanın vasati istihsal mikyası olarak Hükü

metçe gösterilen yüzde 41 nisbeti üzerine ya
pıldığı halde neticede memleket dahilinde iş
lenen ham petrolün beher 100 kilosunun en az
dan 3 lira 72 kuruş kazanç temin ettiği hesap 
edilmiştir ve yine Hükümetin teklif ettiği ve 
ham petrolün beher kilosuna koyduğu 6 ku
ruş inhisar resminin ilâvesinden sonra yapılan 
hesaba göre ham petrol işleyen memleket içinde
ki tasfiye f abriksaının beher 100 kilo ham petrol 
da takriben 94 kuruş zarar edeceği görülmüştür. 

Ham petrolün memleket dahilinde işlenmesi 
halinde Devlet varidatının tenakusuna sebebiyet 
verdiği ve bir takım suiistimalâta yol açtığı an
laşılan bu mevzuun inhisar resminin 6 kuruşa 
çıkarılması, işlenmesine mâni bir tedbir olarak 
ileri sürülmüş ise de yapılan hesapların neticesi
ne ve İktisat vekâleti petrol mütehassısı Cevat 
Beyin verdiği malûmata göre bu resmin maksadı 
temine kâfi olmadığı anlaşılmıştır. Filhakika, iyi 
ve asrı teşkilâtla mücehhez tasfiye fabrikalarında 
ham petrolün beher 100 kilosundan yüzde 60 ilâ 
75 nisbetinde benzin ve petrol çıkarıldığını ista
tistiklerle tevsik eden petrol mütehassısının bu 
izahatı üzerine ham petrolün beher 100 kilosun
dan yüzde 37 nisbetinden resim alan Hükümetin 
yüzde 37 den 75 şe kadar olan nisbet arasındaki 
resim farkını zayi edeceği kolaylıkla anlaşıldığın
dan bu sebeple ham petrolün memlekette işlen
mesine 6 kuruş resmin mâni bir tedbir olamaya
cağına vekâletçe de kanaat hâsıl olduğu encüme
ne ifade olunmuş olmasına mebni ham petrolün 
beher kilosundan alınacak inhisar resminin 6 ku
ruştan 10 kuruşa çıkartılması encümenimizce 
ekseriyetle tasvip olunmuştur. 

Yukarıda arzettiğimiz hesabatm bir tablosu 
bağlı olarak evrak arasına konulmuştur. 

Bu esaslar tetkik ve tesbit edildikten sonra 
maddeler müzakere olunmuştur. 

Birinci maddenin ikinci fıkrası, petrol inhisa
rının idaresini İnhisar vekilliğinin «tayin edece

ği şekilde» diye göstermektedir. 
; Hükümetin mucip sebepler mazbatasında pet
rol inhisarının, ithal inhisarı olması ve gümrük
lerce idare edilmesi yolundaki kayde nazaran bu 
fıkradaki «tayin edeceği şekilde» cümlesi zait gö-

* rülmüş ve fıkra ona göre tadil edilerek madde ka
bul olunmuştur. 

İkinci maddede «tayin edileceği miktarlar 
için» cümlesi bir takım şikâyetlere sebebiyet vere
ceği mülâhazasile kaldırılmıştır. 



Üçüncü maddenin (a) fıkrasında ham petro
lün beher kilosundan alınacak olan 6 kuruş inhi
sar resmi yukarıda izah olunduğu veçhile 10 ku
ruş' olaraık tadil olunmuş B, C, Ç fıkraların
da Hükümetin tdklifi muvafık görülerek ay
nen ve madde itilbarile tadilen kabul edil
miştir. 

Dördüncü madde aynen ve beşinci madde
deki (Gümrülk ve inhisarlar resimleri) cümlesi
nin yerine daha ıziyade vuzuh için (İthal sı
rasında alman resimler ile inhisar resmi) cüm
lesi îkame olunarak tadilen kabul olunmuştur. 

Altıncı madde aynen kabul olunmuştur. 
Birinci muvakkat maddedeki (taktir) ke

limesi iltibası tref için (taıkattür) olarak dü
zeltilmiş ve madde kabul olunmuştur. 

İkinci muvakkat maddenin ikinci fıbrası-
nı teşjbiî eden (Bu suretle verilecek beyanna
meler üzerine) cümlesinden sonra (Ham petrol-

- den maadası için) cümlesi ilâve olunmuş ve 
maddenin son fıkrasındaki (Tahakkuk ettirile
cek vergi) cümlesi yerine (Beyanname harici 
teslbit olunacak miktarın vergisi) cümlesi ıko-

Mayi madenî mahrukat ve madenî yağların 
inhisara alınmasına dair olup İcra Vekilleri He
yetinin 28 - II - 1934 toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve Güm
rük ve inhisarlar encümeni mazbatası encümeni
mize havale edilmekle Gümrük ve inhisarlar 
Vekili Rana ve Müsteşar Adil Beylerin hu-
zurile tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde izah edildiği 
veçhile lâyiha; daha ziyade bütçe ihtiyacını kar
şılamak maksadına matuf olup bu arada memle
kete giren ham petrolden istihsal edilen mevad-
dın rüsumunda husulü iddia edilen suiistimalle
rin önüne geçmek ve bu günkü mevcut iptidaî 
vesaitle fena istihsal edilen petrol müştakkatı 
üzerinde bilâhare yapılacak tetkikata göre icap 

İ -
nulmuş ve yalnız ithal olunmuş elde mevcut 
ham petrolün mâni mahiyetteki yüksek in-
(hisar resmine tâbi tutulması adalete muvafık 
görümmeyerek işlendikten sonra hâsıl olacak 
henzin, petrol ve m&zot gibi müstahsalâtınıri 
bu kanundaki inhisar resimlerine tâbi tutul
masını temin edecelk şekilde tadilât yapılarak 
madde kaibul olunmuştur, 

Yedinci ve sekizinci maddeler aynen ka
bul edilerek havalesi veçhile İktisat encüme
nine tevdi olunmak üzere mucip sebepler maz-
hatası ve lâyiha diğer evrakla birlikte Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 

Gümrük ve tn. En. Rs. M. M. Kâ. 
Çorum Ordu Afyon K. 
İsmet A. Şevket Cemal 

Aza Aza Aza 
Aydın Kırşehir Cebelibereket 
Fuat Serdar îbrahim 

Aza Aza Aza Aza 
Cebelibereket Tokat Samsun Çorum 

H. Basri Resai Emin Bekir 

ederse sağlam esaslar dahilinde ve mütekâmil 
fennî teçhizatı havi imalâthanelerde bu işi 
meydana getirmek üzere şimdilik ham petrol 
girmesini teşvik etmeyecek derecede bu madde 
üzerine ağırca bir resim vazını ve bu meyanda 
benzin ve mazot resimlerinin de birer miktar ar
tırılarak bütçeye senede takriben sekiz yüz bin 
lira kadar bir varidatın teminini istihdaf et
mektedir. 

Memlekette petrol menabii bulununcaya ka
dar hariçten benzin, petrol ve saire gibi işlen
miş yağlar yerine ham petrol getirerek bunu 
memlekette tasfiye etmek ve benzin, petrol ve 
sair madenî yağlar istihsal etmek haddi zatin
de harice daha az döviz verilmesi ve işçiliğin 
memlekette kalması ve bu maddeler ticaretteki 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M-
îktısat encümeni 28 - IV -1934 

Karar No. 19 
Esas No. 1/882 

Yüksek Reisliğe 



— 6 -
hususî vasfına nazaran rekabet sahasının geniş
letilmesi gibi menfaatleri temin edeceği ve mev
cut tasfiye müesseselerinin çalışabilmeleri im
kânını vereceği yolundaki mütalealar encümeni-
mizce tetkik ve İnhisarlar Vekili Beyefendinin 
bu hususa müteallik noktai nazarları da istima 
olundu. 

Memlekette petrol m'enabii bulunduktan sonra 
bunların işletilmesi ve tasfiyesi meselesi tabi-
atile mevzubahas olacağı ve o zamana kadar 
hariçten benzin, petrol ve sair madenî yağlar 
yerine ham petrol celbile bunların tasfiyesi işi
nin de ayrıca tetkik olunacağı ve mevcut tasfiye 
müesseselerinden halen ciddî surette istifade 
edilemediğinden ham petrol inhisar resminin bu 
sanatın şimdilik devamını teşvike sebep olımıya-
oak bir derecede artırılmasında mahzur görüle
mediği anlaşılmış ve esasen benzin, petrol 
vesair madeni yağlar inhisara alındıktan sonra 
bunların ithali bazı murakabe tedbirleri ittihazı
nı daha mümkün kılacağı cihetle bu maddeler 
üzerinde ihtikârın da önüne geçilmiş bulunacağı 
ve fazla olarak bu inhisarın iktisadî bazı an
laşmaları da kolaylaştıracağı düşünülerek lâyi
hanın teklif esası dairesinde kabulü encümeni-
mizce muvafık görülmüştür. 

Maddelere gelince: 
Encümenimiz Gümrük ve İnhisarlar encüme

nince tadilen kabu lolunan şekli müzakereye 
esas tutarak buna göre birinci maddeyi aynen 
kabul etmiş, ikinci madde yeniden yezrimıştır. 
Bu madde Hükümetin inhisarı kendisi işletmek 
maksadile koymayip inhisar resmini ithal sıra
sında almayı istihdaf ettiğine nazaran lâyiha 
ile inhiasr altına alınan bu mevaddın memlekete 
nasıl ithal edileceğini göstermektedir. Madde
deki Gümrük ve İnhisarlar vekâleti maddeleri 
ithal etmek isteyenlere tayin edeceği miktarlar 
için müsaade verebilir hükmünü Gümrük ve İn
hisarlar encümeni (Tayin edeceği miktarı) cüm
lesini çıkararak kabul etmiş ise de encümenimiz 
ithal müsaadelerinde tercih ve takdime mahal 
vermek gibi suitefehhümlere meydan kalmamak 
için tatbikata ait talimatta umumî hükümler ko
narak ilân edilmesini ve alâikadarların hariç
ten getirecek bu mevaddın ithalinde mezkûr 
hükümler dairesinde hareket etmelerini daha 
muvafık bulmuş ve maddeyi bu esasa göre ye
niden, yazmıştır. 

Üçüncü madde vazedilen inhisar resimlerini 

göstermekte olup yukarıda da arz ve izaJı edil
diği veçhile Gümrük ve İnhisarlar encümenince 
kabul edilen resim hadleri encümenimizce de 
kabul edilmiş ancak inhisar resimlerinin ithali 
esnasında gümrük resimlerde beraber tahsil 
edileceğine nazaran gümrük idarelerince tat
bikatta kolaylık olur ıkanaatile her maddenin 
tarife kanunundaki mukabiline atfında faide 
mülâhaza edilerek madde bu şekilde tertip edil
miştir. 

Dördüncü madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Beşinci madde — Yazılış tarzı müphem gö

rüldüğünden hükümleri aynen muhafaza edile
rek tavzih edilmiş ve madde bu suretle yeniden 
yazılmıştır. 

Altıncı madde — Benzinden alınan istihlâk 
resmi bu kanunla inhisar resmine kalbedilmiş ve 
bu suretle mezkûr resme ait hükmün devamı meri
yetine lüzum kalmamış olduğundan bu hükmü ih
tiva eden 2029 numaralı kanunun meriyetten 
kaldırılmasına dair olup aynen kabul edilmiş
tir. 

Birinci muvakkat madde — Sipariş edilmiş 
olup kanunun neşrine kadar henüz memlekete 
girmeyen bu nevi maddelerin vürutlarından ev
vel cins ve miktarlarını bir beyanname ile bil
dirmelerini mecburî kılan hükmü ihtiva etmek
te olup encümenimiz verilecek beyannamelerde 
sipariş edilen memleketin de bildirilmesinde fay
da mülâhaza etmiş ve maddeyi buna göre tadil 
ve kabul etmiştir. 

İkinci muvakkat madde — Bu madde ka
nunun neşrinden sonra memleket dahilinde bu
lunan bu maddeler miktarlarını tesbit ve tahakkuk 
edecek inhisar resimlerinin tahsiline ait hüküm
leri ihtiva etmekte olup gerek lâyihada gerek 
gümrük inhisarlar encümeninde bu hususu te
min için verilecek beyannamelerin inhisar ida
relerine verilmesi mecburî kılınmaktadır. 

Halbu ki dahilde bulunan bu mevadda ait re
sim farklarının memurları tarafından ta
hakkuk ettirilerek tahsil edilmesi işin 
mahiyeti itibarile daha münasip olacağından 
maddenin birinci ve ikinci fıkraları bu esasa 
göre tadil edilmiştir. 

Yine ikinci fıkrada tahsil edilecek inhisar 
resminden tenzili icap eden muamele vergisinin 
tatbikatta miktarını tayin hususunda müşkülâta 
uğramak gibi hâdisatın zuhuruna meydan kal
mamak için encümenimiz geçen bir senelik mu-



amele vergisi vasatisinin hesap edilerek alâka
darlara bildirilmesi ve buna göre muamele ifa
sını benzinden alınan istihlâk resminin de tenzi
lini muvaük bulmuş ve maddeyi arzedilen bu 
esaslar dahilinde yeniden yazmıştır. 

Yedinci ve sekizinci maddeler şekle ait olup 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

İktisat E. R. 
Edirne 
Şakır 

Aza 
İstanbul 

M. Yaşar 
Aza 

Zonguldak 
Hasan 

M .M . Kâ. 
Şebin Karahisar 

İsmail 
Aza Aza 

tstanbul Zonguldak 
H. Vasıf Bagıp 

Aza Aza 
Bolu izmir 
Şükrü M. Sadettin 

Aza 
Ham petrol tasfiye sanayiinin gerek 
millî ellerde bulunmasını veya Hükü
met elinde bulunmasını bir kaç büyük 
petrol ithalâtı şirketin birleşebile
cek fiatlerine rekabet için zarurî ad
dederim. İnhisar vekâletinin ham 
petrolda gördüğü kaçakçılığın diğer
lerinde de olmamasına ancak kaçak
çılığın nerede olursa olsun menile 
muvaffak olunabileceğini düşünür ve 
bunu ham petrolün duhulüne mâni 
sebep addetmem. Bu itibarla ham 
petrol gümrüğünün ancak saf pet
rol ziyadeliği nisbetinde artmasına ta

raftarım. On kuruş olmasına 
muarızım. 
İstanbul 

Alâettin 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 29 
Esas No. 1/882 

9-V-1934 

Yüksek Reisliğe 

Mayi madenî mahrukat ve madenî yağlar in
hisarı hakkında Başvekâletin 1 - I I I -1934 tarih 
ve 6/487 sayılı tahriratile Büyük Meclise takdim 
olunup Gümrük ve İnhisarlar ve İktisat encü
menlerince müzakereden sonra encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihasile encümen
lerin tadil lâyihaları ve esbabı mucibeleri, 
Gümrük ve inhisarlar ve İktisat vekâlet
leri müsteşarları hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu: 

Encümenimiz lâyihada inhisar tesis edilmek 
suretile şu noktaların temin edilmek istenildiğini 
görmüştür: 

1 : Bütçe varidatını arttırmak, 
2 : Ham petrolün dahilde tasfiyesi ile hâsıl 

olan resim noksanının önünü almak. 
Encümenimiz evvelemirde bu iki maksadın'te

mini için bir inhisar tesisine mutlak lüzum olup 
olmadığı noktasını mütalea etmiştir. 

İnhisardan yalnız ithal sırasında bir resim 

alınmak kastedildiği, binaenaleyh ne dahilde tas
fiye ve ne de hariçten ithal işlerile meşgul olun
mak istenilmediği lâyihanın umumî manasından 
ve encümenimize vaki ifadelerden anlaşılmıştır. 

İktisat encümenince inhisarın ihtikâra mey
dan vermeyeceği ve Devletçe bazı iktisadî anlaş
maların yapılmasına yarayacağı mülâhaza edil
miş ise de buna ait lâyihada hiç bir kayit bulun
madığı gibi Hükümetçe de böyle bir maksadın 
derpiş edilmediği tasrilı olunmuştur. Binaenaleyh 
yalnız ithal resmi almak için bir inhisar tesisine 
encümenimizce mutlak bir zaruret görülmemiş ve 
bunun ayrıca bazı tesirler yapacağı düşünülmüş
tür. 

A) İnhisar, mevcut ticaret sisteminin her 
an için değiştirilmesine imkân verdiğinden 
halen böyle bir maksat olmasa bile mahiyeti 
itibarile müteşebbisler üzerinde daima endişe
li bir vaziyet ihdas edecektir. Bu hal nihayet 
bu günkü 'kredi şartlarını daha darlaştıracak, 
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fiatleri yükseltecek ve 'bu vadide alâkadarların 
yapacağı sunî hareketler için mazeret sebebi 
olacaktır. 

B) Uevlet için tatbik etmeyeceği bir inhi
sarın velevki ismen mesuliyetini yüklenmek
te ıbir fayda ve zazuret yoktur. 

C) İnhisar, ithal edilecek maddelerin bir 
ımüsaadeye müstenit olmasını icap ederse bi
lâkis zararlı olacaktır. Halen limanlarımızdan 
ihraç eşyası götürüp memlekete boş gelmek
ten ise petrol, benzin yüklü olarak dönen de
niz nakil vasıtalarımız vardır. Bunların liman
larımıza getirdikleri miktarlar piyasaiarda 
fiatleri tadil etmektedir. 

Binaenaleyh petrol ve benzin ithalinin ön
ce vekâletten alınacak bir müsaadeye tâbiliği 
hu şekilde ithalâtı tamamen durduracak ve 
memlekette büyük ve mahdut sermayenin mut
lak ve filî inhisarını kolaylaştıracaktır. 

Encümenimiz bu noktayı ehemmiyetle der
piş ederek bu kabîl ithalât için gazhanelerde 
antrepo usulünün tesisi hükmünü de lâyihaya 
(bir madde ile ilâve etmiştir. 

Encümenimiz bu sebeplerle Hükümetçe 'der
piş edilen noktaların inhisar olmaksızın temi
ni yolunda müzakeresine devam etmiş ve mü
zakerede hazır bulunan Gümrük ve İktisat 
vekâletleri müsteşarları Beyler de bu nokta.i 
nazarı muvafık bulduklarını beyan etmiş ol
duklarından (istihlâk resmi) şeklinde ithal 
sırasında gümrüklerce resim alınmak sureti I e 
/bütçe varidatının artırılması ve ham petrol 
tasfiyesinin ıslahı muvafık -görülmüştür. Bu 
suretle benzinden alınmakta olan 1,79 ku
ruş istihlâk resmine 2,35 kuruş ilâ vesile resim 
4 kuruş 15 santime iblâğ edilmiş ve mazot 
0,55 santim istihlâk resmine tâbi tutulmuş olu
yor ki ayrıca alınmasına devam olunacak mu
amele vergilerde hu miktarlar Hükümetçe is
tenilen inhisar resmine tekabül etmektedir. 

Ham petrole gelince; dahilde ham petrol 
aranmasını ve çıkarılmasını ve hatta hariçten 
ithalde memlekette tasfiye sanayiinin inkişafr-
nı temin maksadile alınan tedbirlerin nihayet 
bir resim kazancı mahiyetini aldığı görülmüş
tür. Bunun önüne geçiimesindeki kararlara 
encümenimiz iştirak etmiş ve bunun için ham 
petrole gümrüklerden girerken ayrıca konul
masını ıkabnl etmiştir. 

Encümenimiz bubapta geniş bir mukayese 

yapmak zaruretini duymuştur. 
Gümrük ve İnhisarlar encümeninin esbabı 

mucibesine bağlı bir hesap hülasasında memle
kette mevcut tasfiye fabrikalarının yüzde 37 de
recesinde hafif yağı havi ham petrol ithal et
tikleri halde İktisat vekâletine verdikleri 
iş cetvellerine göre yüzde 41 hafif yağ 
istihsal ettikleri ve bu takdirde dahi kilo 
başına 6 kuruş resim konulunca tasfiye 
fabrikalarının 94 kuruş zarar edecekleri 
görü I nıüşitür. Halbuki zararın hakikatte bu 
kadarla da kalmaması icap eder . Çünkü izah 
edilen vaziyet ham petrolün gümrüklerden gi
rerken muayenesi tamamı yapılmıyarak tarife
sinde gösterilen resim alınmadığını göstermekte
dir. Gümrük tarife kanununa göre içinde yüzde 
37 ye kadar hafif yağ bulunan ham petrolün 
beher kilosundan bir kuruş ve yüzde 37 den yüz
de 50 ye kadar hafif yağ bulunan ham petrolün 
kilosundan 4, 90 kuruş ve yüzde 50 den yukarı 
hafif yağ bulunan ham petrolün beher kilosun
dan tasfiye edilmiş petrolün tâbi bulunduğu kilo 
da 12, 20 kuruş resim alınır. Halbuki misalde 
gümrük resmi bir kuruş olarak konulmuştur. 
Binaenaleyh resim; ithal edilen malın cinsine-
uygun olarak alınırsa misaldeki zararın 
0, 94 -\- 4, 90 = 5, 84 kuruş olması icap eder. 

Gümrük ve inhisarlar encümeninin esbabı 
ııuıcibesiııde ham petrolden iyi tasfiye tesisatile 
yüzde 80 ne ve hatta yüze yakın hafif yağ istih
sal edilebileceği ve binaenaleyh ham petrole 
konacak resmin 10 kuruş olması icap edeceği dü
şünülmüştür. Halbuki hafif yağların istihsali 
derecesi bunların hanı petroldeki mevcudiyeti 
nisbetine bağlıdır. Ham petrolde hafif yağ nis-
beti yüzd,e elliden fazla olursa gümrük resmi 
.12, 20 kuruştur ki bu takdirde gümrük resmi da
hilde tasfiyeyi faydasız kılacak derecededir. 
Ancak gümrüklerde ham petrol muayenelerinin 
güçlüğünden ve İktisat encümenince ifade 
edildiği veçhile bir takım suiistimallere yol 
açtığından dolayı tasfiye işinin büsbütün manî 
tedbirlere tâbi tutulması düşünülmüştür . 

Encümeninıizce yapılan hesapta ham petrol 
yüzde 80 derecesinde hafif yağı hamil olduğu ve 
bunun beher kilosundan 12, 20 kuruş gümrük 
resmi alınmak lâzım gelirken yüzde 50 den nok
san zannedilerek 4, 90 kuruş resim alındığı 
takdirde dahi ayrıca konulan 6 kuruş resmin 
yine tasfiye işinde bir kâr bırakmayacağı te-
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zabür etmiştir. 

Encümenimiz bu seibeple fuzulî bir endişe 
ile, maikısat ve mevzu ile mütenasip olmayacak 
derecede mübalâğalı rakamları doğru bulma
yarak, Hükümetin teklifi veçjhile 6 kuruş res
min ipkasına ekseriyetle karar vermiştir. 

Maddelerin müzakeresine gelince; lâyiha
da istihlâk resmi esası ıkaıbul edildiğinden 
inhisar hükümlerini havi 'birinci, ikinci, 
dördüncü ve ibeşinci maddeler tamamen tayye-
diimiştir. Resmin matrah ve nisibetlerile tah
sil şekli İktisat encümeninin 3 üncü maddesi 
esas tutularak teklifimizin birinci maddesinde 
toplanmıştır . 

Petrol esasen yüksek resme tâbi olduğun
dan teklif veçhile ibu resımin mevzuu içerisine 
girmemiştir. Binaenaleyh resınıe tâbi tutulan 
maddeler şu şekle girmiştir: 

İthal sırasında alıı:?.cak resimler 

<V 'en 

Gümrük g £ İstihlâk 
resmi S > resmi 

Benzin ve emsali 13/20 1,87 4,15 
Mazot 1 0,47 0,55 
Ham petrol 1 0 6 
Petrol 12,60 1,70 0 

Dahilde tasfiye edilmiş olanlardan ayrıca 
Benzin Petrol 

9,80 8 
Bunlardan benzinle mazota konulan miktar 

ıiııuamele vergilerile 'birleştirildiğinde yokunun 
Hükümetçe ve encüınenlerce derpiş edilen in
hisar resmine tâıbi olduğu .görülür. 

Encümenimiz ımuamele vengisile dahilde 
tasfiye halinde dahilî istihlâk vergisinin tah
sil edileceğini kanunları lâğvedilmemekle be
raber sarahaten ifadeyi faydalı bulmuştur. 

tki ne i maddeye antrepolardaki resim ko

laylıklarının petrol ve benzin ve müştabkatı-
nın küçük ticarete de teşmiline ait hükümler 
konulmuştur. Benzin ve emsalinden alınmakta 
olan 1,80 ıkuruş istihlâk resminin bu kanunla 
vazedilen istihlâk resmile tevhidi tabiî gö
rülmüş ve bunun lâğvini havi Hükümetin al
tıncı maddesi 3 üncü madde olarak kabul edil
miştir. 

Muvakkat maddeye gelince; encümenimiz 
bu kanunla konulan resmin meriyet tanihindeki 
stoklara teşmiline ait hükmü tavzih zaruretini 
duymuş ve tatbik kolaylığı olmak üzere beledi
yelerce satış yerlerinde bulundurulmasına mü
saade edilen ve en çok beş tenekeyi tecavüz et
meyen miktarı zamdan müstesna tutarak nakil 
vasıtaları üzerinde ve ardiye ve depolarda olan 
bütün mevcutları mükellefiyete ithal etmiştir. 
Ancak benzinde evvelce Ü, 80 kuruş istihlâk res
mi verilmiş olduğundan yalnız fark olan 2,35 
kuruş resim tahakkuk ettirilmesi tasrih edilmiş
tir. 

Stok ham petrol hakkında İktisat encüme
ninin hükmü aynen kabul edilmiştir. 

Farkı resmin vazıh olarak tesbitinin müm
kün olabilmesi için meriyet tarihinin muayyen 
bir tarih olması faydalı görülmüş ve bunun ta
rihi neşri gününün gece yarısından muteber ol
ması esası kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. R. 
Clümüşane 

77. Fehmi 
Aza 

istanbul 
Haindi M. 

Aza 
izmir 

Kâmil 

M. M. 
İsparta 

Kemal Turan 
Aza 

Balıkesir 
Pertev 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

Kât 
Ayd: 

A(hu 
Aza 
Urfa 

Behçet 
Aza 
içel 

Em in 



— 10 _ 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 16-V-1934 

M. No. 100 
Esas No. 1/882 

Yüksek Reisliğe 

Mayi madenî mahrukat ve madenî yağlar in
hisarına dair olup Gümrük ve inhisarlar, İktisat 
ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte en
cümenimize havale buyurulan kanım lâyihası, 
Gümrük ve inhisarlar vekili Beyle alâkadar me
murları hazır oldukları halde tetkik ve mütalea 
olundu. 

Lâyihaya bağlı esbabı mucibe ile diğer en
cümenler mazbatalarının tetkiki sırasında Vekil 
Beyden alınan izahata göre? Hükümetçe Devlet 
varidatından bir kısmının arttırılması imkânla
rı teemmül edilirken bu meyanda mayi madenî 
mahrukat ile müstckkatının Devlet inhisarına alın
ması mülâhazasile hazırlanarak Yüksek Meclise 
arzolunan işbu lâyihanın, iktisat ve Maliye encü-
menlerindeki müzakerelerinde tetkik at tamik edil
miş ve bu maddelerin inhisara alınmasından bek
lenilen faydadan ziyade tatbikat ve kontrol saha
larında ihdas eyleyeceği müşküâlet Hü
kümetçe nazarı dikkate alınmış olmasına 
mebni inhisar yerine bir kısım varida
tın tezyidi için istihdaf olunan gaye
nin temini maksadile bu maddelerin istihlâk re
simlerinin arttırılması daha muvafık olacağından 
1718 numaralı kanuna zeylolarak tedvin edilme
si yolundaki Maliye encümeninin noktai nazarına 
Hükümetçe de iştirak edildiği anlaşılmıştır. 

Encümenimiz; hariçten memleketimize ithal 
edilmekte olan ham petrolün mevcut ve tarife ka
nununa göre tâbi olacağı cüzî bir resim ile güm
rüklerden geçirilirken Devlet varidatı noktai na
zarından yapacağı malî ve iktisadî tesirlerin ne
den ibaret bulunacağının tamikan tetkik ve mu
kayesesini zarurî görmüştür. 

Halen memleket dahilinde mevcut olup 
adedi ikiyi geçmeyen tasfiyehanelerle millî sa
nayiimizin ne dereceye kadar inkişaf ve te
rakkiye mazhar olabileceğini göz önünde tu
tarak hu müesseselerden beklenilen fayda ile 
bu yüzden memlekette açılacak iş hacmi mu
kayese edilirse bu fabrikalarda çalışan türl< 
amelesinin adedi otuzu geçmemektedir. Diğer 

taraftan buna mulkabil 'beher kilosundan bir 
kuruş gümrük resmi alınmak suretile memle
kete giren ıha<m petrolden 'bu fabrikaların ha
li hazır vaziyetlerile % 30 dan % 70 nis-
ibetine kadar saf (benzin ve petrol ile buna 
benzer hafif derecedeki ince yağları istihsal 
eyledikleri ve 'halen mevcut teçhizatlarının 
•bir derece daha ıslahı ve bazı tertibatın ilâve
si takdirinde istilhsal nisbetinin yüzde yüze 
iblâğı mümkün olabileceği anlaşıldığından 
ham petrol ithali keyfiyeti bu müesseseler le
hine ve fakat Hazine aleyhine olan bir vazi
yetin idamesine seibep 'olmaktadır. Çünkü bu 
müesseselerin istihsal miktarları derecesinde 
olımaik üzere saf benzin ile petrolün doğrudan 
doğruya ithali takdirinde halen meriyette bu
lunan son tarifeye göre tâbi olacakları yüksek 
resim de Hazinede kalmış bulunacaktır. 

Diğer taraftan iham petrol yerine hariçten 
ithal edilecek saf benzin ve petrol için ise, 
sif kıymet üzerinden harice tediyesi iktiza 
©den döviz farkının da istiksar edilecek bir 
raddede olmamasına ımebni memleketimizde 
ham petrol taharriyatı hakkındaki tetkikattan 
musibet bir netice istihsaline kadar ham petrol 
üzerine resim konulması daha muvafık görül
müştür. 

Bu maksatla ve yukarıda izah olunan sebepler 
dol ay isi 1 e dahilî istihlâk resmine ait bulunan 
2414 numaralı kanunun (hükümleri mahfuz kal
mak şart ile encümen imizce ham petrol üzerine 
Gümrük ve İnhisarlar ve îtısat encümenlerinin 
tesbit ettiği şekilde kilo başına on kuruş resim 
vazı muvafık görülmüş ve 2, 3, 4, ve 5 inci mad
delerle muvakkat maddenin Maliye encümeni
nin tadilâtı dairesinde kabulüne karar verilmiş
tir. 

İktisadî ve Askerî noktai nazarından mem
leketimize ham petrolün ithali ve memleket 
dahilinde tasfiye ve satış keyfiyetlerinin Hükü
metçe geniş bir tetkik neticesinde Devlet inhisa
rına alınması hususunda İktisat encümenince 
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dermeyan olunan temenniye encümenimizce de 
iştirak edilmektedir. Bursa Erzurum İstanbul 

Yeniden hazırlanan kanun lâyihası umumî Dr. Galip Asım Sadettin 
heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis- izmir • Kayseri ' Kırklareli 
lige taJkdim olunur. Kâzım A Hilmi M. Nahit 

Reis Rs. V. M. M. Konya SivafS 
Burdur İsparta Bayazıt A. Muzaffer M. Eemzi 

M. Şeref Mükerrem İhsan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mayi madenî mahrukat ve ma
denî yağlar inhisarı kanunu 

lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük umumî 
tarifesinin 695 inci numarasın
da sayılan mayi madenî mahru
kat ve madenî yağların Türki-
yeye ithali Hükümetin inhisarı 
altındadır. 

Bu inhisar Gümrük ve inhi
sarlar vekâletince tayin edile
cek şekilde idare olunur. 

MADDE 2 — Gümrük ve in
hisarlar vekâleti inhisara mev
zu olan hu maddeleri ithal et
mek isteyenlere tayin edeceği 
miktarlar için müsaade verebi
lir. 

MADDE 3 — İnhisar madde
lerinden kilo basma aşağıda 
gösterilen miktarlarda inhisar 
resmi alınır: 

a : Ham, tasfiye edilmemiş, 
temizlenmemiş, 270 hararet de
recesinden evvel takattür eden 
hafif yağlarm nisbeti ne olur
sa olsun 6 kuruş, 

b : Tasfiye edilmiş yahut te
mizlenmiş 60 dereceden evvel 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR 
ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Mayi madenî mahrukat ve 
madenî yağlar inhisarı ka

nun lâyihanı 

MADDE 1 — Gümrük umu
mî tarifesinin 695 inci numara
sında sayılan mayi madenî 
mahrukat ve madenî yağların 
Türkiyeye ithali Hükümetin 
inhisarı altındadır. 

Bu inhisar, Gümrük ve İnhi
sarlar vekâletince idare olunur. 

MADDE 2 — Cfümrük ve in
hisarlar vekâleti inhisara mev
zu olan bu maddeleri ithal et
mek isteyenlere müsaade vere
bilir. 

MADDE 3 — İnhisar mad
delerinden kilo başına aşağıda 
gösterilen miktarlarda inhisar 
resmi alınır: 

a : Ham, tasfiye edil
memiş, temizlenmemiş 270 
hararet derecesinden ev
vel takattür eden hafif 
yağlarının nisbeti ne 
olursa olsun 10 K. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Mayi madenî mahrukat ve 
madenî yağlar inhisarı 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — İnhisar en
cümeninin tadil şekli aynen 

MADDE 2 — Gümrük ve in
hisarlar vekâleti inhisara mev
zu olan bu maddeleri Hükümet
çe tayin ve ilân edilecek şart
lar dahilinde ithal etmek iste
yenlere müsaade eder. 

MADDE 3 — İnhisar mad
delerinden kilo başına aşağıda 
gösterilen miktarlarda inhisar 
resmi almır: 

A - Tarife kanununun 695 in
ci maddesinin «A» fıkrasında 
yazılı maddelerden 10 kuruş, 

B - Tarife kanununun 695 in
ci maddesinin « B » fıkrasında 
yazılı maddelerden 6 kuruş, 

C - Tarife kanununun 695 in-
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MALÎYE ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

14 haziran 1930 tarih ve 
1718 sayılı dahilî istihlâk 
vergisi kanununa müzey-

yel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aşağıdaki mad
delerden kilo başına hizaların
da gösterilen miktarlarda istih
lâk resmi gümrüklerce ithal 
sırasında tahsil olunur: 

a) Tarife kanununun 695 nci 
maddesinin A fıkrasında yazılı 
maddelerden 6 kuruş, 

b) Tarife kanununun 695 in
ci maddesinin B fıkrasında ya
zılı maddelerden 4,15 kuruş, 

c) Tarife kanununun 695 in
ci maddesinin D fıkrasında ya
zılı maddelerden 0,55 kuruş. 

Bu maddelerin muamele ver-
gilerile dahilde tasfiye edilen
lerin dahilî istihlâk vergileri 
kanunlarına göre ayrıca tahsil 
olunur. 

MADDE 2 — İthal iskelele
rinde petrol, benzin ve müştak-
katı gibi iştialli maddelere de 
anterepo usulünün tatbiki için 
belediye gazhaneleri müsait olan 
yerlerde pavyon ayrılır, müsait 
olmayan yerlerde belediyeler 
veya ticaret odaları bu iş için 
gümrükçe elverişli görülecek 
antrepolar tesis veya sergi usu
lü ihdas edebilirler. 

MADDE 3 — Hükümetin al
tıncı maddesi aynen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

3 12 haziran 1930 tarih ve 
v 1718 numaralı dahilî is

tihlâk vergisi kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aşağıdaki mad
delerden kilo başına hizalarında 
gösterilen miktarlarda istihlâk 

1 resmi gümrüklerce ithal sıra
sında tahsil olunur: 

i A) Tarife kanununun 695 in-
ı ci maddesinin (A) fıkrasında 

yazılı maddelerden 10 kuruş, 
B) Tarife kanununun 695 in

ci maddesinin (B) fıkrasında 
yazılı maddelerden 4, 15 kuruş, 

O) Tarife kanununun 695 in
ci maddesinin (D) fıkrasında 
yazılı maddelerden 0, 55,. 

Bu maddelerin muamele ver-
gilerile dahilde tasfiye edilen-

i lerin dahilî istihlâk vergileri ka-
l nunlanna göre ayrıca tahsil 

olunur . 

MADDE 2 — Maliye encü
meninin 2 inci maddesi aynen 

s kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 12 haziran 1930 
tarih ve 1817 numaralı dahilî 
istihlâk vergisi kanununa mü
zeyyel 25 haziran 1932 tarih ve 
2029 numaralı kanun mülgadır. 
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tekattür eden hafif yağlar (Ben
zin ve benzerlerinden) 6 kuruş, 

c : Tasfiye edilmiş yahut te
mizlenmiş 160 ilâ 270 hararet 
dereceleri arasında takattür 
eden hafif ve orta yağlar (Gaz 
yağı ve benzerleri) 1.70 kuruş, 

ç : Ağır maden yağları ve 
tortuları (Makine yağlan, ma
zot, motorin gibi mahrukat ve 
tortular, katranlar: 270 derece
den evvel takattür eden hafif 
kısmı yüzde onu tecavüz etmi-
yecektir.) 1 kuruş. 

MADDE 4 — 3 üncü maddeye 
göre almacak inhisar resmi bu 
maddelerin ithali arasında güm
rüklerce tahsil olunur. 

MADDE 5 — İnhisar idare
since getirilecek maddeler sif 
kıymetine gümrük ve inhisar 
resimleri ve masraf mukabili o-
larak kilo basma on para 
zammedilerek elde edilen fiat 
üzerinden satılır. 

MADDE 6 — 28 haziran 1932 
tarih ve 2029 numaralı kanun 
mülagıdır. 

BİRİNCİ MUVAKKAT MAD
DE — Bu kanunun neşrinden 
evvel sipariş edilmiş ve henüz 
ithal edilmemiş olan mallar hak
kında alâkadarları, kanunun 
neşrinden itibaren on beş gün 
içinde, bir beyanname vererek 
sipariş ettikleri malın cinsini, 
nevini ve taktir derecesini ve 
miktarını ve sipariş tarihini 
bildirmeğe mecburdurlar. 

G. t. E. 

b : Tasfiye edilmiş ya
hut temizlenmiş 160 de
receden evvel takattür 
eden hafif yağlar (benzin 
ve benzerlerinden) 6 K. 

c : Tasfiye edilmiş ya
hut temizlenmiş 160 ilâ 
270 hararet dereceleri a-
rasmda takattür eden ha
fif ve orta yağlar (gazya-
ği ve benzerlerinden 1,70 K. 

ç : Ağır maden yağları ve 
tortuları ( Makine yağlan, ma
zot, motorin gibi mahrukat ve 
tortular, katranlar, 270 derece
den evvel takattür eden hafif 
kısmı yüzde onu tecavüz etme
yecektir). 1 kuruş 

MADDE 4 — Hükümetin tek
lifi aynen 

MADDE 5 — İnhisar idare
since getirilecek maddeler, sif 
kıymetine ithal sırasında alı
nan resimler ile inhisar resmi 
ve masraf mukabili olarak kilo 
basma on para zammedilerek 
elde edilen fiat üzerinden satılır. 

MADDE 6 — Hükümetin tek
lifi aynen 

BİRİNCİ MUVAKKAT MAD
DE — Bu kanunun neşrinden 
evvel sipariş edilmiş ve henüz 
ithal edilmemiş olan mallar 
hakkında alâkadarları, kanu
nun neşrinden itibaren on beş 
gün içinde, bir beyanname ve
rerek sipariş ettikleri malm cin
sini, nevini, takattür derecesini 
ve miktarmı ve sipariş tarihini 
bildirmeğe mecburdurlar. 

Ik. E. 

ci maddesinin « C » fıkrasmda 
yazılı maddelerden 1,70 kuruş, 
Ç - Tarife kanununun 695 inci 

maddesinin «D» fıkrasında 
yazılı maddelerden 1 kuruş. 

MADDE 4 — Hükümetin tek
lifi aynen 

MADDE 5— İnhisar ida
resince getirilecek bu nevi 
maddelerin satış fiatı, sif kıy-
metile ithal sırasmda tediye 
edilen resim ve ücretlere mas
raf mukabili kilo basma 10 pa
ra ilâvesi suretile tesbit olunur. 

MADDE 6 — Hükümetin tek
lifi aynen 

BİRİNCİ MUVAKKAT MAD
DE — İnhisar encümeninin ta
dil şekli aynen. 



Mal. E. 
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MUVAKKAT MADDE — Bu 
kanun ile istihlâk resmine tâbi 
tutulan maddelerin ithal ve ti-
caretile meşgul olanlar bu ka
nunun meriyeti tarihinde antre
po, ardiye, depo, gazhaneler ile 
nakil vasıtaları üzerinde bulu
nan ve bu resme tâbi olan mad
delerin cins ve miktarını, bu
lundukları mahallin en büyük 
maliye memuruna bir beyanna
me ile bildirirler. Bu beyanna
meler üzerine kanunun birinci 
maddesinin B fıkrasında yazılı 

MUVAKKAT MADDE —Ma
liye encümeninin muvakkat 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 



Hü. 
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IKİNOÎ MUVAKKAT MAD
DE — Bu kanunun neşrinden 
itibaren on beş gün içinde, bu 
maddelerin ithal ve ticaretile 
meşgul müesseselerin antrepo 
ve ardiyelerile belediyelerin gaz 
depolarında bulunan maddele
rin cinsi ve miktarını, alâkadar
ları, İnhisar idaresine bir be
yanname ile bildirmeğe mec
burdurlar. Bu suretle verilecek 
beyannameler üzerine kanunun 
üçüncü maddesinde yazılı inhi
sar resimlerinden muamele ver
gisi indirilmek suretile inhisar 
resmi tahakkuk ettirilir ve iki 
müsavi taksitte ve iki ay içinde 
tahsil olunur. 

ÎKtNCÎ MUVAKKAT MAD
DE — Bu kanunun neşrinden 
itibaren 15 gün içinde bu mad
delerin ithal ve ticaretile meş
gul müesseselerin antrepo ve 
ardiyelerile belediyelerin gaz 
depolarında bulunan maddele
rin cins ve miktarını, alâkadar
ları, İnhisar idaresine bir be
yanname ile bildirmeğe mecbur
durlar. Bu suretle verilecek 
beyannameler üzerine, ham pet
rolden maadası için, kanunun 
üçüncü maddesinde yazılı inhi
sar resimlerinden muamele ver
gisi indirilmek suretile inhisar 
resmi tahakkuk ettirilir ve iki 
müsavi taksitte ve iki ay için-

İKİNCİ MUVAKKAT MAD
DE — Bu kanunun neşrinden 
itibaren on beş gün içinde, bu 
maddelerin ithal ve ticaretile 
meşgul müesseselerin antrepo 
ve ardiyelerile belediyelerin 
gaz depolarında bulunan mad
delerin cins ve miktarını, alâ
kadarları, mahalleri en büyük 
maliye memuruna bir beyanna
me ile bildirmeğe mecburdurlar. 

Bu suretle verilecek beyanna
meler üzerine, ham petrolden 
maadası için, bu kanunun üçün
cü maddesinde yazılı inhisar 
resimlerinden Gümrük ve inhi
sarlar vekâletince 1933 takvim 
senesi vasatisi olarak tayin edi-



Mal. E. 
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maddelerin beher kilosu işin 
2,35 kuruş ve 0 fıkrasında ya
zılı maddelerin beher kilosu 
için 0,55 santim istihlâk resmi 
tahakkuk ettirilir ve iki ay 
işinde 2 müsavi taksitte tahsil 
olunur . 

Beyannamedeki ham petrol
den istihlâk resmi alınmayarak 
bundan birinci madde dahiline 
girecek mayiler istihsal edildiği 
takdirde bu resimler 1718 sa
ydı ve 12 - VI - 1930 tarihli 
kanunla mevzu dahilî istihlâk 
vergisile birlikte tahsil olunur. 

Satış yerlerinde, perakende 
satış işin belediyelerce müsaade 
edilen miktar derecesinde bu
lundurulanlar işin beyanname 
verflmez ve bu resim farkı aran
maz. 

Muayyen müddet işinde be
yanname verilmemesi veya ve
rilmiş beyannamenin hakikate 
uymaması halinde Maliyece ta
hakkuk ettirilecek vergi beş 
kat olarak ve bir defada tahsili 
emval kanununa tevfikan tah
sil olunur. 



Hü. 

Muayyen müddet içinde be
yanname verilmemesi veya veril
miş beyannamenin hakikate uy
maması halinde İnhisar İdare
since tahakkuk ettirilecek vergi 
beş kat olarak ve bir defada 
tahsil olunur. 

MADDE 7 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye ve Gümrük 
ve inhisarlar vekilleri yerine 
getirir. 

-m-1934 
Bş. V. Ad. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu 

M. M. V. Da. V. 
Zekât Ş. Kaya 
Ha, V. Mal. V. 

Dr. T. Rüştü Fuat 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

Ali M. Celâl 
S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr .Refik Ali Rana Muhlis 
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de tahsil olunur. Ayni suretle 
beyannamesi verilecek ham 
petrolün müstahsalâtmı teşkil 
eden benzin, petrol, mazot gibi 
maddelerin resimlerinden mua
mele vergisi indirilerek inhisar 
resmi tahakkuk ettirilir ve yu
karıdaki gibi tahsil olunur. 

Muayyen müddet içinde be
yanname verilmemesi veya ve
rilmiş beyannamenin hakikate 
uymaması halinde İnhisarlar 
idaresince beyanname harici tes-
bit olunacak miktarm vergisi 
beş kat olarak ve bir defada 
tahsil olunur. 

MADDE 7 — Hükümetin tek
lifi aynen 

MADDE 8 — Hükümetin tek
lifi aynen 

îk. E. 

lecek muamele vergisile benzin 
istihlak vergisi indirilmek sure-
tile inhisar resmi tahakkuk etti
rilir ve iki müsavi taksitte ve 
iki ay içinde maliyece tahsil 
olunur. 

Ham petrolden inhisar resmi 
aimmaz. Ancak ham petrolden 
1718 numaralı kanunun mev
zuu dahiline girecek mayiler 
istihsal edildiği takdirde, bun
ların inhisar resimleri istihlâk 
vergisile birlikte malmemurlan 
tarafından tahsil olunur. 

Muayyen müddet içinde be
yanname verilmemesi veya ve
rilmiş beyannamenin hakikate 
uymaması halinde tahakkuk et
tirilecek vergi beş kat olarak 
ve bir defada tahsil olunur. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir . 

MADDE 8 — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye ve Gümrük 
ve inhisarlar vekilleri yerine 
getirir. 



Mal. E. 

MADDE 4 — Bu kanun neş
ri gününün gece yansından mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hü
kümlerini yürütmeğe Maliye, 
Adliye ve Gümrük ve inhisar
lar vekâletleri memurdur. 
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MADDE 4 — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hü
kümlerini icraya Adliye, Ma
liye ve Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 





Sıra No 164 
Nafıa vekâleti merkez ve taşra teşkilâtı hakkında I/979 

numaralı kanun lâyihası ve Bütçe ve Nafıa 
encümenleri mazbataları 

9- V-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Nafıa vekâleti merkez ve taşra teşkilâtı hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
8-V-1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazifelerine ait kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanunun 2 inci madde
si «Umumî bütçeden maaş alan memurların derece ve maaşları merbut 2 numaralı kadro cetvelinde 
yazılıdır. Devlet devairi teşkilâtına ait yeni kanun yapılıncaya kadar bu cetvel teşkilât kanunu hük
mündedir» ve 1933 malî senesi bütçe kanununun 6 ncı maddesinin son fıkrasında «Masraf tertibin
den idare olunacak hizmetler kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizmetin ifasına müteallik kadro
lara ilâve mahiyeetinde bulunmaması şarttır» hükümlerini havidir. 

Nafıa vekâleti şimdiye kadar, mülga Nafıa nezaretinin teşkilâtına dair olan 2 teşrinievvel 1330 
tarihli nizamname ile 1452 numaralı kanuna bağlı kadro cetvellerile ve Nafıaya taallûk eden işlerin 
zaman ile artması neticesi olarak masraf tertibinden idare edilen hizmetler için yapılmış muvakkat 
kadrolara göre meydana gelmiş bir teşkilâta sahiptir. 

Bu sebeple bu günkü teşkilât bir taraftan yukarıda bahsolunan kanun hükümlerine ve icabına gö
re hadis olmuş teşekküller manzarası arzetmekte ve diğer taraftan esas vazifelerini yürütecek ana
sırdan mahrum bulunmaktadır. " 

Nafıa vekâletinin, Devlet cihazı arasında memleketin imar ve inkişafına, halkın içtimaî münase
betlerinin artmasına ve bütün mesaisinin ancak bu gayelere müteveccih bulundurulmasına hadim bir 
teşekkülün icap ettirdiği her türlü tekemmüle sahip bir bünyeye malik olması ilk esastır. 

Buna binaen Nafıa vekâletinin esas vazifesini deruhde eden azasının bundan böylece muvakkat ve 
geçici unsurlarla idamesine imkân bulunamayacağından bir teşkilât kanununun tedvinine lüzum 
hâsıl olmuş ve bu maksatla işbu «Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazifelerine ait teşkilât ' kanunu lâyiha
sı» tertip ve takdim kılınmıştır. 

Kanun lâyihasında, vekâletin deruhde edeceği esas vazifeleri başta zikredilmek üzere vekâleti ter
tip eden cüzlerden her birine düşen hisseler ayrı ayrı zikir ve tafsil edilmiş ve lâyiha nihayetine de bu 
vazifeleri yapmağa yetecek surette memur ve müstahdem heyetini gösteren kadro cetvelleri raptedil-
miştir. Ancak masarif tertibinden idare olunacak hizmetlere müteallik muvakkat kadrolar bittabi ha
riç bırakılmıştır. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 611150 
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Kanunun birinci maddesi memleketin imar ve ihyası, ancak idarî, iktisadî, içtimaî sahalardaki 

tekemmül ile hâsıl olacağından bu maksadı temin edecek umumî münakalât ve münasebatm arttırıl
masına hizmet ve muasır terakkiyattan istifade ile halkımızın huzur ve refahını tezyit eden münakale 
ve sair nafıa eserlerinin vücude getirilmesi için ve kâletin esas vazifesi, yapmak, işletmek, devam ettir
mek ve bu kudreti ihraz için de lâzım olan anasır Ve vesaiti yetiştirmekten ibaret olduğunu göster
mektedir. 

îkinci madde, vekâlet makamına merbut emri idare ve teftiş kademelerile vekâletin öz bünyesini 
teşkil eden ve her biri başlı başına birer teknik şubeyi temsil ve idare .edecek olan üç reislik ve iki 
umum müdürlük ile bunlara yardımcı diğer müdürlük ve teşekkülleri ve fen adamlarının yetiştirecek 
müesseseleri bildirmektedir. 

3, 4, 6 ncı maddelerde yukarıda zikrolunduğu üzere vekâlet makamına bağlı kademelerden müs
teşarlıkla, Yüksek fen heyeti, teftiş heyeti ve hususî kalem müdürlüğünün vazifeleri yazılmıştır. 

7 inci maddede, demiryollar ve limanlar inşaat reisliğinin vazifeleri tafsilen gösterilmektedir. Ma
lûm olduğu üzere Cumhuriyet Hükümetinin tesisine kadar demiryollar ve limanlar imtiyaz mukabi
linde şirketlere verilmekte idi. Nafıanın bunlar üzerindeki hüküm ve tesiri sadece şirketlerin muka
vele ve şartnamelerine göre yapacakları inşaat ve ameliyatı tetkik ve tasdik eylemek ve işletme mua
melelerini murakabe etmekten ibaretti. Halbuki Cumhuriyetimiz vatan için pek hayırlı demiryol 
siyaseti tesis ve takip etmeğe başlayınca tekmil işlerimizi kendi anasırımızla görmek ve hariçten gele
cekleri ancak yardımcı olarak kullanmak bir prensip olarak kabul edilmiştir. 

îlk hamlede Nafıa vekâletine merbut olarak vücude getirilen demiryol inşaat daireleri, bilâhare 
Hükümet elindeki demiryollarımızı işletmek üzere teşekkül eden umumî idareye bağlanmış ve bu su
retle inşaat ve işletme işleri 1931 haziranına kadar müştereken tedvir edilmişti. 

Bir taraftan inşaları devam eden hatlara ilâveten yeniden demiryol ve limanlar inşasına girişilme
si ve diğer taraftan inşaat ve işletmenin yekdiğerinden ayn bir iş ve her birinin mühim birer bütçeye 
sahip olması bunların müstakil birer teşekkül halinde bulundurulmasını icap ettirmiş, ve bu suretle 
demiryol inşaat dairesi ayrılarak vekâlete bağlanmış ise de teşkilâtı bu güne kadar (E) cetvellerile 
tertip olunan muvakkat kadrolarla idare edilmekte idi. Demiryol inşaat işlerinin halen aldığı vüsat 
ve bu işte çalışan unsurların ihraz eylediği kudret ve kabiliyet ile gerek Devlet ve gerek şirketler elin
de bulunan demiryollarının alt yapılarının ayni şekil ve kabiliyette olmalarını temin için bakımları
nın bir elden idare ve murakabelerindeki lüzum ve ehemmiyet, bu dairenin daimî bir teşkilâta ithal 
edilmesini icap ettirmiş ve bu sebeple merkez teşkilâtı tamamen ve taşra teşkilâtından yalnız fennî 
memurlar bareme ithal edilmiş ve her sene yapılacak inşaatın ehemmiyetine göre memur istihdamı 
zarurî bulunan bu Umum müdürlüğe merbut taşra teşkilâtının sair memurları (E) cetvelinde bırakıl
mıştır. 

8 inci maddedeki münakalât reisliği, şimdiye kadar imtiyazlı demiryollarının işlerine bakan ve iş
bu kanunla lâğvedilmiş olan Demiryollar umum müdürlüğünün hemen yerine kaim olmaktadır. 

Son zamanlarda münakalât işleri, yabancı memleketlerin ekserisinde müstakil teşekküller ve hatta 
vekâletler vasıtasile tedvir edilmektedir. Memleketimizde inkişaf devresinde bulunan nakliyat işleri 
henüz bir vekâleti işgal edecek derecede olmamakla beraber hiç olmazsa ayrıca bir daire tarafından 
tanzim ve idare edilmesi zarurî görülmüş ve bu daireye demiryollar ile beraber karada, havada, iç su
larda işleyen makineli nakliyat vasıtalarının birbirini tamamlayacak surette çalışmalarını temin ede
cek vazifeler tevdi edilmiştir. Bu vazifelerin başında demiryollann işletme işleri bulunduğundan 
Umum müdürlük imtiyazlı demiryollarından başka Devletin en mühim müesseselerinden biri olan 
Devlet demiryolları işletme idaresi muamelâtının murakabesi ve bilhassa memleketin iktisadiyatında 
mühim âmillerden olan umumî tarife ve seyrü hareket işlerinin tanzimi ile alâkadar tutulmuştur. 

9 uncu maddedeki şoseler, köprüler, binalar reisliği vekâlet bünyesini teşkil eden aksamın en mü
himlerinden biri olup bina işlerinin de ilâvesile vazifesi tevsi edilmiştir. Memleketimizde mevcut 
bulunan>e yapılmakta ve yapılacak olan bu yüksek ve mühim, Köprüler umum müdürlüğün işleri 
arasında en ileride bulunmaktadır. Cumhuriyetin en feyizli eserlerinden olmak üzere memleketin 
muhtelif cihetlerinde genişlikleri, şiddetli akıntıları ile geçit vermeyen ve binlerce vatandaş hayatının 
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mahvolmasına sebebiyet veren sular üzerinde bir hayli köprü kurulmuş ve böylece programları daire
sinde daha mühimlerinin kurulmasına devam edilmekte bulunmuştur. 

Bittabi bu gibi mühim «serler ancak ilim ve ihtisas sayesinde vücut bulabildiklerinden köprü 
işlerinin, yetişkin ve tecrübeli unsurlarla başarılması için bir başmüdürlüğe tevdiine ihtiyaç gö

rülmüştür. 
Şoselere gelince: Bunlar memleketi örmekte olan demiryollarını besleyecek kan damarları me

sabesindedir. Yol şebekesinin mükemmeliyetiledir ki, bir memlekette nakliyat kolaylaşır ve halk 
daha ziyade kaynaşır, Halbuki memleketimiz yol şebekesinin arzettiği perişani manzara şimdi
den en kuvvetli tedbirler almak lüzumunu göstermektedir. Buna binaen her şeyden evvel mühim 
mevkileri, sahilleri, istasyonları birbirine ve demiryollarına bağlayacak surette mürettep devam
lı ve şaşmaz bir programa ihtiyaç dergârdır. Bu şümullü iş üzerinde çalışmak ve halen makineli 
nakil vasıtalarının teksir ve taammümü neticesi olarak bizzat yolların inşaatı noktasından haiz 
olması lâznngelen şerait ve evsafı temin etmek ihtisasa taallûk etmektedir. Buna ilâveten hangi 
membadan olursa olsun şose ve köprüler için ayrılacak tahsisatın yerine sarfedilmesini takip ve 
temin etmekte mühim bir safha arzetmektedir. işte bu sebeplerledir ki şose ve köprüler işi de 
mahsus bir baş müdürlüğe verilmek üzere kanuna geçirilmiştir. 

îşbu reislik vazifelerine bina işlerinin de ilhakı bu günkü hâlin icabatı neticesidir. Çünkü 
bina işleri için henüz resmî bir merci yoktur. Her vekâlet ve resmî müesseseler ihtiyacı olan 
binaları her hangi mühendis veya heyete hatırlatır ve usulen teşkil ettikleri komisyonlar vasrta-
sile inşaları cihetine gider. 

Hususî idareler ve belediyeler cephesinden bu mesele daha acıklıdır. Bu idarelerde fen ka
biliyetinin mevcut olmaması ve iş başında bulunanların bir iş yapmış olanak bevesi bu fecaate 
büyük mikyasta âmil olmaktadır. Birinci umum müfettişliğin vekâletimize bu bapta verdiği rapor
larda müfettişlik mmtakası dahilinde heder olmuş lâyuat paralar olduğu izah edildiği gibi bunun 
haricinde dahi hal aynıdır. Devlet hazinesininkorunması, yurtta binaların üslûp ve fen nokta
sından haiz olması muktazi şartların temini gayesile bu işlerin de şimdilik bir başmüdürlükle ida
resi düşünülmüştür. 

10 uncu maddedeki sular umum müdürlüğü de vekâletin esaslı bir ıkısmı olup tevdi olunan vazi
fe itibarile anayurt ziraatinin ilerlemesine delâlet edecek teşekküllerdendir. Memleket su işleri 
üzerinde geriye doğru bakılırsa Cümlhuriyet devrine kadar Bağdat demiryolunu beslemek emelile 
vücude getirilmiş olan Konya ovası sulamasından ve sadece kazanç vasilesile olarak takip edilen 
bir iki teşebbüsten başka gayri bir faaliyete tesadüf olunmaz. Cumhuriyet devri ile beliren su 
işleri ise bunları başaracak anasır ve vesaitin mahdudiyeti neticesinde ağır ağır inkişaf etmiş 
ve Nafıa umum müdürlüğü hizmetleri sırasında görülen su işleri 930 tarihinde müstakil bir umum 
müdürlük şekline konulmuştur. 

Şu kadar ki umum müdürlük kadrosunda dahil olan kalem memurlarından gayri olan fennî 
memurlar ücretle istihdam edilegelmekte olmaları teşekkülün muvakkat mahiyetten kurtulup 
esaslanmasma mâni olmuştur. 

Hal böyle iken işbu Umum müdürlük su işlerinin mahiyet ve vüsati hakkında memlekete şamil umu
mî rasat ve istikşaf icrasile umumî, hususî idareler ile halk kuvvetile yapılacak büyük ve küçük su 
işlerinin tasnif tertip ve inşa ve idaresini deruhde etmekle mükellef bulunduğuna binaen her derece 
ve sınıftan olan memurlarının bareme naklile esaslı bir şekil verilmesine dikkat olunmuştur. 

11 inci maddedeki Nafıa şirket ve müesseseleri umum müdürlüğü de vekâletin esas bünyesine dahil 
olan bir teşekküldür. Amme hizmeti gören ve seneden seneye adedi artmakta olan şirket ve müessese
lerden imtiyazı vekâletçe verilmiş olanların idarî, iktisadî, fennî noktalardan murakabesi şimdiye ka
dar doğrudan doğruya İmtiyazlı şirketler umum müdürlüğü tarafından ifa edilmekte idi. 

Halbuki bu gibi müessesat bu gün yalnız imtiyazlı şirketlere inhisar etmekle kalmayıp ayni za
manda memleket dahilinde belediyeler ve hususî idareler tarafından ya doğrudan doğruya işletil
mekte veya ruhsata raptedilerek idare olunmakta bulunmuş olan tramvay, elektrik, havagazı ve saire 
gibi amme müesseselerine de şamil bulunmaktadır. Binaenaleyh İmtiyazlı şirketler umum müdürlüğü 
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unvanının idamesi gördüğü işlere nazaran çok dar kalmıştır. Hususile bu idare memlekette kurulmuş 
olan müesseselerin teknik ve işletme noktasından murakabesile yeniden kurulacak olanlar hakkında 
istenilen imtiyaz veya ruhsat şekline göre mukavele ve şartnamelerini ayni suretle tetkik ve tayin et
mekle de mükellef tutulmaktadır. 

Bundan maada elyevm işlemekte olan veya ileride daha ziyade inkişaf edeceği tabiî bulunan 
telli, telsiz telefon ve radyo işlerinin umumî şekilde murakabesi de bu idarenin vezaifi me-
yanına alınmak zarurî (bir hal olduğundan ihtisas erbabından mürekkep kuvvetli ıbir fen heye
tinin tevsian kadroya ithaline mecburiyet hâsıl oLmuştur. 

12 nci maddede vekâlet hukuk müşavirliğinin vazifeleri tasrih edilmiş ve ayrıca izahat ver
meğe lüzum görülmemiştir. 

13 üncü maddede yeniden teşkil edilmekte olan tarife ve ticaret müşavirliğinin vazifeleri 
yazılıdır. Şimdiye kadar her idare ve müessese kendisine ait tarifeyi kendi menfaatine uygun 
olarak yapmakta ve hunlardan yalnız imtiyazlı şirketlere ait olanlar vekâletçe tetkik ve mu
rakabe edilmekte idi. Halbuki Devlet demiryolları da dahil olmak üzere memleket dahilindeki 
nakil vasıtalarının memleketin ticarî ve iktisadî ve içtimaî vaziyetlerini göz önünde tutmak 
şartile tarifelerini bir elden idare etmek pek zarurî görülmüştür. 

Mezkûr müşavirlik tarifeleri yapmakla beraber ayni zamanda memleket nakliyatının bir 
kül olarak kolaylıkla inkişaf edebilmesi için imkânlar arayacak ve memleketin hariçle olan alâ
kasını yakından takip ederek harice olan ihracatımızın kolaylıkla arttırılması imkânlarını araş
tıracak ve vekâletin bu hususlara ait kendisine vereceği bütün işlerle uğraşacaktır. 

14 üncü maddede keza yeniden teşkil edilmekte olan muhabere ve mürasele müşavirliğinin vazifele
ri yazılıdır. Nafıa vekâletine henüz raptedilmiş bulunan posta, telgraf ve telefon işlerile iştigal edecek
tir. Bu müşavirliğin göreceği işler kanunda sarih olarak yazılmış olduğundan ayrıca izahat vermeğe 
lüzum görülmemiştir. 

Zat işleri, malzeme, muhasebe ve evrak müdürlüklerde Yüksek mühendis ve fen mekteplerinin va
zifeleri esasen muayyen olduğundan ayrıca izahat vermeğe lüzum görülmemiştir. 

17 inci maddede yeniden teşkil edilmekte olan Neşriyat ve müze ve istatistik müdürlüğünün vazi
feleri yazılıdır. 

Böyle bir müdürlüğün şimdiye kadar vekâlette teşkil edilmemiş bulunmasının pek büyük bir nok
san olduğu teerübeten anlaşılmış ve her üç vazifeyi görmek üzere bir müdürlüğün teşkili zarurî gö
rülmüştür. Gerçi istatistik işleri şimdiye kadar memurin müdürlüğüne merbut bir mümeyyiz ve bir 
kâtiple idare edilmekte idi ise de diğer vekâletlerde olduğu gibi bu vazifenin bir müdürlük teşkilât ile 
yapılması ve Nafıa vekâleti için pek mühim olan neşriyat, müze ve kütüpane işlerinin de bu müdür
lük tarafından ifası pek elzem görülmüştür. 

18 inci maddedeki seferberlik şubesi, seferberlik talimatnamesinin vekâlete tahmil eylemiş olduğu 
pek mühim işleri yapacaktır. 

23 üncü maddede Nafıa memurlarının sureti tayinleri ve 24 üncü maddede Nafıa meclisi, 
müdürler encümeni ve inzibat komisyonunun vazifeleri ve sureti teşekkülleri yazılmıştır. 

26 nci maddede Yüksek mühendis mektebinden veya ibu derecedeki yabancı mekteplerden 
mezun olup Devlet hizmetinde vazife almış olan mühendislerle Nafıa fen mektebinden mezun 
olan fen memurlarının ve meslek ve hizmetlerinde devam ve terakki ile katedecekleri kademele
re barem kanununa göre alacakları derecelerle unvan ve mertebeleri tasrih edilmiş ve bu un
vanlarla dereceler kanuna bağlı (1) ve (2) numaralı cetvellerde gösterilmiştir. 

27 nci maddede; diplomasız başmühendislik kademesinden yukarı ve fen memurlarının da 
beşinci dereceden yukarı çıkamayacakları tasrih edildiği gibi muvakkat üçüncü madde ile 
26 nci maddeye göre mertebelerin teadül kanunu esasına tevfikan Nafıa meclisince tesbit edile
ceği zikredilmiştir. 

Muvakkat maddeler 

Muvakkat birinci madde — Nafıa vekâletinde ekser fen heyetlerde demiryollar inşaat ve Su-



İar umum müdürİüklerindeki bütün işler şimdiye kadar ücretli ve muvakkat memurlarla idare 
edilmekte idi. Bu kanunla muvakkat işler hariç olarak esas teşkilâtlar tamamen bareme ithal 
edilmiş olduğundan bir defaya mahsus olmak üzere teşkilât kanununun tatbikmda derece ve 
maaşlarının tayin ve tevzii Nafıa vekilinin tensibi ve îera Vekilleri Heyetinin tasdikile olması pek 

zarurî görülmüştür. 
Muvâkkat ikinci madde — Elyevm müstahdem olan ücretli memurların almakta oldukları 

aylık ücretlerinin mukabilini baremle vermek imkânı olmadığından bunlardan yalnız (A) seri
sine dahil olacaklara şahıslarına münhasır olmak üzere verilecek tazminat için böyle ıbir madde 
yazmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Bunların ekserisi evvelce maaşlı olarak Devlet hizmetine girmiş ve ihtisasları ve fennî kabi
liyetleri nazarı itibare alınarak terfilerini temin etmek için kendilerine yüksek ücretler verilmek
te idi. Maaşa geçmek suretile gerek tekaüdiyeden ve gerekse diğer cihetlerden yapacakları istifa
delere mukabil % 20 si hariç olmak üzere almakta oldukları ücretten noksan olan alacakları maaş 
farkının kendilerine ayrıca tazminat olarak verilmesi icabetmektedir. Bu gibi tazminata müstehak 
memurların adedi otuzu geçmemektedir. 

İşbu kanun lâyihasının nihayetine ilâve olunan kadro cetvelleri memur maaşlarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 1452 numaralı kanundaki Nafıa vekâleti teşkilâtına ait kadroların yerine kaim 
olacaktır. 

İşbu kadro cetvelleri kanun lâyihasında tafsil edilen vekâlet teşkilâtına tekabül ve teşkilâ
tın deruhte edeceği vazifelerin icabettirdiği memur miktarını ihtiva etmekte olup heyeti umumi-
yesile yakın bir âtinin ihtiyacını temin edecek raddededir. 

Şu kadar ki hâlen gerek işlerin henüz inkişaf ve tekemmül etmemiş bulunması ve gerek eldeki 
anasırın kifayetsizliği derhal bu kadroların aynen tatbikine lüzum olmayıp her sene bütçesinde 
yapılması mukarrer işler ve onları başaracak anasırın mevcudiyeti nisbetinde icabı kadarının teklif 
olunması ve diğerlerinin mutat veçhile (L) cetvelinde mevkuf tutulması esas kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 16 -V - 1934 

M. No. 101 
Esas No. 1/979 

Yüksek Reisliğe 

Nafıa vekâleti merkez ve taşra teşkilâtı hak
kında Başvekâletin 9 - V - 1934 tarih ve 6/1150 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilip 
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
Nafıa vekili Ali Beyefendinin huzurile tetkik ve 
müzakere edildi. 

Nafıa vekâleti, Devlet cihazı arasında mem
leketin imar ve inkişafına, halkın içtimaî mü
nasebetlerinin artmasına ve bütün mesaisinin 
ancak bu gayelere müteveccih bulundurulması
na ve bu teşekkülün icap ettirdiği her türlü te
kemmüle sahip bir bünyeye malik olması esasına 
binaen esas vazifelerini deruhde eden azasınm 
bundan böyle de muvakkat ve geçici unsurlarla 

idamesine imkân bulunamayacağını anladığından 
işbu teşkilât kanununun tedvinine lüzum ve ihti
yaç görüldüğü anlaşılmıştır. 

Kanun lâyihası, vekâletin deruhde edeceği 
esas vazifeleri başta zikredilmek üzere vekâleti 
tertip eden cüzlerden her birine düşen vazife ve 
hisseler ayrı ayrı yazılmış ve lâyihada bu vazi
feleri yapmağa yetecek surette memur ve müs
tahdem heyetini gösteren kadro cetvelleri rap-
tedilmiştir. 

Memleketin imar ve ihyası vazifelerini üze
rine almış olan Nafıa vekâleti 2 teşrinievvel 1330 
tarihli nizamnameden başka vazifelerini göste-



ren hiç bir kanun ve nizamnameye malik değil
di. 

Binaenaleyh bu kadar mühim işleri başar
makta olan vekâletin her daire ve şubesinin ya
pacağı işlerin bir kanunla tasrih ve tesbit edil
mesi pek zarurî idi. îşbu kanunla bu maksat 
tamamen temin edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihanın maddelerinde ufak tefek tadilât 
yapılarak hazırlanan şekil Umumî heyetin tas-

Nafıa vekâleti merkez ve taşra teşkilâtı hak
kında hazırlanan ve lora Vökilleri Heyetince Yük' 
sek Meclise arzolunmak üzere 9 - V -1934 tarih ve 
6/1150 sayılı Başvekâleti Celileden Yüksek Reis
liğe takdim olunup encümenimize havale buyuru-
lan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası 
ve buna bağlı cetvellerle Bütçe encümeninin maz
batası Nafıa müsteşarı Bey mevcut olduğu halde 
müzakere ve tetkik olundu. 

Vekâletin esbabı mucibesinde ve Bütçe encü
meninin mazbatasında mufassalan zikrolunduğu 
veçhile Nafıa vekâleti dairelerinin teşkilâtı ile 
vazifelerinin tayin ve tesbiti çok yüksek vazifeler 
almış olan vekâletin işlerinin pek iki yürümesi 
için zarurî idi. Nafıa vekâleti mevcut teşkilâtını 
bu kanunla muntazam işleyecek bir hale koymuş 
olduğu gibi vazifelerinin ehemmiyeti bakımından 
da yüksek fen heyeti, münakalât dairesi, tarife ve 
ticarett ve muhabere ve mürasele müşavirlikleri
ni ve seferberlik ve neşriyat müdürlüklerini teş-
kilâttına ilâve ederek verim miktarını yükseltecek 
tedbirler almıştır. 

Lâyihanın maddelerinde yapılan tadilât bağlı 
kâğıtlarda gösterilmiştir. Devlet demiryolları in
şaat ve işletme idareleri evvelce bir müdüriyete 
merbut iken ahiren ayrılarak inşaat idaresi Nafıa 

vibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe tak
dim olunur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt 

M. Şeref Mükerrem İhsan 
Bursa İstanbul İzmir Kayseri 

Dr. Galip Sadettin Kâzım A. Hilmi 
Kırklareli Konya Sivas 
M. Nakit A. Muzaffer M- Uemzi 

vekâletine bağlanmış olup bu idarenin (memurları 
da ücretle müstahdem iken ibareme ithal 
olunmaları münasip görülerek kanuna o veçhile 
maddeler konulmuştur. Ancak bunları (1452) 
numaralı kanunun yedinci maddesi hükümlerine 
göre yeniden Hükümet memurluğuna alınmış 
saymak ve olveçhile muameleye tâbi tutmak mu
vafık görülmemiş ve Cumhuriyet Hükümetinin 
şimendifer siyasetine başladığından beri bedenen, 
fikren ve ruhan çalışarak muhtelif memuriyet 
mertebeleri alan bu kıymetli fen unsurlarının hu
kuku müktesebelerinin zayi olmaması için muvak
kat maddelerde ahkâm konulmuştur. Büyük bir 
inşaat dairesinin bütün memurlarile bareme ithal 
edilmesi gibi bir değişiklikte bu tedbir mecburî 
ve zaruridir. 

Hazırlanan şekil müstacelen müzakeresi ri-
casile Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Nafıa En. Reisi M. M. Kâ. Aza 
Samsun Erzincan Manisa Mersin 

Etern A. Samih S. Fikri 

Aza. Aza Aza Aza 
Samsun İçel Eskişehir 

Dr. Asım Hakkı B. Hilmi Ahmet 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 22 - V' -1934 

Karar No. 10 
Esas No. 1/979 

Yüksek Reisliğe 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Nafıa vekâleti Devlet teşkilâtı 
içinde memleketin imarîna ve ticarî, iktisadî 
inkişafına ve içtimaî kaynaşmasına hizmet eden 
demiryollarını, limanlarını, şose ve köprüle
rini yapmak ve su işlerini tanzim etmek ve 
karada, havada münakale ve muhabereye ait 
nafıa eserleri kurmak, işletmek ve idare et
mek ve muasır terakkileri takip ile tatbik, 
Devlet daire ve müesseselerine ait her türlü 
bina ve inşaatm ve Türk mimarisinin tarzını 
tayin ile birlik temin ve fen vasıta ve 
unsurlarını yetiştirmek, umumî ve hususî ka
nunların tahmil eylediği diğer işleri yapmakla 
mükellef bir teşekküldür. 

MADDE 2 — Nafıa vekâletinin lora Vekil
lerine dahil bulunan bir vekilin emir ve idare
si altında: 

Bir müsteşarlık Ms: 
Bir yüksek fen heyeti % Yü. F: 
Bir teftiş heyeti Tef: 
Bir hususî kalem müdürlüğü H. K. 

ve nafıa işlerinin g-övdesini teşkil eden üç 
idare reisliği, iki umum müdürlük ve yardım
cı üç müşavirlikle altı müdürlük ve bir yük
sek mühendis mektebi rektörlüğile bir Na
fıa fen mektebi müdürlüğü tarafından idare 
olunur. 

Reislikler 
1 - Demiryollar ve limanlar inşaatı D. 
2 - Münakalât 
3 - Şose, köprüler, bina işleri 

Umum müdürlükler 
Sular 
Nafıa şirket ve müesseseleri 

Müşavirlikler 
Hukuk müşavirliği 
Tarife müşavirliği 
Muhabere ve mürasele müsavir-

Mün. 
Şo. 

Su. 
Naş. 

H. M. 
T. M. 

ligi Muh. M. 

Müdürlükler 
Zat işleri Z. 
Malzeme Ma. 

• Tercüme, neşriyat ve istatistik 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Nafıa vekâletinin İcra Vekil
lerine dahil bulunan bir vekilin emir ve idaresi 
altmda : 

Bir müsteşarlık, Ms. 
Bir yüksek fen heyeti Yü.F. 
Bir teftiş heyeti, Tef. 
Bir hususî kalem müdürlüğü. H. K. 
Ve nafıa işlerinin gövdesini teşkil eden üç 

idare reisliği, iki umum müdürlük ve yardımcı üç 
müşavirlikle altı müdürlük ve bir yüksek mü
hendis mektebi rektörlüğü ile bir nafıa fen mek
tebi müdürlüğü tarafından idare olunur. 

Reislikler 
1 - Demiryollar ve limanlar inşaatı, D. 
2 - Münakalât, Mün. 
3 - Şose, köprüler, bina işleri, Şo. 

Umum müdürlükler 
1 - Sular, Su. 
2 - Nafıa şirket ve müesseseleri. Naş. 

Müşavirlikler 
1 - Hukuk müşavirliği , H. M. 
2 - Tarife müşavirliği, T. M. 
3 - Muhabere ve mürasele müşavirliği. Muh. M. 

Müdürlükler 
1 - Zat işleri, Z. 
2 - Malzeme, Ma. 
3 - Tercüme, neşriyat ve müze, Tere. 
4 - Seferberlik şubesi, Sef. 
5 - Muhasebe, M. 



NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Nafıa vekaletinin teşkilât ve vazifelerine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen, 

MADDE 2 — Nafıa vekâletinin İcra Vekil
lerine dahil bulunan bir vekilin emir ve idaresi 
altında: 

Bir müsteşarlık Ms: 
Bir yüksek fen heyeti Yü. F: 
Bir teftiş heyeti Tef: 
Bir hususî kalem müdürlüğü H. K 
Ve Nafıa işlerinin gövdesini teşkil eden üç 

idare reisliği, iki umum müdürlük ve iki mül
hak umum müdürlük ve yardımcı üç müşavir
lik ile altı müdürlük ve bir Yüksek mühendis 
mektebi rektörlüğile bir Nafıa fen mektebi mü
dürlüğü tarafından idare olunur. 

Reislikler 
1 - Hükümetin teklifi aynen. 
2 - Hükümetin teklifi aynen. 
3 - Hükümetin teklifi aynen. 

Umum. müdürlükler 
1 - Hükümetin teklifi aynen. 
2 - Hükümetin teklifi aynen. 

Mülhak umum müdürlükler 
1 - Devlet demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğü. 
2 - Posta, telgraf, telefon idaresi umum mü

dürlüğü. 
Bu iki umum müdürlük Nafıa vekâletine 

merbut olup vekâletin emir ve idaresi altmda 
hususî kanun ve nizamnameleri dairesinde idare 
olunur. 
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ve müze Tere. 
4 - Seferberlik şubesi Sef. 
5 - Muhasebe M. 
6 - Evrak Evr. 

Mektepler 
1 - Yüksek mühendis mektebi. 
2 - Nafıa fen mektebi. 

MADDE 3 — Müsteşarlık; vekilin müşavir 
ve yardımcısı ve vekâlet işlerinin nâzımı olup 
vekâletçe kabul edilmiş olan esasların ve 
programların takip ve madun kademeler üze
rinde tatbikma nezaret ve vekilden alacağı 
emir ve talimata göre vekil namına hareket 
eder. 

MADDE 4 — Nafıa Yüksek fen heyeti; tec
rübe ve kemalleri ve filen vücude getirdikleri 
eserlerile tanınmış ve bu suretle fen mesleki
nin en yüksek mertebelerine varmış üç zattan 
teşekkül eder. 

Yüksek fen heyeti; birinci maddede yazıl
dığı üzere Nafıa vekâletinin mükellef olduğu 
vazifelerden: Bilhassa demiryollar, limanlar, 
şose ve köprüler, binalar ile sair nafıa eserle
rine müteallik umumî ve esas programlan, in
şaat tarz ve üslûpları, fen sahasında meyda
na gelen tekemmülâttan tatbiki icap eden ye
nilikleri ve fen unsur ve vasıtalarının yetiştiril-
mesindeki gayeleri memlekete şamil, yüksek 
görüş ve düşünce ile tetkik ve mütalea etmek 
ve her hangi fennî bir işte son söz söylemek 
salâhiyetini haizdir. 

MADDE 5 — Teftiş heyeti: Nafıa vekâle
tinin emir ve idare ve murakabesi altında bu
lunan bütün teşekkül ve müesseseleri vekilden 
alacağı emir ve talimat dairesinde teftişe me
murdur. 

Teftiş heyetinin vazife ve salâhiyetlerile tef
tiş usulleri bir nizamname ile tesbit olunur. 
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6 - Evrak. Evr. 

Mülhak idareler 
1 - Devlet demiryolları ve limanlan işletme 

umum müdürlüğü, D. D. Y. 
2 - Posta, telgraf ve telefon idaresi umum 

müdürlüğü P. T. T. 
Bu İM umum müdürlük Nafıa vekâletine 

merbut olup vekâletin emir ve idaresi altında 
hususî kanun ve nizamnameleri dairesinde idare 
olunur. 

Mektepler 
1 - Yüksek mühendis mektebi, 
2 - Nafıa fen mektebi. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Nafıa yüksek fen heyeti, tec
rübe ve kemalleri ve filen vücude getirdikleri 
eserlerile tanınmış birinci ve ikinci sınıf müşa
virler arasından seçilecek üç zatten teşekkül 
eder. (Mimar müşavirler de bu hakkı haizdir). 

Yüksek fen heyeti birinci maddede yazıldığı 
üzere Nafıa vekâletinin mükellef olduğu vazi
felerden; bilhassa demiryollar, limanlar, şose ve 
köprüler, binalar ile sair Nafıa eserlerine müte
allik umumî ve esas programlan, inşaat tarz ve 
üslûpları, fen sahasında meydana gelen tekem
mülâttan tatbiki icap eden yenilikleri ve fen 
unsur ve vasıtalarmm yetiştirilmesindeki gaye
leri memlekete şamil yüksek görüş ve düşünce 
ile tetkik ve mütalea etmek ve her hangi fennî 
bir işte son söz söylemek salâhiyetini haizdir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 
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Müşavirlikler 
1 - Hükümetin teklifi aynen. 
2 - Hükümetin teklifi aynen. 
3 - Hükümetin teklifi aynen.. 

Müdürlükler 
1 - Hükümetin teklifi aynen. 
2 - Hükümetin teklifi aynen. 
3 - Hükümetin teklifi aynen. 
4 - Hükümetin teklifi aynen. 
5 - Hükümetin teklifi aynen. 
6 - Hükümetin teklifi aynen. 

Mektepler 
1 - Hükümetin teklifi aynen. 
2 - Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 4 — Nafıa Yüksek fen heyeti tecrü
be ye kemalleri ve filen vücude getirdikleri eser-
lerile tanınmış birinci ve ikinci smıf müşavir
lerle birinci sınıf başmühendisler arasından se
çilecek üç zatten teşekkül eder. 

Yüksek fen heyeti, birinci maddede yazıl
dığı üzere Nafıa vekâletinin mükellef olduğu 
vazifelerden: bilhassa demiryollar, limanlar, 
şose ve köprüler, binalar ile sair Nafıa eserlerine 

müteallik umumî ve esas programlan, inşaat 
tarz ve uslûplan fen sahasında meydana gelen 
tekemmülâttan tatbiki icap eden yenilikleri ve 
fen unsur ve vasıtalannm yetiştirilmesindeki ga
yeleri memlekete şamil yüksek görüş ve düşünce 
ile tetkik ve mütalea etmek ve her hangi fennî 
bir işte son söz söylemek salâhiyetini haizdir. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen. 
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MADDE 6 — Hususî kalem müdürlüğü: Ve
kâletin teşrifat, hususî ve mahrem işlerini ve 
vekilin emredeceği diğer muhabereleri ve iş
leri ifa eder. 

MADDE 7 — Demiryollar ve limanlar inşa
at reisliği : Fen meslekinden yetişmiş bir re
isin idaresinde merkezde iki muavinle (Demir
yollar inşaatı) ve (Limanlar inşaatı) fen heyet
leri ve reisliğe merbut tetkik ve muamelât ve 
istimlâk müdürlüklerinden ve taşrada inşaat 
başmüdürlüklerinden mürekkeptir. 

Vazifesi : Memleketin bütün demiryollarının 
muntazam işlemesi için iktiza eden tamir, 
ilâve, tahkim ve tadil ve tevsi işlerile yeniden 
yapılacak hatların inşalarına ait proje ve ke
şiflerini tanzim, tetkik ve ihzar ile beraber 
şirketler vasıtasile yapılacak olan inşaat iş
leri için dahi icap eden her türlü fennî esas
ları ve hazırlıkları ve mukavele ve şartname
leri tetkik ve tertip ve muamelelerini temin 
eder. 

Mevcut limanların muntazam işlemesi için 
icap eden tedbirleri, tamir ve tevsia muhtaç 
olanlarla yeniden inşa edilecek olanları ve icap 
eden mevkilerde yapılacak olan dalgakıran, 
rıhtım ve iskelelerin keşiflerini ve projelerini 
ve inşaata talip olanların müracaatlarını tet
kik ve bunlarla aktolunacak mukavelelerin da 
hi fennî esas ve hususlarını tesbit ile muraka
belerini yapar. 

MADDE 8 — Münakalât reisliği : Fen mes
lekinden yetişmiş bir reisin idaresinde merkez
de bir muavinle Demiryollar ve limanlar iş
letme işleri ve hava ve makineli kara nakli
yatını ihtiva eden iki fen heyetinden, bir mu
amelât müdürlüğünden mürekkeptir. 

Vazifesi : Memlekette Devlet malı ve imti
yazlı bütün demiryollann, limanların, rıh
tım, iskele, nehir, göl ve hava yollarının iş
letme işlerine ait hususları tetkik, tanzim ve 
murakabe eder. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umumî müdürlüğünün 1343 numaralı teşkilât 
kanunu hükümleri dahilinde olup Nafıa vekâ
letinin tasdikma arzı lâzımgelen hususların ve 
imtiyazlı Demiryollar ve liman şirketlerinin 
ve sair muayyen tarifeli nakil vasıtalarının 
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MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Demiryollar ve limanlar inşaat 
reisliği: 

Nafıa meslekinden yetişmiş bir reisin ida
resinde merkezde iki muavinle «Demiryollar in
şaatı » ve « Limanlar inşaatı » fen heyetleri ve 
reisliğe merbut tetkik ve muamelât ve istimlâk 
müdürlüklerinden ve taşrada inşaat başmüdür
lüklerinden mürekkeptir. 

Vazifesi: Memleketin bütün demiryollarının 
muntazam işlemesi için iktiza eden tamir, ilâve, 
tahkim ve tadil ve tevsi işlerile yeniden yapıla
cak hatların inşalarına ait proje ve keşiflerini 
tanzim, tetkik ve ihzar ile beraber şirketler va
sıtasile yapılacak olan inşaat işleri için dahi icap 
eden her türlü fennî esasları ve hazırlıkları ve 
mukavele ve şartnameleri tetkik ve tertip ve 
muamelelerini temin eder. 

Mevcut limanların muntazam işlemesi için 
icap eden tedbirleri, tamir ve tevsia muhtaç olan
larla yeniden inşa edilecek olanları ve icap eden 
mevkilerde yapılacak olan dalga kıran, nhtım 
ve iskelelerin keşiflerini ve projelerini ve inşaa
ta talip olanların müracaatlerini tetkik ve bun
larla aktolunacak mukavelelerin dahi fennî esas 
ve hususlarını tesbit ile murakabelerini yapar. 

MADDE 8 — Münakalât reisliği: Nafıa mes
lekinden yetişmiş bir reisin idaresinde merkezde 
bir muavinle demiryollar ve limanlar işletme iş
leri ve hava ve makinalı kara nakliyatını ihti
va eden iki fen heyetinden, bir muamelât müdür
lüğünden mürekkeptir. 

Vazifesi: Memlekette Devlet malı ve imtiyaz
lı bütün demiryollarını, rıhtım, nehir, göl ve 
hava yollarının, limanların ve iskelelerin (nak
liyatın teshili bakımından) işletme işlerine ait 
hususları tetkik, tanzim ve murakabe eder. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umu
mî müdürlüğünün 1343 numaralı teşkilât kanu
nu hükümleri dahilinde olup Nafıa vekâletinin 
tasdikma arzı lâzımgelen hususların ve imtiyazlı 
demiryollar ve liman şirketlerinin ve sair muay
yen tarifeli nakil vasıtalarının tarifelerini tet-
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MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 7 — Demiryollar ve limanlar in
şaat reisliği: Nafıa fen meslekinden yetişmiş 
bir reisin idaresinde merkezde iki muavinle «De
miryollar inşaatı» ve «Limanlar inşaatı» fen 
heyetleri ve reisliğe merbut tetkik ve muame
lât ve istimlâk müdürlüklerinden ve taşrada 
demiryolu inşaat başmüdürlüklerinden mürek
keptir. 

Vazifesi: Memleketin bütün demiryollarının 
muntazam işlemesi için iktiza eden tamir, ilâve, 
tahkim ve tadil ve tevsi işlerile yeniden yapılacak 
hatlarm insalanna ait proje ve keşiflerini tanzim, 
tetkik ve ihzar ile beraber şirketler vasıtasile 
yapılacak olan inşaat işleri için dahi icabeden 
her türlü fennî esasları ve hazırlıkları ve mu
kavele ve şartnameleri tetkik ve tertip ve mua
melelerini temin eder. 

Mevcut limanların muntazam işlemesi için 
icabeden tedbirleri, tamir ve tevsia muhtaç olan
larla yeniden inşa edilecek olanları ve icabeden 
mevkilerde yapılacak olan dalga kıran, rıhtım 
ve iskelelerin keşiflerini ve projelerini ve in
şaata, talip olanların müracaatlerini tetkik ve 
bunlarla aktolunacak mukavelelerin dahi fennî 
esas ve hususlarını tespit ile murakabelerini ya
par. 

MADDE 8 — Münakalât reisliği: Nafıa fen 
meslekinden yetişmiş bir reisin idaresinde mer
kezde bir muavinle demiryollar ve limanlar iş
letme işleri ve hava ve makineli kara nakliya

tını ihtiva eden iki fen heyetinden, bir muame
lât müdürlüğünden mürekkeptir. 

Vazifesi: Memlekette Devlet malı- ve imtiyazlı 
bütün demiryollarm, rıhtım, nehir, göl ve hava 
yollannm, limanların ve iskelelerin (Nakliyatın 
teshili bakımından) işletme işlerine ait hususları 
tetkik, tanzim ve murakabe eder. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme u-
mumî müdürlüğünün 1343 numaralı teşkilât ka
nunu hükümleri dahilinde olup Nafıa vekâleti
nin tasdikma arzı lâzımgelen hususların ve im
tiyazlı demiryollar ve liman şirketlerinin ve 
sair muayyen tarifeli nakil vasıtalarının ta-
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tarifelerini tetkik ve Devlet demiryolları ve 
limanları işletme idaresile olan alâka ve mü
nasebetlerini ve iktisadî tesirlerini takip ve 
mümasili işlerin tetkik ve neticelerini vekâle
te arzeder. Beynelmilel demiryollar ve liman
lar teşekküllerile olan mukavele ve münasebet
leri takip eder. Şoselerde, iç sularda, hava 
yollarından işleyecek olan bütün makineli na
kil vasıtalarının fennî vasıf ve şartlarını tayin 
ve seyrü hareketlerini tanzim ederek birbiri
ni besleyecek ve tamamlayacak surette işleye
bilmelerini temin ve murakabe ve buna ben
zer diğer vazifeleri ifa eder. 

MADDE 9 — Şoseler, köprüler ve binalar 
reisliği: 

Fen meslekinden yetişmiş bir reisin idaresin
de merkezde bir muavinle şoseler, köprüler ve 
bina işlerile iştigal eden üç fen heyeti ve bir 
muamelât müdürlüğünden ve vilâyetlerde iş 
hacmine göre lüzumunda takviye edilecek na
fıa teşkilâtından mürekkeptir. 

Vazifesi : Memleketin idarî iktisadî, ticarî 
ve içtimaî mühim merkezlerini, şimendifer is
tasyonlarını ve limanlarını birbirine bağlaya
rak şimendifer hatlarını besleyecek iktisadî 
ve askerî ihtiyaçları temin edecek esaslar da
hilinde bir yol şebekesi programı tertip eder 
ve her sene umumî ve hususî bütçelerin ayıra
cağı ve şoseler kanununun temin edeceği tah
sisatın vüsati nisbetinde işbu muayyen prog
ram dahilinde iktiza eden yol ve köprüleri sı
raya koyarak inşa ve muhafazalarını temin 
eyler. Memleketin takip edeceği imarî siste
mi salahiyetli fen erbabının mütalealannı al
dıktan sonra tayin, sıklet ve mukavemet 

* esaslarını ve hesaplarını memlekette düstur ola
cak mahiyette talimatnamelerle tanzim ve mi
marî birliği gaye ittihaz ederek Devlet daire 
ve müesseselerine ait her türlü bina ve inşa 
işlerinin tip itibarile birliğini temin ve fen ve 
tasarruf esaslarına göre proje ve keşif name
lerini tanzim ve inşalarını idare ve murakabe 
ile iştigal eder. 

Hususî idareler ve belediyeler tarafından 
amme ihtiyacı için inşa ettirilecek olan bina 
ve su işlerinin tiplerini dahi tayin ve takip 
eder. Umumiyetle memleket dahilinde yapıla-
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kik ve Devlet demiryolları ve limanlan işletme 
idaresile olan alâka ve münasebetlerini ve ikti
sadî tesirlerini takip ve mümasili işlerin tetkik 
ve neticelerini vekâlete arzeder. Beynelmilel 
demiryollar ve limanlar teşekküllerile olan mu
kavele ve münasebetleri takip eder. Şoselerde, 
içsularda, havayollarından işleyecek olan bütün 
makinalı nakil vasıtalarının fennî vasıf ve şart
larını tayin ve seyrü hareketlerini tanzim ede
rek birbirini besleyecek ve tamamlayacak su
rette işleyebilmelerini temin ve murakabe ve 
buna benzer diğer vazifeleri ifa eder. 

MADDE 9 — Şoseler, köprüler ve binalar 
reisliği; Nafıa meslekinden yetişmiş bir reisin 
idaresinde merkezde bir muavinle, şoseler, köp
rüler ve bina işlerile iştigal eden üç fen heyeti 
ve bir muamelât müdürlüğünden ve vilâyetler
de iş hacmine göre lüzumunda takviye edilecek 
Nafıa teşkilâtından mürekkeptir. 

Vazifesi: Memleketin idarî, iktisadî, ticarî 
ve içtimaî mühim merkezlerini şimendifer istas
yonlarını ve limanlarını birbirine bağlayarak 
şimendifer hatlarını besleyecek iktisadî ve aske
rî ihtiyaçları temin edecek esaslar dahilinde bir 
yol şebekesi programı tertip eder ve her sene 
umumî ve hususî bütçelerin ayıracağı ve şoseler 
kanununun temin edeceği tahsisatın vüsati nis
betinde işbu muayyen program dahilinde iktiza 
eden yol ve köprüleri sıraya koyarak inşa ve 
muhafazalarını temin eyler. Memleketin takip 
edeceği imarî sistemi salahiyetli yüksek heyetin 
mütalealan alındıktan sonra tayin, sıklet ve 
mukavemet esaslarını ve hesaplarını memlekette 
düstur olacak mahiyette talimatnamelerle tan
zim ve mimarî birliği gaye ittihaz ederek Dev
let daire ve müesseselerine ait her türlü bina ve 
inşa işlerinin tip itibarile birliğini temin ve fen 
ve tasarruf esaslarına göre proje ve keşif namele
rini tanzim ve inşalarını idare ve murakabe ile 
iştigal eder. 

Millî Müdafaa vekâletinin askerî mahiyette
ki inşaatı için işbu vekâlet inşaat heyeti fenni-
yesi Binalar umum müdürlüğünün mütalea ve 
direktiflerini alır. 

Hususî idareler ve belediyeler tarafından 
amme ihtiyacı için inşa ettirilecek olan bina ve 
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rifelerini tetkik ve Devlet demiryolları ve liman
lan işletme idaresile olan alâka ve münasebetle
rini ve iktisadî tesirlerini takip ve mümasili işle
rin tetkik ve neticelerini vekâlete arzeder. Bey
nelmilel demiryollar ve limanlar teşekküllerile 
olan mukavele ve münasebetleri takip eder. Şo
selerde, iç sularda, hava yollarından işleyecek 
olan bütün makineli nakil vasıtalarının fennî 
vasıf ve şartlarını tayin ve seyrü hareketlerini 
tanzim ederek birbirini besleyecek ve tamam
layacak surette işleyebilmelerinin temin ve mu
rakabe ve buna benzer diğer vazifeleri ifa eder. 

MADDE 9 — Şoseler, köprüler ve binalar 
reisliği:; 

Nafıa fen meslekinden yetişmiş bir reisin 
idaresinde merkezde bir muavinle şoseler, köp
rüler ve bina işlerile iştigal eden üç fen heyeti 
ve bir muamelât müdürlüğünden ve vilâyetlerde 
iş hacmine göre lüzumunda takviye edilecek 
Nafıa teşkilâtından mürekkeptir. 

Vazifesi: Memleketin idarî, iktisadî, ticarî ve 
içtimaî mühim merkezlerini, şimendifer istasyon

larını ve limanlarını birbirine bağlayarak şimendi
fer hatlarını besleyecek iktisadî ve askerî ihtiyaç
ları temin edecek esaslar dahilinde bir yol şe
bekesi programı tertip eder, ve her sene umumî 
ve hususî bütçelerin ayıracağı ve şoseler kanu
nunun temin edeceği, tahsisatın vüsati nisbetinde 
işbu muayyen program dahilinde iktiza eden yol 
ve köprüleri sıraya koyarak inşa ve muhafaza
larını temin eyler. Memleketin takip edeceği 
imarı sistemi salahiyetli yüksek fen heyetinin 
mütalealan alındıktan sonra tayin, siklet ve 
mukavemet esaslarını ve hesaplarını memlekette 
düstur olacak mahiyette talimatnamelerle tanzim 
ve mimarî birliği g-aye ittihaz ederek Devlet daire 
ve müesseselerine ait her türlü bina ve inşa işle-
Tinin tip itibarile birliğini temin ve fennen ve 
tasarruf esaslarını proje ve keşifnamelerini tan
zim ve inşalarını idare ve murakabe ile iştigal 
3der. 

Millî Müdafaa vekâletinin askerî mahiyetteki 
'nşaatı için işbu vekâlet inşaat heyeti fenniyesi 
şoseler binalar reisliğinin mütalea ve direktifle-
*ini alır. 

Hususî idareler ve belediyeler tarafından am-
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cak olan binalarla tesisatta fen ve üslûp cihe
tinden takibi lâzımgelen usulleri ve imar esas
larını gösteren nizamname ve talimatnameleri 
tertip ve ihzar eder. 

Umumî, hususî ve mülhak bütçelerden ya
pılan şose ve köprülerin inşaat ve tamiratile 
kabulleri hakkında tatbik olunan usullere kı-
yasen resmî binalar ile (Şehir ve kasaba da
hilî yollar hariç olmak üzere) belediyeler ve
ya sermayesi Devlete ait müesseselerin yap
tıracakları köprü ve rıhtım ve binalardan elli 
bin lirayı tecavüz edenlerinin proje ve keşif
lerinin ayni usul üzere tasdiki vekâletçe yapı
lacak talimatname ile tesbit olunur. 

MADDE 10 — Sular umum müdürlüğü: 
Fen meslekinden yetişmiş bir umum mü

dürün idaresinde merkezde bir umum müdür 
muavinile, bir inşaat ve bir de rasat ve is
tikşaf fen heyetleri ve muamelât müdürlüğün
den, taşrada su mıntaka müdürlüklerinden 
mürekkeptir. 

Vazifesi : Sureti umumiyede memleket da
hilinde bütün suların vaziyet ve tabiatleri hak
kında umumî etütler ve rasatlar yapılarak ve 
lüzumunda Devlet teşkilâtı dahilinde bulunan 
diğer rasat merkezlerinden de istifade edile
rek alınacak neticelere göre girişilecek su iş
lerini bir programa bağlamak ve bu program 
esasları dahilinde sular ve sellerin tahriba
tından korunulmak için suyataklannı düzelt
mek veya değiştirmek, bataklıkları kurutarak 
toprak kazanmak ve su birikintilerine mani 
tedbirler almak, fennî şekilde sulama yapmak, 
büyük sıulan gemilerin işlemesine müsait hale 
koymak, mevcut su kuvvetlerinden her han
gi bir şekilde istifade etmek, sular hakkı 
mülkiyeti tesis eylemek, köy, kasaba ve şe
hirler için getirilecek içme su tesislerinin pro
je ve keşiflerinin tetkikile fennî usul ve şart
lar dairesinde yapılmalarını murakabe etmek 
veya mevcut su şebekelerini ihtiyaca göre 
tanzim etmek. Hulâsa : Gerek Devlet, gerek 
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su işlerinin tiplerini dahi tayin ve takip eder. 
Umumiyetle memleket dahilinde yapılacak olan 
binalarla tesisatta fen ve üslûp cihetinden taki
bi lâzımgelen usulleri ve imar esaslarını gösteren 
nizamname ve talimatnameleri tertip ve ihzar 
eder. 

Umumî, hususî ve mülhak bütçelerden yapı
lan şose ve köprülerin inşaat ve tamiratile ka
bulleri hakkında tatbik olunan usullere kıyasen 
resmî binalar ile « şehir ve kasaba dahilî yollar 
hariç olmak üzere» belediyeler veya sermayesi 
Devlete ait müesseselerin yaptıracakları köprü 
ve nhtım ve binalardan elli bin lirayı tecavüz 
edenlerin proje ve keşiflerinin ayni usul üzere 
tasdiki vekâletçe yapılacak talimatname ile tes
bit olunur. 

Bu maddenin tatbik tarzı bir nizamname ile 
tayin olunur. 

MADDE 10 — Sular umum müdürlüğü mes
lekten yetişmiş bir umum müdürün idaresinde 
merkezde bir umum müdür muavini ile, bir in
şaat ve birde rasat ve istikşaf fen heyetleri ve 
muamelât müdürlüğünden, taşrada su mıntaka 
müdürlüklerinden mürekkeptir. 

Vazifesi: Sureti umumiyede memleket da
hilinde bütün suların vasiyet ve tabiatleri hak
kında umumî etütler ve rasatlar yapılarak ve lü
zumunda Devlet teşkilâtı dahilinde bulunan 
diğer rasat merkezlerinden de istifade edilerek 
alınacak neticelere göre girişilecek su işlerini bir 
programa bağlamak ve bu program esasları dahi
linde sular ve sellerin tahribatından korunulmak 
için su yataklarını düzeltmek veya değiştirmek, 
bataklıkları kurutarak toprak kazanmak ve su 
birikintilerine mâni tedbirler almak, fennî şe
kilde sulama yapmak, büyük suları gemilerin 
işlemesine müsait hale koymak, mevcut su kuv
vetlerinden her hangi bir şekilde istifade etmek, 
Adliye vekâletile müştereken sular hakkı mül
kiyetini tesis eylemek, köy, kasaba ve şehirler 
için getirilecek içme su tesislerinin proje ve ke
şiflerinin tetkikile fennî usul ve şartlar daire
sinde yapılmalarını murakabe etmek, veya mev
cut su şebekelerini ihtiyaca göre tanzim etmek. 
Hulâsa: Gerek Devlet, gerek mahallin bütçesile 
halka ait ve halk kuvvetile yapılması mümkün 
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me itiyacı için inşa ettirilecek olan bina ve yol 
işlerinin tiplerini dahi tayin ve takip eder. U-
mumiyetle memleket dahilinde yapılacak olan 
binalarla tesisatta fen ve üslûp cihetinden takibi 
lâzrmgelen usulleri ve imar esaslarını gösteren 
nizamname ve talimatnameleri tertip ve ihzar 
eder. 

Umumî, hususî ve mülhak bütçelerden yapı
lan şose ve köprülerin inşaat ve tamiratile ka
bulleri hakkında tatbik olunan usullere kıya-
sen resmî binalar ile «Şehir ve kasaba dahili yol
lar hariç olmak üzere» belediyeler veya serma
yesi Devlete ait müesseselerin yaptıracakları 
köprü ve nhtım ve binalardan elli bin lirayı 
tecavüz edenlerinin proje ve keşiflerinin ayni 
usul üzere tasdiki vekâletçe yapılacak talimat
name ile tesbit olunur. 

Bu maddenin tatbik tarzı nizamname ile ta
yin olunur. 

MADDE 10 — Sular umum müdürlüğü: 
Nafıa fen meslekinden yetişmiş bir umum 

müdürün idaresinde merkezde bir umum mü
dür muavinile, bir inşaat ve bir de rasat ve is
tikşaf fen heyetleri ve muamelât müdürlüğün
den, taşrada su mmtaka müdürlüklerinden mü
rekkeptir. 

Vazifesi: Sureti umumiyede memleket da- • 
hilinde bütün suların vaziyet ve tabiatleri hakkm- j 
da umumî etütler ve rasatlar yapılarak lüzumunda 
Devlet teşkilâtı dahilinde istifade edilerek alına
cak neticelere göre girişilecek su işlerini bir prog
rama bağlamak ve bu program esasları dahilinde 
sular ve sellerin tahribatından korunulması için 
su yataklarmı düzeltmek veya değiştirmek ba
taklıkları kurutarak toprak kazanmak ve su bi
rikintilerine mâni tedbirler almak, fennî şekil
de sulama yapmak, büyük sulan gemilerin işle
mesine müsait hale koymak mevcut su kuvvet
lerinden her hangi bir şekilde istifade etmek, 
sularm mülkiyet haklarile işletilmeleri, kulla
nılmaları hususunda hükümler hazırlamak; köy, 
kasaba ve şehirler için getirilecek içme su tesis
lerinin proje ve keşiflerinin tetkikile fennî usul 
ve şartlar dairesinde yapılmalarını murakabe 
etmek veya mevcut su şebekelerini ihtiyaca göre 
tanzim etmek, hülâsa: Gerek Devlet, gerek 
mahallin bütçesile halka ait ve halk kuvvetile 
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mahallin bütçesile halka ait ve halk kuvvetile 
yapılması mümkün bilcümle su işlerinin keşif 
ve projelerini yapmağa yardım etmek, inşaat 
ve ameliyatı murakabe etmek veya vesaya ve 
irşadatta bulunmak gibi hususlardır. 

MADDE 11 — Nafıa şirket ve müesseseleri 
umum müdürlüğü: 

Bir umum müdürün idaresinde merkezde 
bir umum müdür muavini ve ihtisas kısımları
nı havi bir fen heyetile muamelât müdürlüğün
den ve taşralarda şirketler başmüfettişi ve ko
miserlerden mürekkeptir. 

Vazifesi : Umumî, hususî ve belediye ida
relerinin amme hizmetleri için vücude getir
miş oldukları ve getirecekleri tramvay, elek-
tirik, havagazı, su, tünel, telefon ve saire 
gibi nafıa eserlerinin fen ve tasarruf esasla
rına ve halkın menfaat ve ihtiyacına kâfi ola
rak tesis ve idare edilmesi hususlarını takip ve 
murakabe etmektir. 

Bu noktai nazardan memleket müessesele
rine veya bunlara niyabeten Türk ve ecnebi 
sermayesile teşekkül eden şirketlere bahşedil
miş olan imtiyaz, müsaade ve ruhsatların mu
kavele ve şartnamelerinin tatbikini ve idare 
ve muamelelerini ve tarife ve hesaplarını Tari
fe dairesile istişare ederek komiserler vası-
tasile daimî murakebe altında tutmak ve bin-
netice halkın menfaatlerini muhafaza etmek 
mecburiyetinde olduğu gibi yeniden verilecek 
müsaade, imtiyaz ve ruhsatların şartnameleri
ni, plân ve projelerini ve tarifelerinin istinat 
edeceği esasları tetkik ve tanzim ve ammenin 
menfaatlerine tamamen uygun ve Devletin na
kit siyasetile ahenktar olmasını temin etmek
le mükelleftir. 

MADDE 12 — Hukuk müşavirliği: 
Mütehassıs hukukçu ve muavinlerile iki 

avukat ve lüzumu kadar kalem memurlarından 
mürekkeptir. 

Vazifesi : Vekâlet teşkilâtının inkısam ey
lediği daire ve şubelerin tertip ve tanzim ede
cekleri mukavele ve şartname projelerini mü-
talea, kanunî ve hukukî icaplarını tesbit ve 
tatbikattan doğan ihtilâfları tetkik ile neti
celerini mütalea şeklinde tayin ve memurların 
vazifelerinden mütevellit adlî ve inzibatî iş-
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bilcümle su işlerinin keşif ve projelerini yapma
ğa yardım etmek, inşaat ve ameliyatı murakabe 
etmek veya vesaya ve irşadatta bulunmak gibi 
hususlardır. 

MADDE 11 — Nafıa şirket ve müesseseleri 
umum müdürlüğü: Bir umum müdürün idaresin
de merkezde bir umum müdür muavini ve ihti
sas kısımlarını havi bir fen heyetile muamelât 
müdürlüğünden ve taşralarda şirketler başmü
fettiş ve komiserlerden mürekkeptir. 

Vazifesi: Umumî ve hususî ve belediye ida
relerinin amme hizmetleri için vücude getirmiş 
oldukları ve getirecekleri tramvay, elektrik, ha
vagazı, su, tünel, telefon vesaire gibi nafıa eser
lerinin fen ve millî iktisat ve tasarruf esasları
na ve halkın menfaat ve ihtiyacatrna kâfi ola
rak tesis ve idare edilmesi hususlarını takip ve 
murakabe etmektir. 

Bu noktai nazardan memleket müesseseleri
ne veya bunlara niyabeten Türk ve ecnebi ser
mayesile teşekkül eden şirketlere verilmiş olan 
imtiyaz, müsaade ve ruhsatların mukavele ve 
şartnamelerinin tatbikini ve idare ve muamele
lerini ve tarife ve hesaplarını tarife dairesi ile 
istişare ederek komiserler vasıtasile daimî mu
rakabe altmda tutmak ve binnetice halkm men
faatlerini muhafaza etmek mecburiyetinde oldu
ğu gibi yeniden verilecek müsaade, imtiyaz ve 
ruhsatların şartnamelerini plân ve projelerini 
ve tarifelerinin istinat edeceği esasları tetkik 
ve tanzim ve ammenin menfaatlerine tamamen 
uygun ve Devletin nakit siyasetile ahenktar ol
masını temin etmekle mükelleftir. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir. 
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yapılması mümkün bilcümle su işlerinin keşif ve 
projelerini yapmağa yardım etmek, inşaat ve 
ameliyatı murakabe etmek veya vesaya ve irşa-
datta bulunmak gibi hususlardır. 

MADDE 11 — Nafıa şirket ve müesseseleri 
umum müdürlüğü; 

Bir umum müdürün idaresinde merkezde bir 
umum müdür muavini ve ihtisas kıarmlarniT havi 
bir fen heyetile muamelât müdürlüğünden ve 
taşralarda şirketler başmüfettişi ve komiserler
den mürekkeptir. 

Vazifesi: Umumî, hususî ve belediye idare
lerinin amme ihtiyaçları için vücude getirmiş 
oldukları ve getirecekleri tramvay, elektrik, ha
vagazı, su, tünel, telefon ve saire gibi Nafıa 
eserlerinin fen ve tasarruf esaslarına ve halkın 
menfaat ve ihtiyacına kâfi olarak tesis ve idare 
edilmesi hususlarım takip ve murakabe etmektir. 

Bu noktai nazardan memleket müesseselerine 
veya bunlara niyabeten Türk ve ecnebi serma-
yesile teşekkül eden şirketlere verilmiş olan 
imtiyaz, müsaade ve ruhsatların mukavele ve 
şartnamelerinin tatbikim ve idare ve muamele
lerini ve tarife ve hesaplarını Tarif e dairesile is
tişare ederek komiserler vasıtasile daimî mura
kabe altında tutmak ve binnetice halkm men
faatlerini muhafaza etmek mecburiyetinde ol
duğu gibi yeniden verilecek müsaade, imtiyaz 
ve ruhsatların şartnamelerini, plân ve projeleri
ni ve tarifelerinin istinat edeceği esasları tetkik 
ve tanzim ve ammenin menfaatlerine tamamen 
uygun ve Devletin nakit siyasetile ahenktar 
olmasmı temin etmekle mükelleftir. 

MADDE 12 — Hukuk müşavirliği; 
Mutahassıs hukukçu ve muavinlerile lüzumu 

kadar avukat ve kalem memurlarından mürek
keptir. 

Vazifesi: Vekalet teşkilâtmm inkisam eyle
diği daire ve şubelerin tertip ve tanzim edecek
leri mukavele ve şartname projelerini mütalea, 
kanunî ve hukukî icaplarım tesbit ve tatbikattan 
doğan itilâfları tetkik ile neticelerini mütalea 
şeklinde tayin ve memurların vazifelerinden 
mütevellit adlî ve inzibatî işlerle vekâletten ha-
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lerle vekâletten havale edilecek sair işler 
üzerinde mütaleasmı beyan eder. Vekâletin leh 
ve aleyhinde olan davaları takip ve intaç ettirir. 

MADDE 13 — Tarife ve ticaret müşavirliği: 
Bir mütehassıs müşavir ve diğer bir mü

tehassısla lüzumu kadar kalem memurlarından 
mürekkeptir. 

Vazifesi : Demiryollar, limanlar işletme ve 
nakil tarifelerini millî iktisat prensiplerile ve 
işletme masraflarile muvazenede tutacak ma
hiyette ve müesseselerle millî menfaatleri te
lif edecek şekilde ticarî, iktisadî ve içtimaî 
kolaylıkları temin etmek, demiryollar nakli
yatını besleyecek olan şose nakliyatı ile mü
nasebetleri ve tarife cetvelleri tanzim ve ica
bında yukarıdaki esaslara ve iktisadî tahav-
vüllere göre tadil ederek memleket nakliya
tını bir kül olarak inkişaf ettirmek ve ec
nebi memleketler ile aramızda olan münakale 
ve iktisadî vaziyetleri takip ederek harice 
olan nakliyatı kolaylaştırmak ve istatistikler 
tutmak gibi işleri idare ve istişare etmek. 

MADDE 14 — Muhabere ve mürasele mü
şavirliği: 

Bir mütehassısın idaresinde bir mütehassısla 
lüzumu kadar kalem memurlarından mürekkep
tir: 

Vazifesi : Posta, telgraf, telefon ve radyo 
işlerinde nafıa vekâletinin tetkik bürosu olup 
bu idarenin tensik ve ıslahına ve terakki ve 
inkişafına ve yeni fen ve meslek unsurlarının 
vücude gelmesine matuf esasları ve zaruretleri 
tevhit ve Posta, telgraf ve telefon idaresile 
Devlet demiryolları ve sair nakil vasıtaları ara
sındaki münasebetlerini tasarruf esaslarına 
göre tanzime matuf tedbirleri istişare ve ve
kâletten verilen diğer işler üzerinde mütalea-
sını bildirmekle iştigal eder. 

MADDE 15 — Zat işleri ve sicil müdürlüğü: 
Bir müdürün idaresinde bir muavinle sicil 

ve muamelât kalemlerinden mürekkeptir. 
Vazifesi : Vekâlet bütçesinden maaş veya 

ücret alan bilûmum memur ve müstahdemlerin 
hususî ve umumî ve vekâletçe lüzum görülür
se gizli sicillerini tutar. İmtihan, müsabaka, 
mezuniyet, taltif, tecziye, kıdem , tayin, ter
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MADDE 13 — Tarife ve ticaret müşavirliği: 
Bir mütehassıs müşavir ve diğer bir mütehassıs 
muavinle lüzumu kadar kalem memurlarından 
mürekkeptir. 

Vazifesi: Demiryollar, limanlar, işletme ve 
nakil tarifelerini millî iktisat prensiplerile ve 
işletme masraflarile muvazenede tutacak mahi
yette ve müesseselerle millî menfaatleri telif ede
cek şekilde ticarî, iktisadî ve içtimaî kolaylık
ları temin etmek, demiryollar nakliyatını bes
leyecek olan şose nakliyatı ile münasebetleri ve 
tarife cetvelleri tanzim ve icabında yukarıdaki 
esaslara ve iktisadî tahavvüllere göre tadil ede
rek memleket nakliyatını bir kül olarak inkişaf 
ettirmek ve ecnebi memleketlerile aramızda olan 
münakale ve iktisadî vasiyetleri takip ederek 
harice olan nakliyatı kolaylaştırmak ve istatis
tikler tutmak gibi işleri idare ve istişare eder. 

MADDE 14 — Muhabere ve mürasele müşa
virliği: Bir mütehassısın idaresinde bir müte
hassıs muavinle lüzumu kadar kalem memurla
rından mürekkeptir. 

Vazifesi: Posta, telgraf, telefon ve radyo iş
lerinde Nafıa vekâletinin tetkik bürosu olup bu 
idarenin tensik ve ıslahına ve terakki ve inkişa
fına ve yeni fen ve meslek unsurlarının vücude 
gelmesine matuf esasları ve zaruretleri tevhit 
ve posta, telgraf ve telefon idaresile Devlet de
miryolları vesair nakil vasıtaları arasındaki mü
nasebetlerini tasarruf esaslarına göre tanzime 
matuf tedbirleri istişare ve vekâletten verilen 
diğer işler üzerinde mütaleasmı bildirmekle işti
gal eder. 

MADDE 15 — Zat işleri ve sicil müdürlüğü: 
Bir müdürün idaresinde bir muavinle sicil ve 
muamelât kalemlerinden mürekkeptir. 

Vazifesi: Vekâlet bütçesinden maaş veya üc
ret alan bilûmum memur ve müstahdemlerin hu
susî ve umumî ve gizli sicillerini tutar. İmtihan, 
müsabaka, mezuniyet, taltif, tecziye, kıdem, 
tayin, terfi, tahvil, becayiş, tekaüt tahakkuk 
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vale edilecek sair işler üzerinde mütaleasmı 
beyan eder. Vekâletin leh ve aleyhinde olan da
vaları takip ve intaç ettirir. 

MADDE 13 — Bütçe encümeninin tadili ay
nen. 

MADDE 14 — Bütçe encümeninin tadili ay
nen. 

MADDE 15 — Bütçe encümeninin tadili ay
nen. 
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fi, tahvil, becayiş, tekaüt, tahakkuk işlerini ve 
tekaüt ve yetim maaşlarının tahsisini ve mü
masili işleri yapar. 

MADDE 16 — Malzeme müdürlüğü: 
Merkez ve taşra teşkilâtının demirbaş, kır

tasiye ve müteferrika gibi levazımım temin ve 
demiryollar ve limanlar inşaatı malzemesile 
diğer dairelerin malzeme, münakaşa ve ihalele
rini ve ihtiyaçlarım, sipariş ve mukavelelerini 
ihzar ve temin eder. Gelen malzemenin güm
rük muamelelerini intaç ve tesellüm ve mahal
li müretteplerine sevk ve tahakkuk müzekke
relerini tanzim eder ve ayniyata ait işlere ba
kar. 

Hükmî şahsiyeti haiz olan işletme idarele
rinin malzeme işleri üzerinde ancak vekâletin 
tevdi edeceği muamele ve evrak üzerine tet-
kikat yaparak mütalea beyan eder. 

MADDE 17 — Tercüme, neşriyat ve ista
tistik ve müze müdürlüğü: 

Nafıaya ait ilmî, idarî telifleri ve mecmu
aları tedarik ve vekâlet kütüphanesine celbe-
derek terakkiyatı takip ve icap edenleri tercü
me ve neşir ve nafıa işleri hakkında makale
ler ve hulâsalar derç ve vekâlet kütüphanesi
ni muhafaza ve istatistik işlerile müzeyi tanzim 
ve idare ve murakabe eder. 

MADDE 18 — Seferberlik şubesi müdür-

Hususî talimatnamesinde yazılı işleri görür. 
MADDE 19 — Muhasebe müdürlüğü: 

Müdür ve memurları Maliye vekâleti teşki
lât kadrolarına dahil olan muhasebe müdürlü
ğü muhasebei umumiye kanununun hükümleri 
dahilinde vazife görür. 

MADDE 20 — Evrak müdürlüğü: 
Vekâlete ait bütün gelen ve giden evrakın 

intizam ve süratle kaydından ve mahallerine 
sevk ve tevdi ve tesliminden mesuldür. 

MADDE 21 ~ Yüksek mühendis mektebi: 
Şahsiyeti hükmiyeyi haiz bulunup mülhak 

bir bütçe ile Nafıa vekâletine bağlıdır. Hususî 
kanun ve nizamnamesi hükümlerine göre bir 
rektör ile tedris ve idare heyetleri tarafından 
idare olunur. 

B. E. 

işlerini ve tekaüt ve yetim maaşlarının tahsisini 
ve mümasili isleri yapar. 

MADDE 16 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 16 — Malzeme müdürlüğü: 
Merkez ve taşra teşkilâtının demirbaş, kır

tasiye müteferrika gibi levazımım ve demiryol-
lar ve limanlar inşaatı malzemesile diğer dairele
rin malzemesini temin ve münakaşa ve ihalelerini 
ve ihtiyaçlarını sipariş ve mukavelelerini ihzar 
eder. Gelen malzemenin gümrük muamelelerini in
taç ve tesellüm ve mahalli müretteplerine sevk ve 
tahakkuk müzakereleri tanzim eder ve ayniyata 
ait işlere bakar. 

Hükmî şahsiyeti haiz olan işletme idareleri
nin malzeme işleri üzerinde ancak vekâletin 
tahakkuk müzekkereleri tanzim eder ve ayni
yata ait işlere bakar. 

MADDE 17 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 18 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 19 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 20 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 21 — Hükümetin teklifi aynen. 
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MADDE 22 — Nafıa fen mektebi: 
Doğrudan doğruya Nafıa vekâletine mer

but alup bir müdürle lüzumu kadar memur ve 
talim heyetlerile idare olunur. 

MADDE 23 — Merkezde müteşar, Yüksek 
fen heyeti reisi ve azalarile idare reisleri ve 
umum müdürlerle Teftiş heyeti reisi, Hukuk 
müşaviri, Zat işleri ve sicil müdürü, Malzeme 
müdürü, taşrada vilâyat nafıa başmühendisleri, 
Nafıa vekilinin inhası üzerine müşterek karar
name ile, Nafıa vekâleti bütçesinden maaş ve 
ücret alan diğer bilûmum memur ve müstah
demler dairelerinin teklif ve inhası üzerine 
Nafıa vekâletince tayin ve tebdil olunur. 

MADDE 24 — Vekâlete ait işler için vazi
feleri aşağıda gösterildiği üzere teşkilâta dahil 
reis ve müdürlerden mürekkep olarak nafıa, 
meclisi, Müdürler encümeni, İnzibat komisyo
nu teşkil edilir. 

A - Nafıa Meclisi: 
Müsteşar ve idare reislerile umum müdür

ler ve Hukuk müşaviri ve Zat işleri, Malzeme 
ve Muhasebe müdürlerinden mürekkeptir. 

Vekil meclisin tabiî reisidir. Bulunmadığı 
zamanlar müsteşar veya tevkil edeceği zat 
riyaset eder. Devletin umumî ve hususî ka
nunları ve diğer makamlara ait salâhiyetlerle 
tedahül etmemek şartile nafıa işlerine müteallik 
imtiyazlarla vekâletçe ehemmiyetli görülen 
ameliyatın mukavele ve şartnamelerini muka
velelere merbut inşaat ve ameliyattan doğan 
ihtilâfları ve mukavelelerde kanunların müsa
adesine göre müddet temdidi gibi işlerle vekâ
letten havale olunan sair hususatı tetkik ve 
mütaleasım bir karara bağlar. Bu kararlar 
- Vekil bizzat meclise riyaset etmiş olsa bile -
ayrıca tasvibi alındıktan sonra muameleye ko
nur. Reis ve müdürlerin gaybubetinde kendi
lerine vekâlet edenler mecliste bulunur ve rey 
verirler. 

B - Müdürler encümeni: 
Müsteşarın reisliği altında teşekül eder. 
Demiryollar ve limanlar inşaatı, münaka

lât, şose ve köprüler reislerile sular, nafıa şirket 
ve müesseseleri umum müdürleri, Hukuk müşa
viri, Zat işleri ve sicil müdüründen mürek-

B. E. 

MADDE 22 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Merkezde müsteşar yüksek 
fen heyeti reisi ve azalarile idare reisleri ve 
umum müdürlerle teftiş heyeti reisi, hukuk mü
şaviri, zat işleri ve sicil müdürü, malzeme mü
dürü, taşrada vilâyet nafıa başmühendisleri, Na
fıa vekilinin inhası üzerine müşterek kararna
me ile, Nafıa vekâleti bütçesinden maaş ve ücret 
alan diğer bilûmum memur ve müstahdemler 
Nafıa vekâletince tayin ve tebdil olunur. 

MADDE 24 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 22 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 23 — Merkezde müsteşar ve yük
sek fen heyeti reisi ve azalan ile idare reisleri ve 
umum müdürlerle teftiş heyeti reisi ve müfet
tişler ve hukuk müşaviri ve zat işleri ve sicil 
müdürü, malzeme müdürü, taşrada vilâyet Na
fıa başmühendisleri, Nafıa vekilinin inhası üze
rine müşterek kararname üe Nafıa vekaleti 
bütçesinden maaş ve ücret alan diğer bilûmum 
memur ve müstahdemler dairelerinin teklif ve 
inhası üzerine Nafıa vekaletince tayin ve tebdil 
olunur. 

MADDE 24 — Hükümetin teklifi aynen. 
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keptir. Dairelerin göstereceği lüzum üzerine 
vekâlet makamından havale edilen idarî iş
lerle memurların müstafi ve mütekaitlerin zat 
ve memuriyetlerine müteallik işleri mevcut ka
nunlara göre tetkik eder. Encümenin kararla
rı vekâlet makamının tasdikile tatbik olunur. 

C - İnzibat komisyonu: 
Müsteşarın reisliği altında teşekkül eder. 
Reislerle umum müdürler ve Hukuk müşavi

ri, Zat işleri ve sicil müdüründen mürekkep 
tir. 

Memurin kanununun bu hususa dair hüküm
lerine göre hareket eder. 

MADDE 25 — Daire reisliklerile umum mü
dürlükler ve müdürlüklere ait dahilî işler için 
aynca birer talimatname yapılır. 

MADDE 26 — Yüksek mühendis mektebin
den veya bu derecedeki ecnebi mekteplerinden 
mezun olupta Devlet hizmetlerinde vazife al
mış olan mühendisler bu vazifeleri devam etti
ği müddetçe kıdem ve ehliyetlerine göre mer
but (1) numaralı cetvelde ve Nafıa fen mek
tebinden mezun olan veya mektepten mezun 
olmayıp halen nafıa emrinde çalışan fen me
murları merbut (2) numaralı cetvelde gösteri
len mertebeleri alırlar. 

Bu memurların hasbellüzum idarî işlerde 
istihdam edilmiş olmaları mertebelerini ve da
ha yukan mertebelere terfi haklarını ihlâl et
miş olmaz. Devlet hizmetinden ayrılanlar ay
rıldıkları zamandaki unvanlarım fahrî olarak 
muhafaza ederler. Tekrar Devlet hizmetine an
cak eski unvanlarile girebilirler. Her ne suret
le olursa olsun fennî ve meslekî cürümle mah
kûm olanların bu unvanları Nafıa meclisinin 
karan ve vekâletin tasdikile sakıt olur. 

MADDE 27 — Yüksek mühendis mektebin
den ruhsatname ve tasdikname ile mühendis
lik unvanı verilmiş olanlar yakandaki hüküm
den istifade ederler. Ancak bunlar başmühen
dislik mertebesinden yukan unvan alamadık
ları gibi fen memurları da beşinci dereceden 
yukan çıkamazlar. 

MADDE 28 — Merkez ve vilâyet için bu 

B. E. 

MADDE 25 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Yüksek mühendis mektebin
den veya bu derecedeki ecnebi mekteplerinden 
mezun olupta Devlet hizmetlerinde vazife almış 
olan mühendisler bu vazifeleri devam ettiği müd
detçe kıdem ve ehliyetlerine göre merbut (1) 
numaralı cetvelde ve Nafıa fen mektebinden 
mezun olan veya mektepten mezun olmayıp ha
len nafıa emrinde çalışan fen memurlan, mer
but (2) numaralı cetvelde gösterilen mertebeleri 
alırlar. 

Bu memurların hasbellüzum idarî işler
de istihdam edilmiş olmalan mertebelerini ve 
daha yukan mertebelere terfi haklarını ihlâl 
etmiş olmaz. Devlet hizmetinden aynlanlar 
aynldıklan zamandaki unvanlannı fahrî ola
rak muhafaza ederler. Tekrar Devlet hizmetine 
ancak eski unvanlarile girebilirler. Her ne su
retle olursa olsun fennî ve meslekî cürümle 
mahkûm olanların bu unvanları Nafıa meclisi
nin karan ve vekâletin tasdikile sakıt olur. 
Bunların Devlet şûrasma müracaat haklan mah
fuzdur. 

MADDE 27 — Aynen kabul edilmiştir . 

MADDE 28 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 25 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 26 — Yüksek mühendis mektebin
den veya bu derecedeki Türk ve ecnebi mektep
lerinden mezun olup ta Devlet hizmetlerinde 
vazife almış olan mühendisler ve mimarlar bu 
vazifeleri devam ettiği müddetçe kıdem ve ehli
yetlerine göre merbut «1» numaralı cetvelde ve 
Nafıa fen mektebinden mezun olan veya mektep
ten mezun olmayıp halen Nafıa emrinde çalışan 
fen memurları merbut «2» numaralı cetvelde 
gösterilen mertebeleri alırlar. 

Bu memurların hasbellüzum idarî işlerde 
istihdam edilmiş olmaları mertebelerini ve daha 
yukarı mertebelere terfi haklarını ihlâl etmiş 
olmaz. Devlet hizmetinden ayrılanlar ayrıldık
ları zamandaki unvanlarını fahrî olarak muha
faza ederler. Tekrar Devlet hizmetine ancak 
eski unvanlarile girebilirler. Her ne suretle 
olursa olsun fennî ve meslekî cürüm ile mahkûm 
olanların bu unvanları Nafıa Meclisinin karan 
ve vekaletin tasdikıle sakıt olur. 

Bunların Devlet Şûrasına müracaat haklan 
mahfuzdur. 

MADDE 27 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2$ — Hükümetin teklifi aynen 
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teşkilâta muktazi memurların adet ve teadül 
dereceleri bu kanuna bağlı (3) numaralı cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvel Devlet memur
ları maaşlarının tevhit ve teadülüne dair 1452 
numaralı kanun ile buna müzeyyel kanunlara 
merbut olan cetvellerin Nafıa vekâleti memur
larına ait kısımları yerine konulmuştur. Mül
hak bütçeler veya hususî kanunlarla idare olu
nup Nafıa vekâletine bağlı olan müesseseler teş
kilâtı kendi hükümlerine tâbidir. 

MADDE 29 — îşbu kanuna mugayir bilû
mum kanun ve hükümler mülgadır. 

MADDE 30 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 31 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 

t • • • - • • 

ı * 
Muvakkat madde 

MADDE 1 — Ücretle müstahdem olanlardan 
veya müstahdem iken elyevm açıkta bulunanlar
dan bu kanuna bağlı (3) numaralı cetvelde yazılı 
memuriyet derecelerinden her hangi birisine 
ithali Nafıa vekâletince tensip olunanlar hak
kında 18-V-929 tarihli ve 1452 numaralı te
adül kanununun 7 nci maddesi hükmü cereyan 
eder. 

Vekâlet kadrolarında vazife almışken asker
liklerini yapmakta bulunan mühendis ve fen 
memurları da terhislerini müteakip bir vazifeye 
alındıkları takdirde bu madde hükmünden isti
fade ederler. 

MADDE 2 — Ücret alanlardan A serisine 
geçecek olanlar alacakları maaşın tutarı (Te-
kaüdiyeye karşılık olarak işbu tutarın % 20 
si hariç olmak üzere) almakta oldukları ücret
ten daha az olursa aradaki fark şahıslarına 
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MADDE 29 — Nafıa memurlarının sureti 
tayin ve azilleri hakkındaki 14 mart 1329 tarih
li nizamname, Nafıa nezareti teşkilâtı hakkında
ki 2 teşrinievvel 1330 tarihli nizamname, 1926 
numaralı vilâyet idaresi kanununun 14 üncü 
maddesinin D fıkrası ile bu kanuna muhalif olan 
bilcümle hükümler mülgadır. 

MADDE 30 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Bu kanunun hükümlerini ic, 
raya Adliye, Nâfıa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

Muvakkat maddeler 
MADDE 1 — Ücretle müstahdem olanlardan 

veya müstahdem iken elyevm açıkta bulunan
lardan bu kanuna bağlı (3) numaralı cetvelde 
yazılı memuriyet derecelerinden her hangi biri
sine muvakkat üçüncü madde mucibince ithali 
Nafıa vekâletince tensip olunanlar hakkmda 
18 - V - 1929 tarih ve 1452 numaralı kanunun 
7 inci maddesi hükmü cereyan eder. 

Nafıa teşkilâtına dahil mühendis ve fen me
murlarından maada diğer ücretli memurlar hak
kında dahi bu madde hükmü tatbik edileceği gi
bi vekâlet kadrolarında vazife almışken asker
liklerini yapmakta bulunan mühendis ve fen 
memurları da terhislerini müteakip bir vazifeye 
alındıkları takdirde bu madde hükmünden isti
fade ederler. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 29 — Bütçe encümeninin tadili ay
nen 

MADDE 30 — Bu kanun 30 mayıs 1934 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 31 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 

Muvakkat maddeler 
MADDE 1 — Bu kanunun meriyete girdiği 

zaman Nafıa teşkilâtına dahil bulunan diploma
lı ve ruhsatnameli mühendislerle fen memurla
rının 26 ncı maddeye göre mertebelere ayrılma
sı ehliyet esasma tevfikan Nafıa meclisinin ka-
rarile olur. 

MADDE 2 — Ücretle müstahdem olanlardan 
veya müstahdem iken açıkta bulunanlardan lü
zum görülenler (1452) numaralı maaşların tev» 
bit ve teadülü hakkındaki kanunun 7 inci mad
desindeki idarî zaruret takdir edilerek bu ka-
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münhasıran maaş tasarrufatmdan ayrıca te
diye olunur. 

B. E. 

MADDE 3 — Bu kanunun meriyetinde Na
fıa vekâleti teşkilâtına dahil bulunan diplomalı 
ve ruhsatnameli mühendislerle fen memurlanmn 
26 ncı maddeye göre mertebelere ayrılması 
maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki kıdem 
müddetlerile ehliyet esasma tevfikan nafıa 
meclisinin kararile olur. 

MADDE 4 — Dokuzuncu maddenin hükmü, 
Maarif vekâletile idarei hususiyelere ait mek
tepler inşaatı için bir sene sonra tatbik olunur. 

Bş. V. Ad. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 

îk. V. S. î. M. V. 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

Mf. V. Na. V. 
Hikmet Ali 

G. I. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik AliRana Muhlis 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
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nuna bağlı üç numaralı cetvelde yazılı memuri
yet derecelerinden her hangi birisine bir defaya 
mahsus olmak üzere Nafıa vekâletince ithal olu
nurlar ve bunlar müktesep mertebe haklarını 
muhafaza ederler. Bunlardan (A) serisine ay
rılacak olanlar da (1452) numaralı kanunun 
(8) inci maddesindeki (15) sene kaydi aranmaz. 
Nafıa teşkilâtına dahil mühendis ve fen me
murlarından maada diğer ücretli memurlar hak
kında dahi bu madde hükmü tatbik edileceği gi
bi vekâlet kadrolarında vazife almış iken asker
liklerini yapmakta bulunan mühendis ve fen 
memurları da terhislerini müteakip vazifeye av
detlerinde bu madde hükmünden istifade eder
ler. 

MADDE 3 — Ücret alanlardan (A) serisine 
geçecek olanlar alacakları maaşın tutan tekaü-
diyeye karşılık olarak işbu tutamı % 20 si hariç 
olmak üzere almakta olduklan ücretten daha az 
olursa aradaki fark şahıslarına münhasıran maaş 
tasarrufatmdan ayrıca tediye olunur. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 
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Kükûmetin teklif ve Bütçe encümeninin kabul ettiği 

[1] NUMARALI CETVEL 

Namzet mühendis «Müh.» azamî iki sene 
4 üncü 
3 » 
2 inci 
1 » 
4 üncü 
3 » 
2 inci 
1 » 
2 » 
1 » 

smıf mühendis 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

(Müh. Sf. 4) 
( » » 3) 
( » » 2) 
( » » 1) 

Başmühendis (Başmüh. Sf. 4) 
» 
» 
» 

Müşavir 
» 

( » » 3) 
( » » 2) 
( » » 1) 

mühendis (Müş. Müh. 
» ( » » 

Sf. 2) 
» 1) 

Derece 
11 
10 
9 
8 

. 7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Nafıa encümeninin tadiline bağlı 

[1] NUMARALI CETVEL 

Namzet mühendis ve mimar (Müh.) Azamî iki sene 11 
4 üncü sınıf mühendis (Müh. Sf. 4) ve mimar 10 
3 » » » ( » » 3) » » 9 
2 inci » » ( » » 2) » » 8 
1 » » » ( » » 1) » » 7 
4 üncü » Başmühendis (Başmüh. Sf. 4) ve mimar 6 
3 » » » ( » » 3) » » 5 
2 inci » » ( » » 2) » » 4 
1 » » » ( » » 1) » » 3 
2 » » müşavir mühendis (Müş. Müh. Sf. 2) mimar 2 
1 » » » » ( » » » 1) » 1 

- Hükümetin teklif ve Bütçe ve Nafıa encümenlerinin 
kabul ettiği 

[2] NUMARALI CETVEL 

Namzet fenmemura (Fenm.) Azamî iki sene 14 
4 üncü sınıf fen memuru (Fenm. Sf. 4) 12 
3 » » » ( » » 3) 11 
2 inci » » ( » » 2) 10 
1 » » » ( » » 1) 9 
4 üncü » Başfen memuru (Baş fenm. Sf. 4) 8 
3 » » » » ( » » » 3) 7 
2 inci » » » ( » » » 2) 6 
1 » » » » ( » » » 1) 5 
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Hükümetin teklifi ve Bütçe encümeninin kabul ettiği 

[3] tfUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi Ad>et Maaş 

2 Müsteşar 

2 Reis 
3 Aza 

Nafıa yüksek fen heyeti 

Teftiş heyeti 
3 Reis 
4 Başmüfettiş 
5 Müfettiş [1] 
6 Müfettiş [2] 
7 » 

10 Şef 
12 Memur 
14 Kâtip 

Hususî kalem müdürlüğü 
7 Müdür 

10 Şef 
12 Memur 
14 Kâtip 

Demiryollar ve limanlar inşaat idaresi 
Reis ı 

4 » muavini / [3] 

Demiryollar inşaat fen heyeti 
3 üncü sınıf başmühendis ] r4-ı 
4- S\ S\ Vk I l J » » » 

125 

1 
2 

1 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

1 
2 

3 
3 

125 
100 

100 
90 
80 
70 
55 
35 
25 
20 

m 
35 
25 
20 

100 
90 

80 
70 

[l] Birinci umumî müfettişlik fen müşavirliğini yapa
caktır. 

[2] Birinci umumî müfettişlik fen müşavirliğinir diğer 
biri vekâlet idarî müşavirliğini yapacaktır. 

[3] Emsali hâsûımn % 50 fazlasına kadar ücretle Türk, 
bulunmadığı takdirde ecnebi istihdam oUmabilir. 

[4] Emsali hâsılının bir misli fazlasına kadar ücretle 
Türk, bulunmadığı takdirde ecnebi istihdam olunabÜir, 
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Derece 

7 
8 
9 
8 
9 
7 
9 

5 
6 
7 
8 

11 

6 
8 

11 
12 

7 
8 

10 
11 
12 

3 
4 

5 
6 
7 
8 

10 
11 

! Memuriyetin nevi 

1 inci sınıf mühendis ve mimar 
2 » » mühendis 
3 üncü » » 
4 » » Başf en memuru 
l inçi » fen memuru 
Başdesinatör 
Desinatör 

Limanlar inşaat fen heyeti 
3 üncü sınıf başmühendis \ r ı n 
4 » » ' » JL 'İJ 

1 inci » mühendis 
4 üncü smıf başf en memuru 
3 » » fen memuru 

Muamelât ve istimlâk müdürlüğü 
Müdür 
Muavin 
1 inci sınıf memur 
Memur 

Tetkik müdürlüğü 
Müdür 
Muavin 
Şef 
1 inci sınıf memur 
Memur 

Münakalât idaresi 
Reis j rgı 

» muavini J l J 

Adet 

3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
7 
1 

1 
1 
2 
1 
2 

1 
1 

Demiryollar ve limanlar işletme fen heyeti 
3 üncü sınıf başmühendis 
4 » » » 
1 inci » mühendis 
4 üncü » başf en memuru 
Desinatör 

» 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

Maaş 

55 
45 
40 
45 
40 
55 
40 

80 
70 
55 
45 
30 

70 
45 
30 
25 

55 
45 
35 
30 
25 

100 
90 

80 
70 
55 
45 
35 
30 

Kara ve hava nakliyatı fen heyeti 
5 3 üncü smıf başmühendis 1 80 

[l ] Emsali hâsılının bir misli fazlasına kadar ücretle 
Türk, bulunmadığı takdirde ecnebi istihdam olunabilir. 

[2] Emsali hâsılının % 50 fazlasına kadar Türk, bulun
madığı takdirde ecnebi istihdam olunabilir. 
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t)erece Memuriyetin nevi Âdet Maaş 

6 4 üncü sınıf başmühendis 
7 1 inci » mühendis 
9 1 » » fen memuru 

Muamelât müdürlüğü 
7 Müdür 
8 Muavin 

10 Şef 
11 1 inci sınıf memur 
12 Memur 
14 Kâtip 

Şose, köprüler ve binalar idaresi 
3 Reis 
4 » muavini ını ) L J 

5 
6 
7 
8 
9 
8 

5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
10 
11 

5 
6 
6 
7 

Köprüler fen heyeti 
3 üncü smıf başmühendis [2] 
4 üncü sınıf başmühendis 
1 inci » mühendis 
2 » » » 
1 inci » fen memuru 
Başdesinatör 

Şoseler fen heyeti 
3 üncü smıf başmühendis [3] 
4 üncü sınıf başmühendis 
1 inci » mühendis 
2 » •» » 
4 üncü » başf en memuru 
1 inci » fen memuru 
2 » » » 
Desinatör 

3» 

Binalar fen heyeti 
3 üncü sınıf başmühendis [4] 
4 » » » 
Mimar 

» 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 

1 
2 
2 
2 
1 
1 

1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
2 

70 
55 
40 

55 
45 
35 
30 
25 
20 

100 
90 

80 
70 
55 
45 
40 
45 

80 
70 
55 
45 
45 
40 
35 
35 
30 

80 
70 
70 
55 

[l] Emsali hasılının % 50 fazlasına kadar ücretle Türk, 
bulunmadığı takdirde ecnebi istihdam olunabilir. 

[2,3,4] Emsali hâsılının bir misli fazlasına kadar ücretle 
Türk, bulunmadığı takdirde ecnebi istihdam olunabilir, 
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Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

8 4 üncü sınıf başf en memuru 1 45 
10 2 inci sınıf fen memuru 1 35 
10 Desinatör 1 35 

Muamelât müdürlüğü 
7 Müdür 1 55 

10 Şef 1 35 
11 1 inci sınıf memur 1 30 
12 Memur 2 25 
14 Kâtip 4 20 

Sular umum müdürlüğü 
4 Umum müdür | m 1 90 
6 Muavin J L J 1 70 

İnşaat fen heyeti 
5 3 üncü sınıf başmühendis [2] 1 80 
6 4 » » » 3 70 
7 1 inci sınıf mühendis 3 55 
8 4 üncü » başf en memuru 2 45 

10 2 inci » fen memuru 2 35 
10 Desinatör 2 35 
12 Dosya ve proje memuru 1 25 

İstikşaf ve rasat fen heyeti 
5 3 üncü nısıf başmühendis [3] 1 80 
6 4 » » » 1 70 
7 1 inci » mühendis 1 55 
8 2 » » » 2 45 

11 Rasat tetkik memuru 1 30 
9 1 inci sınıf fen memuru 2 40 

10 2 » » » 1 35 
12 4 üncü » » 2 25 
10 Desinatör 1 35 

Muamelât müdürlüğü 
8 Müdür 1 45 

10 Şef 1 35 
12 Memur 2 25 
14 Kâtip 3 20 

s [1,2,3] Emsali hâsılının bir misli fazlasına kadar ücretle 
Türk, bulunmadığı takdirde ecnebi istihdam olunabilir. 
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t)erece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Nafıa şirket ve müesseseleri umum müdürlüğü 
4 Umum müdür) n . 1 90 
6 Muavin j l l ] 1 70 

Fen heyeti * 
5 3 üncü sınıf başmühendis ( Makine ve 

elektrik ) 
.6 4 üncü sınıf başmühendis (Elektrikçi) 
7 1 inci sınıf mül' »aı ıdis 

Ji mmdât müdürlüğü 
8 Müdür 

10 Şef 
12 Memur 
14 Katip 

4 Müşavir | 2 | 
6 Başmuav su 
7 Muavin 
8 » 

12 Memur 

77aka'.• müşavirliği 

Tarife ve ticaret müşavirliği 
Müşavir ) , (>. 
Mütelı^sıs J | d | 

4 
.S 
8 j£alenı a liri ve mütercim 

11 laj#.ci smij memur 
14 KaUp 

Mmhafyeı ' ve mürasele müşavirliği 
4 Müşavir >} | 41 

üütehassıs J ' 'J 5 Mi 
; 8 J$Lfilem âmiri ve ]mnVı/cim 

il i :1 inci sınıf mem\;r 
04 :Kâtip 

1 
2 
1 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

80 
70 
55 

45 
35 
25 
20 

90 
70 
55 
45 
25 

90 
80 
45 
30 
20 

90 
80 
45 
30 
20 

[1] Emsali hâsılının bir misti fazlasına kadar ücretle 
Türk, bulunmadığı takdirde ecnebi istihdam olunabilir. 

[2] Emsali hâsılının % 75 fazlasına kadar ücretle istih
dam olunabilir. 

[•ti,4] Emsali hâsılının bir misli fazlavna kadar ücretle 
Türk, bulunmadığı takdirde ecnebi istifa'um olunabilir. 
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Derece Memuriyetin nevi 

Zat işleri ve sicil müdürlüğü 
6 Müdür 
8 Muavin 

Muamelât kalemi 
10 Şef 
11 Tahakkuk memuru 
12 Memur 
14 Kâtip 

Sicil halemi 
10 Şef 
11 Tahsis memuru 
12 Memur 
14 Kâtip 

6 Müdür 
8 Muavin 

10 Şef 
12 Memur 

Malzeme müdürlüğü 

Sipariş kalemi 

Tetkik kalemi 
10 Şef 
11 » muavini 
12 Memur 
14 Kâtip 

Mubayaa ve tesellüm memurları 
11 Mutemet 
11 Mubayaa ve tesellüm memuru 
12 Memur 

Ayniyat muhasipliği 
9 Muhasip 

11 Muavin 
14 Kâtip 

Tercüme, neşriyat ve müze müdürlüğü 
6 Müdür 
8 Muavin 

Adet 

1 
1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

1 
1 
1 

)ü 
1 1 

Maaş 

70 
45 

35 
30 
25 
20 

35 
30 
25 
20 

70 
45 

35 
25 

35 
30 
25 
20 

30 
30 
25 

40 
30 
20 

70 
45 



Perece 

12 Memur 
14 Kâtip 

8 Müdür 
12 Memur 
14 Kâtip 
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Memuriyetin nevi 

Evrak müdürlüğü 

Adet Maaş 

25 
20 

45 
25 
20 

A 

Vilâyat memurları 
Nafıa fen mektebi 

6 Müdür 
11 Dahiliye başmemuru 
14 » memuru 
12 Hesap memuru 
12 Levazım memuru 
12 Ambar memuru 

Talim heyeti 
8 Muallim 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 

Şirket komiserlikleri 
5 Şirketler başmüfettişi 
6 Komiser 
7 » 

12 Kâtip 

[1] 

Yol mühendislikleri 
5 3 üncü sınıf başmühendis 
6 4 » » » 
7 1 inci » mühendis 
8 2 inci sınıf mühendis 
9 3 üncü » » 

10 4 » » » [2] 

1 
1 
3 
1 
1 
1 

2 
4 
4 
5 
3 

4 
5 
6 
8 

25 
25 
25 
25 
25 
35 

70 
30 
20 
25 
25 
25 

45 
40 
35 
30 
25 

80 
70 
55 
25 

80 
70 
55 
45 
40 
35 

jn,-)*] Emsali hâsılının % 50 fazlasına kadar ücretle istih-
olunabilir. 

[2] Namzet mühendisler 11 inci dereceden maaş alırlar. 
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Derece 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

5 

6 
7 
8 

10 
8 
9 

10 
11 
12 
15 
16 
16 

1 inci sınıf 
2 » » 
3 üncü » 
4 » » 
1 inci » 
2 » » 
3 üncü » 
4 » » 

Memuriyetin nevi 

Yol fen memurlukları 
başfen ı muru 

» » 
» >> 
» » 
fen mermiru 

» 
» 
» in 

Sular taşra emurları 
3 üncü sınıf başmühendi; -<Su işleri 

müdürü» [2] 
4 üncü sınıf başmühendı-
1 inci » 
2 » » 
4 üncü » 

mühendis 
» 
» [3] 

4 üncü sınıf başf en memuru 
1 inci » 
2 » » 
3 üncü » 
4 » » 

fen memuru 
» 
» 
» [4] 

Hesap memuru 
Ambar 
Kâtip 

» 

Adet 

1 
1 

15 
60 
70 
70 
80 

150 

7 
5 
5 
6 

11 
2 
3 
4 
8 

12 
7 
7 
6 

Maaş 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 

80 
70 
55 
45 
35 
45 
40 
35 
30 
25 
17,5 
16 
16 

Demiryollar inşaat dairesi 
4 2 inci sınıf başmühendis «inşaat baş 

müdürü» 
5 3 üncü sınıf başmühendis «başmüdür 

muavini» 
15] 90 

80 

[l] Namzet fen memurları 14 üncü dereceden maaş 
alırlar. 

[2] Bunların üçüne emsali hâsılının bir misli fazlasına 
kadar ücret verilebilir. 

[3] Namzet mühendisler 11 inci dereceden maaş alırlar. 
[4] Namzet fen memurları 14 üncü dereceden maaş 

alırlar. jfek 
[5] Emsali hasılının bir misli fazlasına kadar ı 'ic/^^K 

Türk, bulunmadığı takdirde ecnebi istihdam olunabilir, 



Derece 
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Memuriyetin nevi Adet Maaş 

5 3 üncü sınıf başmühendis « Şube 
başmühendisi» 

6 4 üncü sınıf başmühendis « Kısım 
başmühendisi» 

7 1 inci sınıf mühendis 
8 2 » » » 
9 3 » » » 

10 4 » » » [2] 

[i] 10 

. 10 
2 
2 
4 
4 

80 

70 
55 
45 
40 
35 

Nafıa encümeninin tadiline bağlı 

[3] NUMARALI CETVEL 

2 Müsteşar 

Nafıa yüksek fen heyeti 
1 Reis 
2 Aza 

1 125 

1 150 
2 125 

[l] Emsali hâsılının % 50 fazlasına kadar ücretle Türk, 
bulunmadığı takdirde ecnebi istihdam olunabilir. 

[2] Namzet mühendisler 11 inci dereceden maaş alırlar. 





Sıra No 162 
Matbuat umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkında 
1/971 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 30- IV- 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1107 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Matbuat umum müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan 

ve İcra Vekilleri Heyetince 22-IV-934 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesi ve teferruatile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Matbuat umum müdürlüğünün teşkilât ve vazaifine dair kanunun esbabı 
mucibe lâyihası 

Matbuat umum müdürlüğünün halen meri olan kadrosu şöyle tesbit edilmiştir: 

Umum müdür 
Şef 

» 
Memur 

» 
Kâtip 

» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

90 
35 
30 
22 
22 
20 
20 

318 
113 

99 
81 
81 
75 
75 

7 842 

Yıllık tutarı : ( 10 104) lira. 
Bu kadrodan 30 liralık şefle 22 liralık memurlardan biri umum müdürlüğümüzün istanbul işle

rini idare etmek üzere istanbul vilâyetinde çalışırlar. 
Bu itibarla merkez kadrosu yalnız beş kişiye inhisar etmektedir. Halbuki, Matbuat umum mü

dürlüğüne kanunen verilen vazifeler şunlardır: 
1 — Bilûmum gazete ve mecmuaları ve risaleleri ve emsali neşriyatı tetkik etmek . 
2 — Devleti alâkadar eden yazıları tefrik ile vekâlet makamına bildirmek. 
3 — Matbuat mensuplarının matbuat kanununun tayin ettiği vasıf ve şartları haiz olup olma

dıklarını araştırmak. 
4 •— Matbuat kanununun hükümlerine nazaran matbuat harekâtını takip etmek. 
Diğer memleketlerde, matbuat umum müdürlüklerine verilen vazifelerin çerçevesi daha geniş 

olmasına rağmen, bizim müdürlüğümüzün bu günkü teşkilât kadrosu, nisbeteıı pek dar tutulmuş 
olan vazife çerçevesini bile kavramağa müsait değildir. 
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Meselâ, bilûmum gazete, mecmua, risale ve emsali neşriyatı, sırf inzibatî bakımdan bile, tetkik 

edebilmek için, hiç olmazsa, fransızca, ingilizce, almanca, italyanca, rusça, bulgarca, yunanca, 
arapça, acemce gibi delillere eyice vâkıf unsurlara itiyae varken, bu zaruret kadronun tanziminde 
hiç hesaba alınmamıştır. 

Bu günkü kadro ile, değil yabancı memleketlerden gelen neşriyatı, memleketimizde çıkan neş
riyatı bile takip etmeğe imkân yoktur. 

Çünkü, memleketimiz dahilinde bile Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rumca Ermenice neşriyat 
yapıldığı malûmdur. 

Nerede kaldı ki, yerli olsun yabancı olsun neşriyatın takibi, sadece inzibat bakımından değil, 
millî ve beynelmilel, siyasî, iktisadî, kültürlü hareketlerin esaslı, etraflı, ve sistemli bir surette 
tetkiki bakımından da ihmal olunmaya.cak bir ihtiyaçtır. 

Bu ihtiyacın ehemmiyetile mütenasip bir tarzda tatmini için ise, yalnız mekanik bir surette 
her hangi bir dili bilen mütercimlere değil, kültürlü ve kalifiye unsurlara lüzum olduğu aşi
kârdır. Bu lüzum, hiç şüphesiz ki, Türkçe neşriyatın takibi için de varittir. 

Halbuki, bu günkü kadronun veziyeti böyle kalifiye unsurların istihdamına hem maaş sevi
yesi, hem de hacmi itibarile müsait bulunmamaktadır. Bu günkü kadroda istihdam edebildiğimiz 
memurlar ancak türkee gazetelerden kupürler yapmak, matbuat mensuplarının matbuat kanunu
nun tayin ettiği vasıf ve şartları haiz olup olmadıklarını araştırmak gibi mekanik işleri göre
bilmektedirler. 

Ayrıca, yerli ve yabancı bütün neşriyatın hiç, değilse belli başlılarını tedarik için bile bütçeye 
hiç bir tahsisat konmamıştır. 

Bütün bu izahattan anlaşılacağına göre, Matbuat umum müdürlüğü kadrosunun damlığı ve 
bütçesinin kifayetsizliği yüzünden bu günkü mahdut vazifelerini bile hakkile yapmaktan âciz bir va
ziyettedir. 

Takdim olunan yeni kanun projesinde, Matbuat umum müdürlüğünün vazife ve salâhiyetleri, 
ve bu vazifelerin ifası için lâzımgelen asgarî teşkilât ve tahsisat müfredatile arzolunmuştur. 

Memleket ve milletimizin ihtiyaçlarına uygun bir Matbuat umum müdürlüğü teşkilâtının lü
zumu, Büyük Millet Meclisinin ilk teşekkülü anında da şiddetle takdir olunmuştur. 1920 se
nesinin 23 nisanında kurulan Büyük Millet Meclisi, aynı yılın 7 haziranındaki, yani teşekkü
lünden bir buçuk ay sonraki içtimaında, Gazi Hazretlerinin riyasetleri altındaki celsede kabul 
olunan Matbuat ve İstihbarat müdüriyeti umumiyesi teşikli hakkındaki kanunun esbabı mucibe 
mazbatasından aldığımız şu cümleler, bu gün bile canlılıklarını muhafaza etmektedirler. 

« Umumen teslim edilen bir hakikat vardır ki, memleketimizin uğradığı felâketlerin en müessir 
amillerinden biri de dahil ve hariç efkârının, milletin menafii âliyesine muvafık bir cereyan ile 
sevk ve idare edilmesinde gösterilmiş olan ihmaldir. Millî menafiimizin müdafaası hususunda si
lâh kadar müessir olan siyaset ve fikir teşkilâtının ötedenberi ihmal edilmiş olması keyfiyeti, pek 
çok fenalıklara sebep olmuş ve elan da olmakta bulunmuştur. 

« Avrupamn en küçük bir Devleti yoktur ki, bu yolda kabil olduğu kadar geniş bir teşkilâta malik 
bulunmasm. Bu meyanda Bulgaristan ve Yunanistan en ileri gitmiş Devletlerdendir, ve siyasî muvaf
fakiyetlerinin sebeplerinden pek mühim bir kısmını da bu teşkilâta verdikleri ehemmiyette aramak lâ
zımdır. 

Büyük Millet Meclisince de büyük bir şiddetle' hissedilen bu ihtiyacın tatmini için de ikinci defa 
olarak ehemmiyeti mahsusa ile teşkil buyurduğunuz encümen, uzun uzadıya tetkikattan sonra, esas
lı bir teşkilât vücude getirmek, ve bu teşkilâtı peyderpey ıslah ve tevsi etmekle fikir kuvvetinin bü
tün kuvvetlere faik gelmekte olduğu şu zamanda, millî siyasetimizi harice karşı müdafaa, ve dahil
de de her tarafa neşretmek gibi iki büyük gayeyi temin için icra hey etile bilistişare işbu lâyihayı 
ihzar eylemiştir. 

Lâyiha ile tesisi lüzumu arzedilen matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumiyesinin gayesi iki bü
yük hedefe müteveccih olmak lâzımgelir. Biri, harice karşı milletin amal ve metalibiııi tanıtmaya ve 
davamızın meşruiyetini ispata çalışmak, diğeri de dahilde milletin efkârını ayni noktada tevhit etmek 



üzere her vasıtadan istifade ederek mütemadiyen tenvir ve irşat ile maşgul olmak. 
Müdüriyeti umumiyenin programı bir taraftan Avrupa matbuatı arasında millî ve 

meşru hukukumuzu müdafaaya matuf neşriyatta bulunmak ve cihan matbuatını daima tetkik ve ta
kip ile dünya cereyanlarını anlamağa çalışmak, diğer taraftan da dahilde zamanın emrettiği fikrî 
ve ruhî vahdeti temin için her vasıtadan istifadec suretile neşriyat ve irşadatta bulunmak olmalıdır. 

. . , . * . Mevzubahs olan ve maatteessüf şimdiye kadar pek ziyade teahhur etmiş bulunan bu iş, 
elzem olduğu kadar mühim ve bilhassa ihtisasa mütevakkıf bir iştir. Bu hususta elde edilecek mu
vaffakiyet, teşkilâtın vüsatile beraber vesaitin de mükemmeliyetile mütenasip olmak zaruridir. » 

Filhakika, millî mücadeleden parlak bir zaferle çıkmış bulunan millî inkılâp rejimimizin bu günkü 
kurma ve yaratma devrinde de gerek harice karşı yeni Türkiyeyi tanıtmak ve menfi propagandalarla 
mücadele etmek, gerekse dahilde matbuatın ve radyo, sinema, tiyatro gibi bilûmum efkârı umumiye 
müesseselerinin halkın inkılâp için terbiyesinde en mühim bir telkin ve terbiye vasıtası olarak kulla
nılmasını. temin maksadile Matbuat umum müdürlüğünün bir «fikir ve siyaset teşkilâtı» olarak yeni
den tensik ve tesis zarureti aşikârdır. 

Bu vazifelerle mücehhez bir Matbuat umum müdürlüğünün alelade bir idarî ve inzibatî teşkilât 
olamayacağı^ belki kendisinden beklenilen yüksek fikir verimlerine cevap verebilecek kabiliyette 
bir-« ihtisas teşkilâtı» olması bizzat bu teşekkülün hikmeti vücudünde mündemiç bir zarurettir. 

Bu itibarla, makinanın muvaffakiyetle işleyebilmesi, ancak onun muhtaç olduğu kalifiye unsur
larla ve tahsisatla teçhizatlandırılmasile kabildir 

Bu cihetin temini için, bütçe zaruretleri göz önünde tutularak azamî tasarrufa riayet edilmiş 
ve lâzımın asgarisile iktifa olunmuştur. 

Matbuat Umum müdürlüğü kadrosunda istihdam edilecek ve muhtelif bürolarını idare edecek 
zevatın basit birer memur ve mütercim olmaktan ziyade, gerek ecnebi matbuatı, gerek oldukları 
memleketlerin siyasî, iktisadî, içtimaî ve kültürel temayülleri ve tezahürleri ve memleketimizle 
alâkaları bakımından tetkik edebilecek, teşhisler koyabilecek, ve gerekse icap eden etütleri ve 
mukabeleleri dirayet ve vukufla kaleme alabilecek, muhtelif sahalardaki neşriyatı salâhiyetle ida
re edebilecek kabiliyet, ve yetişkinlikte, müstakil çalışabilen ve yaratıcı unsurlardan intihap edil
mesi icap eder. 

Bu sebepledir ki kadronun tertibinde ücret usulü tatbik olunmuştur. 
Matbuat umum müdürlüğünün vezaifi arasına radyo, film ve tiyatro gibi efkârı umumiye mü

esseselerinin sevk ve idaresi de alınmıştır, Bu müesseselerin şimdiye kadar sırf inzibatî bakımdan 
murakabesi ve kültürel rollerinde tamamile başı boş bırakılmış olması, milletimizi mühim bir ter
biye unsurundan mahrum kılmıştır. 

Turizmin de Devletin bir dairesi tarafından merkezî bir surette idaresinde hiç şüphe yok ki, 
fayda vardır. Bunda mutabık kalındıktan sonra, bu işi en fazla salâhiyetle yapabilecek Devlet 
dairesinin yine Matbuat umum müdürlüğü olduğu anlaşılır. Çünkü, turizm, sadece memlekete 
oelbedilecek yabancılardan döviz istifadesi yapmak değildir. Memleketi görmeğe gelen yabancılar, 
memleketle temasa gelirken hakkımızda yalan yanlış malûmat edinebilecekleri gibi, memleketten 
çıkıp gittikten sonra da aleyhimizdeki malûmatı yaymakta elbetteki hiç bir mahzur görmeyecek
lerdir. 

Binaenaleyh, turistlerin memleketimiz hakkında menfî malûmat edinmelerine mâni olmak ba
kımından dahi, turizmin alâkadar bir Devlet dairesinin sevk ve idare ve murakabesinde bulun
durulmak zarureti vardır. Kaldı ki, istenilmekte olan şey yalnız memleket hakkındaki menfi pro
pagandalara mâni olmak değil, ayrıca ve en önce memleketi dışarıya lâzım olduğu, yani bizim 
istediğimiz gibi tanıtmaktır. Bu itibarla turizm, bir döviz kaynağı olmaktan ziyade bir propa
ganda vasıtasıdır. 

İşte gerek hariçte, gerek dahilde, yazı, söz, ve resimle, ve radyo, tiyatro, filmle yapılacak 
propaganda ve telkinlerin Devlet ve millet menfaatleri namına sevk ve idaresini temin için teşkil 
edilen böyle bir Matbuat umum müdürlüğü, millî mücadelenin en hararetli ve en şuurlu zamanla
rında merbut lâyiha ile o zaman müdafaa edilen Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumiyesinin 



tekemmül etmiş bir devamı olacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 6 numaralı kanununa esas teşkil etmiş olan merbut lâ

yiha tetkik edildiği takdirde görülür ki, bu defa tasavvur ve teklif olunan Matbuat umum. 
müdürlüğü, o cidal yollarında hissedilen ihtiyaca bu günkü kurma ve yaratma devresinin ol
gunluğu ile sadıkane cevap vermektedir. 

Filhakika, gözlerimizi içinde yaşadığımız dünyaya çevirince, meselâ Amerika, Almanya, 
İtalya, Rusya, Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya gibi belli başlı genç Devletlerin mat
buat, istihbarat, propaganda, kısaca efkârı umumiyenin teşekkülüne yarayan müessese ve 
vasıtaları salâhiyet, teşkilât ve tahsisat bakımından tamamen amme hizmetleri içine almış ol
dukları görülür. O kadar ki, bu Devletlerden efkârı umumiyenin sevk ve idaresine yarayan bu 
teşekkül ve vasıtaları almak istemek demek, bu Devletlerin elinden ordu, polis, posta ve 
mektepleri almak istemekle birdir. 

Bu maruzattan sonra, memleketimizin büyük ihtiyaçları ve bütçe imkânları göz önünde tu
tularak azamî bir tasarrufla tesbit ettiğimiz kadro ve bütçenin kabulünü rica ederim, efendim. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 1 - V -1931 

Karar No. 44 
Esas No. 1/971 

Yüksek Reisliğe 

Matbuat umum müdürlüğünün teşkilât ve va
zifeleri hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 22 - IV -1934 tc Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyi
hasının esbabı mucibesi ve teferruatilc birlikte 
gönderildiğini bildiren Başvekâletin 30 nisan 
1934 tarih ve 6/1107 sayılı tezkeresi encümenimi
ze havale buyurulmuş olmakla Dahiliye vekili ve 
Hariciye vekâleti kâtibi umumisi Beylerin de bu
lundukları 1 mayıs 1934 tarihindeki toplantımız
da okundu ve kanun lâyihası tetkik edildi. 

Bu günkü medeniyet âleminde, matbuatın 
haiz olduğu kuvvet ve ehemmiyet izahtan vares
tedir. Bu mühim kuvvetten gerek memleket için
de ve gerek dışında bihakkın istifade etmek ne 
kadar lüzumlu bir vazife ise, işbu kuvvetin men
fi ve muzır cereyanların vasıtası olarak efkârı 
umumiyeyi teşviş ve tağlit etmesine mâni olmak 
ta ayni derecede mühim bir vecibedir. Medenî te-
lâkkiyat neticesi olarak, matbuattan başka film, 
radyo, tiyatro, gramofon gibi bir takım neşriyat 
vasıtaları daha vücude gelmiştir ki, efkârı umu-

miyeye telkinat yapmak hususunda bunların ha
iz oldukları ehemmiyeti de gözden uzak tutmak 
caiz değildir. 

Arzolunan bu vasıtaları memleketin âli men
faatlerinin istilzam eylediği yollara sevketmek ve 
bu vasıtalarla yapabilecek fena propagandaların 
önüne geçmek için kiyaset ve şuurla çalışacak bir 
müesseseye ihtiyaç olduğu aşikârdır. 

Bu hususta Hükümetin gösterdiği esbabı mu-
cibeye tamamen iştirak eden encümenimiz kanun 
lâyihasının maddelerinde yaptığı cüzî tadilâtla, 
kabulüne karar vermiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
V. 

Aza 
Adana 
Ali Münif 

Aza 
Afyon 

İzzet Ulvi 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 
Aza 

Çorum 
î. Kemal 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 15-V-1934 

M. No. 97 
Esas No. 1/971 

Yüksek Reisliğe 

Matt&uat umum müdürlüğünün teşkilât ve 
wazifeleri hakkında olup Başvekâletin 20 ni
san 1934 ttftrih ve 6/1107 numaralı tezkeresile 
Yüksek Meçime gönderilen kanun lâyihası Da-

Ihiliye encümeni maabatasile birlikte encüme-
;nimize tevdii ©dilmekle tetkik ve müzakere 
•olundu: 

Hükümetin erbabı ımucib esinden ve encü-
ımtaıde hazır bulunan (Dahiliye vekili Beyin 
verdiği izahattan: Millî mücadele ve inkılâbı-
-mızm yarattığı parlak bir zafer neticesinde 
•istiklâlini kazanan ve cihan efkârı umuımiye-
.sinde de yer tutarak her sahadaki yüksek 
i adımlarile günden güne inkişaf ve terakkiye 
ımaz-har olan milletimizin, yüksek menfaatleri 
göz önünde tutularak diğer memleketlerde ol-
(duğu gibi memleketimizin de matbuat işlerine 
fderkâr olan ehemmiyetin nazarı dikkate alın
masına zaruret hâsıl olduğu cihetle hariçte ve 
dahilde olmak üzere memleketimiz hakkında 
vaki olacak ıher türlü menfi propagandalara 
ıkarşı koymak ve ibunlarla mücadele etmek ve 
matbuatımızı da millî ahlâk ve terbiye sis
temleri dairesinde verilecek direktifler üzeri
ne daha salim ve faydalı yollarda yürümeleri 
için icap eden tedbirlerin alınması maksadile 
işbu lâyihanın hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Encümenimiz, yukarıda izah olunan sebep
ler dolayısile hakikaten ıslah ve tanzimine za
ruret görülen ve matbuat işlerinin daha fay
dalı bir şekle konulmasına dair olan ve bu esas 
itibarile kabulü muvafık görülen işbu kanun 
lâyihasını Dahiliye encümeninin tesbit ettiği 
maddeler üzerine müzakere etmiştir . 

Turizm propagandası doğrudan doğruya 
Matbuat umum müdürlüğünü alâkadar eder 
mahiyette görülmediğinden lâyihanın birinci 
maddesinin turizme ait olan (H) fıkrası kaldı

rılmış olduğu gibi Matbuat umum müdürlüğünün 
güzel sanatlara taallûk eden murakabe işile 
Maarif vekâletinin bu hususta ifasile mükellef 
olduğu vazifeyi telif maksadile bir fıkra ilâve 
olunmuştur. 

İstihbarat, neşriyat ve propaganda servis
lerinin ilerde tahakkuk edecek ihtiyaca göre 
birleştirilmesi veyahut kaldırılması iktiza 
ettiği takdirde Büyük Meclisten bir ka
nun istihsaline ihtiyaç messedeceğinden 
bu gibi teferruata ait teşkilâtın ibir nizamname 
veyahut talimatname ile temini vekâletin salâ
hiyeti dahilinde bulunduğu cihetle lâyihanın 
2, 3, 4, 5, 6 ve 7 inci maddeleri birleştirilerek 
ikinci madde tanzim edilmiş ve bu maddeye 
«Bu servisler lüzumu kadar bürolara ayrılır» 
şeklinde bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Matbuat umum müdürlüğü vazifelerini ifa 
etmek üzere lüzumu olan teşkilât bu kanuna 
bağlı cetvelde gösterilmiş ve 2205 numaralı ka
nuna merbut ve matbuat işlerine ait olan teşki
lâta ihtiyaç kalmamış olduğundan mezkûr cet
vel mezkûr kanunun 5 inci maddesi ile Matbuat 
umum müdürlüğünün vazifesini gösteren 2 nei 
maddesinin tayyı lâzımgelmiş ve bu sebeple lâ
yihanın dokuzuncu maddesi ona göre değişti
rilerek üçüncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Bu esaslara göre yeniden hazırlanan kanun 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis Rs. V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt 
A. Şeref Mükerrem İhsan 

Bursa Çorum Erzurum 
Dr. Galip Mustafa Asım 

Kayseri Sivas Kırklareli 
A. Hilmi M. Remzi M. Nahit 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Matbuat umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazaifine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Matbuat umum müdürlüğü teş
kilâtı şunlardır: 

A - İstihbarat servisi : Bu servis 8 bürodan 
mürekkeptir: 

1 - Memleket bürosu, 
2 - Garbı Avrupa bürosu, 
3 - Orta Avrupa bürosu, 
4 - İngiltere - Amerika - Aksayışark bürosu, 
5 - Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı 

bürosu, 
6 - İtalya bürosu, 
7 - Balkan bürosu, 
8 - Şark ve cenup komşuları bürosu. 
B - Neşriyat ve propaganda servisi : Bu ser

vis iki bürodan mürekkeptir: 
1 - Neşriyat ve propaganda bürosu, 
2 - Radyo, filim ve tiyatro bürosu. 
C - Muhaberat servisi; 
D - Dosya, arşiv ve kütüphane servisi; 
E - İstanbul servisi; 
F - İzmir servisi; 
G - Turizm servisi. 

MADDE 2 — Umum müdürlüğün vazifeleri 
şunlardır: 

1 - Yerli ve yabancı neşriyatı, gerek mem
leket dahilindeki gerekse memleket haricinde
ki siyasî, iktisadî, içtimaî ve kültürel hareket
ler bakımından takip etmek, 

2 - Millî matbuatın inkılâp prensiplerine, 
Devlet siyasetine ve millet ihtiyaçlarına uygun 
olmasını temin etmek, 

3 - Matbuatın en mühim bir telkin ve ter
biye vasıtası olmak vasfım tahakkuk ettirmek 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Matbuat unuıtn müdürlüğü teşkil âlına ve vazife
lerine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye vekilliğine bağlı Mat
buat umum müdürlüğünün vazifeleri şunlardır: 

a) Gerek memleket dahilinde ve gerek ha
ricindeki siyasî, iktisadî, içtimaî ve harsî ha
reketler bakımından yerli ve yabancı neşriyatı 
takip etmek. 

b) Millî matbuatın inkilâp prensiplerine, Dev
let siyasetine, ve millet ihtiyaçlarına uygun 
olmasını temin eylemek. 

c) Matbuatın en mühim bir telkin ve terbiye 
vasıtası olmak vasfını tahakkuk ettirmek için 
tedbirler almak, 

ç) Millî gazeteciliğimizin seviyesini yüksel
tecek tedbirlerin alınmasında rehperlik etmek. 
(Gazetecilik kursu ihdası, matbuat mensupları 
birliği ve kulübü vücuda getirilmesi ve matbuat 
kongrelerinin yapılması ve saire gibi), 

d) Memleket haricinde Türkiyeyi tanıttır-
mayı ve menfî propagandalarla mücadeleyi te
min eylemek, 

e) Kendi sahasında neşriyat yapmak, 
f) Matbuat kanununun tatbikına nezaret et

mek, 
g) Beynelmilel matbuat teşekküllerile mes

lekî temas ve münasebetlerde bulunmak, 
ğ) Radyo, filim ve tiyatro gibi efkârı u-

mumiye ile alâkadar olan vasıtaları murakabe 
etmek, 

h) Memleket içinde ve dışında turizm propa
gandası yapmak, 

Matbuat umum müdürlüğü bu vazifelerini 
alâkadar vekâletler ve makamlarla temas ve 
muhabere ederek ifa eyler. 

MADDE 2 — Matbuat umum müdürlüğü 
teşkilâtı şunlardır: 

1 - İstihbarat servisi; Bu servis aşağıdaki bü
roları ihtiva eder: 

a) Memleket bürosu, 
b) Garbı Avrupa bürosu, 
c) Orta Avrupa bürosu, 
ç) İngiltere - Amerika - Uzak şark bürosu, 
d) Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı 

bürosu, 
e) İtalya bürosu, 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Matbuat umum müdürlüğü teşkilâtına 
ve vazifelerine dair kanmı lâyihası 
MADDE 1 — Dahiliye vekilliğine bağlı Mat

buat umum müdürlüğünün vazifeleri şunlardır: 
A) Gerek memleket dahilinde ve gerek ha

ricindeki siyasî, iktisadî, içtimaî ve harsî hare
ketler bakımından yerli ve yabancı neşriyatı ta
kip etmek; 

B) Millî matbuatın inkilâp prensiplerine, 
Devlet siyasetine ve millet ihtiyaçlarına uygun 
olmasını temin eylemek; 

C) Matbuatın en mühim bir telkin ve terbi
ye vasıtası olmak vasfını tahakkuk ettirmek 
için tedbirler almak, 

Ç) Millî gazeteciliğimizin seviyesini yüksel
tecek tedbirlerin alınmasında rehberlik etmek; 
(Gazetecilik kursu ihdası, matbuat mensupları 
birliği ve kulübü vücude getirilmesi ve matbuat 
kongrelerinin yapılması ve saire gibi); 

D) Memleket haricinde Türkiyeyi tanıttır-
mayr, ve menfi propagandalarla mücadeleyi te
min eylemek; 

E) Kendi sahasında neşriyat yapmak; 
F) Matbuat kanununun tatbikma nezaret et

mek; 
G) Beynelmilel matbuat teşekküllerile mes

lekî temas ve münasebetlerde bulunmak; 
Ğ-) Radyo, film ve tiyatro gibi efkârı umu

miye ile alâkadar olan vasıtaları murakabe et
mek; 

Matbuat umum müdürlüğü bu vazifelerini 
alâkadar vekâletler ve makamlarla temas ve 
muhabere ederek ifa eyler. 

(Ğ) fıkrasında beyan olunan vasıtaların 
murakabesinde Maarif vekâletinin direktifleri 
nazan itibare alınır. 

MADDE 2 — Matbuat umum müdürlüğü is
tihbarat, neşriyat ve propaganda servislerini 
ihtiva eder. Bu servisler lüzumu kadar bürola
ra aynlrr. 

Bu servisler aşağıdaki yazılı vazifeleri gö
rürler : 

A) Devletin dahilî ve haricî politikadaki 
umumî prensipleri, millî ahlâk, haberlerin doğ
ruluğu, yabancı tahrikat ve propagandalar, 
Devlet icraatının efkân umumiyeye lâyık olduk
ları ebad ve ehemmiyette arzı, millî kültür, mat-
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için tedbirler almak, 
4 - Millî gazeteciliğimizin seviyesini yük

seltecek tedbirlerin alınmasına rehberlik etmek 
(Gazeteciler kursu, matbuat birliği, matbuat 
kulübü ve saire gibi), 

5 - Memleket haricinde yeni Türkiyeyi ta
nıttıracak propaganda yapmak ve menfi pro
pagandalarla mücadele etmek, 

6 - Kendi sahasında neşriyat yapmak; 
7 - Matbuat kanununun tatbikına nezaret et

mek; 
8 - Beynelmilel matbuat teşekküllerile mes

lekî münasebetlerde bulunmak; 
9 - Radyo, film ve tiyatro gibi efkârı umumi

ye müesseselerini Maarif vekâleti ve Büyük er
kânı harbiye mümessillerile müştereken mura
kabe etmek; 

10 - Memleket içinde ve dışında turizm pro
pagandası yapmak. 

MADDE 3 — İstihbarat servisinin vazifeleri: 
1 - Devletin dahilî ve haricî politikasındaki 

umumî prensipleri, inkilâp ve rejim prensipleri, 
millî ahlâk, haberlerin doğruluğu, yabancı tah
rikat ve propagandalar, Devlet icraatının ef
kârı umumiyeye lâyik oldukları ebat ve ehem
miyette arzı, millî kültür, matbuata verilen di
rektiflerin tatbiki ve matbuat kanunu bakımla-

Da. E. 

f) Balkan bürosu, 
g) Şark ve cenup komşuları bürosu. 
2 - Neşriyat ve propaganda servisi. Bu ser

vis iki bürodan müteşekkildir: 
a) Neşriyat ve propaganda bürosu, 
b) Radyo, filim ve tiyatro bürosu. 
3 - Yazı işleri bürosu, 
4 - Arşiv ve kütüphane bürosu, 
5 - Vilâyetler bürosu, 
6 - Turizm bürosu. 

MADDE 3 — İstihbarat servislerinin vazife
leri şunlardır: 

a) Devletin dahilî ve haricî politikadaki 
umumî prensipleri, millî ahlâk, haberlerin doğ
ruluğu, yabancı tahrikat ve propagandalar, 
Devlet icraatının efkân umumiyeye lâyık ol
dukları ebat ve ehemmiyette arzı, millî kül
tür, matbuata verilen direktiflerin tatbiki ve 
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buata verilen direktiflerin tatbiki ve matbuat 
kanunu bakımlarından iç neşriyatı, 

B) Memleketlerin cihan siyasetindeki te
mayülleri, dahilî siyasetlerindeki tezahürleri, 
Türkiye ile olan münasebetleri ve kültür ha
reketleri bakımlarından haricî neşriyatı takip 
eylemek, 

C) Umum müdürlüğün gündelik bültenleri, 
(Ayın Tarihi), Yıllık, hariç için neşriyat ve 
broşürler gibi teşebbüslerine ve neşriyatına lâ
zım olan bilcümle vesikaları hazırlamak ve top
lamak, 

Ç) Umumî müdürlüğün vereceği direktif
leri gerek bültenler vasıtasile, gerek telefon 
ve telgrafla icap edenlere bildirmek, 

D) Günlük bültenler, makaleler, Ayın Ta
rihi, Yıllık ve broşürler yapmak, 

E) Ecnebi memleketlerde yapılacak propa
gandanın vasıtalarını hazırlamak, 

F) Memleket dahilinde radyo neşriyat pro
gramlarını tanzim etmek, 

G) Memleket haricinde radyo vasıtasile 
propaganda yapmak imkânlarından istifade ey
lemek, 

Ğ) Memleket dahilinde yapılan filmlerin 
senaryolarını ve hariçten gelen filmleri kont
rol etmek, 

H) Senaryolar hazırlatmak, 
İ) Memleket sahnelerinin repertuvarlarmı 

kontrol etmek, 
I) Her memlekete ve hâdiseye ait vesika

ları, fotoğrafları, gazete ve mecmua koleksi
yonlarım, kupürlerini, kitapları ve muhaberatı 
tasnif ve hıfzetmek, 

J) tcap eden vilâyetlerde matbuat umum 
müdürlüğünün mümessili veya muhabirleri ta
rafından ve bulundukları vilâyet valisinin ida
resi altmda bu kanun hükümlerinin tatbik ve 
takibini temin eylemektir. 

MADDE 3 — Matbuat umum müdürlüğünün 
maaşlı ve ücretli memurları teşkilât kadrosu 
bu kanuna bağlı cetvelde gösterilmiştir. 
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rrndan iç neşriyatı takip etmek; 
2 — Memleketlerin cihan siyasetindeki te

mayülleri, dahilî siyasetlerindeki tezahürleri, 
Türkiye ile olan münasebetleri, kültür hareketle
ri bakımlarından haricî neşriyatı takip etmek; 

3 - Bu takip neticesinde koyacakları teşhis
leri umum müdürlüğe bildirmek; 

4 fl,,Umum müdürlüğün gündelik bültenleri, 
aym tarihi, yıllık, hariç için neşriyat ve bro
şürler gibi teşebbüsleri ve dosya-, arşiv gibi baş
lıca tesisleri için lâzım olan bilûmum vesikaları 
ihzar ve tasnif etmek. 

MADDE 4 — Neşriyat ve propaganda servi
sinin vazifeleri: 

1 - Umum müdürlüğün vereceği direktifleri 
gerek bültenler vasıtasile, gerekse telefon ve tel
grafla icap edenlere bildirmek; 

2 - İstihbarat servisinin hazırlayacağı malze
meye göre, günlük bültenler, makaleler, ayın 
tarihi, yıllık ve broşürler gibi neşriyat yapmak; 

3 - Ecnebi memleketlerde yapılacak propa
gandanın vasıtalarını hazırlamak. 

MADDE 5 — Radyo, film ve tiyatro bürosu
nun vazifeleri: 

1 - Memleket dahilinde radyo neşriyat pro
gramlarını tanzim etmek; 

2 - Memleket haricinde radyo vasıtasile pro
paganda yapmak imkânlarından istifade etmek; 

3 - Hariçten gelen filimleri ve memleket da
hilinde yapılan filmlerin sanaryolannı mevzu 
usullere göre Maarif ve Büyük erkânı harbiye 
nıümessillerile müştereken tetkik etmek . 

4 - Senaryolar hazırlattırmak, 

Da. E. 

matbuat kanunu bakımlarından iç neşriyatı, 
b) Memleketlerin cihan siyasetindeki tema

yülleri, dahilî siyasetlerindeki tezahürleri, 
Türkiye ile olan münasebetleri ve kültür hare
ketleri bakımlarından haricî neşriyatı takip 
eylemek, 

c) Umum müdürlüğün gündelik bültenleri, 
(Ayın tarihi), Yıllık, hariç için neşriyat, ve 
broşürler gibi teşebbüslerine ve neşriyatına lâ
zım olan bilcümle vesikaları hazırlamak ve 
toplamak. 

MADDE 4 — Neşriyat ve propaganda servi
sinin vazifeleri şunlardır: 

1 - Neşriyat ve propaganda bürosu vasıta
sile: 

a) Umumî müdürlüğün vereceği direktifleri 
gerek bültenler vasitasile, gerekse telefon ve 
telgrafla icabedenlere bildirmek, 

b ) İstihbarat servisinin hazırlayacağı mal
zemeye göre günlük bültenler, makaleler ayın 
tarihi, yıllık ve broşürler yapmak, 

c) Ecnebi memleketlerde yapılacak propa
gandanın vasıtalarını hazırlamak, 

2 - Radyo, film ve tiyatro bürosu vasıtasile: 
a) Memleket dahilinde radyo neşriyat prog

ramlarını tanzim etmek, 
b) Memleket haricinde radyo vasıtasile pro

paganda yapmak imkânlarından istifade eyle
mek,, 

c) Memleket dahilinde yapılan filmlerin se
naryolarını ve hariçten gelen filmleri kontrol 
etmek, 

ç) Senaryolar hazırlatmak, 
d) Memleket sahnelerinin repertuarlarını kon

trol etmek, 

MADDE 5 — Yazı işleri bürosunun vazifesi, 
bütün servislerin yazı işlerini temin eylemektir. 
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5 - Memleket sahnelerinin repertuvannı 
mevzu usullere göre Maarif ve Büyük erkânı 
harbiye mümessillerile müştereken kontrol et
mek. 

MADDE 6 — Muhaberat servisinin vazife
leri: 

Bütün servislerin muhaberatını ve yazıla
rını daktilolamak. 

MADDE 7 — Dosya, arşiv ve kütüphane 
servislerinin vazifeleri: 

Her memlekete ve hâdiseye ait vesikaların, 
fotoğrafların, gazete ve mecmua koleksiyon
larının, kupürlerin, kitapların ve muhabera
tın sistemli bir tarzda tasnifi ile meşgul olmak. 

MADDE 8 — İstanbul servisinin vazifeleri: 
Bu servis Matbuat umum müdürlüğünün 

tstanbuldaki mümessilliğini yapacaktır. 

MADDE 9 — İzmir servisinin vazifeleri: 
Matbuat umum müdürlüğünün îzmirdeki 

mümessilliğini yapacaktır. 

MADDE 10 — Turizm servisin vazifeleri: 
Memleket içinde ve memleket dışında Türk 

turizmi için propaganda yapmak. 

MADDE 11 — 2205 numaralı kanunun 5 
inci maddesine merbut 3 numaralı cetvelden 
90 lira maaşlı müdürü umumilik kaldırılarak, 
mezkûr cetvele bu kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvel ilâve edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

22-IV-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet 8. Saraçoğlu Zeltâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 
Ik. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr Eefik Ali Bana Muhlis 

12 — 
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MADDE 6 — Arşiv ve kütüphane bürosunun 
vazifesi, her memlekete ve hadiseye ait vesika
ları, fotoğrafları, gazete ve mecmua koleksiyon
larını, kupürlerini, kitapları ve muhaberatı 
tasnif ve hıfzetmektir,. 

MADDE 7 — Vilâyetler bürosu: 
İcabeden vilâyetlerde Matbuat umum müdür

lüğünün mümessil veya muhabirleri tarafından, 
ve bulundukları vilâyet valisinin idaresi altında 
bu kanun hükümlerinin tatbik ve takibi temin 
olunur. 

MADDE 8 — Turizm bürosunun vazifesi, 
memleket içinde ve dışında Türk turizmi için 
propaganda yapmaktır. 

MADDE 9 — 2205 numaralı kanunun 5 inci 
maddesine merbut 3 numaralı cetvelden 90 lira 
maaşlı umumî müdürlük kaldırılarak mezkûr 
cetvele bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvel 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden itibaren muteberdir. 

MADDE 11 — İşbu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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MADDE 4 — 22 mayıs 1932 tarih ve 2205 
numaralı kanunun ikinci ve beşinci maddeleri 
ilga edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Hükümetin teklifine bağlı (l) No. cetvel 

Adet Memuriyet unvanı 

1 
1 
4 
3 
2 
2 
1 

Umum müdür 
Başmüşavir 
1 inci sınıf müşavir 
2 » » y> 
Raportör 
Şef 
Memur 

Aylık 
ücreti 

Lira 

500 
400 
300 
250 
200 
150 
100 

Senelik 
tutan 
Lira 

6 000 
4 800 

14 400 
9 000 
4 800 
3 600 
1 200 

14 43 800 

Bütçe encümeninin tadiline bağlı cetvel 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş Ücret 

10 
11 
13 

Umum müdür 
Başmüşavir 
1 inci sınıf müşavir 
2 » » » 
Raportör 
Şef 

y> 

J9 

Memur 

14 Kâtip 

1 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 

35 
30 
22 

20 

500 
400 
300 
250 
200 
150 

100 

20 

» e « -*.». 



Sıra KQ 159 
Gümrük muhafaza kıtalarındaki takım kumandanlarına birer 
mirî binek hayvanı verilmesi hakkında 1/932 numaralı kanun 

lâyihası ve gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet J2-/V -1934 

Muamelât mudürlfigü 
Sayı 61851 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Gümrük Muhafaza kıtaları'takım kumandanlarına! birer miri binek hayvanı verilmesi hak

kında Gümrük ve İnhisarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra Yekilleri Heyetinin 9 - IV - 1934 
toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Vüksek 
huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Gümrük muhafaza kıtalarında takım kumandanlarına birer mirî binek verilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasının esbabı mueibesi 

1841 numaralı kanun mucibince teşkil edilen gümrük muhafaza piyade kıtalarında takım ku
mandanları, Ordudaki usullere göre yaya olarak kabul edilmişti. 

Ordudaki bir piyade takımı, daha büyük birlikler içinde ve toplu olduğundan taknn kumandanı 
her zaman takımını göz önünde bulundurur. Talim ve tatbikatlarda, yürüyüşlerde takimile beraber 
bulunur. Yaya bulunmasına rağmen takım üzerindeki nüfuz ve hâkimiyetini daima muhafaza 
edebilir. Halbuki gümrük muhafaza kıtalarında kaçakçılığın men ve takibi, hudut emniyeti va-
zifesile mükellef olan piyade takımları hudut ve sahillerde çok geniş mıntıkalarda müteaddit ka
rakollara ayrılmıştır. Teşkilât ve kadroların darlığile beraber inuhafazasile mükellef olunan 
mintakaların genişliği bu dağınıklığı zarurî kılmaktadır. Takımın kumandanı, yaya bulundu

ğu için her zaman takmını kontrol ve nezaret altında bulunduramıyor ve bu sebeple orduda oldu
ğu gibi sıkı bir zaptı rapt tesisine de muktedir olamıyor. Halbuki mmtakasında 'kaçakçılığın 
men ve takibi ve hudut emniyetinin istihsali ile mükellef olan takım kumandanı bu vazifesini 
hakkile yapabilmek için ıkarakollan iher gün veya hiç olmazsa iki üç günde bir defa baskın tar
zında teftiş ve kontrol ederek vazifelerini maksada muvafuk bir şeikilde yapmalarını, askerî ve 
meslekî bilgilerinin takviyesini, iskân, iaşe ve sıhhî ıhalleri ile silâh, cephane ve eşya ve teçhizat 
bakımı ve karakollarda sıkı bir inzibat temini noktasından efratla daima temasta bulunması lâzım-
gelmektedir. Teşkilâtın başlangıcından şimdiye kadar elde edilen tecrübelere göre takım kuman
danlarının lâyikile vazife görmeleri için atlı bulunmaları lâzımgeldiği neticesine varılmış ve bu 
zaruret kanun lâyihasının şevkini mucip olmuş ve bu hayvanların mubayaa bedelile iaşe ve her 
türlü masrafları, 1933 bütçe yekûnu dahilinde tanzim edilen 1934 bütçesine konmuştur. 
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Gümrük ve İnhisarlar encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
G. ve İn. Encümeni 

Karar No. 11 
Esas No. 1/932 

20 - IV -1934 

Yüksek reisliğe 

Gümrük muhafaza (kıtaları takım kuman
danlarına 'birer mirî binek hayvanı verilmesi 
hakkında Gümrük ve İnhisarlar vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 9-IV-1934 
tarihli toplanışında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılarak Başvekilliğin 12-IV-1934 tarih ve 

6/851 sayılı tezkeresile gönderilen mucip se
bepler mazbatalı kanun lâyihası encümenimize 
havale buyurulmuş olmakla Gümrük ve inhisar
lar vekili Ali Rana Beyefendi ile Gümrük mu
hafaza krtaa(tı umum kumandanı Seyfi Paşa ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

1841 numaralı kanun ile teşkil olunan Güm
rük muhafaza piyade kıtalarında takım ku
mandanları ordudaki usule göre yaya olarak 
kabul edilmiştir. 

Orduda piyade takımı toplu ve daha ibüyük 
birlikler halinde olduğu için takım kumandan
ları takımlarını her daim göz önünde bulundu-
rabildiği ve talim ve tatbikatta^ ve yürüyüşlerde 

takımile beraber 'bulunarak yaya olmasına rağmen 
bunlar üzerindeki nüfuz ve hakimiyetini daima 
muhafaza edebildiği halde Gümrük muhafaza kı
talarında kaçakçılığın men ve takibi ve hududun 
emniyeti vazifeleri ile de mükellef olan piyade 
talkımları hudut ve sahillerde çok geniş mmta-
kalarda müteaddit karakollara ayrılmaları yü
zünden takım kumandanlarının yaya olarak ka
rakollarını ssk sık teftiş ve (kontrol etmek ve 
bunları sıkı bir zaptırapt altında bulundurabil
mek ve her gün veya hiç olmazsa iki veya üç 
günde bir anî baskın şeklinde karakolları göre
rek hududun emniyeti ve kaçakçılığın men ve 
takibi gibi mühim vazifeleri maksada, uygun bir 

tarzda yapıp yapmadıiklarını öğrenebilmeleri 
imıkânı olamadığına ve bundan "başka karakol 
efradının başka askerî ve meslekî bilgileri
nin kuvvetlenmesini, iskân, iaşe ve sıhhî 
vaziyetlerile silâh ve cephane vesair eşya
larının daimî murakabesi maksadının temini de 
lâzimeden iken takım kumandanlarının yeya ola
rak vazife görmeleri münasebetile bu hususta is
tenilen faaliyet (görülmediğine ve takım ku
mandanlarının atlı olması halinde yukarıda 
araolunan ıhususatm daha mükemmel olarak 
cereyan edeceğine Hükümetçe hâsıl olan ka
naate ıbinaen teklif edilen lâyiha encümeni-
ımizce de muvafık bulunmuş ve istenilen tah
sisat takriben on Ibeş bin liradan ibaret olup 
ibunun üçte ikisi ilk mubayaa masrafı oldu
ğu, senelik iaşe ve idame masrafının üçte bir 
nisbetinde bir tutarda bulunacağı anlaşıldığın
dan takım kumandanlarının atlı olarak teçhi
zini temin için kanun maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arz ve takdim olunur. 
G. ve İn. En. Rs. M. M. Kâ. 

Çorum 
İsmet 
Aza 

Trabzon 
Daniş 

Aza 
Tokat 
Besai 

Aza 
Cebelibereket 

İbrahim 

Ordu Afyon K. 
A. Şevket Cemal 

Aza 
Kırşehir 
Serdar 

Aza 
Samsun 

Memet 
Aza 
Çorum 
Bekir 

Aza 
Malatya 

Talât Haşim 
Aza 

Cebelibereket 
E. Basri 

Aza 
Aydın 

Fuat Şahin 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 105 
Esas No. İ/932 

20 -V-1934 

Gümrük muhafaza kıtalarındaki takım ku- mandanlarcna birer mirî binek hayvanı verilme-
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sine dair olup Başvekâletin 12 nisan 1934 tarih 
ve 6/851 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise 
arzedilen kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar 
encümeninin mazbatasile birlikte encümenimize 
tevdi kılınmakla Gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana Bey hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Gümrük ve inhisarlar encümenince serdolu-
nan mütaleaya encümeınimizce de iştirak oluna
rak kanun lâyühası aıynen kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe taikdim olunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Bursa 

Dr. Galip 
Kırklareli 
M. Nahit 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem 
İstanbul 
Sadettin 

Srvas 
M. Remzi 

M. M. 
Bayazıt 

İhsan 
İzmir 
Kâzım 

Erzurum 
Asım 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gümrük muhafaza kıtalarında takım 
kumandanlarına birer mirî binek hay
vanı verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük muhafaza kıtalarında 
takım kumandanlarına ( Bölüklerde üçüncü 
takımlara kumanda eden takımbaşılan dahil
dir ) birer mirî binek hayvanı verilir. Bu 
hayvanların ordudaki usullere göre mubayaa 
bedenle teçhizat ve her türlü masrafları ve ia
şeleri Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesin
den temin edilir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri me
murdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet 8. Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 
îk. V. S. t. M. V. 

M. Celâl Dr. Refik 

9-IV-1934 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

Mf. V. Na. V 
Hikmet Ali 

G. 1. V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 





Sıra No 144 
Türkiye Cümhuriyetile Çin Cumhuriyeti arasında aktedilen 

dostluk muahedesinin tasdiki hakkında 1/943 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 

T' C. 
Başvekâlet 17-IV-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6İ9J9 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cümhuriyetile Çin Cumhuriyeti arasında 4 nisan 934 tarihinde «Ankara» da imza 
edilen dostluk muahedesinin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 12-IV-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Esbabı mucibe 
Çin ile dostluk ve ticaret rabıtalarının tesisi için 1929 senesinde Vaşingtonda başlanılmış 

olan müzakerelere bilâhare Cinde bir maslahatgüzarlık ihdası üzerine Nankinde devam edilmiş 
ve 1930 senesinde ceeryan eden bu müzakereler neticesinde bir dostluk, ikamet, ticaret ve 
seyrisefain muahedesi projesi hazırlanmıştı. O aralık bütçe mülâhazalarına binaen mezkûr 
maslahatgüzarlığın ilga edilmesi üzerine muahedenin imzasına imkân bulunamamıştı. 

O vakitten beri Çin Hükümeti Londra, Paris ve Bern sefirleri vasıtasile müteaddit defalar 
Hükümetimize müracaat etmiş ve evvelce hazırlanan metnin ya aynen veya şimdilik yalnız 
dostluk ahkâmını havi kısmının imzası suretile iki memleket arasında bir an evvel münasebet 
tesisi arzusunu izhar eylemiştir. 

1930 senesinde ahkâmı tesbit edilmiş olan ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedesi 
metinlerinin bu günkü iktisadî ve ticarî şeraite tevafuk etmeyeceği ve binaenaleyh projede bazı 
tadilât yapılması icap edeceği mülâhaza edilerek bu hususta yapılacak tetkikatın neticelenmesine 
intizaren şimdilik yalnız dostluk muahedesinin imzasında Çinlilerle mutabık kalınmış ve bu 
muahede ahiren Ankaraya gelen Çinin Bern sefirile 4 nisan 1934 tarihinde imza edilmiştir. 

Meclisi Âlinin tasvibine arzedilen işbu dostluk muahedesi hukuku düvel ahkâmı ve muame-
lei mütekabile ve mütesaviye esasları dairesinde hazırlanmış ve metni Hükümetimizce şimdiye 
kadar aktedilmiş olan dostluk muahedelerine tamamen muvafık bulunmuş olduğu cihetle 
ihtiva eylediği maddeler hakkında tafsilât itası zait görülmüştür efendim. 



_ 2 _ 
Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 37 
Esas No. J/943 

9 - V - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Çin Cumhuriyeti ara
sında 4 nisan 1934 tarihinde Ankarada imza edi
len dostluk muahedesinin tasdiki hakkında Hari
ciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 12 - IV - 1934 te Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi 
encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Türkiyenin şimdiye kadar diğer bir çok Dev
letlerle aktetmiş olduğu dostluk muahedeleri esas
ları dairesinde tanzim edilmiş olan bu muahede
nin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası encümeni-
ınizcede tasvip edilmiş ve Heyeti umumiyeye ar-

zedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdimi kararlaş
tırılmıştır. , 

Hariciye E. R. N. 
Diyarbekir 

Zeki Mesut 

Aza 
Kocaeli 

1. Süreyya 

Aza 
Trabzon 

// , Nebizade 

M. M. 
Diyarbekir 
Zeki Mesul 

Aya, 
İstanbul 

Salâh Cimeoz 

Katip 

Necmettin 

Aza 
Kİ âz iz 

Fazıl Alım et 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti ara
sında 4 nisan 1934 tarihinde Ankarada imza edi

len dostluk muahedesinin tasdilana dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cümhhriyeti ile Çin 
Cumhuriyeti arasında 4 nisan 1934 tarihinde An
karada imza edilen dostluk muahedesi tasvip ve 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V.' Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 

İk. V. S. 1. M. V. 
M. Celâl Dr. Refik 

12-IV-1934 
M. M. V. 

Zekâi 
Mf. V. 

Hikmet 
G. 1. V. 

Ali Rana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 

Zr. V. 
Muhlis 



Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasmda dostluk muahedesi 

Bir taraftan 
Türkiye Cumhuriyeti, 

Diğer taraftan 
Çin Cumhuriyeti, 

Aralarında samimî dostluk rabıtaları tesis ve takviyesi anzusile (mütehassis olarak hir dost
luk ımuahedesi aktine ıkarar vermişler ve 'bu maksatla, 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 
Hariciye vekili ve İzmir mebusu Tevfik Rüştü Beyefendiyi, 

Çin Cumhuriyeti Millî Hükümeti Reisi Hazretleri: 
Çin Cumhuriyetinin Bern'de Fevkalâde murahhas ve orta elçisi M. V. Hoo Chi-Tsai 
Cenaplarını murahhasları iolarak tayin etmişlerdir. Bu zevat usulüne (muvafık görülen 
salâıhiyetnaımelerini yekdiğerine tebliğ ettikten sonra aşağıdaki hükümleri (kararlaştır
mışlardır : 

Madde — 1 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında, kezalik iki memleketin tebaaları ara
sında samimî ve ebedî sulh ve dostluk cari olacaktır. 

Madde — 2 

Yüksek Âkit taraflar, iki Devlet arasında, hukuku düvel prensiplerine tevfikan, diploma
tik münasebetler tesisi hususunda tmutaJbrktırlar. 

Tarafeyn, herbirinin diplomatik mümessillerinin, diğer Taraf arazisinde, mütekabiliyet şar-
tile, hukuku umumiyei düvelin umumî prensiplerde takarrür eden muameleye mazhar olacak
larını ıkahul ederler. 

Madde — 3 

Yüksek Akit Taraflar, memleketleri arasında konsolosluk ve ticeret münasebetlerini, kezalik 
herbirinin arazisinde diğer Taraf tebaasının yerleşme ve oturana şartlarını atiyen aktedeeekleri 
(bir ımukavele ile tanzim eylemek hususunda mutabıktırlar. 

Madde — 4 

Bu (muahede Yüksek Âkit Taraflarca, kendi kanunlarına tevfikan, anümıkün olan en kısa 
ımüddet zarfında tasdik edilecektir. Tasdiknameler, tasdikin icrasından sonra üç ay zarfında 
Cenevre'de teati olunacak ve ımuahede tasdiknamelerin teatisinden sonra on ıbesinci gününden 
itibaren meriyete girecektir. 

Yukarıdaki hükümleri tasdik etmek üzere, iki Taraf murahhasları, ıbu muahedeyi iki nüs
ha olarak imza eylediler ve mühürlerini hastılar. 

Çin Cumhuriyetinin yirmi üçüncü senesinin dördüncü ayının dördüncü günü tarihine te
kabül eden 4 nisan 1934 tarihinde Ankara'da tanzim, edilmiştir. 

(İmza) Dr. T. Rüştü (İmza) Hoo CM - Tsai 





Sıra No 155 
Türkiye Cümhuriyetile Sovyet sosyalist Cumhuriyetleri itti
hadı arasında hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve halli usulü 
hakkında aktedilmiş olan mukavelenamenin 6 ay uzatıl
masına dair olan protokolün tasdiki hakkında I 652 numa

ralı kanun lâyihası ve Hariciye Dahiliye ve Millî müdafaa 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 30-IV-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/1261 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hudutta çıkacak ihtilâfların tetkik ve halli usulü için Türkiye Cumhuriyet ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri İttihadı arasında 6-VIII-928 tarihinde aktolunan mukavelenamenin altı ay 
uzatılması hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-IV-1933 de 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist cumhuriyetleri ittihadı Hükümetleri arasında 6 ağustos 

1928 tarihinde Ankarada aktedilip iki taraf hududunda zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli 
usulüne mütedair bulunan mukavelenamenin müddeti 10 teşrinievvel 1932 tarihli protokol ile 
altı ay müddetle temdit edilmişti. İşbu müddet te 10 mart 1933 tarihinde bitmiş olduğundan 
ve yeni bir mukavelename akti için Sovyet Hükûmetile girişilen müzakerelerin neticelenmesine 
kadar arada geçecek müddet zarfında hudutta zuhur edebilecek olan hâdise ve ihtilâfların halledil-
meyerek kalması tecviz olunamıyacağından bu hususu temin edebilmek üzere 10 teşrinievvel 1932 
tarihli protokolün inkizası tarihinden itibaren yukarıda zikri geçen mukavelenamenin yeniden 
altı ay temdidine dair yeni bir protokol aktedilmiştir. İşbu protokol evvelce Büyük Millet 
Meclisince tasdik edilmiş olan mukavelename ahkâmından başka ayrıca ahkâmı ihtiva eylemektedir. 



_ 2 — 
Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni 17-XII-1933 

Karar No. 5 
Esas No. 1/652 

Yüksek Reisliğe 

Hudutta çıkacak ihtilâfların tetkik ve hal
li usulü içlim Türkiye Cümhuryetile Sovyet 
Sosyalist Oüımlhuriy etleri İttihadı arasında 
6 - VIII -1928 tarihinde aıktolunan mukavele
namenin 6 ay uzatılması hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince 26 - IV -1933 te Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası ve esıbalbı ınueibesi 
Hariciye vekili Beyin huzurile encümenimizde 
tetkik ve ımüzakere edildi: 

Hükümetin esıbalbı amıcibesine iştirak eden 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 47 
Esas No. 1/652 

Hudutta çıkan ihtilâfların halli usulü için 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri ittihadı arasında 6 - VIII - 1928 
tarihinde adtolunan mukavelenamenin bu defa
da altı ay uzatılması hakkındaki kanun lâyiha
sı encümenimize de havale buyurulmuş olmakla 
Hariciye encümeninin mazbatası ile birlikte 
okundu. 

Hükümetçe serdolunan esbabı mucibe eneü-
rnıenimizce de kabule şayan »örülmüş olduğun
dan lâyihanın kabulüne karar verilmiştir. 

encümenimiz lâyihanın tasdikini muvafık gör
müş ve havalesi mucibince Dahiliye encüme
nine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe ar
zını kararlaştırmıştır. 

Hariciye En. Rs. N. M. M. Kâ. 
Sivas Sivas Diyarbekir 

Necmettin Necmettin Zeki Mesut 
Aıza Aza 

Elâziz Kocaeli 
Fazıl Ahmet Reşit Saffet 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Da. E. Rs. 
Tekirdağ 
Cemil 

Aza 
Bursa 

Ali Münif 
Aza 
Rize 

Esat 
Aza 

Zonguldak 
Halil 

Rs V M. , M 
Tekirdağ Çanakkal 

Şükrü 
Aza 

Çorum 
/• Kemal 

Aza 
Samsun 
Zühtü 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

Kâ. 
e Burdur 

Aza 
Muş 

Hasan Reşit 
Aza 

Trabzon 
Fatin 

Aza 

Dahiliye encümeni mazbatası 

12 - V - 1934 

Yüksek Reisliğe 



Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 

Karar No. 24 
Esas No. 1/625 

16-V-1934 

Yükesek Reisliğe 

Hudutta zuhur edecek ihtilâfların halli usu
lüne dair Türkiye Cümlhuriyetile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri İttihadı arasında 6-VIII-1928 
tarihimde aktedikndş olan mukavelenamenin tem
dit müddetine müteallik 10 teşrinievvel 1932 
tarihli protokolün inkizası tarihinden itibaren ve 
yeniden altı ay daha uzatılması hakkındaki ka
nun lâyihası ve esbabı mueibesi Dahiliye ve Ha
riciye encümenlerinin mazbataları encümenimiz-
ce tetkik ve müzakere edilerek lâyihanın aynen 
kabule şayan olduğuna ve Heyeti Umumiiyenm 

tasvibine arzedilmesine karar verildi. 

M. M. En. Reisi 
Girseun 
İhsan 

Aza 
Gümüşane 
Şevket 

Aza Aza 
Kars Elâziz 

Muhittin Fuat Ziya 

M. M. 
Diyarbekir 

Kâzım 

Aza 
Konya 

Ali Fuat 

Kâtip 
Elâziz 

Ahmet Saffet 
Aza 
Kars 
Faik 

Aza 
Tokat 

Hüsnü 

Aza 
Tokat 

Mustafa 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkınla Türkiye Cumhuriyeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde aktolunan 
mukavelenamenin yeniden altı ay temdidi hak

kındaki protokolün tasdikına dair kanun 
lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Hudutta zuhur eden 
ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkmda Tür
kiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri İttihadı arasmda 6 ağustos 1928 tarihinde 
Ankarada aktolunan mukavelename ile bu mu
kavelenameye müzeyyel ayni tarihli protokol 
müddetlerinin 10 teşrinievvel 1932 tarihli temdit 
protokolünün inkizası tarihinden itibaren yeni
den altı ay uzatılmasına mütedair protokol ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun ahkâmmm 
icrasına Hariciye, Dahiliye, Maliye, İktisat ve 
Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 

26-IV-1933 
Ad. V. M. M. V. 

Yusuf Kemal Zekâi 
Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Na. V. Ik. V. V. 
Hilmi Muhlis 

G. 1. V. Zr. V. 
Ali Bana Muhlis 

Bs. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

Dr. Reşit Galip 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 



— 4 — 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLERİ İTTİHADI 
ARASINDA ANKARADA 6 AĞUSTOS 1928 TARHİNDE AKTEDİLÎP, HUDUTTA ZUHUR 
EDEN İHTİLAFLARIN TETKİK VE HALLİ USULÜNE MÜTEDAİR BULUNAN MUKA

VELENAMENİN YENİDEN ALTI AY TEMDİDİNE MÜTEDAİR PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetim îtiihadı Hükümetleri, hudutta zuhur 
eden ihtilâfların tetkik ve halli usulü hakkında 6 ağustos 1928 tarihinde Ankarada imza edilmş 
olan mukavelenamenin meriyet müddetini temdide karar vermişler ve bu maksatla murahhasları 
olmak üzere; 

Bir taraftan: 
Türkiye Cumhuriyeti Hariciye vekili ve İzmir mebusu Tevfik Rüştü Beyefendi Hazretlerini, 

Diğer taraftan: 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Türkiye Fevkalâde murahhas ve büyük elçisi 
Mr. Jacques Souritz Cenaplarını, 

Tayin etmişler ve müşarileyhler, usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini 
yekdiğerine tebliğden sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli usulüne dair Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet 
Sasyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında, 6 ağustos 1928 tarihinde Ankarada aktedilmiş olan 
mukavelename ve merbutu, ayni tarihli protokol, bu senetlerin temdidine müteallik olarak yine 
Ankarada 10 teşrinievvel 1932 tarihinde imza edilmiş olan protokolün inkızasmdan itibaren ye
niden altı ay temdit edilmiştir. 

Madde — 2 

İşbu protokol tasdik edilecek ve tasdik keyfiyeti Âkitlerden her biri tarafından diğer Âkit 
tarafa tebliğ edilecektir. 

Ankara'da, 28 mart 1933 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 



Sıra No 168 
Belediye kanununun 7 nci faslına bir madde ilâvesi hakkında 

1/947 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 22-1V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/997 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1580 sayılı belediye kanununun yedinci birlik tesisi faslına bir madde ilâvesi hakkında 

hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 17-IV-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur eeendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Umumî Müfettişlik, teşkil olunduğu mmtakanın İktisadî, içtimaî, idarî ve imara taallûk eden 
hususatile yakından alâkadar bulunduğu ve bunun için kanunî ve idarî salâhiyetlere de malik 
bulunduğu ve birlik tesisinden gaye de: birliğe dahil Vilâyetlerin imar ve inkişafını teminden 
ve halkı terfihten ibaret bulunduğu cihetle 1580 numaralı kanunla birlik merkezindeki Valiye 
ait salâhiyetlerin Umumî müfettişliğe verilmesi daha muvafık görülmüş ve kanun lâyihası bu 
cihetten ihzar ve teklif olunmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 63 
Esas No. 1/947 

Yüksek Reisliğe 

1580 sayılı belediye kanununun birlik tesisi
ne dair yedinci faslına bir madde ilâvesi hak
kında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
17 - IV - 1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesile bir
likte gönderildiğini bildiren Başvekâletin 22 ni
san 1934 tarih ve 6/997 sayılı tezkeresi encüme
nimize havale buyurulmuş olmakla Mahallî ida

reler umum müdürü Beyin de bulunduğu 
17-V-1934 teki toplantımızda okundu ve kanun 
lâyihası tetkik edildi. 

Umumî müfettişlik ihdasında takip olunan 
gayelerden biri de mıntakasına dahil vilâyetler 
hususî idarelerinin ve belediyelerinin müştere
ken yapmaları faydalı olacak işlerinin intizam 
ve ahenk içinde yapılmasının temini olduğuna 



göre bu maksatla teşekkül edecek birlikler üze
rinde umumî müfettişlerin hak sahibi olmasını 
kabul etmek muvafık görüldüğünden Hüküme
tin esbabı mucibesine iştirak eden encümenimiz 
lâyihanın aynen kabulüne karar vermiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Da. E. R. R. V. M. M. Kâ 
Tekirdağ Çanakkale 
Cemil Şükrü 

Aza 
Samsun 
Zühtü 

Aza 
Kütahya 
Memet 

Aza 
Giresun 

A. Münir 

Aza 
Bursa 

Emin Fikri 
Aza 

Ordu 
Ahmet İhsan 

Aza 
Bursa 

Âza 
Çorum 

/ . Kemal 
Aza 

Zonguldak 
Rifat 
Aza 

Amasya 
Esat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1580 numaralı belediye kanununun ye
dinci birlik tesisi faslına bir madde ilâ

vesine dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — Birlik merkezi, umumî müfet

tişlik mmtakasında bulunursa birliğin merkezi 
olan vilâyet valisine ait salâhiyetler, umumî mü
fettişe intikal eder. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 

Ik. V. S. 1. M. V. 

17 - IV -
M. M. V. 

Zekâi 
M İ V 

G. 1. V. 

1934 
Da. V. 

Ş. Kaya 
NaV. 
Ali 

Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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