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REİS — Zaptı sabik 'hülâsası okunacaktır : 

KIRK BİRİNCİ İÇTİMA 

9 Mart 1927 Çarşamba 
Birinci Celse 

Refet Beyin riyasetlerinde akdedilerek zaptı sa
bık hülâsası kıraat ve k^bul ve evrakı varide ait olduk
ları mahallere havale olundu. 
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eden askeri eczacılarına etıbba ve baytarlar gi
bi bir defaya mahsus olmak üzere 150'şer lira 
verilmesinin Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesi
nin esnayı müzakeresinde nazarı teemmüle alın
ması hakkında 3/778 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. 109:111 

6. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 
senesi bütçesinde münakale icrası hakkında 
1/1056 numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 111:114,119:121 

7. — Hariciye Vekâletiyle Umum Jandar
ma Kumandanlığının 1926 senei Maliyesi büt
çelerinde münakale icrasına dair 1/1070, 1/1076 
numaralı 2 kıta kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 114:118,122:124 

Nalbantzade Ali Beyin bakiyei müddeti cezai yesi-
nin affına mütedair Adliye Encümeni mazbatasiyle 
bilumum mütekaidin, eytam ve eramilin terfihleri hak
kındaki teklifi kanuninin reddine dair mazbata kıraat 
ve kabul edildi. 

Halklarında tayini muameleye mahal olmayan muh
telif mesaile müteallik mazbatalar dahi okunarak ka
bul olundu. Müteakiben ruznamei müzakerata geçi-

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 14,15 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar) — Şeref Bey (Diyarbekır) 

' i '. • 

REİS ~- Efendim, celse açılmıştır, 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
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lerek umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiyeye müte
dair kanuna müzeyyel teklifi kanuninin ikinci müzake
resi icra ve kabul edildi. 

Arazii haliyenin köylüye tevziinin tehiri hakkında 
İstida Encümeni Mazbatası müzakere ve reddedildik
ten sonra eelsei hafiyeye geçildi. 

İkinci Celse Hafidir 
Üçüncü Celse 

Refet Beyin riyasetleriyle küjşat jve Cumartesi gü
nü içtima edilmek üzere tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası halkkında mütalaa 
var mı? Aynen fca'bul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
. 7 . — Ankara'da inşaası takarrür eden Müdafaai 

Milliye Vekâleti ve Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti 
ve Sunufu Muhtelife Müfettişlikleri binaları için iki 
milyon liraya kadar taahhüdat icrası hakkında kanun 
lâyihası. (1/1083) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — 19 Teşrinisani 1341 tarih ve 664 numaralı ka
nunun 1 nci maddesinin tadili hakkında kanun lâyiha
sı. (1/1090) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — Piyade Küçük Zabiti yetiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası (1/1084) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenine havale ediyoruz. 

4. — Teşviki sanayi kanun lâyihası. (1/1091) 
REİS — Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümen

lerine havale olunmuştur. 
5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar 

Cumhuriyeti arasında imza edilen sular itilâfnamesiyle 
Serdarabat barajının inşasına dair olan protokolün 
tasdiki hakkında kanun lâyihası. (1 /1092) 

REİS — Nafıa, Muvazenei Maliye ve Hariciye 
Encümenlerine havale edilmiştir. 

6. — Hakkı rükûba malik zabıtan ve memurini 
askeriyeye zati binek hayvanı mubayaası için avans 
itası hakkında kanun lâyihası. (1/1085) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale edi
yoruz 

7. — Askeri T ay inat ve Yem Kanunu Muvakkatine 
tezyil edilecek mevad hakkında kanun lâyihası. (1/1087) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale edi
yoruz. 

8. — Askeri Ceza Kanununun 33 ve 117 nci mad
delerinin tadili hakkında kanun lâyihası. (1/1086) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Adliye Encümenlerine 
havale edilmiştir. 

9. — Küçük Zabıtan maaşatı hakkındaki kanuna 
bazı mevad tezyiline dair kanun lâyihası. (1/1089) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale edildi. 

10. — Genç Dernekleri teşkili hakkında kanun lâ
yihası. (1/1093) 

REİS — Maarif, Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine havale olunmuştur. 

11. — Gedikli Küçük Zabit Mensupları hakkında 
kanun lâyihası. (1/1088) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Tezkereler 
/. — Kanunu Medeninin 268 ve 269 ncu madde

lerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Osmanoğlu Halil hakkındaki hükmün affına 

dair Başvekâlet tezkeresi. 
REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
3. *— Ömerbey oğlu Ökkeş hakkındaki hükmün af

fına dair Başvekâlet tezkeresi. 
REİS — Adliye Encümenine hayale olunmuştur. 

Mazbatalar 
1 .— Büyük Millet Meclisi dahili nizamnamesi hak

kında nizamnamei Dahili Encümeni teklif ve mazba
tası. 

REtS — Ruznameye alıyoruz. 

REİS VEKİLİ HASAN DEY (Trabzon) — Efen
dim, Encümence ikinci defa tetktkatı ikmal edilen 
Meclis Dahili Nizamnamesinin Diyanı Riyaset namı
na müstacelen müzakeresini teklif ediyorum. (Kabul 
sesleri.) Yakında bütçe müzakeresi ne başlayacağımız 
için 'bu arada bu nizamnamei dahiliyi elden çıkar
mak çok faydalı olacaktır. 

Zaten maddelerin % 70, 80'i elimizde mamulün-
bih olan Nizamnamei Dahiliden alınmış olduğu için 
muhteviyatı iyice tetkik olunmuştur. Onun için müs
tacelen müzakeresinde mahzur yoktur, bilakis çok fay
da vardır, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bolu) — 87 sahifelik 
bir nizamnamedir. Okunmak lâzım gelse seksen yedi 
saatte bitmez. Eğer diğer levaydıgibi 24 saat $<W$ 

- 93 -



t : 42 12 . 3 , 1927 C : 1 

müzakere edilecekse ondan da bir fayda hâsıl olmaz. 
Hiç olmazsa bir hafta sonra müzakere edelim. 

RElS — Efendim, yevmi müzakereyi söylemi
yorlar, müstaceliyet teklif ediyorlar.. Müstaceliyet tek
lifini kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyen
ler el 'kaldırsın; kabul edilmiştir. 

2. — Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun muaddel 
5 nci maddesi mucibince verilmekle olan harp zam
mının ne suretle icra edileceğine dair iki vekâlet ara
sında mütehaddis ihtilâfın halli hakkında İstida ve 
Kavanini Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Ruznamei müzakerata geçiyoruz efen
dim. 

1. — Bakteriyoloji, kimya taharriyat ve tahlilâtı ya
pılan ve masli teamüller aranılan laboratuvarlar hak
kında 1/913 numaralı kanun lâyihası ve Sıhhiye ve 
Adliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Bu lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçil
mesini İkabul edenler lütfen el 'kaldırsın; kabul etme
yenler el kaldırsın; maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tin 

Bakteriyoloji, Kimya Taharriyat ve Tahlilâtı Yapılan 
ve Masli Teamüller Aranılan Laboratuvarlar Hakkın
da 1/913 Numaralı Kanun Lâyihası ve Sıhhiye ve Ad

liye Encümenleri Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 6/1365 

5 Nisan 1926 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Bakteriyoloji, kimya taharriyat ve tahlilâtı ve mas
li teamüller yapılan laboratuvarlar hakkında, Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tanzim edilen ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 28 Mart 1926 tarihli içtimaın-
da tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan ka
nun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının mUsaddak 
sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Dr. Refik 

ESBABI MUCİBE 
Fennin daimi terakkiyatı karşısında fen şubeleri

nin hemen kâf fesiyle münasebattar bulunan laboratu-
var usulü mesaisi de günden güne mlütezayit bir nis
pette mazhan tekâmül olmuş ve Ibugün müteaddit 
şubelere malik başlı başına bir meslek halini iktisap 
eylemiştir, 

Laboratuvarlar teşhisi emrazda büyük bir âmil 
olmak ve seyri maraz esnasında dahi tarzı tedaviyi 
tanzim ve tertip eyleyerek bir nevi rehber vazifesini 
görmekle beraber aynı zamanda emrazı sariye ve 
efrenciye mücadelelerinde de en büyük vazifeyi ifa 
etmektedir. 

Ferdi ve içtimai hıfzıssihha mesailinde laboratu-
varların iktisap eylediği 'bu ehemmiyeti mahsusa dola-
yısiyle la'boratuvar işlerinin tam bir ihtisas ve vukufa 
malik mütehassıslar tarafından ifası ve laboratuvarla-
rın vesaiti lâzıma ile mücehhez bulunması iktiza et
mektedir. 

Aksi halde ferdi sıhhat hesabına zararlarından 
maada bir çok masarif ve fedakârlık mukabili deruh-
de edilen ıslâhatı sıhhiye ve mücadele netayici üze
rine de meş'um tesirler yapacağı muhakkaktır. 

Maalesef son zamanlarda görüldüğü gibi halkı al
datmağa matuf birtakım şarlatanlıklarla ihtisas sa
hibi olmayan kimselerin lalboratuvar namını verdik
leri yerde en ufak ve saiti fenniye bile mevcut ol
madığı halde taharriyat yapmağa ve ücret talebine 
kalkmaları gibi hadiseler de nazarı dikkate alınacak 
olursa sıhhati umumiyenin zararına olarak laboratu-
var işlerinin, her türlü kuyuttan a?ade bir halde de
vamına müsaade etmemek zaruri görülmektedir, işte 
bu zaruret karşısında Vekâletimizce la'boratuvar me
saisinin vesaiti lâzıma ile mücehhez laboratuvarlarda 
mütehassıs zavatın mesuliyeti tahtında teminen bir 
kanun lâyihası tanzimine lüzum görülmüş ve berayı 
tasdik takdim eylemiştir. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 4.5.1926 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni 

No. : 23 
Sıhhiye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Oelileye 
Heyeti Umumiyeden muhavvel labonatuvarlar lâ-

yilhai kanuniyes'i ve tedavi ve mücadelei emraz nokta i 
nazarından ehemmtiyeıti derkâr olan laboratuvarllaırdan 
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istihdaf olunan gaye emniyet ve katiyetle istihsal edi
lebilmek için mezkûr laboratuvarların her türlü şe-
raüti fenniyeyi -haiz ölmalariyle beraber mütehassılsla-
rınca 'işllet'İlmeleri müktaızi olup Hükümetin teklifi ise 
bu maksadı temin etmekte olduğundan lâyihaî ka
nuniye esas itibariyle muvafık görülmüş ve ancak 
maddelerde şekle ait bazı 'tadilât yapılarak Heyeti 
Umümiyenin nazarı tasvibine arz edilmiştir efendim. 

Reis 
Sivas 

Dr. Ömer Şevkli 
Kâtip 

Kayseri 
Dr. Haliıt Mazhar 

Afea-
Malatya 

Dr- M. Hitali 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 
Karar : 51 

Mazbata IMuharMtai 
(istanbul 

Dr. Hakiki) Şinasi 

©olu 
Dr, Emı&n Cemal 

Afeja; 
(Çorumu 

(Dr. Mustafa. 

7.3.1927 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Bakteriyoloji, kimya, taharrİyat ve maslî teamüller 

yapılan laboraltu varlar hakkında Başvekâletten gelen 
(1/913) numaralı kanun lâyihası Encümenimize hava
le buyurulmakla mütalaa ve ifötfldk olundu. 

Tedavi ve teşhis emrinde hayatî bir ehemmiyeti 
haiz olan laboratuvarlaırın ve muamelâtının bir tarzı 
muntaizamda ve sıhhatle tedviri için tanzim olunan 
lâyihai kanuniyenm teklifine saik olan esbabı mucibe 
Encmenimizee de muvafık görülmüş olmakla Heyeti 
Umumiyesi bilikabuil Sıhhiye Encümenünin tadilâtı esas 
ittihaz edilerek maddeler üzerinde nıüzakerata geçil
miş ve birindi madde aynen kabul olunmuştur. 

İkinci maddenin (A) fıkrasında (tasıdiık edilmiş ih
tisas vesika) cümlesinden 'sonra (lan veya) kelimeleri 
ilâve ve üçüncü maddede mevcut (vekâleti aıideskıe) 
'tabiri iltibası mucip olmamak üzere (Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletine) şekline ifrağ olunmuş
tur. 

'Dokuzuncu maddede mevzubahis olan ahkâm bu 
kanunun maddelerinde musarrah usulüne göre tespit 
edilecek iktiza ettiğinden iğlaka meydan vermemek 
üzere maddenin birinci fıkrasındaki (îaböratuvarı) 
kelimesinden sonra (bu kanunda muharrer) ke
limeleri ilâve ve aynı fıkranın niihaıyetüradeıki set key
fiyeti Encümenimizce doğrudan doğruya inzjilbatî bir 

tedbir ad ve telakki edildiği cihetle müisaade istihsal 
edilinceye kadar cümlesinden sonra (Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletince) fıkrası İlâve ve (seddb-
lumur) fıkrası (kapatılın) şekline talrjvil olunmuştur. 

Mezkûm maddenin son fıkrasındja, mevzubahis olan 
alâlt ve edevatı saüresi noksan goblenler hakkındaki 
ahkâm 4 ncü maddede mezikûr vej elyevm mevcut 
olan lajboraituvarlara ait olduğu cihetle 'keyfiyetin tas
rihine lüzum görülmüş ve fıkranın başına (bu kanu
nun 4 ncü maddesinde gösterilen laboratuvar ashabın
dan) cümlesi ilâve ve kezallik aynı f ılkrada üsluba 'taal
luk eden bazı tashlhat iicra ve cezalara mütealük olan 
10 ncu ve 11 nci maddeler ahkâmı mevzuatı kanuni-
yemize göre tadi. edilmiş ve kanunun neşri tarihinden 
itibaren 15 gün sonra mer'i olması Enoümenfimiizice 
muvafık görülerek 12 nci madde o suretle tespit edil
miştir. Heyeti Umumiyeye 'arz olunur. 

Adiye [Encümeni 
Reis Vekliİ 

Konya 
Refik 
Kâtip 

Yozgat 
Aihknet Oaimdi 

Aza 
Kastamonu 
NeomıeltıtSiin 

Aza 
Saruhan 
Kemal 

Mazjbaita Mıuhaaft 
Aınitalyıal 

Ahmet Sak! 
Afcja 

Azıa 
Karasi 

Osman Nıilytaai 

s1 

Hükümetin Teklifi 
Bakteriyoloji, kimya, tahanrîyat ve tahlilâtı ve maslî 

teamüller yapılan laboratuvarîara mahsus kanun 
Madde 1. — Maıraızî, tabiî ve gıdaî maddeler üze

rinde muayyen bir ücret mukabilinde veya meccanen 
bakteriyoloji ve kimya İtalharriyat ye tahsilatı yapan 
veya maısüî teamüller arayan umum^ mahsus laboraitu-
vaıflar Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
müsaadesiyle açılırlar. 

Madde 2. — iBu nevi laboratuarların, yapılacak 
taharrİyaJtın cinsine göre lâzım gelen ihltisasa malik ve 
Türkiye'de /icrayı sanata mezun tabip, eczacı veya 
kimyagerler taraf ından tesisi mecburîdir. 

Madde 3. — Laboratuvar kuşat edecek- olan her 
mülBefıassıs evvelemirde mahallî Sihh'iye ve Muaveneti 
İçtümaiiye Müdüriyetine bir istida İle müracat edecek 
ve bu istidaya atideki vesaik leffedilecektir. 
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1. Laiboratuvarın ismi ve muvazzah adresi ve 
meşgul olunacak tahMâtın envai ve tahlilâtın her 
nevine nazaran tespit edilen ücretler miktarı ile la-
boraltuvarda müştereken veya nıemuren istihdam edi
len miLİtehasisıısların isimlerini ve laboratuvarın müşte
milâtı ile krokisini ve mevcut alât ve edevat ve ec-
h'izeyi alelmüfredat muhtevi bir beyaninaıme, 

2. ıLaboraJtuvar açmak üzere müsaade talep eden 
zatın nüfus tezkeresi ve diploma suretteriyle labora-
tuvarda yapılacak taMilâltın envaına göre İktiza eden 
'ihtisas vesaiki, 

'Bu vesaük Tıp Fakültesi tarafından verilmiş veya 
tasdik edilmiş otaraJlıdır. 

Madde 4. — İşbu kanunun neşrinden mukaddem 
faaliyette bulunan labbratuvar ısaıh'iplerinin sair taraf
lardan verilmiş olan vesikaları muteberdir. 

Madde 5. •— Beyanname ve istida üzerine mahallî 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Mudiriyeti tarafın
dan laboratuvaır binaisı tetkik ve muhtevi olduğu a'lât 
ve edhizenin nevi ve miktarı tespit ve evraik ımerbu-
tatı ile 'beraber Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Ve
kâletine gönderilir. 

Vekâletçe talip olan zatın ihtisas vesaiki tetkik 
olunduktan ısonra laboratuvarın iştigal edeceği cinsi 
tahlilâta nazaran icabeden alât ve eohüzeyi havi ol
duğu tebeyyün ettiği takdirde küşadına müsaade ve 
bir ruhsatname ita olunur. 

Madde 6. — Laboratuvarlarda yapılacak tahtilât 
vesaüreden namına ruhsatname ita kılınan zat mesul
dür. 

Madde 7. — Laboratuvarlar senede bir kere ma
hallî memurini sıhhiye tarafından umumî teftişe tabi 
olduğu gibi lüzum görüldükçe de teftiş olunurlar. Bu 
teftişlerde alât ve edevat ve mJiyarat ve hayatî hulâ-
teftişlerde alât ve edevat ve miyaralt ve hayatî hulâsa
ların ayadan tetkik ve neticei tefrişalt Sıhhiye ve Muva-
veneti içtimaiye Vekâletine bir raporla bildirilir. Labo-
'ratuvar müdiri mesulü teftiş için gelen ve ispatı hüviyet 
eden memura laboraituvarm her tarafını ve protokol 
def terlerimi göstermeğe ve icabeden izahatı vermeğe 
mecburdur. 

'Madde 8. — K'imya, bakteriyoloji ve hayatî tah
lilât ve tabarriya't icrasına mahsus umumî lalboratu-
varların muhtevi olacakları alât ve eohize vesaire ve 
bunların sureti muhafazası ve tutulacak defterlerle 
bunların sureti imlâsı ve (Waısserman teamülü) yapan 
labora'tuvarlarm tabi olacakları ahkâmı mahsusa ve 

bu teamülün hangi usull ile icra olunacağı Sıhhiye ve 
Muavenöti içtimaiye Vekâletince bir ta'limatnam'eî 
mahsus ile tespit olunur. 

Madde 9. — Bir lalboraituvarın tatili mesaî etme
sine zaruröt hâsıl olduğu veya başka bir mahalle 
na'ktolunduğu halde mahallî Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Müdiriyetine malumat verilmek muktazi-
dir. 

Madde 10. — Bilâmüsaade laboratuvar açan veya 
Haboratuvarım sahibi ihtisas olmayan birisine terk 
edenler elli liradan beş yüz liraya kadar cezayı nakdî 
ile tecziye ve laboratuvarı seddölunur. Alât ve ede
vatı sâiresi noksan görülen laboraituvarlarla ikmaili ne-
vakfs için verilen mühlet zarfında lâzım gelen vesaiti 
tedarik etmedikleri tebeyyün ederse İaiboratuvar ka
patılır ve ruhsatname geri alınır. 

Madde 11. — Fenne muvafık tahllıiil'ât icra kılınma-
dığı veya beyannamesinde münderiç fiyattan fazla ta
lep edildiği veya herhangi bir suretle talimatname i 
mahsus ahkâmına muhalif hareket edildiği sabit olan 
laboratuvarlar bir haftadan aşağı olmamak üzere 
muvakkaten seddölunurlar. Tekerrürü hallinde 50 li
radan beş yüz liraya kadar cezayı nakdî ile tecziye 
edilir. Muhalifi fen ve usul hareketi tekerrür eylediği 
takdirde ruhsatname istirdat olunur. 

Madde 12. — Bu kanunun tarihi neşrinde mevcut 
bilumum umumî laboratuvarlar esbabı iki ay zarfında 
müsaade 'talebinde ve bu kanunla tespit edilen ahkâma 
iittibaa mecburdurlar. 

Madde 13. — Bu kanunda gösterilen cezalar Sıh
hiye ye Muaveneti içtimaiye Vekâletince tayin ve usu
lü dairesinde icra olunur. 

Madde 14. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 15. — Bu kanunun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti içtimaiye Vekili memurdur. 28 Mart 1926 

Başvekâlet Vekilli 
|Dr>; Refik! 

Müdafaai ıMIIye Vekâleti 
Vekili 

Mehmet Oemii 
Dahiliye Velkjili 
Mehmet üemlil 

Miaüiıye Vekili 
Haisan Hüsnü 

Adliye Vekâleti Vekili 
Dc. Tevifıik; (Rüştü 
Beyefendi (hasta 

Ba'hlriye Vekjii 

Hariciyle VekiA 
Dr, Tevfilki Rüştü 
Beyefendi hıaistta 
Maarif Vekili 

Mustalfa Necati 
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Nafıa Vekili Ziraat Vekil 
IBehıiç Mehmet Sabri 

Ticaret Vekilli Sıhhiye ve Muaveneti 
Ali Cenaha 'İçtimaiye Veküti 

iDr, 'Refik 

Sıhhiye Encümeriinin (tadili 

Serirî ve gıdaî talharriyat ve taihlilât yapılan ve masilî 
team'müller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve 

kimya 'laboraltuvarları kanunu 

Madde 1. — Muayyen ücret mukabilinde veya 
meccanen gıdaî ve serirî ıtaharriyat ve tahlilât yapılan 
veya maslî (teamüller arandan umuma mahsus bak-
teriyeioji ve kimya laboratuvariları yapılacak tahli'lât 
ve (taiharriyaltın cinsine göre ihltlisas vesikasına malik ve 
Türkiye'de icrayı sanata mezun 'tabip, eczacı veya 
(kimyagerler tarafından Sıhhiye ve Muavenetti İçtimaiye 
Vekâletinin müsaadesi istihsal edilmek suretiyle açı
lır. 

Madde 2. — Lâboratuvar açacak her mütehassıs 
mahallî Sıhhiye ve Muaveneti İçtima'iye Müdiriyelüne 
bir istida ile müracaat eder ve bu istidasına anideki 
evrak raptedilir: 

A) Nüfus 'tezkeresi, diploma, Tıp Fakültesinden 
verilmiş veya tasdik edilmiş (ihtisas vesika) suretleri, 

B) Laboratuvarın iisimi, rnuvazzah adres ve kroki
si, iştigali edeceği taibJlilâtın envai, tahililâtın her nevi
ne nazaran 'tespit edilen ücretler miktarı, laboratuvar-
da şerik veya memur ısıfatiyle ifayı vazife edecek mü
tehassısların islimlerini alât ve edevat ve echize müf
redatın t muhtevi beyanname. 

Madde 3. — İstida ve merbutatı Sıhhiye Müdiri-
yetince tetkik olunarak vekâleti iadesine gönderilir. 
Şeraiti ani fey i haiz olanlara müsaade edilir ve ruh
satname verilir. Tarihi müracaattan itibaren azamî 
bir ay zarfmda muamele intaç olunarak sahibine teb
liğ olunur. 

Madde 4. — İşbu 'kanunun neşrimden mukaddem 
hali faaliyette Olan ve ihtisas vesikasını hamil bulu
nan lalboratuvar sahiplerinin vesikaları muteberidir. 
Ancak bu ialboratuvarlar ashabı ika ay zarfında mü
saade talebine ve bu kanunla tespit edilen ahkâma 
ittübaa mecburdurlar. 

Madde 5. — Lafeoratuvarların hususatı fenniyesin-
den ruhsatname sahibi mesuldür. 
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Madde 6. — Lalboratuvarlar senede bir defa umu
mi fcefibişe talbi olduğu gibi lüzum görüldükçe de tef-
'tiş olunurlar. Laboratuivar rnıüdiirli mesulü ispatı hüvi
yet 'eden töfltüş memurlarına defterleri, ve laboratuva
rın umumî tahilâit ve taharriyalta mahsus aksamımı 
göstermeğe ve ieaibeden 'izahatı vermeğe mecburdur. 

Madde 7. — Serirî ve gıdaî tahlitat ve 'taharriyat 
yapılan ve maslî teamüller aranılan umuma mahsus 
bakteriyoloji ve kimya laboratuvarlarının krokiisİ, muh
tevi olacakları alât, echize, ibunlarm sureti muhafazası 
ve müktazi defterlerle, ne sureltlle tultulacalklaırı ve 
Wasiseılman yapan laboratuvariarMi ıtalbi olacalkları ah
kâmı mahsusa ve bu teamülün 'hangi usul İle, icra 
olunacağı Sıhhiye ve Muavenetti içtimaiye Vekâletince 
'bir talimatname ile tespit olunur. 

Madde 8. — Bir laiboratavarın sahibi 'tarafından 
şeddi veya başka bir mahale nalkÜli takdirinde Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Müdiriyetine malumat veri
lir. 

Madde 9. — Mütehassıs olup da b'ilâ müsaade 
lalboratuvar açanın laboraltuvarı usul dairesinde mü-
ısaade isltilhsal edilinceye kadar set olunur. Mütehassıs 
olmayıp da <bu kabil 'lalboratuvar açanların veya mü
saade ile açmış oldukları laboraltuvariarmı mütehassıs 
olmayanlara terkedenllerden 50 'liradan 200 liraya ka
dar cezayı nakdî alınmakla beraber laboratuvarları 
kapatılır. Alât ve edevatı sairesi noksan görülen labo-
ratuvarlar ikmali nevakıs İçin verilen mühlet nihaye
tinde görülen nevaknsı ikmal demedikleri takdirde la
boratuvarları kapatılır ve ruhsatnameleri geri alınır. 

Madde 10. — Fenne muvafık tahMl'ât 'icra kılınma-
dığı veya beyannamesinde münderiç mevad ahkâmı
na riayet eylemediği veyahut talimatnameye muhalif 
hareket eylediği sabit olanların lalboratuvarları bir 
haftadan aşağı olmamak üzere (muvakkaten kapatılır, 
ikinci defasında 50 liradan ilki yüz liraya kadar ce
zayı nakdî alınır. Tekerrür tevali ettiği takdirde la-
boratuvarı seddedilmekle beraber ruhsatname geri 
alınır. 

Madde 11. — Bu kanunda gösterilen cezalar Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tayin ve usu
lü dairesinde icra olunur. 

Madde 12. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 13. — Bu kanunun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti 'İçtimaiye ve Adliye Vekıillteri memurdur, 
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Adliye Enümeninıin tadili 
Şeriri ve Gıdaî Taharriiyat ve TaMBlat yapılan mas'lî 
teamüller aranılan umuma mahsus balklteriyoloji ve 

kimya laboratuvarlar 'kanunu 

Madde 1. — Aynen. 
Madde 2. — Laboratuvar açacak her mütehassıs 

mahallî Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdiriydtinıe 
bir istida !ile müracaat eder ve 'bu istidasına atideki 
evralk raptedilir : 

A) Nüfus tezkeresi, dipdoma, Tıp Fakültesinden 
verilmiş veya tasdik edilmÜ'ş ihtisas vesikaları veya 
süreçleri, 

B) Laboratuvarların 'ismi, muvazzah adresi ve 
krokisi, iştigal edeceği talhlilâtın envai ve tahlilâitın 
her nevrin* nazaran tespit edilen ücretler miktarı, la-
'boratuvariiarda şeıri'k veya mefvur sıfaltiyle Mayı vazife 
edecek mülöhaslstıısılarıın isimlerini, allâitını ve edevatını 
ve echize müfredatın! muhtevi beyanname. 

Madde 3. — İstida ve mıerfoutatı Sıhhiye Müdiriye-
tince tetkik olunarak SıMı'iye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletine gönderilir. Şeraiti anifeyi haiz olanlara 
müsaade edilir ve ruhsatname verilir. Tarihi müra
caattan itibaren azamî bir ay zarfında muamele intaç 
olunarak sahibine tebliğ olunur. 

Madde 4. — Aynen. 
Madde 5. — Aynen. 
Madde 6. — Aynen. 
Madde 7. — Serürî ve ıgıdaî tahÜlât yapılan ve 

maslî teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoHoji 
ve 'kimya 'laboratuvarlarınıın krokisi, muıhteVi olacalk-
Iarı alât ve echize ve iburtlann sureti muhafazaları ve 
muktazi defterlerle ne suretle tutulacakları ve Waısi3e,r-
man yapılan labotratuvarlarım talbi olacakları ahkâmı 
mahsusa ve bu teamülün 'hangi usul 'ille icra olunaca
ğı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince bir ta-
l'imatname İle tespit olunur. 

Madde 8. — Aynen. 
Madde 9. — Mütehassıs olup da bilârnıüsaade (la

boratuvar açanın laboratuvarı bu kanunda muharrer 
usul da'ireslinde müsaade istihsali edilinceye kadar Sıh
hîye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince kapatılır. 
Mütehassıs olmayıp da bu kabil laboratuvar açanllar-
dan veya müsaade ile açmış oldukları lalboratuvarlan-
nı mütehassıs olmayanlara trek edenlerden ellili liradan 
200 liraya kadar hafif cezayı nalkdı aihrtmalldla beraiber 
laboratuvarı kapatılır. 

Bu kanunun 4 ncü maddesinde gösterilen lahora-
ıtuvar ashabından alât ve edevatı sairesi noksan gömü-
lenlere laboratuvarlarınin ikmali nevalkıisı için verilen 

mühlet nihayetinde ikmal etmedikleri takdirde laıbo
ratuvarları 'kapatılır ve ruhsatnamesi geri alınır. 

Madde 10. — Fenne muvafık tahlilât iora Ikılın-
madığı ve beyannamesinde mürideriç mevad ahkâmına 
riayet eylemediği veyahut işbu 'kanunun 7 nci mad
desinde muharrer esasatı muhtevi talimatnameye mu
halif hareket eylediği sabit olanlardan 50 liradan 200 
liraya kadar cezayı nakdî alınır. Tekerrürü hallinde 
cezayı nakdî alınmakla beraiber laboratuvarı bir aydan 
fazla olmamak üzere 'kapatılır. İtiyadı sabit olanların 
ruhsatnamesi geri alınır. 

Ma'dde 11. — 9 ncu maddenin birinci fıkrasında
ki set kararı müstesna olmak üzeFe laboratuvarların 
kapatılması ve cezai nakdi ahzi ve ruhsatnamenin is
tirdadı hakkında karar itası sulh mahkemelerine aittir. 
Bu davalar, mahakime tevdileri tarihinden İtibaren 
on beş gün zarfında intaç olunup ve verilen hüküm
ler kabili temyiz değildir. 

Madde 12. :— Bu kanun neşri tarihinden 15 gün 
sonra muteberdir. 

Madde 13. — (Bu 'kanunun icrasına Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

Şeriri ve ıgıdai taharriyat ve tahlilât yapılan ve 
masli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyolo
ji ve kimya laıboratuvarları kanunu. 

ıMadde 1. — Muayyen ücret mukabilinde veya 
meceanen gıda ve şerir taharriyat ve tahlilât yapılan 
veya masli teamüller aranılan umuma mahsus bakteri
yoloji ve ki'mya laıboratuvarları, yapılacak tahlilât ve 
taharriyatın cinsine göre ihtisas vesikasına malik ve 
Türkiye'de icrayı sanata mezun tabip, eczacı veya 
kimyagerler tarafından Sıihhiye ve Muaveneti İçtimai
ye Vekâletinin müsaadesi istihsal edilmek suretiyle 
açılır. 

REİS — Birinci maddeyi kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın, kalbul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Laboratuvar açacak her mütehassıs 
mahalli Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye M'üdiriyetine 
bir istida ile müracaat eder ve bu istidasına atideki 
evrak raptedilir: 

A) Nüfus tezkeresi, diploma, Tıp Fakültesinden 
verilmiş veya tasdik edilm'iş ihtisas vesikaları veya su
retleri, 

ıB) Laboratuvarların ismi, muvazzah adresi ve 
krokisi, iştigal ̂ edeceği tahlilâtm envai ve talhlilâtın her 
nevine nazaran tespit edilen ücretler miktarı, lalbora-
tuvarlarda şerik veya memur sıfatiyle ifayı vazife ede
cek mütehassısların isimlerini, âlâtını ve 'edevatını ve 
echize müfredatını muhtevi beyanname. 
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REİS — İkinci Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kaibul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Madde 3. — İstida ve merbutatı Sıhhiye Müdiri-
yetince tetkik olunarak Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai
ye Vekâletine gönderilir. 

Şeraiti anifeyi haiz olanlara müsaade edilir ve ruh
satname verilir. Tarihi müracaattan itibaren azami bir 
ay zarfında muamele intaç olunarak sahibine tdbliğ 
olunur. 

REİS — Üçüncü maiddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kaibul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kaibul edilmiştir, 

Madde 4. — İşbu Kanunun neşrin'den muka'ddem 
hali faaliyette olan ve ihtisas vesikasını hâmil bulu
nan laiboratuvarlar sahiplerinin vesikaları muteberdir. 
Ancak laıboratuvarlar ashabı iki ay zarfında müsaade 
talebine ve ibu kanunda tespit edilen ahkâma ittibaa 
mecburdurlar. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın, kabul eetm'eyenler el kaldırsın, kabul edilmiş
tir. 

IMadde 5. — Labora'tuvarların hususatı fenniyesin-
den rühsataname sahibi mesuldür. 

REİS — Beşinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldır
sın, kabul edilmiştir. 

Madde 6. •— Lalboratuvarlar senede bir defa umu
mi teftişe tabi olduğu gibi lüzum görüldükçe de tef
tiş olunurlar. Laboratuvarlar Mü'diri mesulü ispatı hü
viyet dden teftiş memurlarına defterleri ve Laboratu-
varın umumi tahlilât ve taharrlyaita mahsus aksamını 
göstermeğe ve İcabe'den İzahatı vermeğe mecburdur. 

REİIS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Şeriri ve gıda! tahlilâtı yapılan ve 
masll teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji 
ve kimya laboratuvarlaruıın krokisi, muhtevi olacak
ları alât ve ectiize ve bunların sureti muhafazaları ve 
muktazi defterlerle ne suretle tutulacakları ve Was-
serman yapılan laiboratuıvarların tabii olacakları ah
kâmı m'alhsüsa ve bu teamülün hangi usul ile icra olu
nacağı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince 
bir talimatname ile tespit olunur. 

(REİS — Yedinci Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kaibul edenler lütfen el kaldırsın, kaibul etmeyenler el 
kaldırsın, ma'dde kaibul edilmiştir. 

Madde 8. — Bir laboratuvarın sahibi tarafından 
şeddi veya başka bir mahalle nakli takdirinde sıhhiye 
ve Muaveneti içtimaiye Müdüriyetine malumat veri
lir. 

REİS — Maddeyi reyin'ize arz ediyorum. (Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kaibul -etmeyenler lütfen 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Mütehassıs olup da bilâ müsaade la-
'boratuvar açanın laboratuvarı, bu kanunda muharrer 
usul dairesinde müsaade istihsal edilinceye kadar, Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince kapatılır. 
'Mütehassıs olmayıp 'da bu kabil laboratuvar açanlar
dan veya müsaade ile açmış oldukları laboratuvarla-
rını mütehassıs olmayanlara terk edenlerden 50 lira
dan 200 liraya kadar hafif cezayı nakdi alınmakla be
raber laboratuvarı kapatılır. 

Bu kanunun 4 ncü maddesinde gösterilen labora
tuvar ashabından, alât ve 6devatı sairesi noksan gö
rülenlere, labora'tuvarının ikmali nevakısı için verilen 
mühlet nihayetinde ik'mal etmedikleri takdirde labo-
ratuvarları kapatılır, ve ruhsatnamesi geri alınır. 

REİS — 9 uncu maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul ddenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldır
sın, kaibul edilmiştir. 

Madde 10. — Fenne muvafık tahlilât icra kılınma-
dığt ve beyannamesinde münderiç mevad ahkâmına 
riayet eylemed'iği veyahut işbu kanunun yedinci 
maddesinde muharrer esasatı muhtevi talimâtaname-
ye muhalif hareket eylediği sabit olanlardan 50 lira
dan 200 liraya kadar cezayı nakdi alınır. Tekerrürü 
halinde cezayı nakdi alınmakla beraber laboratuvarı 
bir aydan fazla olmamak üzere kapatılır. İtiyadı sabit 
olanların ruhsatnamesi geri alınır. 

REİS — Onuncu maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kaibul 'etmeyenler el 
kaldırsın, kaibul edilmiştir. 

Madde 11. — 9 uncu maddenin birinci fıkrasında
ki set kararı müstesna olmak üzere Laboratuvarların; 
kapatılması ve cezayı nakdi aihzı ve ruhsatnamenin is-
tira'dadı hakkında karar İtası Sulh Mahkemelerine ait
tir. Bu davalar, mahakime tevdil'eri tarihinden itibaren 
on beş gün zarfında intaç olunur. Verilen hükümler 
kabili temiyiz değildir. 

REİS — Ma'ddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın, kaibul etmeyenler el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

•Madde 12. — Bu kanun neşri tarih in'den 15 gün 
sonra muteberdir. 
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REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. . 

Madde 13. — Bu kanunun icrasına Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

REİS — 13 ncü maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kaibul edenler lütfen el kaldırsın, kaibul etmeyenler el 
'kaldırsın, kaibul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldır
sın, kabul edilmiştir. 

Diğer lâyihalar bugün tevzi edilmiştir. Fakat mü
zakere edilecek başka mevad lyöktur. Müsaade eder
seniz müzakereye devam edelim, '(devam sesleri) o hal
de müzakere edilecek rnevaddm ikinci maddesine ge
çiyoruz. 

2. — Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının istik
razlarına Maliye Vekilinin kefalet etmesi hakkında 
1 j 1032 numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Muva-
zenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

IRJBİIS — Mazbatalar okunacaktır. 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının İstikrazla
rına Maliye Vekilinin Kefalet Etmesi Hakkında 1/1032 
Numaralı Kanun Lâyihası ve Ticaret ve Muvazene1! 

Maliye Encümenleri Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 
6/50 

lef : 2 
3 Kânunusani 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının istikrazla

rına Maliye Vekilinin kefalet etmesine dair Ticaret 
Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 26 Kânunuevvel 1926 tarihli İçtimaında te
zekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâ
yihası ile esbabı mucibe mazbatasının müsaddak su
reti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin İş'arına müsaa
de buıyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
19 Nisan 1341 tarihli Kanuna mahsus mucibince 

tesis olunan Türkiye 'Sanayi ve Maadin Bankasına, 

kendisine devredilmiş olan müessesatı sınaiyeyi şirket
lere devredinceye kadar bizzat idare etmek, 'iştirak 
suretiyle tesisatı sınaiyede bulunmak ve işletmek, 
Maadin imtiyazları alarak bizzat ve bİliştirak işletmek 
ve memleketimizde şayan şükran bir surette inkişaf 
eden müessesatı sınaiyenin tezyidi faaliyetlerine ha
dim olmak gibi bir çok vazailf tevdi edilmiştir. 

Diğer cihetten banka ciheti askeriyeden müdevver 
Hereke, Feshane, Bakırköy, Beykoz Fabrikalarının 
idaresini derühde eylemiş bulunmaktadır. Banka aynı 
zamanda da Anadolunun muhtelif mahallerinde 
kurulan fabrikaların tesisatını ikmal mecburiyetinde 
kalmıştır. Buna mukabil Bankanın hini tesisinde ilk 
sene için sermaye olarak teşvika'tı sınaiye faslından 
yalnız bir milyon iki yüz bin lira ve üç aylık 1341 
bütçesinden iki yüz bin ve 1926 bütçesiyle de beş yüz 
altmış bin lira ki cem'an (1 960 000) lira sermaye ve
rilmiştir. Noksan olan sermayesinin her sene bütçeye 
vaz ddilecek tahsisattan ikmali yine balâda mezkûr ka
nunun cümlei ahkâmından bulunmuştur. 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası ciheti askeriye
den müdevver Fabrikaların istih'salâtını ıslalh ve tezyit 
maksadiyle sermayei mavzuasının bir kısmım bu uğur
da sarfederek mezkûr Fabrikaların ıslâhına çalışmış ve 
memleketimizin muhtelif mahallerinde derdesti tesis 
olup natamam olarak kendisine devredilen Fabrika ve 
Şirketlere mühim miktarda s'ermaye itası suretiyle 
bu Fabrikaların ikmali tesisatına sarf ve gayret eyle
miştir. Bankanın bu suretle sermayesinden ifraz ettiği 
meblağ altı yüz elli bin liraya baliğ olmuş olup bun
dan hariç olarak Uşak Şeker Fabrikasına vermiş ol
duğu (1 150 000) lira ve muhtelif müessesata karzen 
uzun vadeli ita olunan yüz altmış bin lira da dahili he
sap edildiği takdirde muhtelif teşebbüslere iştiraki 
mecmuu cem'an (1 960 000) liraya baliğ olmuş olup. 

1927 senesi bütçesine teşvikatı sınaiye faslı için bir 
meblağ konamıyacağı ve bu suretle Bankanın kanunu 
mahsusu mucibince her sene itası derpiş olunan tahsi
sattan mahrum kalacağı anlaşılmıştır. 

Banka iki senelik faaliyeti esnasında kanunu mah
susun 'kendisine tevdi etmiş olduğu vazaüfin hüsnü 
ifasına son derece sarfı mesai etmiş ve mevcut müesse
satı sınaiye, tekem'mül ve inkişaf yolunda kuvvetli 
adımlar atmıştır. Bankanın bütçeye bar olmadan müs-
takİllen icrayı faaliyet etmesi şayanı arzu bulunmakta 
ve Bankada bu emniyetin istihsali maksadiyle idare 
ettiği fabrikaları milli Anonim (Şirketler haline ifrağa 
çalışmakta ise de sermayei mütedavilesînin mefkudi-
yeti bu emniyetlin istihsaline mani olduğu gibi aynı 
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zamanda 'bankayı, başlamış olduğu işleri natamam bı
rakmak tehlikesine maruz kılmakta'dir. Buna manii ol
mak "üzere 'Bankanın muhtaç olduğu sermayei müteda-
-vileyi istikraz suretiyle bitJtedarik temettüatından itfa 
eylemesini temin için üç milyon l'iraya kadar akdede
ceği istikrazlara Maliye Vekâletince kefalet edilmesi 
lüzumu hakkında işbu kanun lâyihası tanzim olunmuş
tur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ticaret .Encümeni 

Karar No. : 4 
Esas No. : 1 /1022 

29 . 1 .1927 

Ticaret Encümeni 'Mazbatası 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının İstikrazla

rına Maliye Vekilinin kefalet etmesine dair Başvekâ
letten mevrut ve Encümenirriize muhavvel kanun lâyi
hası tetökik ve müzakere olundu. 

Bankanın teşkiline ait kanunda esasen Bankanın is
tikraz akdi salâhiyeti mevcut ise İde mezkûr salâhiyet 
yalnız kısa vadeli istikrazata münhasır olup uzun va
deliler hakkında mezkûtunanh bulunmaktadır. Halbu
ki iktisadi bir müessese olan bankanın İstikrazatı aynı 
zamanda mukarizin şeratine ve vaziyetin icabatına 
göre değişeceğinden Hükümetin lâyihai kanuni yesinin 
bir'inci maddesindeki «(Kanunu mahsus mucibince» 
cümlesi salifülarz kanunda yalnız kısa vadeli istikraz 
mevzubahis olma'sına ve bu defa uzun vadeli istikraz 
akdi düşünülmekte bulunmasına binaen zait görülmüş 
ve Encümenimizce madde düşünülmekte bulunmasına 
binaen zait görülmüş ve Encümeriim'izce madde ona 
göre tadilen tanzim ve diğer maddeler aynen kabul 
olunmuştur. Heyeti umumiyenih tasvibine arz edilmek 
üzere takdim olunur. 

Ticaret Encümeni 
Reisi 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Kâtip 
Şarkikaralhfear 

îsma'ü 

Aza 
tceı 

Emin 

Aza 
Aksaray 

Besim Atalay 

Mazbata Muharriri 
Namına 

Şark'ikarahisar 
ismail 

Aza 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Aza 
Kütahya 
Cevdet 

Aza 
Eskişehir 

Emin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Karar No. : 70 
Kayıt No. : 1/İ1032 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
i 

Riyaseti Cerileye 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının istikrazları

na «Maliye Vekilinin kefaleti mezuniyetine dair Baş
vekâletten varit olup 6 Kânunusani 1927 tarihli Heye
ti Umumiye içtimaında Ticaret ve Mjuvazenei Mali
ye Encümenlerine havale buyurulan lâyihai kanuniye 
Ticaret Encümeni mazbatasiyle (birlikte Encümenimize 
tevdi kılınmakla Maliye ve Ticaret Vekilleri beyler 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihai kanuniyeye merbut esbabı mucibede Ban
kaya şimdiye kadar 1341 bütçesiyle 01 200 000), 1341 
üç aylık bütçesiyle (200 000) ve 1926 bütçesiyle 
(560 000) lira ki cem'an <1 960 000) lira 'sermaye ve
rildiği ve bu mebaliğin muhtelif teşebbüslere iştirak 
ve Fabrikalara tevzi suretiyle kamilen elden çıkmış 
olup başlanmış işlerin natamam kalmaması için yeni-
'den sermayeye arzı ihtiyaç ettiği ve 1927 bütçesiyle 
tahsisat itasına imkân görülemediğinden Bankanın büt
çeye bar olmaik'sızın icrayı faaliyet ötmesi şayanı ar
zu görülerek bu emniyenin istihsali maksadiyle istik
raza müracaatın düşünüldüğü ve Maliye Vekâletince 
Bankanın 3 000 000 liraya kadar akdedeceği bir istik
raza kefalet etmesi nazarı itibara alınıp ona göre lâ
yihai kanuni'yeriin tanzim edildiği izah kılınmakta ve 
Ticaret Encümeni mazbatasında da Bankanın teşkili
ne ait kanunda esasen Bankanın istikraz akdi salâhi
yeti mevcut ise mezkûr 'salâhiyet yalnız kısa vadeli 
istikrazata münhasır olup uzun - va'deliler hakkında 
meskûtunanh bırakılmış ve iktisadi bit müessese olan 
Bankanın istikrazatı aynı zamanda mükriziin .şeraitine 
ve vaziyetin icabatına göre değîşeceijinden Hüküme
tin lâyihai kanuniyesinin birinci icabatına göre değişe
ceğinden Hükümetin lâyihai kanuniyesinin birinci 
maddesindeki kanunu mahsus mucibince cümlesinin 
tayyı suretiyle lâyihanın kabulü tensip edildiği ifade 
buyurufmaktadır. 

Filhakika Sanayi ve Maadin Bankası hakkıridaki 
19 Nisan 1341 tarihli ve 633 numarala kanunun 3 ün

cü maddesi mucibince Bankanın isermayıesi : 

L Ticaret Vekâletinin 1341 senesinde teslis veya 
iştirak etmiş olduğu fabrika ve şirketlerdeki hisse ve 
sermayesi, 
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2. Ticaret Vekâletinin 1341 senesi ile sinırii mü
teakibe bütçelerine vaz olunacak teşvikatı sınaiye tah
sisatı, 

3. İmalâtı harbiyeye mahsus olanlardan maada 
Devlete ait Fabrikalar ile bunların mütedavil sermaye
lerinden müteşekkil olup bunlardan 'birinci ve üçüncü 
fıkralarda mevzubahis hisse ve sermaye ve fabrikalar 
teşekkülünü müteakip Bankaya devredilmiş ve ikin
ci fıkra veçhile 1341 senesi Ticaret Vekâleti 'bütçesi 
faslı mahsusunun birinci teşvikatı sınaiye ve tesisiye 
masrafı maddesine mevzu olup 1341 Muvazene Ka
nununun 51 nci maddesi ile mevkuf kısmın bakiyesi
ni teşkil eden 1 204 000 ve 1341 üç aylığa ait bütçe
nin kezalik faslı mahsusunun birinci teşvikatı sınaiye 
ve tes'isîye masrafı maddesine mevzu 200 000 ve 1926 
senei Maliye Ticaret Vekâleti Ibüt'çesinin 555 nci teş
vikatı sınaiye faslına mevzu olup kısmen 8 Haziran 
1926 tarihli kanun İle münakaleye tabi kısmen de mev
kuf tutulan tahsisattan 560 000 lira olmak üzere Ban
kaya şimdiye kadar 1 964 000 lira verilmiştir. Bankaya 
müdevver fabrikaların henüz takdiri kıymet muamele
si Ükmal edilemediğinden bu kısım tesisatın temsil et
tiği sermaye mikdarı eÜyevm muayyen değildir. Tica
ret Vekâletinin 1340 senesinde tesis veya iştirak etmiş 
olduğu fabrika ve şirketlerdeki hisse ve sermayesi dse 
takriben 2 370 000 lira raddesinde 'ise de bu da henüz 
kati şekilde sermaye hesabına nak'ledilememiştir. Bu 
vaziyet sanayi ve maadin bankasının mevcut sermaye
sini göstermeğe kâfi olup Bankanın idarei deruhde et
tiği Fabrikaların ve iştirak eylediği müessesat ve Şir
ketlerin ihtryacatı muvacehesinde yeni sermaye tedari
kine mecburiyetini de 'izah etmektedir. Halbuki 1927 
senesi Ticaret Vekâleti bütçesinde teşvikatı sınaiye tah
sisatı olmadığı gibi muvazenei muhafaza zaruretiyle 
bu maksada göre tahsisat vaz'ı da kabil olamıyacağın-
dan Hükümetçe derpiş edildiği veçhile sanayi ve Maa-
din Bankasının istikraz tarikinden İstifadesi Eneüme-
nimizce de zaruri görülmüş ve bu itibarla layihai kan-
nuniyenün heyeti umumiyesi şayan kabul addedilmiş
tir. Ancak Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu ile Ban
ka Meclisi İdaresine verilen salâhiyet sermayesinin nıs
fı ve istikrazın kısa vadeli olması gibi kuyuda tabidir. 
Henüz sermayesi takvim ediimem'iş bulunan Banka
nın bu kayıt dahilinde üç milyon liralık bir istikraz ak-
dedebiimesine imkân olamayacağı ıgibi istikrazın kı'sa 
vade yerine uzun vade İle olmasında da Ticaret Encü
meninin mütalaası veçhile bir serbesti muhafazası fay
dalı olacağı nazarı itibara alındığımdan maddenin Sa
nayi ve Maadin Bankası kanununun 9 ncu maddesiyle 
kabul olunan istikraz salâhiyeti haricinde olarak dü

şünülmesi tercih edilmiş ve yeni b'ir mahiyeti haiz ol
masına möbni işbu İstikraz 'şeraitinin İcra Vekilleri 
Heyeti kararına taliki bitteemmül lâyihai kanuninin 
birinci maddesi bu mütöhazata tebaan tadil kılınmış
tır. İkinci ve üçüncü maddeler usule müteallik olup 
aynen kaibul edilmişlerdir. 

Maruzatı salife dairesinde ihzar kılınmış olan lâ
yihai kanuniye Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur. 

20 Şupbat 1927 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şak ir Ali Cenanı 
Aza ,Aza 

tzmıir İstanbul 
Ahmet Münir Tevfik Kâmil 

Afca Aza 
Bozok Çorum 

S. Sırrı Mühendis Ziya 
Aza Aza 
Sivas Diyarbekir 

Rasim Şefik 
Aza Aza 

Gaziantep Konya 
Ahmet Remzi Kâzım Hüsnü Bey 

Hini imzada bulunmadı. 
Aza Aza 

Giresun Maraş 
Musa Kâzım Mithat Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Gümüşane 

Bankaya devredilen fabrikaların Maliye ve Ticaret 
Vekâletlerinden tayin edilecek birer memur iştirakiyle 
Meclisi İdaresince kıymet takdirine ait muamelenin 
bu sene zarfında ikmali ve Müessesatı Sınaiyeye işti
rak eylediği hisse miktarının tespiti ile sermayeye 
zailimi Fabrikalarla Bankaya ait muamelâtın icabın
da Maliye Müfettişlerinin teftişine tabi olmasının ka

nunla temini reyindeyim, 
Hasan Fehmi 

Hükümetin Teklifi 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının istikrazlarına 

Maliye Vekilinin Kefalet Etmesine Dair Kanun 
Madde 1. — Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

nın kanunu mahsus mucibince kısa veya uzun vade
lerle akdejdeceği istikrazlar için Maliye Vekili üç mil
yon liraya kadar kefalet etmeğe mezundur. 
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Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'idir. 

Madde 3. — îşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Ticaret Vekilleri memurdur. 

26 Kânunuevvel 1926 
Başvekil Adliye Vekili 

tsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Mehmet Cemil Tevfik Rüştü 
'Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhaldk 'Necati Bey 
Nafıa Vekili İmzada bulunmadı 
iBahiç Bey Ticaret Vekili 

İmzada bulunmadı Mustafa Rahmi 
Ziraat Vekili Sıhhiye ve Muaiveneti 

Mehmet Sabri İçtimaiye Vekili 
Dr. Refik 

Ticaret Encümeninin Tadili 

Madde 1. — Türkiye Sanayi ve Maadin Banka
sının akdedeceği istikrazlar için Maliye Vekili üç mil-
yon liraya kadar kefalet etmeğe mezundur. 

Matide 2. — Aynen. 
Madde 3. — Aynen.. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili Türkiye Sa
nayi ve Maadin Bankasının Akdedeceği İstikraza 

Maliye Vekâletinin Mezuniyetine . Dair Kanun 
Birinci Madde — Türkiye Sanayi ve Maadin Ban

kasının İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek şe
rait dairesinde üç milyon liraya kadar istikraz akdet
mesine ve Maliye Vekilinin de işibu istikraza kefale
tine mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının Aşdedeceği İs
tikraza Maliye Vekâletinin Mezuniyetine Dair Kanun 

Birinci Madde — Türkiye Sanayi ve Maadin Ban
kasının İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek şera
it dairesinde üç milyon liraya kadar istikraz akdet

mesine ve Maliye Vekilinin de işbu istikraza kefaleti
ne mezuniyet verilmiştir. 

RASİH BEY (Antalya) — Bu istikraz niçin ak
dedilecek? 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY 
(İzmir) — Efendim, esbabı mucibe lâyihasında Ban
kanın vaziyeti maliyesi tasrih edilmiştir. Memlekette 
bir çok müessesatı sınaiye mevcuttur. Bunlann dahav 

ziyade faaliyetle çalışması için bilhassa sermayei mü-
tedavileye ve eldeki fabrika noksanlarının ikmali gibi 
bir çok ihtiyacâta binaen böyle bir salâhiyet talep 
olunuyor.; Bu salâhiyetle istikraz yapılınca arz ettiğim 
gibi fabrikaların noksanları ikmâl edilmekle beraber 
mevaddı iptidaiyesi daha iyi bir surette temin edile
cektir. ' 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir* 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. * 

REİS — ikinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun aihkâmını icraya 
Malîye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek mevaddın üçüncü maddesine 
geçiyoruz. 

3. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Me
murin Kanununun 73 ncü maddesine bir fıkra tezyili 
hakkında'21631 numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

RElS — Mazbataları okutuyorum, 

Bozok Mebusu &üt@yımıaıı Sim Beyan, Memurin Ka
nununun 73 ncü maddesine bir fıfcra tezyili hafkikında 
2/601 numaralı teklifi kanunisi ve D&foHiye ve Mu

vazeneli Maliye eüdimenleri mazbataları 

Riyasetti Celleye 
Memurun Kanunu ahkâmı veçhile; mebuslukta ge

çen müddet hizmeti fiiliye «memuriyet müddeti» ad
dedilmiştir. Bu sebeple mezkûr kanunun 37 noi mad
desi mucibince mezkûr müddet tekaüt müddetine 
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mahsup olunarak birinci ve ikinci İBÜyük Millet 
Meclisinde aza bulunanlar mebusluk tahsisatı alsliyesi 
*>lan 100 lira üzerinden tekaüt edileceklerdir. Bu ka
nunun hükmü askerlere şamil olmamasına ve bir mad
desinde de mütekaitlerin memur addedilmeme!sine gö
re gerek asker ve gerek sivil bininci ve ikinci Büyük' 
Millet Meclisinde aza bulunan mütekaliıt zevat bu hak 
ve istifadeden maihrum bıralkılıyor. Vatanın en fela
ketli ve kara günlerinde hayatlarını vatanlarının is
tiklâl ve selameti uğrunda istihkar ederek çalışan ve 
adedi sekiz, ona baliğ olmayan zevaltın emsali arasın
dan tefrik ve ibu şeref ve halktan mahmimtiyetleri mu-
vafıkı madelet ve Meclisti Alimlin şiarı merharnetiyle 
kabili telif görüllmeyerek müşarünileyhimin de kanu
nu mezkûr ahâlkmından istifadelerimi teminen ıberveç-
!hiatd tespit ettiğim ve Memurin Kanununun salülfülarz 
73 ncü maddesine müzeyyel mevaddı kamuniyeyi müs-
tacelen müzakere edilmek üzere Meclisi Âliye arz ve 
teklif eylerim. 

8 Şubat 1927 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

(Karar-: 38 
Kayıt: 2/63;l 

20.2.1927 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Bozok Mebusu Süleyman Sim Beyin, Memurin 

Kanununun 73 ncü maddesine 'bir fıkra tezyili hakkın
daki teklifi kanunisi müzakere olundu. 

Mesele Muvazenei Maliye Encümenini alakadar 
eden ve Meclisteki 'bilûmum mütekait memurlara şa
mil bulunan bir teklif olduğu için encümeni müşarü-
nileyhaya tevdiine karar verildi. 

Dahiliye Encümenii Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
îzmir 
Kâtip 
îzmir 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 
Rize 
'Esat 

Kayseri 
Ahmet Himi 
Kocaeli 

Aza 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Aza 
îzmir 

Ahmet Münir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümenii 

Karar No: 75 
Kayıt "No: 2/63'l 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyasetti Celileye 
Memurin Kanununun 73 ncü maddesinin birinci 

ve ikinci Büyük Millet Meclisi Azalığında bulunmuş 
olan asker ve sivil mütekaidin haklarında da tatbikine 
dair Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey tarafından 
verilip Lâyiha Encümenince şayanı müzakere görül
müş olan teklifi kanuni 12 . 1 . 1927 tarihli Heyeti 
Umumiye içtimaında Muvazenei Maliye Encümenimi
ze havale buyurulmakla tetkik ve mütalaa kılındı. 

Memurin Kanununun 73 ncü maddesinin hükmü 
aisker ve sivil memurini, Devletten Birinci ve İkinci 
Büyük Millet Meclisi azalığında bulunanlardan tekaüt 
edilecek olanlar hakkında tatbik edilecek muameleden 
bâis olup mütekait oldukları halde Mebus intihap 
edilmiş olanların maddenin dairei şümulünden hariç 
kaldıkları görülmektedir. Aynı vaziyette bulunan aza 
arasında teadül usulünü temin için işbu teklifi kanu
ninin kabulünü muvafık gören Encümenimiz lâyihai 
kanuniyienin unvanı ile maddelerimde ibarece talshihat 
icra ederek Heyeti Celileye arzına karar vermiştir: 

5 Mart 1927 

Reis 
Çatalca 

Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza-

Sivas 
Rasim 

Aza 
Kütahya 

Nuri Bey imzada bulunmadı 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cemani 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

Aza 
Kütahya 

Faik 

Aza 
Maraş 

Mithat Bey 
tmzada bulunmadı 
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Bozok Mdbüsu Süleyman Sırrı Beyin Teklifi 
Memurin Kanununun 73 ncü Maddecine Müzeyyel 

Mevaldidl Kanuniye 
Bininci Madde — Memurin Kanununun 73 ncü 

maddesi ahkâmı gerek asker ve gerek sivil mütekait 
olarak Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisinde aza 
bulunanlar haklarında da tatlbik olunur. 

İkinci Madde — Bu kanunun hükmü Memurin 
Kanununun bilumum ahkâmı maliyesinin tatlbiki tari
hinden mutdberd'ir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

Bıirinci ve İkinci Büyük Millet Meclisleri Azalığında 
Bulunan Mütekaidin Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Gerek Birinci, gerek İkinci Bü
yük Millet Mediislerinıde aza bulunan asker ve sivil 
mütekaidin dahi Memurin Kanununun 73 ncü mad
desi ahkâmından istifade öderler. 

İkinci Madde — Bu kanunun hükmü Memurin Ka
nununun bilumum mali mevaddı ahkâmının taıttbiki 
tarihinden muteberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Lâyihanın heyeti umum iyesi hakkında 
söz isteyen yoktur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etrmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir, 

Birinci ve İkinci Büyük Mi'llett Meclisleri Azalığında 
Bulunan Mütekaidim Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Gerek Birinci, gerek İkinci Bü
yük Millet Meclislerinde aza bulunan asker ve sivil 
mütekaidin dahi Memurin Kanununun 73 ncü madde
si ahkâmından İstifade ederler. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Mebus iken 
istifa edenler dahil mlidir? 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efen^ 
dim, kanunun aslında memur ve mazul olanlar var. 
Müstafi ile tekaüt hariç ddi. Tekaüt mademki ithal 
ediliyor, müstafinin de ithali lâzım gelir. Çünkü, Mec
liste memur olan, mazul olan bundan istifade ederken, 
Meclise geldiği halde müstafi olursa niçin bu zat isti
fade ermesin? Binaenaleyh mütekaidin meyanına 
müstafi olanların da ithalimi teklif ediyorum. 

İSMET BEY (Çorum) — Müstafinin İthalini ni
çin istiyorsunuz? İzah buyurunuz,, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kanunun 
aslında «müstahdem veya müstafi olduğu halde» di-
yoL 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Yoktur, 
iddia ediyorum. Kanunun aslı, memur ve mazul ol
duğudur. Mütekaidin ve müstafiler hariç kalmıştır. 
Dikkatle okunsun. Eğer Meclisi Ali müstafileri hariç 
bırakmak istemtİyorsa ithal edilmesi lâzımdır. 

AHMÎET REMZİ ÖEY (Gaziantep) — Efendim, 
arkadaşımız müstafinin dahil olmasını istiyor. Fakat 
sdbdbini izah etmiyorlar. Müstafimin memuriyetle 
alâkası kalmamıştır. Öbürlerimin alâkaları vardır. O 
münasebetle bu madde onlar hakkında mevzubahis 
olabilir, müstafi hakkında mevzubahis olamaz. 

REİS — Efendim, esasen takrir yoktur, binaen
aleyh maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın, birinci madde kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — 'Bu kanunun hükmü, Memurin 
Kanununun bilumum malî mevaddı ahkâmının tat
biki tarihinden muteherdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

"REİS — Kahul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Bu kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek mevaddın dördüncü maddesi
ne geçiyoruz : 

4. — İnhisara tabi barut ve sair mevaddı infilâ-
kiyenin gümrük rüsumu hakkında 3/831 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Kavanini Maliye ve Muva
zenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbataları okutuyorum. 

İnhisara Tabi Barut Vesalir Mevaddı İnfflâkiyenin 
Gümrük Rüsumu Hakkında 3/821 Numaralı Başve
kâlet Tezkereci ve Kavanini Maliye ve Muvazeneli 

Maliye Encümenleri Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
, Başvekâlet 9.12.1926 
Kalemi Mahsus 

Müdüriyeti 
Adet : 6/4766 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

16 Mayıs 1926 tarih ve 3/86/1969 numaralı tez
kere cevabıdır : 
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İnhisara ta'bi barut, dinamit vesaire mevaddı infi
lâkiye, maden patlatmaya ve şimendifer işaretine 
mahsus kapsüllerle lağım fitilleri ve her nevi dolu har-
tuç ve barut kapsüllerinin gümrük rüsumu hakkında 
bir kararı tefsiri ittihazına dair Maliye Vekâletinden 
yazılan 30 Teşrinisani 1926 tarih ve varidat /l 41 nu
maralı tezkerenin musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
20 Kânunusani 1291 tarihli Barut Nizamnamesinin 

Ibirinci maddesinde siyah barut, dinamit, pamuktan 
yapılır eczayı nariye ve lağım fitilleri ve 'barut ye
rine istimal olunmak üzere şimdiye kadar ihtira olun
muş ve bundan sonra icat ve imal olunacak olan her 
nevi eczayı nariyenin her ne nam ve vesile ile olursa 
olsun Türkiye'ye Malinin memnu olduğu zikredildi-
ği gibi gümrük tarifei umumiyesine müteallik 10 
Mart 1332 tarihli kanuna merbut umumi tarifenin 451 
numaralı fıkrasında memlu her nevi rövolver fişek
leri ve 563 ilâ 568 numaralı fıkralarında barut, di
namit vesair mevaddı infilâkiye, maden patlatmaya 
ve şimendifer işaretine mahsus kapısüller, lağım fi
tilleri, her nevi dolu kartuç ve barut kapsülünün it
hali memnu olduğu tasrih edilmiştir. Ancak mevaddı 
mdbhuseden madenlerle umuru nafıaya lüzumu olan 
mevaddı infilâkiye ve müteferriatının dahilde tedari
ki kabil olamadığı gibi 1340 senesinde baruthanede 
vukübulan iştial neticesi olarak av ve taş barutları
nın dahi hariçten celbine mecburiyet hâsıl olmuş ve 
efradın istimal eylemekte olduğu rövolver fişekleri 
dahi kezalik hariçten celbedilmekte bulunmuştur, tş-
ıbu mevaddın gümrükten hini ithalinde ithalât res
mine tabi olup olmayacağı keyfiyetine gelince : Ta
rife Kanununun 3 ncü maddesinin sabian fıkrasında 
«Hükümet tarafından doğrudan doğruya celbolunan 
ıbarut ve esliha ve mühimmatı harbiye ile foerri ve 
'bahri teçhizatı hartnyeye müteallik olup efrat tara
fından istimali memnu alât ve edevatın» gümrük res
minden muaf bulunduğu musarrah 'bulunmakta ise de 
işbu mevad Hükümet tarafından doğrudan doğruya 
ceîbolunmayıp ıbilıvasıta eellbedildiği takdirde güm-
ırük resminin istifa edilmesi ica'bedeceği ve bun
dan başka fıkranın sonunda mevcut «efrat tarafın
dan istimali memnu» ibaresinden vazu kanunun 

maksadı sırf ihtiyacatı harbiye için Hükümet ta
rafından doğrudan doğruya celbolunan mevad istid
lal edilmekte ve bu itibarla umuru nafıa maadin 
ve taş ocakları ihtiyacatı için celbolunan mevaddı 
infilâkiye ile fitil ve kapsül gibi müteferriatının ve 
taş Ibarütla avcıların istimal edegeldikleri her nevi 
av barutundan ve rövolver fişeklerinin vazıı ka
nunun maksadından hariç ve gümrük resmine te-
bâyyiyeti derkâr (bulunmaktadır. Şu kadar ki bun
ların gümrük resmine tabi tutulması da bu bapta 
tesisi muafiyet eyleyen fıkrai kanuniyenin takyidi 
demek olup mutlakın ıtlakı üzere cereyanı hak
kındaki kaidei umumiyeye münafi (bulunduğundan 
bu itibar ile de gümrük resmine tabi tutulmaması 
iktiza edeceğine binaen muhtacı tefsir görülen işbu 
keyfiyetin Büyük Millet Meclisine tevdii 6 Teşrini
sani il340 tarih ve 9379/103 numaralı tezkerei aci-
zi ile istirham kılınmıştı. Cevaben varit olan 25 
Mayıs 1926 tarih ve 6/2336 numaralı tezkerei celi-
lelerinde mevaddı nariye ve müştailenin celp ve 
fürühtu Hazinenin inhisarına geçmiş olmasına bi
naen keyfiyetin tefsirine mahal görülemediğine He
yeti Umumiyenin 15 Mayıs 1926 tarihinde mün'akit 
99 ncu içtimainin birinci celsesinde karar verildiği 
tdbliğ buyurulmuş olup Heyeti Umumiyenin işbu 
kararı inhisarın Hükümete intikal eylemiş olması 
hasebiyle mevaddı mezkûreden gümrük resminin 
a'hzı. icabetmeyeceği manasını işrap etmekte ise de 
gerek rövolver ve av fişenkleri ve gerek her nevi 
ıbarut ve mevaddı infilâkiye ve müteferriatı inhisar
larının Hazine namına işletilmesi umuru 28 Teşri
nisani 1341 tarih ve 671 numaralı Kanunun 2 nci 
maddesindeki salâhiyete müsteniden ahiren müteah
hide devir ve ihale edilmiş ve gümrük resmi ahzı 
'icabettiğ takdirde bittesviye o nispette fiyatlara 
zamaim icrası da tarafeynce kabul olunmuş ol
masına ve bu suretle bilvasıta celp ve efrada fü-
ruht edilmekte olan mevaddı inhisariyei mezkûreden 
av fişekleri zaten ıgümrük resmine tabi olduğu gibi 
diğerlerinin dahi balâda arz edildiği veçhile güm
rük resminden muafiyeti sarahaten zikredilmedik-
çe resimden istisna edilemeyeceğine binaen maddei 
kanuniye herhalde muhtacı tefsir bulunduğundan 
keyfiyetin tekrar Büyük Millet Meclisine şevkiyle 
sadır olacak kararın sûyi aciziye telbliği arz ve rica 
olunur efendim. 30 Teşrinisani 1926 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 30.1.1927 

Kavanini Maliye 
Encümeni 

Karar No. : 39 
Kayıt No. : 3/831 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
İnhisara taibi barut, dinamit vesair mevaddı in

filakiye, maden patlatmaya ve şimendifer işaretine 
mahsus kapsüllerle lağım fitilleri ve her nevi dolu 
hartuç ve barut kapsüllerinin gümrük rüsumu hak
kında bir kararı tefsiri ittihazına dair Başvekâlet tez
keresi Encümenimize havale buyurulmakla tetkik 
ve müzakere olundu. 

10 Mart 1332 tarihli Gümrük Tarife Kanunu
nun 3 ncü maddesinin sabian fıkrasında (Hükümet 
tarafından doğrudan doğruya celbolunan barut ve 
eslilha ve mühimmatı harbiye ile berri ve bahri teç
hizatı harbiyeye müteallik olup efrat tarafından is
timali memnu olan alât ve edevatın) gümrük resmin
den muaf bulunduğu musarraf ise de işbu mevad 
Hükümet tarafından doğrudan doğruya celbolunma-
yıp 'bilvasıta celbedildiği takdirde gümrük resminin 
istiyfa edilmesi icalbedeceği ve 'bundan başka fık
ranın sonunda mevcut (efrat tarafından istimali. 
memnu) ibaresinden vazn kanunun maksadı sırf ih-
tiyacatı harbiye için Hükümet tarafından doğrudan 
doğruya celbolunan mevad istidlal edilmekte ve bu 
itibarla umuru nafıa ve maadin ve taş ocakları ihti-
yacatı için celbolunan mevaddı infilakiye ile fitil 
ve kapsül gibi müteferria'tının ve taş barutu ile av
cıların istimal edegeldikleri her nevi av barutunun ve 
rövolver fişeklerinin vazıı kanunun maksadından ha
riç ve gümrük resmine tebayyiyeti derkâr bulundu
ğundan ve şu kadar ki 'bunların gümrük resmine tabi 
tutulması da bu bapta tesisi muafiyet eyleyen fıkrai 
kanuniyenin takyidi demek olup mutlaka ıtlakı üzere 
cereyanı hakkında kaidei umumiyeye münafi bulun
duğundan bu itibarla da gümrük resmine taibi tutul
maması iktiza edeceği cihetle keyfiyetin tefsiri Ma
liye Vekâletinin 6 Teşrinisani 1340 tarih ve 9379/103 
numaralı tezkeresine atfen 'Başvekâletten mevrut tez
kerede talep edilmesi üzerine mevaddı nariye ve müş-
tailenin celp ve füruhtu Hazinenin inhisarına geçmiş 
olmasına binaen keyfiyetin tefsirine mahal görüle
mediğine Heyeti Umumiyenin 15 Mayıs 1926 tari
hinde mün'akit 99 ncu içtimainin birinci celsesinde ka
rar verilmişti. Heyeti Umumiyenin bu kararı inhi
sarın Hükümete intikal eylemiş olması hasebiyle me

vaddı mezkûr eden gümrük resminin ahzı icabetmeye-
ceği manasını işrap etmekte ise de gerek rövolver ve 
av fişekleri ve gerek her nevi 'barut ve mevaddı infi
lakiye ve müteferriatı inhisarlarının Hazine namına 
işletilmesi umuru 28 Teşrinisani 1341 tarih ve 671 
numaralı Kanunun 2 nci maddesindeki salâhiyete 
müsteniden ahiren müteahhide devir ve ihale edil
miş ve gümrük resmi ahzı icabettiği takdirde bit-
tesviye ve o nispette fiyatlara zamaim icrası da ta
rafeynce kabul olunmuş olmasına ve bu suretle bil
vasıta celp ve efrada füruht edilmekte olan mevaddı 
inhisariyei mezkûreden av fişekleri zaten gümrük res
mine tabi olduğu gibi diğerlerinin dahi gümrük res
minden muafiyeti sarahaten zikredilmedikçe resimden 
istisna edilemeyeceğine binaen Hükümetçe maddei 
mezkûrenin tefsirine lüzum gösterilmektedir. 

Tariefi umumiyenin 454 ncü maddesinde boş av 
fişeklerinin 100 kilosundan 390 kuruş alınacağı sara
haten gösterilmekte olup mezkûr fişekleri Hükümet 
gerek doğrudan doğruya celbetsin ve gerek bilvasıta 
celbeylesin gümrük resmine tabi. olacağı tabii 'olup 
ancak mezkûr tarifenin 451 nci numarasında her ne
vi memlu fişek ile 563 ilâ 568 numaralı fıkralarında 
barut, dinamit vesair mevaddı infilakiye maden patlat
maya, şimendifer işaretine mahsus kapsüller, lağım fi
tilleri, her nevi dolu hartuç ve barut kapsüllerinin 
ithali memnu olduğu tasrih edilmiş olmakla bitta
bi gümrük resmi zikrolunmamış ve Tarif ei Umu
miye Kanununun 3 ncü maddesinin ısabian fıkrasında 
(Hükümet tarafından doğrudan doğruya celbolunan 
barut ve esliha ve mühimmatı harbiye ile berri ve 
bahri teçhizatı harbiyeye müteallik olup efrat tara
fından istimali memnu olan alât ve edevatın) mua
fiyeti kabul edilmiş ölüp Devlet inhisarı altına alman 
mevaddı mezkûrenin artık doğrudan doğruya Hü
kümet tarafından celbölunacağı tabii olmakla mez
kûr 7 nci fıkradaki muafiyete dahil olacağı nazarı 
itibara alınarak gümrük resmine taibi olmayacağı 
kasdiyle keyfiyetin tefsirine mahal olmadığına il 5 Ma
yıs 1926 tarihinde Heyeti Umumiyece karar veril
miştir. 

Zikrolunan mevaddın doğrudan doğruya Hükümet
çe celbedildiği takdirde gümrük resmine tabi olma
yacağı kabul edildikten sonra Hazinenin inhisar hak
kını salâhiyeti kanuniyesine istinaden bir şirkete dev-
reylemesi kanunen müspet şekli inhisarı ve netayi-
cini tebdil ve tağyir edecek mahiyette olmamasına ve 
alelhusus Hazine ile şirket arasında mün'akit muka
velenin 8 nci maddesinde fabrikanın hitamı inşaatı-
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na kadar gümrük resmi alınması lâzım geldiği takdir
de resmi mezkûr müteahhit tarafından tesviye edile
cekse de satış fiyatlarına işjbu resim ile resmi mezkûre 
isabet edecek % 5 hükümet hissesi de nazarı dikkate 
alınarak o nispette zammiyat yapılacaktır, denilme
sine nazaran, resmi gümrük istiyfası lâzım geldiğinde 
mevaddı mezkûre fiyatları o nispette tezayüt edecek ve 
fiyatın tezayüdü satışlara makûsen tesir icra ederek 
sermaye itibariyle münasafaten hissedar olan ve sa
tış üzerinden 'başkaca hisse alan Hazineye bu yüzden 
alacağı gümrük resminin Ibir veya Ibir kaç misli za
rar teveccüh eylemesi de muhtemel bulunmasına meb-
ni Tarife Kanununun 3 ncü maddesinin 7 nci fık
rasındaki sarahati mutlakaya istinaden doğrudan doğ
ruya Hükümet tarafından celbedilmekte iken inhisa
rın şirkete devredilmesi üzerine şirket tarafından cel-
hedilen ve edilecek olan inhisara tabi barut ve dina
mit vesair mevaddı infilâkiye ve maden patlatmaya ve 
şimendifer işaretine malhsus kapsüllerle lağım fitil
leri ve her nevi dolu hartuç ve <barut kapsüllerinin 
gümrük resminden muaf olması lâzım geleceğine ve 
bermucübi havale Muvazenei Maliye Encümenine 
tevdi ve takdimine karar verildi. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi 

'Beyazıt 
Şefik 

Kâtip 
Diyarıibekir 

Aza 
Konya 
Mustafa • 

Mazbata Muharriri 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Aza 
Kırklareli 

, Şevket 

FIKRAİ TBFSIRİYE 

Hükümet tarafından doğrudan doğruya celbedilen 
inhisara ta'bi 'barut ve dinamit vesair mevadı infilâki
ye ve maden patlatmaya ve şimendifer işaretine mah
sus kapsüllerle, lağım fitilleri ve her nevi dolu har
tuç ve barut kapsülleri gümrük resmine tabi olmadığı 
ıgilbi Hükümetin salâhiyeti kanuniyesine müsteniden 
Ibu inhisarı devreylediği şirket tarafından celtbedilen ve 
edilecek olan mevaddı mezkûre dahi gümrük resmine 
tâbi değildir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei ıMaliye 
Encümeni 

Karar No. : 76 
Kayıt No. : 3/831 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
İnhisara tabi 'barut, dinamit vesair mevaddı infi

lâkiye, maden patlatmaya ve şimendifer işaretine 
mahsus kapsüllerle lağım fitilleri ve her nevi dolu 
hartuç ve barut kapsüllerinin igümrük resminden istis
nası lâzım gelip gelmeyeceğinin tefsiren halli lüzu
muna dair Başvekâletten 9 Kânunuevvel 1926 tarih ve 
6/4766 numaralı tezkere ile gönderilen Maliye Ve
kâleti . tezkeresi ile bu 'bapta Kavanini Maliye En
cümeninden yazılan mazbata mütalaa ve tetkik edildi. 

Tarifei umumiyenin 23 ncü faslında münderiç 
550 ve 551 numaralı fıkralarda mühimmatı harbiye 
ve memlu fişek ile 28 nci fasılda münderiç 563, 564, 
565, 566, 567 ve 568 numaralı fıkralarda bilumum 
mevaddı infilâkiye ithalinin memnu olduğu mezkûr
dur. 

Diğer taraftan Tarife Kanununun 3 ncü maddesi
nin tasian fıkrasında Hükümet tarafından doğrudan 
doğruya celbedilecek barut ve mühimmatı harbiye-
nin igümrük resminden müstesna olduğu muharrer
dir. Şu kuyudata nazaran müdafaai memleket için 
Hükümetin getireceği barut ve mühimmatı harbi ye
nin gümrük resminden müstesna olarak celp ve güm
rüklerden imrar edileceği ve efradın bu gibi mevaddı 
ithale salâhiyettar olmayacağı anlaşılmaktadır. Ancak 
maden ashabı imtiyazı ile şimendifer kumpanyaları
nın istimal edecekleri mevaddı infilâkiyeyi Hüküme
tin müsaadesiyle hariçten celbetmeleri imtiyaz muka
veleleri ahkâmından olduğundan bunlar şimdiye ka
dar kendi işleri için muhtaç oldukları mevaddı infi
lâkiyeyi hariçten celbetmekte ve Tarife Kanununun 
1 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tebaan kıy
metleri üzerinden % 20 gümrük resmi tediye etmek
tedir. Efradın kullanmakta oldukları av tüfeklerinin 
hartuçlarını doldurmak için celbedilecek dumanlı, du
mansız barut ile istimali memnu olmayan revolver 
fişekleri evvelce imalâtı hanbiye tarafından imal ve
yahut celbedilerek efrada satılmakta ve hariçten geti-
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rilenler için yine gümrük resmi verilmekte olduğu hal
de muahharan bilumum mevaddı infilâkiyenin inhi
sarı 28 Teşrinisani 1341 tarihli Kanunu Mahsus ile 
Maliye Vekâletine verilmesine mebni Maliye Vekâ
letinin ceibeyleyeceği mezkûr mevad için gümrük rü
sumu vermesi lâzım igeliıp gelmeyeceği hususunun tef-
siren halli Başvekâletten batezkere talep edilmiş ve 
Heyeti Umumiyenin 15 'Mayıs 1926 tarihinde mün'a-
kit 99 ncu içtimainin birinci celsesinde gümrük resmi 
istiyfasına lüzum olmadığı hakkındaki Maliye Ve
kâletinin noktai nazarı mavekaa mutabık görülerek 
tafsire mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Mamafih Maliye Vekâleti mezkûr inhisarı 'bir şir
kete devretmeye karar verdiği zaman mezkûr inhi
sarı deruihde eden şahsın veyahut makamına kaim 
olacak şirketin ceibeyleyeceği mevaddı infilâkiyenin 
gümrük resmine tabi olacağı fikrinde bulunarak me-
vaddr infilâkiye inhisarını deruihde eden İbrahim Bey 
Zade Lütfi Bey ile akdettiği barut ve mevaddı infilâ
kiye inhisarına ait mukavelenamenin 8 nci ve fişek 
ve av malzemesi inhisarına ait mukavelenamenin 9 
ncu maddelerine (fabrikanın inşasına kadar hariçten 
cellbedilecek mevaddı inhisariye için gümrük resmi 
alınması lâzım.geldiği takdirde bu resmin müteahhit 
tarafından tesviye edileceği ve fakat fiyatlara zam-
molunacağı) kaydı konulmuştur. Tafsilen arz ettiği
miz esbaba mebni kanunen mevzubahis mevaddı in-
filâkiyeden gümrük resmi alınması iktiza edeceği ne
ticesi tezahür etmektedir. Binaenaleyh hakkında bir 
kanunu mahsus ısdar edilmedikçe mevaddı mezkûre-
nin gümrük resminden istisnası mümkün değildir. 

Gümrük resmi istiyfası ve bu resmin mevaddı 
infilâkiye fiyatına zam ve ilâvesi halinde mevaddı 
mezkûre sarfiyatı tenakus ederek varidatın azalaca
ğı mütalaasına gelince; esasen bu mevaddın şimendi
ferlerle maadinde istimal edilen kısmı şimdiye kadar 
gümrük resmine tabi ve bunu istimal eden müesse
selerin fennen bunları istimalde mecburiyetleri müte-
hakkik 'bulunduğundan hu kısımdaki sarfiyatın te
nezzülü mevzubahis olamaz. Av tüfeklerinde istimal 
edilen fişekleri imlâda kullanılan dumansız av ba
rutunun beher kilosundan alınacak 80, dumanlı ba
rutun 'beher kilosundan alınacak 20 kuruş gümrük 
resmi beher fişek için pek cüzî bir fark ihdas edi
leceği cihetle avcılık edenlerin sarfiyatı tenkis ede
ceklerine ihtimal verilemez. Esasen Hükümetin idare

si pek kolay olan bu inhisarı ahara devretmekten gö
zetmekte olduğu yegâna fayda mevaddı inhisariyeyi 
imal edecek bir fabrikanın az bir müddet zarfında 
İnşasından ibaret olduğu cihetle müteahhidi fabri
kayı bir an evvel inşa ederek dahilde daha ucuz fi
yatla mevaddı infilâkiye istihsaline teşvik edecek 
olan gümrük resminin hiç de lüzum ve faydası ol
madığı halde kaldırılmasını Encümenimiz muvafık 
görmemektedir. Binaenaleyh Encümenimiz Gümrük 
Kanununun sarahatine ve Hükümetin kanaatine gö
re istiyfası zaruri olan gümrük resminden tefsir ta
rikiyle mevaddı infilâkiyenin istisnası kabul olunma
dığı ve ibu bapta tayini muameleye de lüzum bulun
madığını Heyeti Umumiyeye arz eyler. 5 Mart 1927 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çatalca 
Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Bozok 
S. Sırrı 

Aza 
Diyarıbekir 

Şeref 

Aza 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

AH Cenan i 

Aza 
İzmir 

Ahîmet Münir 

Aza 
Çorum 

Ziya Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

RBÎS — Mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul 
edenler ellerini kaldırsın, kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın, mazbata kabul edilmiştir. 

Ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz. 

5. — Askeri Tıbbiye Mektebinden neşet eden as
keri eczacılarına etıbba ve baytarlar gibi bir defaya 
mahsus olmak üzere 150'şer lira verilmesinin Müda-
faai Milliye Vekâleti bütçesinin esnayı müzakeresinde 
nazarı teemmüle alınması hakkında 3/778 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 
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Aiskerî Tıbbiye Mektebinden Neşet Eden Askerî Ec
zacılarına Etibba ve Baytarlar Gibi Bîr Defaya Mah
sus Olmak Üzere 150'şer Lira Verilmesinin Müda-
fa l̂i MfflKye Vekâletti Bütçesinin Esnayı Müzakere
sinde Nazarı Teemmüle Alınması Hakkında 3/778 
Numaracı Başvekâlet Tezkeresi] ve Muvazenei Maliye 

Encümeni Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 10 Şubat 1927 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet : 6/623 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Askeri Tıbbiye Mektebinden neşet eden askeri 

eczacılarına, etibba ve baytarlar gibi bir defaya mah
sus olmak üzere elbise ve teçhizat bedeli olarak 150' 
şer lira itası hakkında Müdafaai Milliye Vekâleti 
Celilesince tanzim ve leffen takdim olunan kanun lâ
yihası ile esbabı mucibe mazbatası, mütalaaları alın
mak üzere, Maliye Vekâleti Celilesine tevdi olunmuştu. 

2 Şubat 1927 tarih ve 37108/38 numaralı tezkere 
ile yazılan mütalaadan teklifi mezkurun bu sene için 
istilzam eylediği masraf sebebiyle senei haliye büt
çesinden ayrıca tahsisat ilâvesine ihtiyaç gösterilme
mesi ve 1927 senesi için Umumi Muvazene Kanun 
lâyihası ile teklif olunan Müdafaai Milliye Vekâleti 
Bütçesi dahilinde tedvir edilmesi muvafık olacağı der-
meyan olunmuş ve bu cihet İcra Vekilleri Heyetinin 
2 Şubat 1927 tarihli içtimaında tasvip edilmiş oldu
ğundan lâyihanın esnayı tetkik ve müzakeresinde bu 
cihetin de nazara alınmak suretiyle muktezasının ifa
sını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

ESBABI MUCİBE 

Mektebin kapanması dolayısiyle 1328 senesinden-
beri Askeri Tıbbiye Mektebinden eczacı yetiştirile-
miyordu. Ordunun ihtiyacına binaen 1339 senesinde 
mektep yeniden açılmış ve tahsil müddetini ikmal ile 
1926 senesinde beş efendi diploma ahzederek askeri 
eczacılığı ile Ordu kadrosuna dahil olmuştur. Bina
enaleyh askeri eczacılarına dahi askeri etibba ve 
baytarlar misullu bir defaya mahsus olmak üzere 
faslı mahsusuna ikmali mevakıs ve teçhizat bedeli 
olarak badema 150'şer liranın ita buyurulması ve 
bu sene 7 Temmuz tarihinde mektepten çıkan 5 
efendinin de bundan istifade ettirilmesi muvafıkı ma-
delet görülmüştür. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye 
Encümeni 

Karar No. : 73 
'ı jKayıt No. : 3/878 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Askeri Tıbbiye Mektebinden neşet eden askeri 
eczacılarına dahi elbise ve teçhizat bedeli olarak 150' 
şer lira verilmesine dair Başvekâletten varit olup 14 
Şubat 1927 tarihli Heyeti Umumiye içtimaında En
cümenimize havale buyurulan kanun lâyihası tetkik ve 
müzakere olundu. Hükümetin esbabı mucibe lâyiha
sında dahi izah olunduğu veçhile son zamanlarda ye
niden açılmış olan Askeri Eczacı Mektebinden neşet 
eden askeri eczacılara dahi 20 Eylül 1339 tarihli ve 
346 numaralı Kanun mucibince Mektebi Tılbbiyei As
keriyeden neşet eden askeri tabiplere bir defaya mah
sus olarak verilmekte olan 150 lira derecesinde elbise 
ve teçhizat bedeli verilmesi Encümenimizce de mu
vafık görülmüş ve teklif olunan lâyihai kanuni yenin 
şekle ait tadilâtla bilkabul Heyeti Umumiyeye arz ve 
takdimine karar verilmiştir. 3 Mart 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 

Şakir Ali Cenanı 
Kâtip Aza 

Konya İzmir 
Refik Ahmet Münir 

Aza Aza 
îstanbul Bozok 

T. Kâmil S. Sırrı 
Aza Aza 

Çorum Gaziantep 
Ziya Bey Ahmet Remzi 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Hükümetlin Teicfofi 
Askerî Tıbbiye Mekltebinden neşet edecek efendilere 
TSCi-'şer lira iıtası hakkındaki Kanuna müzeyyel Kanun 

il. — 346 numara ve 20 Eylül 1339 tarihli Kanu
nun 1 nd maddesine fıkrai âtiye ilâve olunmuştur : 

(Askerî Tıbbiye Mektebinden neşet edecek askerî 
eczacılarıma da 15C'şer lira verffir.) 

2, işbu Kanun l Haziran 1926 tarihinden mute
berdir. 
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3. İşbu Kanunun icrayı ahkâmına Müdafaai Mil
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

2 Şubat 1.927 
Başvekil Adliye Vekili 

tsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Cemil Beyefendi Dr. Tevfik Rüştü 
İmzada bulunmadı 

Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
M. Abdülhalik Dr. Refik 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Mehmet Sabri 
Ticaret Vekili . Sıhhiye ve Muaveneti 

Mustafa Rahmi Tçtmiaiye Vekili 
Dr. Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Mektebi Tıbbiyei Askeriyeden neşet edecek Askerî 

Eczacılarına verilecek elbise ve teçhizat bedeli 
hakkında Kanun 

Birinci madde — Mektebi Tıbbiyei Askeriyeden 
neşet edecek Aslkerî Eczacılarına ıteçhizaltları için bir 
defaya mahsus olmak üzere Müdafaai Milliye Bütçe
sinden 15İ0 lira ita olunur. 

İlkindi Madde — Bu Kanun ahkâmı 1926 senesi 
zarfında neşet eden Askerî Eczaciar hakkında dahi 
tatbik olunur. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icra
ya Müdafaai Milİiye Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim?. (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyen
ler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 
Mektebi Tıbbiyei Askeriyeden neşet edecek Askeri 

Eczacılarına verilecek elbise ve teçhizat bedeli 
hakkında Kanun 

Birinci madde — Mekltebi Tıbbiydi Askeriyeden 
neşet edecek Askerî Eczacılarınla ıteçhizaltları için bir 
defaya mahsus olmak üzere Müdafaai Milliye Bütçe
sinden 150 lira ita olunur. 

REİS — BMnci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir 

İkinci Madde — Bu Kanun ahkâmı 1926 senesi 
zarfında neşet eden Askerî Eczacılar hakkında dahi 
tatbik olunur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir, 

Üçüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kâ"bui edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, 
üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icra
ya Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın!, 
dördüncü madde kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın, kanunun ikindi müzakeresine geçilmesi ka
bul edümliştir. 

Ruznamenin diğer maddesiine geçiyoruz. 

6. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 sene
si bütçesinde münakale icrası hakkında 1/1056 nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacak. 

Evkaf MüdMy«*i Umumiyesinı'n 1926 senesi bütçe
sinde münakale icrası hakkında 1/16)56 numaralı ka

nun lâyihası ve Muvazene! Maliye Encümeni 
mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/469 lef 3 

Şubat 1927 

Büyük Milet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Evkaf Müdüriyetli Umum'iyeslinin 1926 senesi büt

çesinin bazı fasılan arasında icra olunacak münakale 
hakkında Evkaf MüdMyeiti Umumiyesince tanzimi 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 26 Kânunusani 
1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı 
tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe maz
batasının musaddak sureti leffen takdim olünmuş-
ırur. 

Mulktiezasının ifasına ve neticesinin iş'artn>a mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsanet 

Esbabı Muöibe 
Senei halliye bütçesinin bazı fasıllarına mevzu tah

sisat bakiyeleri muhtelif esbap dölayısıyle şimdliden 
tamamen sarf ve isttaıal edildiği gibi bazılarının sene 
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gayesine kadar olan ihtiyaca kâfi gelmeyeceği anl'a-
şıjmış ve icra edilen tetkikaJtta tasarrufa fevkalâde 
riayet edldiğıi surelttle bu ihtiyacın diğer bazı fasıiar 
bakliyelerinden temimi mümkün görülmüş olmakla bu 
suretle yetlmliş bin liranın muhtelif falsılar beyn'inde 
müniakaflestoin icralsına mezuniyet İtası için işbu ka
nun lâyihası tanzim ve takdim 'kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet MeeM 
Muvazenei Malye Encümeni 

. Karar: 79 
Kayıt: 1/1Ö56 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyalsâti Ceüleye 
Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi 1926 bütçesinin bazı 

fasıisairı arasında münakale icraisı hakkında Başvekâ
letten varit olup Heyeti Umumiyenin 3 Şubat 1927 
tarolMi içtimaında Encümeniiimize havale buyurulan 
kanun lâyihası Evkaf Müdiri Umumîsi Rüştü Bey 
hazır olduğu hald© tetkik ve müzakere olundu. 

Alınan izahattan sendi maliye nihayetine kadar 
ifası zarurî görülen bazı hidematın siekteden vilkâ-
yes'i içio talep olunan münakallenlin icrası lüzumuna 
kanaat hâsıl olmuş ve lâyihai kanun'iyenin Encüme-
niimizce bazı tadilâtla blkabul Heyeti Umumiyeye 
arz ve takdimine karar verlrnlilşitir. 

7 Mart '1927 
Reis 

Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Diyarıbekir 
Şeref 
Aza 

Kütahya 
Faik 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Aza 

Maraş 
Mithat Bey 

Hini imzada bulunmadı 

Hükümetin Teklifi 
Kanun 

Madde 1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesiniin 
1926 senesi bültçesiniin melfuf cetvelde muharrer oldu
ğu üzere muhtelif fasılları beynimde yetmiş bin lira
nın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. 
murdur, 

İşbu kanunun icrasına Başvekil me-

Madde 3. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep Beyefendi 

Hini imzada bulunmadı 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç Beyefendi 

Bulunmadı 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

26 Kânunusani 1927 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

îhsan 

Hariciye Vekili 
Dr. Tevfik Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekili 
Dr. Refik 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 Senei Maliyesi 
Bütçesinde Münakele İcrasına Dair Kanun 

Birinci Madde — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi
nin 1926 senei Maliyesi Bütçesinin merbut cetvelde 
muharrer fasıl ve maddeleri arasında cem'an 70 000 
liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde — 
teberdir. 

Üçüncü Madde 
Başvekil memurdur. 

Bu Kanun neşri tarihinden mu-

Bu Kanunun ahkâmını icraya 
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Münakale Cetveli 

Fasıl Madde 

21 

24 

Nev'i muhassasait 

28 

28 
2 
10 
14 
16 
16 
16 
17 

19 
20 

22 
23 

1 Akar, tamirat ve inşaatı ve mubayaat 
bedeli 

1 Zabt olunacak vakıflar masarifi ve va
ridatlarına mahsuben mütevellilere tedi-
yat ve bikudret hayratın imar ve ihya
sına muavenet 

1 Muhtaciin, tevliyet, evlâdiyet, âmâlar 
vesaire maaşı 

2 Tahsisatı fevkalâde 
2 Memurin ve müstahdemini muvakkate 

Merkez müteferrikası 
Vilâyat müteferrikası 

2 Masarifi muhakeme 
4 Harcırah 
6 Muhabere masrafı 
1 Akaratı vakfiye vergisi ve rüsumu bele

diye 
Orman ve zeytinlikler ve arazii vakfiye 
masrafı 

1 Aidat 
Müzayede ve ihale heyetleri hakkı hu
zuru 
Haliyeye inkilâp eden düyuun 

2 Tahriri masarif müteferrikası 

Yekûn 

Tenzili 
lâzım gelen 

25 000 

25 000 

Zammı 
lâzım gelen 

10 000 

10 000 

-
1 OCO 
3 000 
2 000 
7 000 
5 000 
500 

18 000 
5 000 

7 000 
500 

20 000 
1 000 

70 000 70 000 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 Senei Maliyesi 
Bütçesinde Münakele İcrasına Dair Kanun 

Birinci Madde — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi
nin 1926 senei Maliyesi Bütçesinin merbut cetvelde 
muharrer fasıl ve maddeler arasında cem'an 70 0CÖ 
liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 
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Münakale Cetveli 

Fasıl Maıdde Nev'i muhassasat 

21 1 Akar, tamirat ve inşaatı ve mubayaat 
bedeli 

24 1 Zabt olunacak vakıflar masarifi ve va-

Tenzili 
lâzım gelen 

25 000 

25 000 

Zammı 
lâzım gelen 

ridatlarına mahsuben mütevellilere tedi-
yat ve bikudret hayratın imar ve ihya
sına muavenet 

28 1 Muhtaciin, tevliyet, evlâdiyet, âmâlar 
vesaire maaşı 

28 2 Tahsisatı fevkalâde 
2 2 Memurin ve müstahdemini muvakkate 

10 Merkez müteferrikası 
14 Vilâyat müteferrikası 
16 2 Masarifi muhakeme 
16 4 Harcırah 
16 6 Muhabere masrafı 
17 1 Akaratı vakfiye vergisi ve rüsumu bele

diye 
18 Orman ve zeytinlikler ve arazi i vakfiye 

masrafı 
19 i Aidat 
20 Müzayede ve ihale heyetleri hakkı hu

zuru 
22 Haliyeye inkılâp eden duyu un 
23 2 Tahriri masarif müteferrikası 

Yekûn 

10 000 

10 000 
1 000 
3 000 
2 000 
7 000 
5 000 

500 

18 000 
5 00Q 

70 000 

7 000 

500 
20 000 

1 000 

m ooo 

REİS — Efendim, madde (hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır .sesleri) Birinci maddeyi merbut cetvel 
iJle birlikte kabul edenller lütfen el kaldırsın: Kabul 
öflmeyenller lütfen d kaldırışın... Kabul edilmiştir. 

t'kinci madde — Bu kanun neşri tarihlinden mu
teberdir. 

RElS — İkinci maddeyi kabul edeniler lütfen el 
kaldırsın: Kalbul eümeyönler lütfen el kaldırsın: Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Başvekil memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın: Kabul etmeyenler lütfen öl kaldırsın: Kalbul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umıımiy eslini tayini esami ile reye 
arz ediyorum. Kabull edenler beyaz kabul atmeyenller 
ktrmızı rey varakalsı vereceklerdir. 

Diğer maddenin müzakeresine geçiyoruz: 

7. — hariciye Vekâleti ile Umum Jandarma Ku
mandanlığının 1926 senei Maliye bütçelerinde ^mü
nakale icrasına dair (1/1070, 1/1076) numaralı iki kıta 
Kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

Hariciye Vekâleti ile Umum Jandarma Kumandanlı
ğının 1926 Senei Maliyesi Bütçelerinde Münakale 
İcrasına dair 1/1070, 1/1076 Numaralı İki Kıta 
Kanun Lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbaltalsı 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâleti Müsteşarlığı 24 Şubat 1927 

Adet : 6/784 
Büyük Mi Höt Meclisi Riyasetti Celileisine 

Hariciye Vekâleti senei haliye bütçesinin bazı fa-
srl ve tmaddelerinide münakale icrası hakkında Mal'iye 
Vekâleti Cölilesince tanzim edilen ve îcra Vekilleri' 
Heyötinin 16 Şubat 1927 tarihli iofimaında, tefekkür 
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ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan Kanun lâyihası 
ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti lef-
fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'anna mü
saade buyuruflimasını rica eylerim «fendim. 

•Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Hariciye Vekâleti Gellesinin 1926 senesi bütçesi

nin 356 ncı ayniyatı sabite fablının birinci mefruşat 
maddesine mıevzu 30 000 (liralık tahsisatın tamamen 
sarf edilmiş olması hasebiyle bazı şehbenderliklerimiz 
için mubayaasına lüzum ve mecburiyet hâsıl olan ka
saların temini mubayaası zımımıaıda sene nihayetine 
kadar 'tasarrufu tahakkuk eden 359 ncu masarifi mü
tenevvia faslının 4 ncü mellibusait maddesinden iki bin 
ve 361 nci masarifi mütenevvia falslhnın 3 ncü kütüp
hane masrafı tertibinden bin beş yüz ki cöma'an 3 500 
liranın salifülarz 356 ncı ayniyatı salbJte faslının birinci 
mefruşat maddesine münakale suretiyle ilâvesi zarurî 
görülmüş ve melfuf lâytihai kanuniye bu esasa göre 
tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 17 Şubat 1927 

Atfet 6/699 Lef : 1 

Büyük Milet Meülisi Riyaseti Celilesine 
Umum Jandarma Kumandanlığının 1926 senesi 

bütçesinde münakale icrası hakkında, Maliye Vekâleti 
CeÜlesince tanzim edilen ve tcra Vekilleri Heyetlinin 
13 Şubat 1927 tarihli içtiimaınıda tezelkkür ve Meclisi 
Âlliye arzı tasvip olunan Kanun lâyihasiyie esbabı mu
cibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin İşmarına mii-
ısaade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Esbabı Mucibe 
Umum Jandarma Kumandanlığının 1926 senesi 

bütçesinin 324 ncü masarifi mütenevvia faslının birin
di maddesinıe mevzu otuz dokuz bin beş yüz seksen 
beş liranın, efradın terhis ve yenlerine efradı cedide 
celp ve mekteplerdeki talebemin kııtata tevzii ve Garp-
ten ilki seyyar jandarma alayının Şarka tahriki dola-
yıısiyite altı ay zarfında tamamen istimal edildiği ve 
sene nihaıyötline kadar vukubulacak terhisler ile yeni 
efrat celbi, hasta ve tebdilihava ve mahpus ve mahkû-
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min muhafızları efradı için lüzumu olan masarifi 
nakliyeyi temlin için otuz bin liralık tahsisata daha 
ihtiyaç hâsıl olduğu anlaşılmakla rayiç hesabiyle sü
vari efradı hayvanatının yem bedeli karşılığı olarak 
325 nci tayinat faslının ikinci maddesine mevzu tah
sisattan rayiçlerin bazı mahallerde 'tedenni etmiş ol
ması dölayıtsiyle sene nihayetine kadar tasarruf edi
leceği tahakkuk eden otuz bin liranın mezkûr 324 ncü 
faslının birinci efrat masarifi sevkiyesi maddesine ve 
1'6 Kânunusani 1926 tarihli ve 713 numaralı Kırtasiye 
kanununun süvari tâtbikiyesine mütedair olan tali
matname micibince Vilâyat Mal sandıklarınca Jan
darma Kıtaat ve müessesatına, aynen verilen levazımı 
kırtasiye bedelinin Jandarma bütçesinin 320 nci Vilâ
yat levazımı faslının ikinci kırtasiye maddesine mevzu 
dört bin liralık tahsisatı sene nihayetine ka'dar iki 
bin beş yüz lira tecavüz edeceği ve buna mukabil 323 
ncü masarifi müştereke faslının 3 noü defatlir ve ev
rakı matbua maddesinden bu miktarda fazla tahsisat 
kalacağı anlaşılmasına binaen maruz malzeme! kır
tasiyenin enva itibariyle mubayaaitına göre taalluk et
tiği fasıl ve maddelerden mahsubu yaipılabülmek üzere 
salifüzziklir evrakı matbua maddesinden fazla kalacak 
iki bin beş yüz liranın 320 nci vilâyat levazımı fas
lının ikinci kırtasiye maddesinle münakaleleri zarurî 
görülmüş ve bu esasa göre tanzim olunan lâyihai ka
nuniye leffen takdim kılınmıştır. 

Türkiye Büyük , 
Millet Meclisi 

Muvazene! Maliye 
Encümeni 

Karar No. : 80 
Kayıt No. : 1/1070/1076 

Muvazeneli Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti CeMeye 
Hariciye Vekâleti ile Umum Jandarma Kuman

danlığının 1926 senei Maliyesi bütçeleri'nin muhtelif 
fasü ve maddeleri arasında mıünakalle icrasına dair 
olup Heyeti Umumiyenin 26 -2 ve 2.3.1927 tarihli 
içtimalarında Encümenimize havale buyurulan iki kı
ta kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

tki kanun lâyihası ile Hükümetçe talep olunan mü
nakale miktarı 36 000 liradan ibaret olup bu mik
tardan 3 '500 lirası Hariciye Vekâletine, 32 500 lirası 
dahi Umum Jandarma Kumandanlığına aittir. 

Kamun lâyihalarına merbut erbabı mudihelere na
zaran işbu münakale taleplerinin Encümenim'izce ka-
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bulu zarurî görülmüş ve her iki lâyihai kanuriiyeyi 
tevhüıden yenliden tanzim kılınan lâyihai kanuniye He
yeti U'murnliyeye arz ve talkdiım kılınmıştır. 

7 Mart 1927 
(Reis 

ıÇaıtalca 
ıŞalkfe 
Kâtip 
Konya 
RıaH 

. lAzA 
Bozok 

Süreymıam İSıttı 
lAzja 

töazlilaınıtelp 
Alhmlet (Remzi 

, 

Aza 
Giresun 

Mazjbalta ıMıulhaırriri 
Gaziantep 
AIIIİ Oem'ami 

Aza 
lİ'znıir 

Ahmet - Münir 
Azla 

'Diıyairulbökiıri 
ıŞenef 
Ana 

Klütalhya' 
Faik 

Musa Kâzım 

Hükümdtlin Teklifi 
Hariciye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde münakiele 

ücrası hakkında kanun lâyihası 

Birinci madde — Haricîye Vekâletinin 1926 senesi 
bütçesinin 359 ncu masarifi mütenevvia faslının 4 
ncü mdlbusat maddesinden 2 000, 361 nci masarifi 
mütenevvıia faslının 3 ncü kütüphane masraf i mad
desinden 1 500 ki minlhaysilmecmu, 3 500 lira bitten-
zil 356 ncı ayniiyatı sabite faslının birinci mefruşat 
maddesine nakline mezuniyet verilmiştir. 

İkinci madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

Üçüncü madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekİi memurdur. 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Ziraat Vekİi 
Mehmet Sabri 

16 Şubat 1927, 
Adliye Vekiiıl'i 

İmzada bulunmadı. 
Bahriye Vekili 

ihsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Ticaret Vdkili 

Mustafa Rahmii 
Nafıa Vekili 

Behiç 
Maarif Vekâleti Vekiüi 

Ddktor Refik 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Umum Jandarma Kumandanlığının 1926 senesi 
bütçesinde münâkale icrası hakkında 

kanun lâyihası 

Birinci madde — Umum Jandarma Kumandanlı
ğının 1927 senedi bütçesinin 323 ncü masarifi müşte
reke faslının 3 ncü defaftir ve evrakı matbua madde-
slinden 2 50101 ve 325 nci tayinat faslının ikindi hayvan 
yem bedeli maddesinden 3Ü Q0|0l ki minhaysiimecmu 
32 5ü!a lira biltitenzi bundan 2 500 liranın 320i nci 
vilâyat levazımı faslının! ılkÜnci kırtasiye maddesine ve 
30 0100 Kiranın da 324 ncü masarifi mıültenevvia fas
lının birindi efrat masarifi sevkiyesi maddesine, nak
line mezuniyet verilmiştir. 

İkinci madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 13 Şubat 1927 

Başvekil Adliye Vekili 
•İsme* Mahmud Esat 

Müdafaan Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemiül 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhali'ki 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekil) 
Mustafa Rahmi 

Bahriye Vekil! 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüşdü 

Maarif Vekâleti Vekili 
Ddktor Refik 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
fdtiimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Muvazene! Maliye Encümeninin Tadili 
Umum Jandarma Kumandanlığı ile Hariciye Vekâ
letinin 1926 sendi maliyesi bütçelerinde münakale 

Ücrasına dair kanun lâyihası 

Birinci madde — Umum Jandarma Kumandanlığı 
ile Hariciye Vekâletinin 1926 senei maliyesi bütçele
rinin merbut cetvelde muharrer fasıl ve maddeleri ara
sımda cem'an 36 W0 liranın münakalesine mezuniyet 
verifcnişt/ir, 

İkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Matöye Vekili memurdur. 
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Münakale Cetveli* 
Umum Jandarma Kumandanlığı 

Fasıl Madde 

323 
325 
320 
324 

359 
361 
35$ 

3 Defatir ve 

Nev'i muhassasat 

evra!kı maıtbua 
2 Hayvan yem bedeli 
2 Kırtasiye 
1 (Efrat masarifi sevkiyesi 

Yekûn 

4 Melbusat 
3 Kütüphand 
1 Mefruşat 

Hariciye Vekâleti 

Yekûn 
Yekûnu umumî 

Tenzili 
lâzım gelen 

2 sm 
30 000! 

32 5010 

2 000 
ı 503 

3 50ü 
36 €0(0 

Zammı 
lâzım gederi 

1 

Ş2 500 
30.000 

32 500 

3 5Ö0 

3 sm 
36 OÖO 

REÎS — Heyetli umumliyesli hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın; Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın; Kabul edilmiştir. 

Umum Jandarma Kumandanlığı ffle Hariciye Vekâ
letinin 1926 sendi maiiyesli bütçelerinde münakale 

icrasına d^ıir Kanun 
Birinci Madde — Umum Jandarma Kumandanlığı 

ile Hariciye Velkâileltinin 1926 yılı senei malliyesi büt-
çeterinlin merbut cetvelde muharrer fasıl ve madde
leri anasında cem'an 36 0Û3I liranın münakalesine mie-
zuniyet verilmiştir. 

Münakale Cetveli 
Umum Jandarma Kumandaıfcğı 

Fasıl Madde Nev'i muhassasat 
Tenzfl* 

dazım gelen 
Zammı 

lâzım geten 

323 
325 
320 
324 

359 
36İ1 
356 

3 
2 
3 
11 

4 
'3 
1' 

Defatlir ve evrakı matbua 
(Hayvan yem bedeli 
Kırtasiye 
Efrat masarifi sevkiyesi 

Yekûn 
Hariciye Vekâleti 

Melbusat 
Kütuphanö 
Mefruşat 

2 500 
30 DÖO 

32 500 

2 OOÜ 
l-.'SOÖ 

2(500 
3iq ooo 

32 500 

3 5(50 

Yekûn 
Yekûnu umumî 

3 500 
36ÖÖÖ 

3 5W1 
36 000 
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REfS — Birimci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi ve mer
butu cetveli kabul edenler lütfen el 'kaldırsın. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

fenci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir, 

RElS — İkindi maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. îk'inei 
madde kabul edilmiştir., 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Velc'i'l memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Üçün
cü madde (kabul edilmiştir. 

Kanunun heyetli umumüyeslini tayini esami ile re
yimize arz edeceğim. Lütfen reylerinizi istimal buyu
runuz, 

REİS — Efendim, reylerini istimal buyurmayan 
zevat varsa lütfen reylerini! iisflimal buyursun. îstihsaîi 
ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 

Netice ârâyı arz ediyorum. 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 senesi büt
çesinde münalkale icrasına dair kanuna 132 zat rey 
vermiştir, 1811 kabul, 1 müstenkif vardır. Kanun tek
rar reye arz edilecektir. 

Umum Jandarma Kumandanlığı ile Hariciye Ve
kâletinin 19216 sene! maliyesi bütçelerinde münakale 
icrasına daiir olan kanuna 126 zat rey vermişitir. 125 
kabul, 1 müstenkif vardır. Kanun tekrar reye vaz edi
lecekti^ 

Pazartesi günü saat 14te içtima etmek üzere cel
seyi tat'iıl ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat: 15.10 
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Evkaf Müdüriyeti Umuuıiyesinin 1926 Senesi Bütçesinde Münakale İcrasına Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap yoktur) 

j 

] 

] 

] 

] 

ADANA 
Kemal B. 

AFYONKARAHISAR 
İzzet Ulvi Q. 
Ruşen Eşref B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
AliB. 
Ali Fuat Paşa 
thsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVÎN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 132 
K.abul edenler : 131 
Reddedenler 
Müstenkifler 

0 
1 

Reye iştirak etmeyenler : 154 
Münhaller 1 

[Kabul Edenler] 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

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

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZİAY1NTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Behiç B. 
Dr. Refik B. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

-

* 

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

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
Ragıp B. 

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

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 
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MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Esat B. 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Kâmil B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. (M.) 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 

SARUHAN 

Dr. Saim B. 
Kemal B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SÜR D 
Halil Hulki B. 

SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Emin B. 

[Müstenkif] 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

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

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit. B. (M.) 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
Fevzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Halet B. (M.) 
Münir Hlisrev B. (M.) 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİ AYİ NTAP 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B .(M.) 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Zeki B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

UR FA 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. M.) 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (t. M.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Fuat B. (M.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. (M.) 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
(M.) 

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

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

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. (M.) 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. (M.) 

KONYA 
Bekir B. 
Fuat B. 

Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Musa Kâzım B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M.) 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B? 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. (M.) 
Yakup Kadri B. (M.) 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 

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

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

ORDU 
Recai B. (M.) 

RİZE 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

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

SİVAS 
Rahmi B. 
Şemsettin B. (M.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 

URFA 
Ali B. 
Saffet B. (M.) 

VAN 
Hakkı B. (M.) 
İbrahim B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. (M.) 

[Münhal] 

Elâziz : 1 

»•<« 
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Umum Jandarma Kumandanlığı İle Hariciye Vekâleti 1926 Senei Maliyesi Bütçelerinde Münakale İcrasına 
Dair Kanunun Neticei Arası 

(Nisap yoktur) 

AFYONKARAHİSAR 
izzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA > 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. ; 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

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

287 
126 
125 

0 
1 

160 
1 

[Kabul Edenler] 

1 BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

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

ERTUĞRUL 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Raif B. 

1 ESKİŞEHİR 
1 Ali Ulvi B. 
1 GAZİAY1NTAP 
| Ali Cenanı B. 
1 Şahin B. 
1 GİRESUN 
5 Hacim Muhittin B. 
1 GÜMÜŞANE 
1 Hasan Fehmi B. 

Zeki B. 

HAKKÂRİ 
i Nazmi B. 

ISPARTA 
1 Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İ İSTANBUL 
[ Behiç B. 
I Dr. Refik B. 

Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

1 İZMİR 
| Kâmil B. 

Münir B. 
1 Osmanzade Hamdi B. 

' KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
A)i Nazmi B. 

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

1 KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
Ragıp B. 

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

KÜTAHYA. 
Cevdet B. 
Faik B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Hasan Cavit B. 
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SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Kemal B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SlVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

Muammer B. 
Ziyaettin B. 

SÎVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 

[Müstenkif] 

ERGANİ 

Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

LfRFA 

Refet B. 
Saffet B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 

İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

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

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Kâmil B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. (M.) 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisucumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B. (M.) 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. x 

Mehmet Vasfi B. 
BOZOK 

Avni B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

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

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikti B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
Fevzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Halet B. (M.) 
Münir Hüsrev B. (M.) 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (I. M.) 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) . 
Mükerrem B. (M.) 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 

Ali Rıza B. (1. M.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. ~ 
Fuat B. (M.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. (M.) 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
(M.) 

İZMİR 
Dr. Tevfik Jtüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. ( k . ) 
Kâzım Paşa- (Reis) 
Mehmet Cavit B. (M.) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. (M.) 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. (M.) 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 
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KIRŞEHÎR 
Lûtfi Müfit B« 
Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 
Mustafa B. (M.) 

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

KOZAN 
Ali Sahip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M.) 

MALATYA 
ismet Paşa (Başvekil) 
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MARAS. 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. (M.) 
Yakup Kadri B. (M.) 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Ilyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M.) 

NÎĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebubekir Hazım B. (M.) 

. 1927 C : 1 

ORDU 
Recai B. (M.) 

RtZE 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

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

SİVAS 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B, (M.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 

VAN 
Hakkı B. (M.) 
ibrahim B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. (M.) 

[Münhal] 

Elâziz 

» e « 
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