
DEVRE: II C İ L T : 32 tÇTÎMA SENESİ: IV 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
»-«»-« 

Altmış Üçüncü İçtima 

S .5 .1927 Perşembe 

•" • •a» 

MÜNDERECAT 

1, — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Ziraat Vekâletinin 1926 senesi büt

çesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası. 
(1/1170) 

2. — Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu
na tezyil edilecek mevad hakkında kanun lâyi
hası. (1/1171) 

3. — Müdafaai Milliye Vekâleti Hukuk 
Müşavirliğinin maaşı hakkındaki kanun lâyi
hası. (1/1172) 

4. — Maarif Vekâletinin 1927 senesine 
mevzu bazı tahsisatın mütedavil sermaye ola
rak istimali hakkında kanun lâyihası. (1/1173) 

5. — Maarif Vekâletinin 1926 senesi büt
çesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası. 
(1/1174) 

TekHfler 
Ig — Gaziantep Me-busu Ahmet Remzi Be

yin, mulbadeleye talbi ahaliye verilecek emvali 

Sayfa 
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33 

33 
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gayri menikule hakkındaki kanunun tadiline 
dair teklifi 'kanunisi. (2/649) 

Mazbatalar 
1. — Hacı Ali Oğlu Mustafanın affı hak

kında (3/929) numaralı Başvdkalet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası. 

2. — Tahsisatı fevkalâde ile memaliki ec-
neibiyeye tahsil için gönderilecek zabitanı bah
riyenin tahsisat ve harcırah ve sairesi hakkın
daki kamunu muvakkatin lağviine dair (1/941) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

3. — Rize Vilâyeti ile Borçka nahiyesinde 
fındık, portakal, limon, mandalin, çay ve dut 
yetiştirilmesi hakkındaki kanunun dördüncü 
maddesinde mezkûr müddetin temdidine dair 
(1/1069) numaralı Kanun lâyihası ve Ziraat 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbatala
rı. 

Sayfa 
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Sayfa 
4. — Jandarma Zabıtan Mektebinden neş

et eden zabit vekilleri ile hesap memur ve 
muavinlerine elbise ve teçhizat bedeli itası hak
kında. (1/1157) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

5. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince 
yeniden yaptırılacak binalar için iki milyon 
liraya kadar taâhlhüdat icrasına mezuniyet ita
sı hakkında. (l/M 22) numaralı kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

6. — Ankara - Sivas demiryolu memurla
rından Doktor Nurettin Bey ve dört refiki 
haklarında mülkiye heyeti mahsusasınca ve
rilen kararın mugayiri kanun olduğuna dair 
İstida Encümeni mazbatası. 

7. — Ticaretle iştigal ettiğinden dolayı 
Avukatlık Kanununun dördüncü maddesi mu
cibince icrayı vekâletten men edilen Hüsnü 
Bey hakkında İstida Encümeni mazbatası, 

8. — Pamuklara ariz olan haşerat ve emra
zın imha ve tedavisine ve tohumlarının ıslâ
hına mütedair kanunun bazı mevadının tadi
li hakkında. (1/906) numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye ve Ziraat Encümenleri mazbataları. 

9. — İtilâf devletleri tarafından bilâbedel 
işgal edilmiş olan mebaninin işgal müddetince 
tahakkuk etmiş olan vergilerinin affı hakkın
da. (1/836) numaralı kanun lâyihası ve Ma
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 

10. — Çankırı Mebusu Talat Beyin, mü-
zayedis ve münakaşa ve liıhalat kanununun 7 
nci maddesinin tadili hakkında (2/562) numa
ralı teklifi kanunisi ve reddine dair Bütçe En
cümeni mraztoatası. 

3. — SUALLER 

1. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, 
harekâtı milliyeye iştirak etmemiş olan me
murin için teşekkül eden heyetin bir senelik 
faaliyetine dair şifahi sual takriri. 

2. — Bolu Mebusu Vasfi Beyin, Bolu or
manları için bir sene müddetle verilen obsiyon 
hakkında şifahi sual takriri. 
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4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ 
UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Genç dernekleri teşkili hakkındaki 
kanun lâyihasının iadesine dıair Başvekâlet 
tezkeresi. 

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin ha
mil bulunduğu İstiklâl madalyası şeridinin 
yeşil - kırmızıya tahvil hakkında Büyük Mil
let Meclisti Riyaseti tezkeresi. 
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35 

35 

4. — Antalya Mebusu Murat Beyin me
zuniyeti hakkında Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi. 

5. — Kırşehir Mebusu Merhum Ali Rıza 
Beyin bir senelik muhassasatının ikramiye 
olarak ailesine itası hakkında Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Muvazzaf tabiplerin mektep doktor
luğunu ifa edebilmelerine dair (1/1100)) numa
ralı kanun lâyihasiyle 1341 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun 61 nci maddesinin toi-. 
rinci fıkrası hükmü, Hazine ile Divanı Muha
sebat arasında ihtilâf hudusuna sebebiyet 
verdiğinden bir kararı tefsiri ittihazı hakkın
da (3/876) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

2. — Memurin Kanununun birinci mu
vakkat maddesinin tadili hakkında Muvaze
nei Maliye Encümeniinin teklif ve mazbatası. 

35 

3. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezu
niyetleri hakkında Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi. 35:36 

36 

36 

36 
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3. — Maliye, Hariciye, Sıhhiye Vekâletle
ri ile Varidatı Mahsusa, Rüsumat, İskân Mü-
diriyeti Umumıiyeleri, Umum Jandarma Ku
mandanlığı ve Diyanet İşleri Riyaseti 1926 
senesi bütçelerinde münakale icrasına dair 
Başvekâletten gelen (1/1140), (1/1161), 
(1/1151), (1/1156), (1/1144), 1/1158), (1/1145), 
(1/1143) numaralı kanun lâyihaları ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 40:50,62:64 
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4. — Mukavele ve şartname fiyatları hak
kında (1/932) numaralı kanun lâyihası ve Ka
varam ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

5. — Kamplara iştirak edecek talebe ve 
muallimlerin iaşesi hakkında (1/1135) numa
ralı kanun lâyihası ve Maarif ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

Sayfa 

50:52 

52:55 

6. — Mektep pansiyonlarının idaresi hak
kında (1/1099) numaralı kanun lâyihası ve 
Maarif ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

7. — Mücadelei mâliyeye iştirak etmeyen 
memurîn hakkındaki kanunun tefsirine dair 
(3/915) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Da
hiliye ve Adliye Encümenleri mazbataları. 

Sayfa 

55:58 

58:61 

BİRİNCİ CELSE 

Bedii Muzakerat; Saat : 14,20 

REİS : Ref et Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zo^guHak), Hakfcı Bey (Van) 

REİS — Efendim celse açılmıştır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REÎS — Zaptı sabık hulâsasını, okutuyorum. 
Altmış İkindi İnikat 

2 Mayıs 1927 Pazartesi 
Bî/ınci Celse 

Refet Beyin Riyaısetleriyle akdölunarak zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide hak
kında icap eden muamele ifa edildi. 

Badehu ruzn'ameye geçilerek Meclis dahilî nizam-
nıamesü müzakere ve intaç olundu. 

Filoksera Kanununu muaddıil kanun lâyihası mü
zakere ve üç madde kabul edildi. Dördüncü madde 
Bütçe Encümenine tevdi ve mütebaki maddelerin 
müzakeresi vekilin huzuruna talik olundu. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin makam tah
sisatına, Ankara'da inşa olunacak bazı mebanıii as

keriyeye, hakkı rükuba malik zabitan ve memurini 
askeriyeye, yataklı ve yemekli vagonlara ve hariç
ten getirilen glüten mamulâtma müteallik teklif ve 
lâyihaların birinci müzakereleri icra edildi. 

Sunî civitlerin gümrük resmi hakkındaki fıkrai 
tef siriye aynen kabul olundu. 

Aşar nizamnamesinin ahkâmı dairesinde vaki 'bir 
iltizam bedelinden tenzilât icrasını natık ilâm hak
kındaki mazbata müzakere ve Bütçe Encümenine 
havale edildi ve müteakiben çarşamba günü toplanıl
mak üzere inikada hitam verildi. 

Dahilî nizamname mucibince inikat perşembe gü
nüne tehir edilmiştir. 

REİS — Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 

/. — Ziraat Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde 
münakale icrasına dair kanun lâyihası. (1/1170) 

REÎS — Bütçe Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununa tez
yit edilecek mevad hakkında kanun lâyihası. (1/1171) 

RBJS — Adliye Encümenine tevdi ediyoruz. 
3. — Müdafaai Milliye Vekâleti Hukuk Müşavir

liğinin maaşı hakkındaki kanun lâyihası. (1/1172) 
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'REİS — Müdafaai Milliye ve Bütçe Encümenle
rine havale ediyoruz. 

4. — Maarif Vekâletinin 1927 senesine mevzu 
bazı tahsisatın mütedavil sermaye olarak istimali 
hakkında kanun lâyihası. (111173) 

•REıîlS — Maarif ve Bütçe Encümenlerine havale 
ediyoruz. 

5. — Maarif Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde 
münakale icrasına dair kanun lâyihası. (111174) 

REİS — Bütçe Encümenine ıteVdi ediyoruz. 

Teklifler 
1, — Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Beyin, 

mübadeleye tabi ahaliye verilecek emvali gayri men
kule hakkındaki kanunun tadiline dair teklifi kanu
nisi. (2/649) 

REİİS — Dahiliye ve Bütçe Encümenlerine hava
le ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Hacı Ali Oğlu Mustafanın affı hakkında 

(3/929) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — Tahsisatı fevkalâde ile memaliki ecnebiyeye 

tahsil için gönderilecek zabitanı bahriyenin tahsisat 
ve harcırah ve sairesi hakkındaki kanunu muvakka
tin lağvine dair (a/941) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİİS — Ruznameye alıyoruz. 
3. — Rize Vilâyeti ile Borçka nahiyesinde fındık, 

portakal, limon, mandolin, çay ve dut yetiştirilmesi 
hakkındaki kanunun dördüncü maddesinde mezkûr 
müddetin temdidine dair (1/1069) numaralı Kanun 
lâyihası ve Ziraat ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
4. — Jandarma Zabitan Mektebinden neşet eden 

zabit vekilleri ile hesap memur ve muavinlerine el

bise ve teçhizat bedeli itası hakkında. (1/1157) numa
ralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 

'REİS — Ruznameye alıyoruz. 
5. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesince yeniden 

yaptırılacak binalar için iki milyon liraya kadar taah-
hüdat icrasına mezuniyet itası hakkında. (1/1122) 
numaralı karıun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
6. — Ankara - Sivas demiryolu memurlarından 

Doktor Nurettin Bey ve dört refiki haklarında mül
kiye heyeti mahsusasınca verilen kararın mugayiri 
kanun olduğuna dair istida Encümeni mazbatası. 

'REİİS — Ruznameye alıyoruz. 
7. — Ticaretle iştigal ettiğinden dolayı Avukatlık 

Kanununun dördüncü maddesi mucibince icrayı ve
kâletten men edilen Hüsnü Bey hakkında İstida En
cümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
8. — Pamuklara ariz olan haşerat ve emrazın im

ha ve tedavisine ve tohumlarının ıslâhına mütedair 
kanunun bazı mevadının tadili hakkında. (1/906) 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve Ziraat Encü
menleri mazbataları. 

REİİS — Ruznameye alıyoruz. 
9. — İtilâf devletleri tarafından bilâbedel işgal 

edilmiş olan mebaninin işgal müddetince tahakkuk 
etmiş olan vergilerinin affı hakkında. (11836) numa
ralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye allıyoruz. 
10. — Çankırı Mebusu Talat Beyin, müzayede ve 

münakaşa ve ihalat kanununun 7 nci maddesinin ta
dili hakkında. (2/562) numaralı teklifi kanunisi ve 
reddine dair Bütçe Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

3. — SUALLER 

/. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, harekâtı 
milUyeye iştirak etmemiş olan memurin için teşekkül 
eden heyetin bir senelik faaliyetine dair şifahi sual 
takriri. 

(REİİS — Dahiliye Vekâletine gönderiyoruz. 

2. — Bolu Mebusu Vasfi Beyin, Bolu ormanları 
için bir sene müddetle verilen obsiyon hakkında şi
fahi sual takriri. 

REİS — Ziraat Vekâletine gönderiyoruz. 

34 — 
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4. — RİYASET DİVANİNİN Hl 

/ . — Genç Dernekleri teşkil hakkındaki kanun 
lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

REİIS — Tezkere okunacakltır. 
(Büyük Millet (Meclisi Riyaseti Celilesine 

9 Mart 1927 tarih ve 958 numaralı tezkere ile Ri
yaseti Celilelerine takdim kılınan Genç Dernekleri 
teşkili hakkındaki kanun lâyihasının yeniden tetkik 
edilmek üzere istirdadına Maarif Vekâletince lüzum 
gösterilmektedir. Mukltezasının ifa ve neticesinin işa
rına müsaade buyurulmasını aica elderim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Alelusul gönderiyoruz efendim. 

2. — İstajıbul Mebusu Âli Rıza Beyin hamil bu
lunduğu istiklâl madalyası şeridinin yeşil - kırmızıya 
tahvili hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti Tez
keresi. 

REIÎS — Tezkereyi okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 
istanbul Mebusu Ali Rıza Bey 1336 senesi ni

sanının ikinci günü Ankara'ya muvasalatla Ordu hi-
dematına dahil olmuş ve Birindi Büyük Millet Mec
lisi azalığına tarihi intihabı olan 17 Eylül 1327 tari
hine kadar vaki hidematından dolayı kırmızı kurde-
lalı ve Birinci Büyük «Millet Meclisi azası olması iti
bariyle ide yeşil fcurdelalı istiklâl madalyasiyle taltif 
edilmiş olduğundan vesikasının kırmızı yeşil şeritliye 
talhvili Heyeti Umumiyehin nazarı tasvibine arz olu
nur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

RiBİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

3. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyet
leri Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Tezkereyi 'okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer azayi kirammın hizala

rında muharrer müddetlerle mezun adları Divanı Ri
yasetin 3 . 5 . 19!27 tarihinde münaki't sekizinci içti-
maında tensip edilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umu-
miyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

TCTİ UMUMİYEYE MARUZATI 

ZİYAETTİN BEY (Erzurum) — (bir ay) hafta
lığına binaen tabip raporuna müsteniden 

(REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

AHMET İFFET BEY (Ertuğrul) — (bir ay) 
hastalığına binaen tabip raporuna müsteniden 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmliştir. 

SALİH BEY (Bozök) — (iki ay) rahatsızlığına 
binaen tabig raporuna müsteniden. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir, 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — (bir buçuk ay) 
rahatsızlığına binaen tabip raporuna müsteniden. 

REİS — Kabul edenler el kalldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — (bir ay) 
rahatsızlığına binaen tabip raporuna müsteniden. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir, 

HACI BEKİR BEY (Konya) — '(iki ay) rahatsız
lığına binaen tabip raporuna müsteniden. 

REİS — Kabul edenler el kalldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın,. Kabul edilmiştir. 

ŞEMSETTİN BEY (Sivas) — (on beş gün) ra
hatsızlığına binaen tabip raporuna müsteniden. 

REİS — Kabul edenler el kaldırışın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

BEDİR BEY (Malatya) — (bir ay) rahatsızlığı
na binaen tabip raporuna müsteniden. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edİkniştir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — (bir buçuk ay) ra
hatsızlığına ve ailevi maazeretine binaen. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

ŞEFİK BEY ı(Trabzon) — (bir buçuk ay) rahat
sızlığına binaen maazereitine müsteniden. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

MÜNİR HÜSREV -BEY (Erzurum) — (bir ay) 
ailevi maazeretine binaen 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir, 

35 — 
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CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — <(Elli 
bir gün) maazeretine "binaen mahsup. 

REİS — Kabul edenler el kaldıranı.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

4. — Antalya Mebusu Murat Beyin mezuniyeti 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

IRBİS — Tezkere okunacaktın 

Heyeti Umumiyeye 

4 Mart 1927 tarihinde mezuniyeti Mtam bulmuş 
olan Antalya Mebusu Murat Beyin üç hafta temdidi 
mezuniyet talebi Divanı Riyasetin 3 . 5 . T927 tari
hinde münakit sekizinci içltımaında tezekkür edilmiş 
ve maazereti temdidi mezuniyete gayri kâfi addedi-

REİS — Müzakere edilecek mevadda geçiyoruz. 
Ruznamenin ilk altı maddesinin ikinci müzakereleri 
zamanı henüz vürut etmemiştir. Yedinci maddedeki 
Türkiye Cumhuriyeti ile Esfonya Cumhuriyeti ara
sında münakit muhadenet muahedenamesi hakkındaki 
kanun lâyihasını müzakere edeceğiz. Başvekil na
mına kimse var mı efendim? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hariciye Ve
kili Beyefendi Mecliste mevcut değildirler. 

REİS — Geldiği zaman müzakere ederiz. Diğer 
maddeye geçiyoruz.; 

/. — Muvazzaf tabiplerin mektep doktorluğunu 
ifa edebilmelerine âdir {1/1100) numaralı kamın lâ-
yihasiyle 1341 senesi Muvazeneli Umumiye iKanunun 
61 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü, hazine 
ile Divanı Muhasebat Arasında ihtilâf hudusuna sebe
biyet verdiğinden 'bir kararı tefsiri ittihazı hakkında 
(3/876) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

RlfiHS — Okunacaktır. 

lerek kabul edilmemiştir. Keyfiyet Heyeti Umumi-
yenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

REİS — Kabul edenler el kaldırsin.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilardıştir. (Vaziyeti ne 
oldu sesleri). 

Vaziyeti nizamname gösterir. 

5. — Kırşehir'i Mebusu Merhum Ali Rıza Beyin 
bir senelik muhassasatının ikramiye olarak ailesine 
itası hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezke
resi. 

— Bütçe Encümenine havale ediyoruz. 

Muvazzaf Tabiplerin Mektep Doktorluğu İfa Ede-
bjhnelerinje Dair (1/ıMOO) Numaralı Kamun Lâyiha-
siyle 1341 Senesi Muvazenei Umumiliye Kanununun 
Altmış Birinci Maddesiidin Birinci Fıkrası Hükmü, 
Hazine ile Divanı Muhasebat Arasında İhtilâf Hu-
dusıunıa Sebebiyet Verdiğinden Bir Kararı Tefislkli 
İttihaz Hakkında (3/876) Numaralı Başvekâlet Tez

keresi ve Muvazenei Malye Encümeni; Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet 
Müsteşarlığı 

Adet 
6/976 

10 . Mart . 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

'Muvazzaf tabiplerin mektebin doktorluğunu ifa 
edebilecekleri hakkında Maarif Vekâleti Celilesince 
tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 5 Mart 1927 
tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas-

REIS 

5. — MÜZAKERE EDİIJEN M E V A D 
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vîp olunan kanun lâytiıhasiyle esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
îsme< 

Esbabı Mucibe 
1926 senesi Müvazenei Umumiye Kanununun 1341 

senesi 'Mart muvakkat bütçesi kısmının 66 nci mad
desinde muvazzaf tabiplerden 1341 senesinde mekâti
bi umumiyede hidematı sıhhiye ve tıbbiye ifa edenle
re hizmetlerine mukabil bütçelerinde maaş ve ücret 
namiyle mulhassas mebaliğ tediye olunacağı zikredil
mekte olduğundan ve Divanı Muhasebatça da bu kay
dın münhasıran 13141 senesinde merî olduğu 'beyan 
edildiğinden halen müstahdem olan mektep tabiple
rine ücret verilememektedir. Esasen memlekette kâfi 
derecede hususi tabip bulunmadığından ve bilhassa 
birçok vilâyat merkezlerinde hiçbir hususi tabip mev
cut olmadığından mekteplerimiz tababetlerinin mu
vazzaf etıbbaya teVdii zaruri bulunmaktadır. Aksi 
takdirde mektepler dokfcorsuzluğa mahkûmdur. Büt
çesinde iptidasından itibaren muvazzaf bulunan mek
tep tabiplerine istihkak kesibeyledükleri ücret ve maaş
ları tediye edebilmek ve atiyen mekteplerimizin tabip-
siz kalmamalarını temin eylemek üzere merbuten tak
dim kılınan lâyihai kanuniyenin Meclisi Âliye tevdiini 
'istirham eylerim efendim. 

28 Şubat 1927 
Maarif Vekâleti Vekili 

Doktor Refik 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet Şubat 1927 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet: 6/608 

Büyük Millet 'Meclisi Riyaseti Celdlesine 
1926 senesi Müvazenei Umumiye Kanununun 

19 ncu maddesiyle devamı meriyeti kabul olunan 
1341 senesi Müvazenei Umumiye Kanununun 61 nci 
maddesinin birinci fıkrası hükmü Hazine ile Divanı 
(Muhasebat arasında İhtilâf hudusuna sebebiyet verdi
ğinden keyfiyetin halli için bir kararı tefsiri ittihazı 
hakkında Maliye Vekâleti Celilesinden yazılan 5 Şu
bat 1927 tarih ve (37144/43) numaralı tezkere sureti 
musaddakası leffen arz ve takdim kılınmıştır. 

Müktezasittin ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
1927 senesi Müvazenei Umumiye Kanununun on 

dokuzuncu maddesiyle devamı meriyeti kabul olunan 
ve mekâtibi umumiyede hidematı sıhhiye ifa edecek 
etibbayı muvazzafaya kendi tertiplerinden ücret itası
nı âmir bulunan üç yüz kırk bir senesi Müvazenei 

^Umumiye Kanununun 61 nci maddesinin birinci fık
rası mucibince tanzim edilmiş olan ita emirlerinin mu-
rakıplıklarca vizeden imtina edilmekte olduğunu bazı 
memurîni maliyeden alınan tahrirat münderecatmdan 
anlaşılmakla keyfiyet Divanı Muhasebat Riyasetine 
yazılmıştı. Cevaben varit olan tezkerede; 1341 senesi 
Müvazenei Umumiye Kanununun mezkûr maddesin
de «muvazzaf tabiplerden 1341 senesinde mekâtibi 
umumiyede hidematı sıhhiye ifa edenlere hizmetleri
ne mukabil bütçelerinde maaş' veya ücret namı ile 
muhassas mebaliğ tediye olunur» denilerek muvazzaf 
tabiplerden mekâtibi umumiyede hidematı sıhhiye ifa 
edeceklere bütçelerinde maaş veya ücret olarak mu
hassas mebaliğin tesviyesi hakkındaki müsaadenin 1341 
senesinde tabiri sarihiyle takyit edilmiş bulunmasına 
mebni 1341 senesi için tatbiki tasrih edilen mekâtibi 
umumiyede hidematı sıhhiye ifa edecek muvazzaf ta
bipler hakkındaki müsaadenin senini âtiyede devamı 
tatbikine mahal olamayacağı bildirilmiştir. Halbuki 
salifürarz 61 nci madde hükmünün 1926 senesi Mü
vazenei Umumiye Kanununun 19 ncu maddesiyle ka
bul edilmiş olan «H» cetvelinde ibka edilmiş olması
na nazaran fıkrai maruza hükmünün senei haliyede 
de devamı meriyeti iktiza eylemekte olduğundan Ha
zine ile Divanı Muhasebat arasında tahaddüs eden iş
bu ihtilâfın tefsiren halli için keyfiyetin Meclisi Âliye 
arzına müsaadei devletleri rica olunur efendim. 

5 Şubat 1927 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Müvazenei Maliye Encümeni 

Adet 
3/876 Karar Numarası 

1/1100 Kayıt Numarası 
114 

Müvazenei Maliye Bncüımıenıi ''Mazbatası 
1341 senei maliyesi Müvazenei Umumiye Kanu

nunun 61 nci maddesinin hükmünün 1926 senei ma
liyesi zarfında da tatbik olunup olunmayacağı hak
kında Hazine ile Divanı Muhasebat arasında mütehad-
dis ihtilâfın tefsiren halli lüzumuna dair Başvekâlet
ten varit olup 14 Şubat 1927 tarihli Heyeti Umumiye 
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içtimaında Encümenimize "havale buyurulan tezkere ile 
muvazzaf tabiplerden mekâtibi umumiyede hidematı 
sıhhiye ve tıbbiye ifa edenlere verilecek muhassasat 
hakkında olup kezalik Heyeti Umumiyenin 14.3.1927 
tarihli içtimaında Encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihası Maarif Vekâleti Müsteşarı Nafi Atuf 
Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Muvazzaf tabiplerden 1341 senesinde mekâtibi 
umumiyede hidematı sıhhiye ve tıbbiye ifa edenlere 
hizmetlerine mukabil bütçelerinde maaş veya ücret 
namiyle muhassas mebaliğin tediye olunacağı 1341 se-
nei maliyesi Muvazenei Umumiye Kanununun 61 nci 
maddesi hükmü iktizasından ise de madde metnindeki 
1341 kaydına nazaran 'bu maddei kanuniye hükmünün 
1926 senei maliyesinde tatbik olunamadığı anlaşılmış 
ve hususî tabibi mevcut olmayan uzak mahallerdeki 
mekâtibi umumiyeye ait hidematı sıhhiyenin ifası için 
muvazzaf tabiplerden istifade edilmesi mecburiyetin
den daha bir çok zamanlar istiğna da hâsıl olama
yacağı bedihî bulunmuş olduğundan tefsiren halli 
mümkün görülmeyen bu mesele hakkında teklif olu
nan lâyihai kanuniyenin bazı tadilâtla bilkabul He
yeti Umumiyeye arz ve takdimine karar verilmiştir. 

27 Nisan 1927 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 
Aza 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Aza 
Çorum 

Mühendis Ziya Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Hükümıatıiın! Tekljifıi 

Muvazzaf Tabiplerin Mektebin Doktorluğunu ifa 
Edebileceklerine Dair Kanun Layihası 

Birinci Madde — Muvazzaf tabiplerden mekâti
bi umumiyede hidematı sıhhiye ve tıbbiye ifa eden
lere mukabil bütçelerinde maaş veya ücret namiyle 
muhassas mebaliğ tediye olunur. 

Reis 
Çatalca 
Şakir 
Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

İkinci Madde — Bu kanun 1926 senesi Haziran 
iptidasından muteberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun icrasına Maarif 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Doktor Refik 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabiti 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümenimin Tadili 

Muvazzaf Tabiplerden Mekâtibi Umumiye Tababet
lerini İfa Edenlere Verilecek Ücret Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Muvazzaf tabiplerden mekâtibi 
umumiye tababetlerini ifa edenlere bu hidemat için 
kadroda muhassas mebaliğ ücret olarak tediye olu
nur. 

İkinci Madde — 1926 senei maliyesi iptidasından 
itibaren mekâtibi umumiye tababetlerini ifa edenler 
hakkında dahi birinci madde ahkâmı tatbik olunur. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS 
efendim? 

Sıhhiye Vekili namına kimse var mı 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Sıhhiyeye ait değil, Maarife aittir efen
dim. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın... Kaıbul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Muvazzaf Tabiplerden Mekâtibi Umumiye Tababet-
teriM İfa Edenlere Verilecek Ücret Hakkımda Kanun 

Birinci Madde — Muvazzaf tabiplerden mekâtibi 
umumiye tababetlerini ifa edenlere bu hidemat için 
kadroda muhassas mebaliğ ücret olarak tediye olu
nur. 
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REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Birin
ci maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — 1926 senei maliyesi iptidasından 
itibaren mekâtibi umumiye tababetlerini ifa edenler 
hakkında dahi birinci madde ahkâmı tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini ka'bul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Ruznamenin diğer maddesindeki layihanın mü
zakeresine geçiyoruz. 

2. — Memurin Kanununun birinci muvakkat 
maddesinin tadili hakkında Muvazenei Maliye Encü
meninin teklif ve mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Memurin Kanununun Birinci Muvakkat Maddessi-
nıin Tadili Hajkkıoda Muvazene! Maliye Encümıeni-

ntin (2/648) Numaralı Teklif ve Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
108 Karar Numarası 

1/991 Kayıt Numarası 

Muvazenei Maliliye Bnıcüımıanıi Maızıbaıtiaısı 

Riyaseti Celileye 
1927 senei maliyesi Muvazenei Umumiye Kanu

nuna ait dokuzuncu maddenin Heyeti Umumiyede 
müzakeresi esnasında Biga Mebusu Şükrü Beyin sa-
lifülarz madde mucibince Memurin Kanununun tat
bik hükmü tecil olunan yetmiş ikinci, maddesiyle 
1927 senei maliyesi iptidasından itibaren tatbik edi

lecek olan maddeleri arasındaki birinci muvakkat 
madde hükmünün sureti telifi hakkındaki takriri ile 
Ankara Mebusu İhsan Bey ve rüfekasının 37 nci 
maddenin yerli memurlara teşmiline ait takriri En
cümenimize havale buyurulmakla bu bapta Heyeti 
Umumiyede cereyan eden müzakerat nazarı itibara 
alınarak tetkikat icra kılındı. Evvel emirde Ankara 
Mebusu İhsan Beyefendi ve rüfekası tarafından 37 
nci maddenin yerli memurlara da teşmiline müteallik 
olarak verilen takririn 37 nci maddenin tadili hakkın
da mumaileyh tarafından verilip Layiha Encümenin
ce şayanı müzakere görülen ve ahiren Encümenimi
ze havale buyurulan teklifi kanuni ile birlikte mü
talaa ve tetkik edilmek üzere tefriki muvafık görüldü. 

Biga Mebusu Şükrü Beyin takriri dokuzuncu mad
denin Encümene tevdiine müteallik ise de Heyeti Ce-
lilede vaki olan beyanatı memurinden gerek vazife 
başında bulunanlardan gerek müstafi veya mazul 
olanlardan sicilleri itibariyle kendilerinden istifade 
olunamayacaklarla acizleri ve kabiliyetsizlikleri tahak
kuk edenlerin sureti tekaütlerinden bahis bulunan Me
murin Kanununun birinci muvakkat maddesine ma
tuf bulunmaktadır. Filhakika bu maddenin dördüncü 
fıkrasında (yirmi beş seneyi ikmal eden veya daha 
fazla hizmeti olanlar hakkında işbu kanunun diğer ah
kâmı cari olur) denilmiş olmasına ve yirmi beş sene 
hizmet eden memura tahsis olunacak tekaüt maaşı 
hakkındaki 72 nci madde hükmü ise tecil edilmiş ol
makla beraber hasbettasfiye tekaüt edilecek memura 
tahsisi lâzım gelen maaş miktarının otuz sene hizmet 
eden ve tekaüdünü talep ettiği halde Memurin Ka
nununun tekaüde müteallik ahkâmı maliyesinin müec
cel olması dolayısiyle haklarında 11 Ağustos 1325 ta
rihli Mülkiye Tekaüt Kanunu ahkâmı tatbiki zarurî 
bulunan mütekaidine tahsis edilecek maaş miktarını 
mütecaviz bulunmasına binaen bu noktada bir haddi 
itidal tayini Encümenimizce de lüzum görülmüş ve 
bu itibarla mumaileyhin temas ettiği veçhile mezkûr 
muvakkat maddenin tadili zarureti hissolunmuştur. 
Maddei mezkûrenin müddeti hizmeti yirmi beş sene
yi mütecaviz olanlar hakkındaki hükmü Memurin 
Kanununun 72 nci maddesinin tecili üzerine 11 Ağus
tos 1325 tarihli Mülkiye Tekaüt Kanunu ahkâmına 
ricat etmek lüzumunu tevlit ettiği gibi maddedeki yir
mi beş seneden dûn hizmeti olanlara müteallik ahkâm 
da 11 Ağustos minh tarihli kanun ile mütevazin bu
lundurulmak lâzimei müsavat olmakla maddeyi mez
kûrenin bu dairede tadili nazarı itibara alınarak ona 

— 39 — 



t : 63 5 . 5 , 1M7 C : 1 

göre merbut lâyihai kanuniyei ihzar ve Heyeti Umu-
miyeye arz ve takdim kılınmıştır. 24 Nisan 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 
•Aza 
izmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Diyarbe'kir 
Şeref 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 
Aza 

ıBozok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Kütahya 
Faik 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

18 Mart 1926 Tarihli ve 788 Numaraâ Memuritn 
Kanununun Dinindi Muvakkat Maddesıinîm Tadıilli 

Hakkında, Kanun 

Birinci Madde — 18 Mart 1926 tarihli 788 numa
ralı Memurin Kanununun 'birinci muvakkat maddesi 
berveçhi zîr tadil olunmuştur. 

Memurinden gerek vazife başında bulunsun gerek 
müstafi veya mazul olsun sicilleri itibariyle kendile
rinden istifade olunamayanlarla acizleri tahakkuk 
edenler haklarında işbu kanunun neşri tarihinden iti
baren üç sene zarfında berveçhi âti muamele ifa olu
nur. 

On beş seneyi ikmal edenler son on senede aldığı 
memuriyet maaşı yekûnunun yüz yirmide birinin yani 
miktarı vasatii şehrîsinin yüzde yirmisiyle tekaüde 
sevk edilirler. On 'beş seneden ziyade müddeti hizme
tin beher senesi için bu yüzde yirminin onda biri 
ilâve olunur. Yirmi beş sene ve daha ziyade hizmeti 
olanlar hakkında 11 Ağustos 1325 tarihli Kanunun ah
kâmı caridir. On beş seneyi ikmal etmeyenlerin her 
hizmet senesine mukabil 'bir maaşı aslî nispetinde 
ikramiye verilir. 

İkinci Madde — Bu kanun 1927 senesi haziranı 
iptidasından muteberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? <jHayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 

edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

18 Mart 1926 Tarihli ve 788 Numaralı Memurin 
Kanununun Birinci Muvakkat Maddesinin Tadili 

Hakkında Kanun 
Birinci Madde — 18 Mart 1926 tarihli ve 788 nu

maralı Memurin Kanununun birinci muvakkat mad
desi berveçhizîr tadil olunmuştur : 

Memurinden gerek vazife başında bulunsun gerek 
müstafi veya mazul olsun sicilleri itibariyle kendile
rinden istifade olunamayanlar ile acizleri tahakkuk 
edenler haklarında işbu kanunun neşri tarihinden iti
baren üç sene zarfında berveçhiâti muamele ifa olu
nur : 

On beş seneyi ikmal edenler son on senede aldığı 
memuriyet maaşı yekûnunun yüz yirmide birinin ya
ni miktarı vasatii şehrîsinin yüzde, yirmisi ile tekaüde 
sevk edilirler. On beş seneden ziyade hizmetin beher 
senesi için bu yüzde yirminin onda 'biri ilâve olunur. 
Yirmi beş sene ve daha ziyade hizmeti olanlar hak
kında 11 Ağustos 1325 tarihli Kanun ahkâmı caridir. 
On beş seneyi ikmal etmeyenlerin her hizmet senesi
ne mukabil bir maaşı aslî nispette ikramiye verilir. 

RElS — Madde hakkında söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri) Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ikinci Madde — Bu kanun 1927 senesi Haziranı 
iptidasından muteberdir. 

REİS — ikinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Maliye, Hariciye, Sıhhiye Vekâletleri ile Va
ridatı Mahsusa, Rüsumat, İskân Müdüriyeti Umumi-
yeleri, Umum Jandarma Kumandanlığı ve Diyanet İş
leri Riyaseti 1926 senesi bütçelerinde münakale icra
sına dair ' Başvekâletten gelen (1/1156), (1/1144), 
(1/1158), (1/1145), (1/1143), (1/1140), (1/1161), 
(1/1151) numaralı kanun lâyihaları ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır. 
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Maliye, Hariciye, Sıhihiye Vekâletleri İle Varidatı 
Mahsusa, Rüsumat, İskân Müdıiriyeti Umurniyele-
rî, Umum Jandarma Kumandanlığı ve Diyanet İş
leri Riyaseti 1926 Senesi Bütçelerinde Münakale ic
rasına Oalir Başvekâletten Gelen (11140), (1/1.161), 
(1/1151), (1/1156), (1/1144), (1/1158), (1/1145), 
(1/1143) Numiaralı Kanon Lâyilıialliarı ve Mıuvaıze-

niei Maûiye Encümeni Maızbaıüaisıı 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 14 Nisan 1927 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
1478 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

'Maliye Bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri beyninde 
münakale icrası hakkında Maliye Vekâleti Celilesince 
tanzim edilen ve icra Vekilleri Heyeitnin 29 Mart 
1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe maz
batasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
İsmet 

Eslbalbı Mucibe 

Geçen sene yapılan varidat teşkilâtı kadrosunun 
ihtiyaçltan fazla olduğu tatbikat neticesinde anlaşıl
ması hasebiyle birçok memuriyetlerin lağvı zarureti 
hâsıl olduğundan senei haliye bütçesinin 65 nci me
murini mazule faslına mevzu tahsisat memurini ma-
zulenin ancak birinci altı aylık ihtiyacını temin eyle
diği ve ikinci altı aylılktan Kânunuevvel ve Kânunu
sani ayları için' de memuriyete tayin olunanlardan 
bakiye kalan tahsisatın terikisiyle temini maslahat 
edildiği ve lağvı memuriyet hasebiyle tahsisi icap eden 
maaşat için tertibi mezkûre mevzu tahsisat sene gaye
sine kadar ki ihtiyaca tekabül edemeyeceği anlaşıldı
ğından maaşaitı mezkûrenin temini tesviyesi için ta
sarrufu mümlkün olduğu anlaşılan 90 nci faslın birin
ci inşaat ve tamirat tertibinden 5 500 liranın bitten-
zil 65 nci memurini mazule faslına nakli ve müsak
kafat kanunu mucibince vergiden muaf kılınan me-
bariii ziraiyenin mükellefiyeti zımnında ahiren neşro

lunan 7 Şubat 1927 tarihli ve 973 numaralı Kanun 
ahkâmına tevfikan icrası lâzım gelen tadilât için köy
lerde teşekkül edecek komisyonların masarifi karşı
lığı olarak da 74 ncü masarifi müştereke faslının dör
düncü harcırah tertibinden 10 000 liranın bitstenzil 
75 nci ücretli huzur faslının birinci komisyonlar üc
reti tertibine ve kezalik merkez. mefruşatiyle merkez 
ve vilâyat tenvir ve teshin masarifi olarak bütçeye 
mevzu tahsisatın sene nihayetine kadar ibtiyacatı te
mine gayri kâfi olduğundan mezkûr ihtiyacatın te
mini için de 71 nci faslın birinci mefruşat maddesin
den 6 500, ikinci demirbaş maddesinden 1 300 lira
nın bittenz'il 500 lirasının 67 nci faslın birinci mef
ruşat maddesine 4 300 lirasının 68 nci faslın birinci 
tenvir ve teshin maddesine ve 3 000 lirasının da 72 
nci faslın birinci tenvir ve teshin maddesine nakli 
zarurî görülerek tanzim olunan lâyihai kanuniye lef
fen takdim kılınmıştır. 

Maliye Vekâleti 1926 senei maliyesi bütçesinden 
münakale icrasına dair Kanun 

(Birinci madde — Maliye Vekâletinin 1926 senei 
maliyesi bütçesinin merbut cetvelde muharrer fasıl ve 
maddeleri arasında ceman 23 300 liranın münakale
sine mezuniyet verilmiştir. 

İkinci madde — işbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur.' 

29 Mart 1927 

.Başvekil 
İsmet 

Müdafaa Milliye Vekili 
Recep Beyefendi 

İmzada bulunmadı* 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

(Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor TeVfik Rüştü 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat Beyefendi 

imzada bulunmadı. 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafia Vekili 
Behiç 

Dahiliye Vekili 
M. Cemlil 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

'Doktor Refik 

41 
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F, M, 

Cetvel 

NeVî muhassasat 

90 U İnşaat ve tamirat 
65 — Memurini mıazule 
74 4 Harcırah 
75 1 Komisyonlar 
71 1 Mefruşat 
71 2 Demirbaş 
67 II Mefruşat 
68 !1 Tenvir ve teshin 
72 1 Tenvir ve teshin 

Tenzil Zammı 
lâzımgelen lâzımgelen 

5 5W 
0 

10 000 
0 

6500 
1 300 

0 
0 
0 

01 
5 500 

0 
10 000 

0 
0 

500 
4 300 
3 000 

23 300 23 300 

Türkiye Cumhuriyeti 
'Başvekâlet 16 Nisan 1927 

Müsteşarlığı 
\Addt 

'6/1497 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hariciye bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri bey

ninde münakale icrası ve Matbuat Müdiriyeti Umu-
mlyesıi bütçesinden (7 000) liranın imhası hakkında 
Maliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Ve
killeri Heyetinin 29 Mart 1927 tarihli içtimaında te-
ze'kkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâ-
yilhasıyla esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti leffen takdim olunmuştur. 

Müktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasmı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
îsraıet 

Esbabı Mucibe 
Ehemmiyetle hasıl olan lüzum üzerine memurini 

hariciyenin bazılarının merkeze celbi, bazılarının ise 
becayişlerinin icrası iktiza eylemekte olduğundan ve 
halbuki senei hâliye Hariciye bütçesinin 359 ncu fas
lının 3 ncü harcırah maddesi için istihsal olunan 
70 000 Hrâlik tahsisat 3 Nisan 1333 tarihli Harcırah 
Kararnamesine tevfikan yevmiyelerinin bu kere sefir
lere üç yüz, baş şehbenderlerle müsteşarlara iki yüz, 
kâtip ve şehbenderlere yüz elli ve diğer memurine yüz 
kuruş üzerinden kablelharp fii resmi ile Fransız 
frangına tahvilen verildiği ve memurların derecesine 
göre azamî 2 500 - 12 000 kuruş eşya nakliyesi ita 

edildiği ve kurye ile bazı memurlara yataksız bilet 
ücreti verilmekte olduğu nazarı dikkate alınarak 
vaz edilmiş olduğu halde 5 Haziran 1926 tarihli Ka
nun mucibince bilumum memurine yataklı vagon üc
reti verildiği gibi tayin olunan miktar üzerinden 
seyriiseri ve âdi 'ile nakledebileceği eşyanın nakliye üc
retinin tamamı ve derecelerine göre 800 - 3 200 ku
ruş üzerinden yevmiyeleri bilhesap ita edilmiş oldu
ğundan mezkûr tertibe mevzu tahsisatın ademi kifa
yeti tahakkuk etmiş ve siyaseten lüzumlu olan tayin 
ve tahvillerin icrasına im'kân kalmamıştır. Keyfiyet 
nazarı dikkate alınarak sene nihayetine kadar ki ih
tiyaçtan fazla olduğu tebeyyün eden Matbuat Müdi
riyeti Umumiyesi senei haliye bütçesinin 379 ncu fas
lının ikindi ajans telgraf ücuratı maddesinden yedi 
bin liranın imhasiyle aynı miktar mebaliğin Hariciye 
bütçesinin 359 ncu faslının 3 ncü harcırah maddesine 
tahsisatı munzâmma olarak ilâvesi ve kezalik sene 
nihayetine kadar tasarruf edileceği anlaşılan 357 nci 
faslın ikinci kırtasiye maddesinden iki bin, 360 ncı 
faslın birinci ziyafet maddesinden iki bin ve 361 ncî 
faslın ikinci iane ve iade maddesinden üç bin liranın 
bittenzil salifularz 359 ncu faslın üçüncü harcırah 
maddesine münakalesi zarurî görülmüş ve bu esbaba 
binaen merbut lâyihaii kanuniye tnazlim kılınmıştır. 

Hariciye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinin bazı fasıl 
ve maddeleri beyninde münakale icrasına ve Matbuat 
Müdiriyeti Ömumiyesi bütçesinden yedi bin liranın 

imhasına dair Kanun 

Birinci madde — Matbuat Müdiriyeti Umumi
yesi 1926 senesi bütçesinin 379 ncu ajans tahsisatı 
faslının ikinci ajans telgraf ücreti tertibinden (7 000) 
lira imha ve buna mukabil Hariciye Vekâletinin 359 
ncu masarifi mütenevvia faslının üçüncü harcırah mad
desine (7 000) lira tahsisatı munzâmma olarak ita 
olunmuştur. 

'İkinci madde — Hariciye Vekâletinin 1926 senesi 
bütçesinin 357 nci levazım faslının ikinci kırtasiye 
maddesinden (2 000) ve 360 ncı tahsisatı mahsusa 
faslının birinci ziyafet maddesinden (2 000) ve 361 
nci masarifi mütenevvia faslının ikinci iane ve iade 
maddesinden (3 000) lira bittenzil 359 ncu masarifi 
mütenevvia faslının üçüncü harcırah maddesine mü
nakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Üçüncü madde — Bu kanun neşri tarihinden mu« 
teberdir. 
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iDördüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

Başvdkil 
ismet 

Müdafaa MMye Vefcli 
Recep Beyefendi 

'İmzada bulunmadı. 
Maarif Vdkili 

Mustafa Necati Beyefendi 
imzada bulunmadı. 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Ddktor Tevfik Rüştü 

Ticaret Vdkili 
Mustafa Rahmi 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet 
6/1608 

29 Mart 1927 
Adliye Vekili 
Mahmut Esaıt 
Maliye Vekil 

Mustafa Abdülhalik 

Nafia Vekili 
Behiç 

Dahiliye Vdkili 
M. Cemil. 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vdkili 

Ddktor Refik 

21 Nisan 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti 1926 se-

nes'i bütçesine dili bin liranın tabsli'salfcı munzamma ola
rak itasına ve bazı fasıl ve maddeleri beyninde mü
nakale icrasına dair Maliye Vekâleti Celilesince tan
zim edilen ve icra Vekilleri Heyetinin 13 Nisan 1927 
tarihli içtimaında tezdkkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 

1341 senesinden beri devam edip elyevm sayam 
şükran neticeler istihsal edilmiş olan sıtma mücade
lesinin aynı derecei muvaffakiyetle devamı 'bu hasta
lığa karşı vaki ve safi olarak istimal edilmekte (bu
lunan kininin mdbzulen mevcudiyetine mütevakkıf
tır. Halkın siai hali yerinde olanlar ile fukarayı 
ahali nazarı itibara alınarak ötedenberi devlet ve 
meccani unvaniyle iki kısma tefrik edilmiş olan ki
ninden 4 Nisan 1333 ve 26 nisan 1926 tarih ve 827 
numaralı kanunlarla tedarik ve furuhtu mecburi olan 
devlet kininleri tamamiyle hitam bulmuş olduğu gibi 
meccani kinin miktarı dahi sıtma mücadelesini an

cak bir iki ay kadar idame ettirebilecek bir raddede 
(bulunduğundan sıtma mücadelesinden matlup olan 
neticei katiyenin istihsali için esmanı mukabilinde 
sıtmalı ahaliye satılmak üzere devlet kinini muba
yaası zımnında Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Ve
kâleti 1926 senei maliyesi bütçesinin 395 nci faslının 
birinci hükümet kinini maddesine elli bin liranın tah
sisatı munzamma olarak istihsali ve vilâyat sıhhiye 
İçtimaiye Müdürleri ile sıtma mücadele heyetlerince 
fıkrayı ahaliye meccanen tevzi olunacak kinin için de 
396 ncı sıtma mücadelesi faslına muktazi yüz bin Ve
kâleti müşarünileyha bütçesinin tahsisatı müsait 
olan diğer fasıl ve maddelerinden münakale sure
tiyle temini zarurî görülmüş ve (bu esasa göre tanzim 
olunan lâyihai kanuniye leffen takdim kılınmıştır! 

'Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinin 1926 Se
nei Maliyesi Bütçesine Elli Bin Liranın Tahsisatı 
Munzamma Olarak itasına ve Bazı Fasıl ve Madde
leri Beyninde Ceman Yüz 'Bin Liranın Münakalesine 

Dair Kanun 

'Birinci Madde — 26 Nisan 1926 Tarihli ve 827 
numaralı Kanun mucibince 'Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinin 395 nci 
faslının birinci hükümet kinini maddesine elli bin 
lira tahsisatı munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

İkinci Madde — Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekâleti 1926 senesi bütçesinin merbut cetvelde mu
harrer fasıl ve maddeleri beyninde ceman yüz bin 
liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu-
tdberdir. 

Dördüncü Madde — 'Bu kanunun ahkâmım icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

13 Nisan 1927 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vdkili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 
Ddktor Refik 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Dr. Tevfik Rüştü 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
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îSıMhliyıe ve Muavenetti İçltiimjaJiıye Vekâlefiinıin 19126 
senesi bütçesinin zinde mulharrer fusuJ ve mıevad-
dunldan münakale ionaJsıttua dair cetveli 

Fasıl! 

391 

3*94 

M. 

1 

4 
3 

7 

Nevi Mulhaıssasaıt 

Vıilâyat ayniiyaltı 
sabitesi 
Mefruşat 
Maısarlifü müşterekle 
Harcırah 
(Defatir ve âvraikı 
maitlbua 
Vesaitti naıküiıye' 
masrafı 

Tenızliılıi Zammı 
lâzım lâzıım 
ıgedıen, gelen 

2 000 

ıo om 

l1 0(00 

ı ooo 
3197 '2 Tesisatı ferurjliye ve ' 

allat ve ietvaızımn tılbbiye 17 500 
4Q0 Ecnebi mıülüetasıislarıı il 17 OjOpı 
4Q1 iAvrupıayia gönderıtecek 

etilbba iq 000 
202 flı' Taşra mulessesatı sıîhlhü-

yesıinıe yardım 13 500 
403 4 Sılhthî müze 2 000 
404 6 KJiüçülkl sıJhlhıitye memuru 

mıeikıtepleri 10 000 
4Q4 9 IMıiısikJidhıaneler 116 000 
396 9 ISıihIMye mübadelesi (10(01000 

100 000 '10jQ OOp 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvdkâlet Müsteşarlığı 

lAdet 
6/1473 

ıl4 , 4 . 1927 

Büyülkt Millet Mdcfei Riyaseti Celiestirae 
Varlıda* t Mahsusa Müldiiriyetıi Umumıiyesi 19126 

senıei maliyesi bütlçlesdnıin 'bazı fasıl ve maddelerinde 
müinialkjajle icrası halkıkıında • Maliye Vekâleti Cellesinh 
ce tanzim edilen ve tora Vdkileri Heyetinin 
26 Mart 19217 taıtilhlli ilctilmaında tezekkür ve Meclisli 
âliye arız tasivip olunan kamun lâyihası ile eslbalbı raıu-
cîbe miazbatiasının musaddalk sureti leffen talkdim 
Olunmuştur. 

'Başvekiil 
İsmet 

Ifîsfcalbn Huüibe 
Varidat Mahsusa Müdüriyeti Umumiiıyesi senei 

hal'iye bütçejfain 14Q acı istetme masarifi faslının 

fflk'inci nalkılliye maddesine mevzu 850) 000 İiırldâö af* 
yayın: mevcut baJkıiyei mıuhıassasat sene gayesine taa* 
ıkaıikıi ihtiyaca tekabül edamliyeoeği anlaşılmıştır. 
Terltibi mefkure meVizu talhlsüsatım iademi kıifaıyesd 
hasebiyle tuz; mürettabattı miktarının tenkisi veya 
seMkliyıa'tuı itiehiiıni tuGB satışının azalmasını initac edeceği 
ive binınıetioe tuz varidatının tenakusunu müleddıi ola
cağı oihatite vartidaitı ddvlete tâsümi ıbâdülhî bulunan; 
Ituz mıakliyatıınıın tamiimi ve 1 Hazirandan şiimdıiye to 
dar Çamalltı ve Foça rnemlehalarından seVahdi attv 
Ibarlariınıa seVik edilen 6Q 973 tan tuzum mukabelesi 
mucibince navlunu İe , tahliliye, cemiye ve imMıye 
Ivesaiire ile îzmıir Talhımıil ve Tahliye. Şirlketiine müte-ı 
affilk nakliyattan mütoahaMoik masariıfiatın mahsubu 
Sçira sene njilhayetiinıe kadar tasarrufu mülmıkün bulun
duğu bİhesap tespit olunan meribut cetvelde mu
harrer fasıl ve maddelerden cemajn 60 770 liranın 
salifülartz 140 inci üşletime masarifi faslının aktocti 
nalkfliye teribibime mıülnıalfcalesi zaruri gorüdlmtüiş, ve mer-
fbuit lâyılhai kaınıuniıye bu esasa göre tanzüm ve talo 
dliim kıânnimıışltıır, 
Variidat Malhsusa Mıüldilr'iyetli Ulmumilyesd 1926 senesi 

iBütJçesfiınıde mjüniaikıale terası Haikkııınida Kanun; 

ıflininai madde — Variidat M'alhsusa Müidlktiyetli 
Umumliyıesii 1926 senei malıiyesd' bültlçıesiınlin merbut 
öatveîde mulhlartrer fasıl ve madldelteri heynlindle ce
man 6Q 770 linaniMi! mfiinaklalesiine mezuniyet vertil-
mlşifii^ 

ılkinici mıadlde — Bu (Kanun nâşjdi ta^iihiniden muL 

töberdir. 

lÜÇtüjnıoü mıaJdde — Bu kanunun alhkıâmını icraya 
'Maliye Vdkıili memuîrduir. 

129 . 3 . 1927 

'Başvekil 
lîsmet 

Mlüidafıaaıi Mdiîye yedöi'li 
Recep Beyefenldlİ 

tmızadai ibuilunimadı 
Dalhiiıyie Veklil 

İM, Cemil 
Malıiye Velcili 

Mustafa Abdlülhalİk 
NaJf naj Vdkfüli 

Behiç 
Ttoaıpet Vdkii 

Musbafa Rahmi 

Adiye Vekül' 
Malhkrıiult Esat Bdyeferndli 

İmızaJdal Ibulunımiaıdı 
iBaHMyifl Veküi 

Hanidilye Veöclii 
.Tevlib 'Rlî itıiî 
Maarif VeMli 

Mustafa 'Necati 
Ziraialt VekıM 

Mehmet Sabri 
SıMuiye ve Mualveneti 

îçtima^iyo Veklü 
IDoUotion Refdffc 
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Cetvel 

Fasıl 

127 
127 
128 
128 
129 
130 
1311 
132 
132 
133 
134 
135 
135 

135 
135 
135 
138 

138 
140 

Madde 

l1 

2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

' 2 
3 

4 
5 
7 
1 

2 
2 

Nevi muhassesat 

Mefruşat 
Demirbaş 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Merkez ikramiyesi 
Mefruşat 
Tenvk ve teshin 
Kırtasiye 
Taşra müteferrikas 
Taşra ikramiyesi 

Tenzili 
lâzım 
gelen 

900 
498 

1190 
400 
452 
300 

7200 
2050 
400 

ı 790 
5000 

Masarifi muhakeme 950 
Def atir ve evrakı 
matbua 
Harcırah 
Melbusat 
Vasaiti nakliye 
Akçe nakliye ve 
bendiyesi 
Varidattan ziyan 
Nakliye 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet 6/1604 

12000 
10000 

260 
130 

540 
6300 

60770 

Zammı 
lâzım 
gelen 

60770 

60770 

21 Nisan 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Rüsumat Müdüriyeti Umumıiyesiınlkı 1926 senesi 

bütçesinde münakale icrası hakkında Maliye Vekâleti 
CeMlesince tanzim edilen ve icra Vekilleri Heyeti
nin 13 Nisan 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun layihası es
babı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade ouyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Elektrik sarfiyatı bedeli ile mahrukatı şitaiyenin 

senei sabikaya nazaran tezayüt etmiş olmasından 

naşi 203 ncü vüayat levazımı faslının birinci tenvir 
ve teshin tertibine mevzu 33 000 lira, ihtiyacı haki
kiye tekabül etmeyeceği anlaşılmasına mebni sene 
nihayetine kadarki ihtiyaç için tertibi mezkûre daha 
üç bin ve Müdüriyeti Umumiyettin Haziranda mu
kaddem Ankara'ya nakli mukarrer bulunduğundan 
idarei merkeziye, eşya ve evrakının nakli için 200 
ncü merkez müteferrikası faslına (15 000) ve tahsisa
tının sene gayesine kadar kifayet etmeyeceği anlaşı
lan ve neşrinden menfaat görülen mecmuai rüsumi-
ye için 208 nci faslın beşinci mecmuai rüsumiye ter
tibine beş bin liranın ilavesi zaruri ve bunun sene 
nihayetine kadar tasarrufu tahakkuk eden merbut 
cetvelde muharrer fasıl ve maddelerden münakale 
suretiyle temini muvafık görülmüş olduğundan mel-
fuf lâyiha! kanuniye bu esasa göre tanzim ve takdim 
kılınmıştır. 

Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 Senesi 
Bütçesinde Münakale icrası Hakkında Kanun. 

Birinci Madde — Rüsumat Müdüriyeti Umumi
yesinin 1926 senei maliyesinin merbut cetvelde mu
harrer fasıl ve maddeleri beyninde ceman yirmi üç 
bin liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

ikinci Madde — işbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — işbu kanunun ahkâmım icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
ismet 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

13 Nisan 1927 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
ihsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 

içtimaiye Vekili 
Doktor Refik 
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Fasıl 

200 
203 
207 
208 

309 
211 

212 

Madde 

1 
3 
5 

1 

Zammı 
lâzım 

Nevi muhassesat gelen 

Münakale Cetveli 
Merkez müteferrikası 15000 
Tenvir ve teshin 3000 
Tazminat 
Mecmuayı rüsumiye 
masrafı 5000 
Taamiye bedeli 
Mecmua ve mevzuatı 
rüsumiye ihzar ko
misyonu hakkı 
huzuru 
Rüsumat tatbikat 
mektebi 

23000 

Tenzili 
lâzım 
gelen 

5000 

12000 

4000 

2000 

23000 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet 6/1610 
21 Nisan 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İskân Müdüriyeti Umumiyesi 1926 senesi bütçesi
nin bazı fasıl ve maddeleri beyninde münakale icrası 
hakkında Maliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen İc
ra Vekilleri Heyetinin 13 Nisan 1927 tarihli içtimaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan konun 
lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 

İskân Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 senesi büt
çesinin 343 ncü faslınım dördüncü harcırah madde
sine yaz edilen 25 000 l'iralılk tahsisat merkezî vtilâ-
yat memurlarının harcırahları ile biran evvel müs
tahsil vaziyete getirilmeye çalışılan mübadil ve mu
hacirine tahsis edilecek araziyi tevzie (memur heyet
lerin masarifi zaruriye ve yevmiyelerine tekabül ede
ceği teemmül edilerek miktarı mezkûr vaz edilmiş 
ise de elyevm işbu tertibin ikâmilen sarf edilmesi yü
zünden emri tevzii hüsnü neticeye isal edebilmek 

üzere vilâylattaki münhalâta tayin edilen memurların 
vazifeleri başına şevkleri mürnıkün ottamamaikıtadır. 
Binaenaleyh iskânın anasırı esasiyesinden olan tev
zii arazi mesedei mühimmıimin uzun müddet duçarı 
akamet olmlamasi için evvelce münakalesi bir lâyihai 
kanuniye ile istenilen on beş bin liraya zamimeten 
sene nihayetine kadarki ihtiyaçtan fazla olduğu bil-
hesap tebeyyün eden 341 noi faslın birindi tenvir ve 
teshin maddesinden beş bin ve 344 ncü faslın ikinci 
muayyenat maddesinden beş bin !kJi ceman on bin 
uranın bittenzil 343 ncü faslın dördüncü harcırah 
maddesine münakalesi zarurî görülimüş ve merbut 
lâyihai kanuniye bu esasa binaentanzim ve takdim 
kılınmıştır. 

İskân Müdiriyeti Umumiyesi 1926 senesi büıtçesiinin 
bazı fasıl ve maddeleri beyninde münakale icrası 

hakkında kanun 

Birinci Madde — İskân Müdiriyeti Umumiyesi-
riin 1926 senesi bütçesinin 341 noi vilâyat levazımı 
faslının birinci tenvir ve teshin maddesinden beş bin 
ve 344 ncü masarifi mütenevvia faslının ikindi muay
yenat maddesinden beş bin ki ceman on bin Miranın 
bittenzil 343 ncü masarifi müştereke faslının dördün
cü harcırah maddesine nakiline mezuniyet verilmiş
tir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu »kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekil memurdur. 

13 Nisan 1926 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaaıi Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdüihalik 

Nafıa Vekilli 
Bebiç Bey 

İmzada bulunamadı. 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

(Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfiık Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabrı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet 
6/1606 

21 Nisan 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Jandarma bütçesinin bazı fasılları beyninde mü

nakale icrası hakkında Mialiye Vekâleti Celilesince 
tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinim 13 Nisan 
1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvip olunan • kanun lâyihasiyle esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti leffen takdim olun
muştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
1926 senesi Jandarma bütçesinin 323 ncü masa

rifi müştereke faslının dördüncü maddesine mevzu 
harcırah tahsisatı ve vilâyatı şarkiyedeki bir kısım 
zabitanın tebdili ve İstiklâl Mahkemeleri mahkûmla
rı ile şarktan garba nakledilen eşhasın muhafazasına 
zabıtandan memurlar tertip ettirilmiş bulunması ve 
hudut taburlarından bir çok zabitanın ikmali tahsil 
için mektebi harbiyeye izamları hasebiyle şimdiye 
kadar tamamen istimal edilmiş ve mezkûr madde
den elyevm ashabı istihkaka lazirnüttediye altı bin 
lira deyn tahakkuk etmiş ve 325 nci tayinat faslının 
ikinci hayvanat yem bedeli maddesinden gerek bir 
Iknsım efradın mezun bırakılmasından ve gerek rayici 
belde fiyatlarında kısmen hâsıl olan tenezzülden do
layı sene nihayetine kadar on beş bin liralık tasarruf 
icrası kabil ve mümkün bulunmuş olduğu bıilhesiap 
anlaşılmıştır. Binaberin mütehakkik düyunun tesvi
yesi ve sene gayesine kadarki ihtiyacın temini için 
mezkûr on beş bin liranın tahsisatı gayrı kâfi bulu
nan salifüzzikir 323 ncü faslın dördüncü harcırah 
maddesine münakalesi zarurî görülmüş ve melfuf 
lâyihai kanuniye tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Jandarma bütçesinin 325 nci tayinat 

faslının ikinci hayvan yem bedeli maddesiinden on 
beş bin liranın 323 ncü masarifi müştereke faslının 
dördüncü harcırah maddesine münakalesine mezuni
yet verilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

13 Nisan 1927 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevf ik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

-Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

14 Nisan 1927 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Mali
ye Vekili memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdıafaai MİMiye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet 
6/1475 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Diyanet İşleri Riyasetinin 1927 'senesi bütçesin

de münakale icrası hakkında Maliye Vekâleti Celi
lesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 
29 Mart 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

Mulktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Diyanet İşleri senei halliye bütçesinin 417 nci 

umuru hayriye vazaifi faslının dördüncü tahsisatı 
fevkalâde maddesine mevzu tahsisat biıdayeten nok
san vaz edilmiş olduğundan vazaifi saire ashabına 
nazaran miktar itibariyle maaşları pek katil olan ha
deme! hayratın maaşilarına ait tahsisatı fevkalâdele
rinin tamamen tesviyesini temıkıen sene nihayetine 
kadar tasarrufu mümkün bulunduğu bilhesiap tespit 
olunan merbut cetvelde muharrer fasıl ve maddeler
den ceman seksen dört bin sekiz yüz yirmi dört li
ranın bittenzil salifülarz 417 nci umuru hayriye va
zaifi faslının dördüncü tahsisatı fevkalâde tertibine 
münakalesi zarurî görülmüş ve merbut lâyiıhai ka
nuniye bu esasa göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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Diyanet işleri Riyaseti 1926 ısenesi maiyesi bütçesin
de münakale ücrası haiklkında kanun 

Birinci Madde — Diyanet işleri Riyasetinin 1926 
senei maliyesi bütçesinin merbut cetvelde muharrer 
fasıl ve maddeleri arasında ceman 84 824 liranın mü
nakalesine mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Üçüncü Madde — Bu 'kanunun ahkâmımı icraya 
Maliye Vekilli memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdıafaaıi Milliye Vekili 
Recep Beyefendi 

İmzada bulunamiadı. 

Dahiliye Vekili 
M, Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdüılhalik 

Nafıa Vekil 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

29 Mart 1927 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekilli 
Doktor Tevfiık Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sıabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Muhtelif Devairin 1926 Senei Maliyesi Bütçelerinde 
'Münakale terasına ve Sıhhiye Vekâleti Bütçesine 

Ta'hsisatı Munzamma İlâvesine Dair Kanun 

Birinci Madde — 1926 senei maliyesi Muvazenei 
Umumiyesine dahil bazı devair bütçelerinin merbut 
cetvelde gösterilen muhtelif fasıl ve maddeleri ara
sında ceman 325 894 liranın münakalesine ve Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti senei mezkûre bütçe
sinin 395 nci faslının birinci hükümet kinini madde
sine 26 Nisan 1926 tarihli Kanun mucibince 50 000 

lira tahsisatı munzamma ilâvesine mezuniyet verilmiş
tir. 

Tenzili Zammı 
lâzım lâzım 

F. M. Nevi muhassesat gelen gelen 

71 
71 
74 
90 
65 
67 
68 
72 
75 

F. M. 

127 1 
127 2 
128 1 
128 2 
129 . 
130 . 
131 1 
131 2 
132 1 
132 2 
133 . 
134 
135 
135 
135 
135 
135 
138 1 
138 
140 

MALİYE VEKÂLETİ 
Mefruşat 
Demirbaş 
Harcırah 
İnşaat ve tamirat 
Mazulin maaşatı 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Tenvir ve teshin 
Komisyonlar ücreti 

Yekûn 

Nevi muhassesat 

6 500 
1 300 

10 000 
5 500 

5 500 
500 

4 300 
3 000 

10 000 

23 300 23 300 

Tenzili Zammı 
lâzım lâzım 
gelen gelen 

VARİDATI MAHSUSA 
Mefruşat 
Demirbaş 
Tenvir ve teshin 1 
Kırtasiye 
Merkez müteferrikası 
Merkez ikramiyesi 
Mefruşat 
Demirbaş 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Taşra müteferrikası 
Taşra ikramiyesi 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Harcırah 
Melbusat 
Vesaiti nakliye masrafı 
Akça nakliye ve bendiyesi 
Varidattan reddiyat 
Nakliye 

900 
498 

1 190 
400 
452 

3 000 
7 200 
5 110 
2 050 
4 000 

790 
5 000 

950 
12 000 
10 000 

260 
130 
540 

6 300 
60 770 

Yekûn 60 770 60 770 
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F. M. Nevi mühassesat 

Tenzili Zammı 
lâzım lâzım 
gelen gelen 

RÜSUMAT MÜDİRİYETİ UMUMİYESİ 
207 
209 

211 

212 

200 
203 
208 

Tazminat 5 000 
Vapur mürettebatının taamiye 
bedeli 12 000 
Mecmua ve muamelâtı riisu-
miyeyi ihzar ve tarife komis
yonu masrafı 4 000 
Rüsumat tatbikat mektebi 
masrafı 2 000 
Merkez müteferrikası O 
Tenvir ve teshin 0 
Mecmuai rüsumiye masrafı 0 

15 000 
3 000 
5 000 

F. M. 

Yekûn 

Nevi mühassesat 

23 000 23 000 
Tenzili Zammı 
lâzım lâzım 
gelen gelen 

UMUM JANDARMA KUMANDANLIĞI 
325 2 Hayvan yem bedeli 15 000 
323 4 Harcırah 0 15 000 

F. M. 

Yekûn 

NeVi muhaSsesat 

15 000 15 000 
Tenzili Zammı 
lâzım lâzım 
gelen gelen 

İSKÂN MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ 
341 1 Tenvir ve teshin 5 000 
344 2 Muayyenat 5 000 
343 4 Harcırah 0 10 000 

F. M. 

355 . 
357 2 
360 1 
361 2 
3'64 . 

359 3 

Yekûn 

NeVi muhas'sesat 

10 000 
Tenzili 
lâzım 
gelen 

HARİCİYE VEKÂLETİ 
Temsil tahsisatı 
Kırtasiye 
Ziyafet 
İane ve iade 
Muhtelit mübadele ko
misyonu 
Harcırah 

2 000 
2 000 
2 000 
3 000 

5 000 
0 

10 000 
Zammı 
lâzım 
gelen 

14 000 

Yekûn 14 000 14 000 

F. M. Nevi mühassesat 

Tenzili Zammı 
lâzım lâzım 
gelen gelen 

391 
394 
394 
394 
397 

400 
401 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKÂLETİ 

1 Mefruşat 
3 Defatir ve evrakı matbua 
4 Harcırah 
7 Vesaiti nakliye masrafı 
2 Tesisatı fenniye ve alât ve 

levazımı tıbbiye 
Ecnebi mütehassısları 
Avrupa'ya gönderilecek 
etibba 10 000 

2 000 
1 000 

10 000 
1 000 

17 500 
17 000 

402 1 Taşra müessesatı sıhhiyesine 

403 
403 

404 
396 

F. M. 

yardım 
Sıhhî müze 
Küçük sıhhiye memur 
mektepleri 
Miskinhaneler 
Sıtma mücadelesi 

Yekûn 

Nevi mühassesat 

13 500 
2 000 

10 000 
16 000 

100 000 

100 000 100 000 
Tenzili Zammı 
lâzım lâzım 
gelen gelen 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 
Vilâyat memurini 
maaşatı 
Mazulîn 
Tahsisatı fevkalâde 
Tenvir ve teshin 
Bedeli icar 
Muayyenat 
Müteferrika 
Kuranı Kerim ve ehadisi 
şerife Türkçe tercüme ve 
tefsir heyeti ücret ve mas 
rafı 

417 4 Tahsisatı fevkalâde 

413 

415 
416 
422 
424 
425 
425 
426 

3 180 
1 000 

43 644 
2 000 
1 000 
18 000 
6 000 

5 000 
0 79 824 

Yekûn 
Yekûnu Umumî 

79 824 79 824 
325 894 325 894 

REİS — Birinci maddeye merbut cetvel ile birlik
te reyinize arz ediyorum... Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — 'Maddeyi kaimi edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. Lütfen reyinizi istimal buyuru
nuz. 

4. — Mukavele ve şartname fiyatları hakkında 
(1/912) numaralı kanun lâyihası ve Kavanin ve Mu-
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 

Mukavele ve ıŞartname Fiyatları Hakkında (1/932) 
Numaralı Kanun Lâyihası ve Kavanin ve Muvazenei 

Maliye Encümenleri Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 15 Nisan 1926 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6/1558 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Mukavele ve şartnamelerin fiyatları hakkında Ma

liye Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri He
yetinin 6 Nisan 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Bin üç yüz kırk bir senesinde takdim olunan ra

porlar üzerine Büyük Millet Meclisi Divanı Muhase
bat Encümenince tanzim ve Heyeti Umumiyece kabul 
buyurulan fıkaratı hükmiye meyanında mukavelâtın 
devletçe kabul edilen numunelere tevfikan tanzimi 
dermeyan kılınmış ve komisyonu mahsusunca mez
kûr numunelerin tertip ve ihzarına mübaşeret olun
muştur. Bunlar az çok bir masraf ihtiyariyle Hazine
ce tabı ettirilerek icar ve isticar mukavelenameleri gibi 
sattırılacağından gerek masarifi tabiyeye tekabül et
mek ve gerek cüzî miktarda bir resmin vasıtai ciba-
ye.ti ittihaz olunmak maksadiyle her bir nüshası için 
yüz kuruştan ibaret bir harç istiyfası münasip görül

müş olduğu gibi evrakı mezkûrenin kıymetli olarak 
mevkii fürühta vaz'ı ile cibayet usullerinin taaddüdüne 
mahal bırakılmamak üzere bunların kıymetsiz olarak 
tabı ve fakat mevkii istimale vaz'ında üzerlerine bi
rer liralık harç pulu ilsakı daha muvafık olduğundan 
bu dairede tanzim kılınan lâyihai kanuniye rapten 
takdim kılınmıştır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 12.1.1927 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet 

22 Karar Numarası 
1/932 Kayıt Numarası 

Kavanini 'Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

iMukavele ve şartnamelerin fiyatları hakkında Ma
liye Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince 
tasvip olunan ve Başvekâletin 15 Nisan 1926 tarih 
ve (6/1558) numaralı tezkeresiyle vürut eden kanun 
lâyihası Heyeti Umumiyeden Encümenimize havale 
buyurulmakla Varidat Müdüri Umumîsi Kâmil Beyin 
huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Maliye Vekâletince tertip ve ihzar edilmekte olan 
mukavele ve şartname numunelerinin az çok bir mas
rafla vücuda getirilmiş olacağı tabiî olmakla hem bu 
masrafı ve hem de bu vesile ile ufak bir varidatı temin 
maksadiyle hükümetle efrat arasında teati olunacak 
mukavele ve şartnamelere birer liralık harç pulu il
sakı istiksar edilecek bir mahiyette görülememiş ol
makla lâyiha esas itibariyle kabul edilmiştir. 

Lâyihanın serlevhasına ve üçüncü maddenin tarzı 
tahririne göre hükümetle efrat arasında teati oluna
cak mukavelenamelerle şartnameler denilmesi lâzım 
gelirken sehven şartname kelimesi unutulmuş olduğu 
anlaşıldığından birinci madde mukavelenameden son
ra şartnameler kelimesinin ilâvesiyle kabul edilmiş
tir. 

İkinci maddede mukavelenamelere birer liralık 
harç pulunun yapıştırılacağı zikredildikten sonra kuv-
vei müeyyedesi olarak alâkadar memurdan pul bede
linin iki kat olarak istiyfası münasip görülmüş ve 
madde de o şekilde tadil olunmuştur. 

Üçüncü maddede harç pulu yapıştırılmamış olan 
mukavele ve şartnamelerin muteber olmadığı zikre
dilmiş ise de tarafeynin ufak bir zühulünden dolayı 
binlerce liralık mukavelenamelerin gayrı muteber ad
dedilmesi tecviz olunamamış ve ikinci maddede pulu 
ilsak etmeyen alâkadar memurun pul bedelini iki kat 
olarak tediye etmesi pulun ilsakını temine kâfi gö-
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rülrriüş olduğundan mezkûr üçüncü maddede yalnız 
icar ve isticar mukavelelerinin bu harç bedelinden is
tisnası için tertip olunmuş dördüncü ve beşinci mad
deler aynen kabul edilmiş olmakla ıbermucibi havale 
Muvazenei Maliye Encümenine takdim kılındı. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Beyazıt 
Şefik 
Kâtip 

Diyarbekir 
Aza 
Ordu 

Ham di 

Mazbata Muharriri 
Ankara 

ihsan 
Aza 

Mustafa 
Aza 

Kırklareli 
Şevket 

Türkiye 
'Büyük M'il'i'öt Meclisi 

Muvaizeniei Maliye Encümeni 
Karar No. : 107 

Kayit Niulmarası : 1/932 
Muvazene! Maliye Encürrieni Mazlbaitası 

Riyaseti Oeliteyıe 
Hükümetle efrat arasında 'tealti olunacak mukave-

lenam'ölerin devletçe kaibul edilen numunelere tevfikan 
tanzimi ve hükümetçe t'aJbadilece'k alan bu mulkava-
lâltltan muayyen bir nispeüte harç istiyfası hakkında 
Başvekâletten varit ölüp 19.4.1926 tarihli Heyetti 
Umumiye içtimaımda Kavanıin ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale buyuruları kanun lâyihası Ka-
vanlini Maliye Encümeni mazbatası ile birlikte Encü
menimize tevdi kılınmaktla tetkik ve müzakere olun
du. 

Hükümetin esbabı mucibeisıinıde Divanı Muıha'sıeibat 
Riyaisötin'den mevrut raporlar üzerine 1341 senesinde 
Divanı Muhasebat Encümenince tanzim kılınan fılka-
ratı hükmiye meyanında mükavelâtın deVletöçe kaibul 
olunan numunelere tevfilki hakkımdaki fıkrai hülkmi-
yanin Meclisi Âlice tasvip buyurulmuş olmasına ımdb-
ni işbu lâyihai kanuriiyenin ihzar ve talkdüm kılındığı 
ve bu mükavelâtın masarifi taibiyeisin© tekabül etmıeik 
'üzere cüzî bir harç isit'iyfası münasip görüldüğü ve 
Kavanini Maliye Encümenü mazbatasında da mevzu-. 
bahis harcın şayanı istiksar görülmediği beyamiyle 
bazı tadilât icra kılındığı izah küınimakitadır. 

Hükümetle efrat arasında akdedilecek mukavelâltın 
devletçe takarrür ettirilecek şeraiti umumiyeye teVflilki 
ve bu maksatla matbu riümune'ler ihızar etit'MUrrtesi 
'Meclisi Âlinin tasvibine mukarin ve hükulku hazimeyi 
Ve alâkadarlar için de tesihilâtı müemmen bir tedbir 
almakla Encüfmenimizce de esas itibariyle kabul efdîl-

mek muvafık görülmüş ve ahscak harç namiyle bu 
kaibil evrak üzerine pul ilsalkı ve harç pulu yapuşitınl-
mamıış imükavelâtın ademi muteberiyetii gibi ahkamın 
vazı müşkülâtı daî ve maksat matibu mukavele ve şart
name numunelerinin kâğıdiyle tabı masrafını karşıla
mak olmasına mebni matbu evrakın yirmi (kuruş 
bedel ile satılmasının bu maksadı temine kâfi olacağı 
mülâhaza ve lâyihanın bu dairede tadili tensip oluna
rak ihzar kılınan şekli mua'ddilin Heyeti Oelileye tak
dimine karar verilmiştir. 

24 Nisan 1927 

Reis 
çatalca 
Şaikir 

Alza 
iBozokl 

Süleyman Sıirın 

Aza 
Diyaribeiklir 

Şeref 

Aaa 
IKloaya 

Kâzıim, ıHülsıniü 

Aıza 
Kütahya 

Faik 

(Kâtip 
K!onya 

- Fuatt Bey 
İmzada bulunmadı 

•Aza 
Çoruiml 

Mülhendüs Ziya 

Aza 
Gaziantep 

Ahmıet ıRamıai 

Azal 
Oümıüşihanıe 

Hasan Fdhımlî (Bey 
Imızada (bulunmadı 

Aza 
Giresun 

Mu'sa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

'Mukavelename ve şartnamelerin birer liraya 
satılacağına dair Kanun 

Madde 1. — Hükümetle efrat arasında teati olu
nacak mukavelenameler hüküme'tce ihzar edilen mat
bu numunelere tevfikan tanzim olunur. 

Madde 2. — Mezkûr mukavelenamelerin beher 
nüshasına esnayı istimalinde «bir liralık harç pulu ya
pıştırılır. 

iMadde 3. — Harç pulu yapıştırılmamıış olan mu
kavelename ve şartnameler muteber değildir. Mezkûr 
'harç efrada aittir. işbu kanunun hükmünden icar ve 
isticara ait matibu mukavelenameler müstesna olup 
mezkûr mukavelenameler hakkında ber salbık ifayı 
muamele olunur. 

'Madde 4. — Bu Kantin neşri tarihinden mute
berdir. 
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Madde 5. — Bu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekii memurdur. 16 . Nisan . 1926 

Başvekil 
İsmet 

vlüdafaai Milliye Ve'kili 
Recep 

Dahiliye Vek'ili 
M. lOemil 

Maliye Vekâleti Vekili 
ismet 

Nafıa Vekili 
Bdhiiç 

Adliye Vekili 
Mahlmüt Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan Beyefendi 

imzada bulunmadı 

Hariciye Vekili 
Tflvfik Rüştü Beyefendi 

imzada ibulunmadı 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet SaJbri Beyefendi 

Ticaret Vek'ili 
Ali Cenan! Beyefendi 

(imzada bulunmadı 

•imzada bulunmadı 

Sıhhiye ve Muavenet! 
içtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Kavanirii Maliye Encümeninİ'n Tadili 
Hükümetle efrat arasında teati olunacak mukavelename 
ve şartnamelerin 'bireri liraya satılacağına dair kanun 

'Madde 1. — Hükümetle efrat arasında teati 
'olunacak mukavelename ve şartnameler hükümetçe 
ihzar edilen matbu numunelere tevfikan tanzim olu
nur. 

ıMadde 2. — Mezkûr mukavelename ve şartna
melerin beher nüshasına, hini teatisinde bedeli efrada 
ait olmak üzere birer liralık harç pulu yapıştırılır. 
Mezkûr pulu yapıştırmayan alâkadar memurdan harç 
pulu bedeli iki kat olarak isfciyfa olunur. 

Madde 3. — icar Ve islticar mukavelenameleri 
bu harçtan müstesnadır. 

Madde 4. — Aynen kaibul edilmiştir. 

Madde 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

Muvazene! Maliye Encümeninin Tadili 

Hükümetle efrat arasında teati olunacak mukavelename 
ve şartnameler hakkında kanun lâyihası 

Birinci Madde — Hükümetle efrat arasında 
teati olunacak mukavelename ve şartnameler hükü
metçe ihzar edilen matbu numunelere tevfikan tan
zim olunur. 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince bu 
ihzar olunacak varakaların bdhJer nüshası yirmi kuru
şa satılır. 

Üçüncü M'adde — icar ve isticara ait mat
bu mukavelenameler bu kanun hükmünden müstes-
riadır. 

IDÖiıdüntoü Madde — iBu kanun 1'927 senesi ha
ziranı iptidasından 'muteberdir. 

Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REIİ'S — Heyeti Umümıyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kaibul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler d kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
Hükümetle efrat arasında teati olunacak mukavele

name ve şartnameler hakkında Kanun 
Birinci Madde — Hükümetle efrat arasında 

teati olunacak mukavelename ve şartnameler hükü
metçe ihzar edilen ma'tJbu numunelere tevfikan tanzim 
olunur. 

'REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

ikinci Madde — Birinci madde mucibince ih
zar olunacak varakaların beher nüshası yirmi kuruşa 
satılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

. 'Üçüncü Madde — icar ve isticara ait maltbu 
mukavelenameler bu kanun hükmünden müstesnadır. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler el kaldırsın.. Ka
bul dtmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanun 1927 sene
si haziranı ihtidasından muteberdir. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını ic-
ra'ya Maliye Vekili memurdur. 

REIİ'S — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmişjtir. Kanu
nun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kaibul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil-
mişt'ir. 

5. — Kamplara İştirak Edecek Talebe ve Mual
limlerin İaşesi Hakkında (1/1135) numaralı Kanun 
lâyihası ve Maarif ve Muvazeneli Maliye encümenleri 
mazbataları. 

RBlS — Okunacaktır, 
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Kamplarla İştirak Edecek Talebe ve Muallimlerin 
İaşesi Hakkında (1/1135) Numaralı Kanun Lâyiha
sı ve Maarif ve Muvazenei1 Maliye Encümenleri 

Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet : 6/1454 
13 . 4 . 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kamplara iştirak edecek talebe ve muallimlerin 

iaşesi hakkında Maarif Vekâleti Celilesince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin .29 Mart 1927 ta
rihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip 
olunan Kanun l'âyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyuruîmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı 'Mucibe 
Lise ve muallim mekteplerinde yapılacak askerî 

tedrisata ait talimatnamenin altıncı maddesi mucibin
ce lise ve muallim mektepleri taldbesi her sene Ağus
tosun birinden on beşinci günü nihayetine kadar açı'k 
havada kamp kuracaklardır. Bu kamplarda yapıla
cak talimler için lâzım olan eslliha, cepthane ve diğer 
vasait Müdaifaai Milliye Vekâletince temin edilecek 
ve leylî talebe ders zamanında olduğu gibi talebe tan
zimi suretiyle lise ve muallim mektepleri masrafından 
iaşe olunacaklardır. Fakat mecburi olarak kamplara 
iştirak ettirilecek olan gerek niharî liseler ve gerekse 
leylî liseler niharî talebesinin tabeleye ithali suretiyle 
iaşesine bittabi imkân görülememektedir. 

Binaenaleyh niharî talebenin de leylî talebe gibi 
kamplarda bulunduğu müddetçe talebeye ithal edile
rek liseler masrafından iaşeleri için takdim olunan 
maddei kanuniyenin istihsaline dielaleti samilerini is
tirham eder ve bilvesile tekrimatı mahsusamı teyit 
eylerim efendim. 

Maarif Vekâleti Vekili 
'Doktor Refik 

Kamplara iştirak edecek lise ve muallim mektep
leri leyihlî ve niharî talebe ve muallimlerin iaşesine mü
tedair olup Hazineye emir ve havale buyurulan Maa
rif Vekâleti Celilerinin 1 5 . 3 . 1927 tarihli tezkeresi 
ve merbutu kanun lâyihası tetkik ve mütalaa olun-
muştur. 

Mezkûr talebe ve muallimlerin kamplarda bulun
duğu müddetçe iaşe masraflarının Maarif Vekâleti Ce-

lilesi bütçesinin mektepler masrafı tertibinden tesviye 
olunmak ve bütçeye ayrıca bir zammı istilzam etme
mek şartiyle merbut lâyihai kanuniyenin Meclisi Âli
ye şevki Hazinece de muvafık görülmekte olduğu arz 
olunur efendim hazretleri. 

27 Mart 1927 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 

Maarif Encümeni Mazbatası 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 21.4.1927 
Maarif Encümeni 

Adet 
Karar No: 16 
Kayıt (No: 7 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Kamplara iştirak edecek talebe ve muallimlerin 

iaşesine dair kanun lâyihası tetkik ve müzakere olun
da, 

'Birinci maddede lise sınıfları tabiri yerine ikinci 
devre sınıflan denmesi daha muvafık görülmüştür. 
iEncümenimizce kabul edilen maddeler Heyeti Umu-
miyeye arz olunur, 

Reis Mazbata Muharriri 
Hini imzada bulunamadı Afyonfcarafhisarı 

Ruşen Eşref 
Kâtip Aza 
Urfa Şarkikarahisar 
Refet Mehmet Emin 
Aza Aza 

Çankırı Ergani 
Talat Kâzım Vehbi 
Aza Aza 
Konya Giresun 

Naim Hazım Hakkı Tarık 
Aza Aza 

izmir Sivas 
Osmanzade Ahmet Hamdi Rasim 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Karar Not 110 

Kayıt No: 1/135 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Kamplara iştirak edecek talebe ve muallimlerin ia

şesi hakkında Başvekâletten varit olup 16 Nisan 1927 
tarihli Heyeti Umumiye içtimaında Maarif ve Muva
zenei Maliye encümenlerine havale buyurulan kanun 
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lâyihası Maarif Encümeni mazbatası ile birlikte En
cümenimize tevdi kılınmakla Maarif Vekili Bey ha
zır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihai mezkûre lise ve muallim mekteplerinde 
yapılacak askerî tedrisat meyanında Işlbu mektepler 
talebesinin her sene Ağustosun ilk nısfında açık hava
da kamp kurmaları mukarrer olmasına mebni mec-
'buri olarak bu kamplara iştirak ettirilecek netıarî ta
lebenin de leylî talelbe gibi temini iaşeleri maksadiy-
le teklif edilmiş olup Maarif Encümeni mazbatasın
da lise sınıflan yerine liselerin ikinci devre sınıfları 
denmek suretiyle kabul edildiği gösterilmiş ve En-
cümenimizce de talebe ve muallimlere kamplarda bu-
lundukla'rı müddetçe iaşe masraflarının Maarif Ve
kâleti bütçesinin mektepler masrafı tertiplerinden tes
viyesi ve bütçeye senei haliye için ayrıca bir zammı 
istilzam etmek gibi idaresi nazarı itibara alınarak lâ
yihai kanuniyenin kabulü muvafık görülmüş ve lâ
yihai kanuniyenin birinci ve dördüncü maddelerinde 
ibareye ait tadilât icra edilerek Heyeti Celileye tak
dim kılınmıştır. 24 . 4 . 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 

Şakir Ali Cenanı 
İzmir İstanbul 

Ahmet Münir Tevfik Kâmil 
Bey imzada bulunmadı 

Diyarfoekir Gaziantep 
Şeref Ahmet Remzi 

Konya Giresun 
Kâzım Hüsnü Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Kamplara İştirak Edecek Talebe ve Muallimlerin 
İaşelerine Dair Kanun 

Madde 1. — Erkek lise sınıfları ile muallim mek-. 
teplerinin son iki sınıflarında yapılacak askerî tedri
sat ve talimler hakkındaki talimatnamenin altıncı 
maddesi mucibince kamplara iştirak edecek olan ge
rek neharî liseler ve gerekse leylî liseler neharî tale-
besiyle muallimler kamplarda bulunduğu müddetçe 
leylî talebe gibi liseler masrafından iaşe olunur. 

Madde 2. — Tatil dolayısiyle mekteplerden ayrı
larak: başka mahallere gitmiş olan talelbe, hangi mekte
bin kampına iştirak etmiş İse o mektebin tabelasına 
ithal olunur. 

Madde 3. — Işlbu kanun tarihi neşrinden muteber
di*, 

Madde 4. — Işlbu kanunun ahkâmının icrasına 
Maarif ve Maliye Vekilleri memurdur. 

29 . 3 . 1927 
Başivekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep Beyefendi Recep 
İmzada bulunamadı İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

Beyefendi imzada bulunmadı 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa AbdülhaMk Mustafa Necati 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

'Behiç Mehmet Sabri 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Mustafa Rahmi Vekili 
Doktor Refik 

Beyefendi imzada bulunmadı 

-~ Maarif Encümeninin Tadili 
Kanun 

Madde 1. — Erkek liselerinin ikinci devre sınıf
ları ile erkek muallim mekteplerinin son iki sınıfla
rından askeri tedris ve talihi görmeleri lâzım gelen 
talebeden uiharî olanları ile muallimler, kamplarında 
bulundukları müddetçe leylî talebe gibi lise ve mual
lim mektepleri masrafından iaşe olunur. 

Madde 2. — Tatil dolayısiyle mekteplerinden ay
rılarak 'başka mahallere gitmiş olan talebe hangi mek
tebin kampına iştirak etmiş ise o mektebin tabelası
na ithal olunur. 

Madde 3. — Bu kanun tarihi neşrinden mute-
Iberdir. 

Madde 4. — Bu kanun ahkâmının icrasına Maa
rif ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Kamplara İştirak Eedecek Talelbe ve Muallimlerin 

İaşesi Hakkında Kanun 
'Birinci Madde — Erkek liselerinin ikinci devre 

sınıfları ile erkek muallim mekteplerinin son iki sı
nıflarında bulunup askerî tedris ve talim görmeleri 
lâzım gelen talebeden neharî olanlarla muallimler 
kamplarında bulundukları müddetçe talebe gibi lise 
ve muallim mektepleri masraf tertiplerinden iaşe 
olunurlar. 

İkinci Madde — Tatil dolayısiyle mekteplerinden 
ayrılarak başka mahallere gitmiş olan talebe hangi 
mektebin kampına iştirak etmiş ise o mektebin tabe
lasına ithal olunur. 
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Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
Kamplara İştirak Eldecek Talebe ve Muallimlerin 

İaşesi Hakkında Kanun 
iBirinci Madde — Erkek liselerin ikinci devre sı

nıfları ile erkek muallim mekteplerinin son iki sınıf
larında bulunup askerî tedris ve talim görmeleri lâ
zım gelen talebeden neharî olanlarla muallimler 
kamplarında bulundukları müddetçe talebe gibi lise 
ve muallim mektepleri masraf tertiplerinden iaşe 
olunurlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın. Ka-
bul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

İkinci Madde — Tatil dolayısiyle mekteplerinden 
ayrılarak başka mahallere gitmiş olan talebe hangi 
mektebin kampına iştirak etmiş ise o mektebin ta
belasına ithal olunur. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler el kaldırsın... 
Kaibul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — 'Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maarif ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştid. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kaibul etmeyenler el kaldırsın... 
Kaibul edilmiştir. 

6. — Mektep pansiyonlarının idaresi hakkında 
(1/1099) numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Mu-
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 
Mektep pansiyonlarının idaresi hakkında (1/1099) 

numaralı Kanun Lâyihası ve Maarif ve muvazenei 
Maliye encümenleri mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 10 . 4 . 1927 

Adet 
6/975 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mektep pansiyonlarının idaresi hakkında tanzim 

edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 5 Mart 1927 tarihli 

içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip 
olunan kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatası
nın musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Müktezasmın ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Mektep pansiyonlarının idaresine mütedair olup 

hazineye emir ve havale buyurulan Maarif Vekâleti 
Celilesinin merbut tezkeresi ve merbut kanun ve es
babı mucibe lâyihası tetkik ve mütalaa olundu. Ma
arif Vekâleti Müsteşarı Beyefendi ile bilmüzakere 
tespit ve tadilen tanzim olunan melfuf lâyihai kanu-
niyenin berayı tasdik Meclisi Âliye şevki hazinece 
muvafık görülmekte olduğu arz olunur efendim haz
retleri. 

3 . 4 . 1927 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 21.4.1927 
Maarif Encümeni 

Adet 
15 Karar Numarası 
6 Kayıt Numarası 

Maarif Encümeni Mazbatası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Heyeti Umumiyeden Encümenimize tevdi buyuru
lan mektep pansiyonlarının idaresine dair kanun lâ
yihası tetkik ve müzakere olundu. Kendi paralan ile 
okumak isteyen çocuklarımız bütçe darlığı dolayısıy
la mektebe alınamamakta ve bittabi tahsilden mah
rum kalmakta idiler. Kanun layihası imkân dahilin
de bu noksanın tahfifi gayesini istihdaf etmektedir. 
Binaenaleyh Encümenimiz layihai kanuniyeyi esas 
itibariyle kabul etmektedir. Ancak kadroda müret-
tep adetten fazla alınacak talebenin vereceği ücret 
miktarının da tespiti muvafık görüldü. Aynı mektep
te leyli bulunan talebeden bir kısmının diğerinden 
farklı bir ücrete tabi tutulması hem çocukların ruh
ları üzerinde hem de velileri arasında iyi bir tesir 
bırakmayacağı şüphesiz bulunduğundan ikinci mad
denin kabulü Encümenimizce zaruri görülmüştür. 
Pansiyon şeklinin kabulü halinde mektep kadrola
rından fazla memur ve müstahdemin kullanılması 
zarureti hâsıl olduğu takdirde bu müşkülata tesadüf 
edilmemesi için dördüncü maddenin ilavesine lüzum 
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görülmüştür. Heyeti Umumi yenin nazarı tasvibine 
arz olunur efendim. 

Reis 
Hini imzada bulunmadı. 

Kâtip 
Urfa 
Refet 

Âza 
Çankırı 
Talât 

Aza 
Konya 

Naim Hazım 

Aza 
Sivas 
Râ hmi 

Mazbata Muharriri 
Afyorikarahisar 

Ruşen Eşref 

Aza 
Şarkikarahisar 
Me'hmet Emin 

Aza 
Ergani 

Kâzım Vehbi 

Aza 
İzmir 

Hamdi 

Aza 
Giresun 

Hakkı Tarık 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet 
109 Karar Numarası 

1/1099 Kayıt Numarası 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Mektep pansiyonlarının idaresi hakkında Başve
kâletten varit olup 14 Mart 1927 tarihli Heyeti Umu
miye içtimaında Maarif ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine havale buyurulan kanun lâyihası Maa
rif Encümeni mazbatası ile birlikte Encümenimize 
tevdi kılınmakla Maarif Vekili Bey hazır olduğu hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihai kanuniye leyli lise ve orta mekteplerin 
ilk ve orta kısımlarının kadrolarında muayyen adet
ten fazla olarak ledelhace ücretli lise talebe alınabil
mesi maksadına göre tanzim edilmiş olup bu suretle 
adedi mürettepten fazla müracaat vukubulduğu tak
dirde muayyen ücretin istiyfasiyle açılacak pansiyon
larda bu kabil talebenin idaresi esasını ihtiva etmek
te ve Maarif Encümeni mazbatasında şimdiye kadar 
kendi paraları ile okumak isteyen çocuklarımızın 
bütçe darlığı dolayısıyla mektebe alınamamalan ve 
bittabi tahsilden mahrum kalmaları gibi bir halin 
önüne geçilmek gayesini istihdaf eden lâyihai mez-
kûrenin esas itibariyle kabul edildiğini ve ancak pan
siyonlara alınacak talebenin aynı mektepteki diğer 
leyli talebe nispetinde ücrete tabi tutulması ve pan

siyon teşkili halinde mektep kadrolarından fazla me
mur ve müstahdemin kullanmak zarureti hâsıl olaca
ğına göre bu yüzden bir güna müşkülata tesadüf edil
memesi için iki madde ilavesine lüzum görüldüğü 
izah kılınmaktadır. 

Encümenimizce Maarif Encümeninin noktai 
nazarına iştirak edilerek kabul olunan şekil üzerinde 
icrayi tetkikat olunmuş ve birinci madde aynen ikin
ci madde cüzi tadilat ile kabul edildiği gibi pansi
yon açılacak mahallerde bina ihtiyacı olduğu ve bu
ralarda emvali milliyeden münasip bina bulunduğu 
takdirde Maliye Vekâletinin muvaffakiyetiyle bu 
mebaninin bilâbedel pansiyon küşadına dair lâyiha
ya üçüncü bir madde ilave ve Maarif Encümeni lâ
yihasının 3 ve 4 ncü maddeleri bittevhit dördüncü 
olmak üzere tanzim kılınan bir maddede ifade olun
muş ve 5 nci madde kanunun meriyeti tarihini tav
zih maksadiyle tadilen ve 6 ncı maddeleri aynen ka
bul edilmiştir. Şekli maruzda tanzim kılınan lâyihai 
muaddile Hoyeti Celilenin nazarı tasvibine arz olu
nur. 24 . 4 . 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 
Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil Bey 
İmzada bulunmadı 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Mektep Pansiyonlarının İdaresine Dair Kanun 
Madde 1. — Leyli lise ve orta mekteplerin ilk ve 

orta kısımlarına kadroda muayyen adedi mürettepten 
fazla olarak alınacak leyli ücretli talebe Maarif Ve
kâletince tanzim ve Heyeti Vekilece tasdik olunacak 
bir talimatnameye tevfikan pansiyonlarda idare olu
nur. 

Madde 2. — İşbu talebeden alınacak ücret bir 
taraftan varidat bütçesine irat, diğer taraftan Maarif 
bütçesinde tertibi mahsuslarına ilave olunur. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 
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Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Maarif Vekilleri memurdur. 

5 Mart 1927 
Başvekil Adliye Vekili 
ismet Mahmut Esat 

Müıdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan 

'Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Mustafa Abdülhalik Doktor Refik 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Maarif Encümeninin Tadili Kanun 

Madde 1. — Leyli lise ve orta mekteplerin ilk ve 
orta kısımlarına kadrolarındaki mürettep adetten faz
la olarak alınacak leyli ücretli talebe, Maarif Veka
letince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olu
nacak talimatnameye tevfikan pansiyonlarda diğer 
leyli talelbe gibi idare olunurlar. 

Madde 2. — Pansiyon açılmak suretiyle mürettep 
adede ilaveten alınacak talebenin leylilik ücreti, o 
mektep için muayyen ücret miktarını geçemez. 

Madde 3. — Bu talebeden alınacak ücret bir ta
raftan varidat bütçesine irat kayıt edelir. Diğer ta
raftan Maarif Bütçesinde faslı mahsusuna ilave olu
nur. 

Madde 4. — Pansiyonlarda mektep kadrolarından 
fazla olarak isitihdaim edilecek idare memurları ile 
müstahdemlerin ücretleri fasih mahsusuna ilave edile
cek miktardan tediye edilir. 

Madde 5, — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 6. —Bu Kanun ahkâmının icrasına Maliye 
ve Maarif vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Mektep Pansiyonlarının İdaresi Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Leyli lise ve orta mekteplerin 
ilk ve orta kısımlarına kadrolarındaki mürettep adet
ten fazla olarak alınacak leyli ücretli talebe Maarif 
Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunacak talimatnameye tevfikan pansiyonlarda diğer 
takibe gibi idare olunun 

İkinci Madde — Pansiyon açılmak suretiyle mü
rettep adede ilaveten alınacak talebenin leylilik üc

reti o mektep içim muayyen ücret miktarından ibaret
tir. 

Üçüncü Madde — Pansiyon açılacak mahallerde 
bina ihtiyacı olduğu ve emvali tmilliyeden münasip bi
na bulunduğu surette Maliye Vekâletinin muvaffaka-
tiyle bu mebarii bilâbedel pansiyon küışadma tahsis 
edilebilir, 

Dördüncü Madde — Pansiyonlara alınacak talebe 
ücuratı varidat bütçesinden açılacak pansiyonlar va
ridatı faslına irat ve pansiyonların bilumum tesis, ida
re ve iaşe masrafları ve mektep kadrosundan fazla 
olarak istihdam edilecek idare memurları ile müstah
deminin ücuratı Maarif bütçesinde açılacak pansiyon
lar faslına masraf kaydedilir. 

Beşinci Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1927 se-
nei maliyesinden muteberdir. 

Altıncı Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdurlar. 

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

Mektep Pansiyonlarının İdaresi Hakkında Kanun 
Birinci Madde — Leyli lise <ve orta mekteplerin ilk 

ve orta kısımlarına kadrolarındaki mürettep adetten 
fazla olarak alınacak leyli ücretli talebe, Maarif Vekâ
letince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olu
nacak talimatnameye tevfikan pansiyonlarda diğer ta
lebe gibi idare olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Pansiyon açılmak suretiyle müret
tep adede ilaveten alınacak talebenin leylilik ücreti o 
mektep için muayyen ücret miktarından ibarettir.: 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — P&aısliyon açılacak mahajllerdie 
bina ihtiyacı olduğu ve emvali milliyeden münasip bi
na bulunduğu surette Maliye Vekâletinin muvafaka
tiyle bu mebani bilâbedel pansiyon küşadına tahsis 
edilebilir.-

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Pansiyonlara alınacak talebe 
ücuratı varidat bütçesinde açılacak pansiyonlar vari
datı faslına irat ve pansiyonların bilumum tesis, ida
re ve iaşe masrafları ve mektep kadrosundan fazla 
olarak istihdam edilecek idare memurları ile müstah
deminin ücuratı Maarif Bütçesinde açılacak pansiyon
lar faslına masraf kaydedilir. 
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TALAT BEY (Çankırı) — Bu pansiyonlar nere
de açılacaktır? İzahat verilsin. 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim; leyli mekteplerin binaları müsait 
değildir, Gelen taldbeyi almak için, diğer devletlerde 
olduğu veçhile bu kanun hükümete salâhiyet veriyor. 

Bu kanun mucibince -mektep idaresi mektebin ci
varında 'bir yer bularak orada pansiyon suretiyle ta
lebe almaya salâhiyettar olacaktır Maksadımız bu
dur. İhtiyaç olan mahallerde bu teşkilâtı yapacağız. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka-
ıbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Bu 'kanun 1 Haziran 1927 se-
nei maliyesinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdurlar. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler el kaldırsın... Ka
lbul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edilmiştir, 

Kanunun ikinci müzâkeresine geçilmesini kaibul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kalbul edilmiştir. 

Ruznamenin yedinci maddesine geçiyoruz. 
7. — Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen memu

rin hakkındaki kanunun tefsirine dair (3/915) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Adliye Encümen
leri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır, 
Mücadelei Milliyeye İştirak Eteeyen Memurin Hak
kındaki Kanununun Tefsirine Dair. (3/915) Numaralı 
Başvekâlet Tezkeresi ve Dahiliye ve Adliye Encümen

leri Mazbataları 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet Müsteşarlığı 29 Mart 1927 
Adet 
6/127 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiılesine 
26 Mayıs 1926 tarih ve 854 numaralı kanunun 

dördüncü maddesi ahkâmının, ücretli müstahdemin 
hakkında da tatbik edilip edilmeyeceğinin tayin ve 
tefsirine dair Nafıa ve Dahiliye Vekâleti Celilelerin-

6 15 
den yazılan — Mart 1927 ve — Mart 1927 tarihli ve 

7 16 

31 
ve (861/227), (3987/227) numaralı tezkerele-

1551 
rin musaddak suretleri leffen takdim olunmuştur. 

ı Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyuruimasmı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
335 - 338 tarihleri arasında kalmış olan demiryolu 

müstahdem'ininden bazılarının Anadolu hattında istih
dam edilmek üzere müracaatta bulunduklarından ba
hisle bu gilbiler hakkında yapılacak muamele Anadolu 
- Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesinden is
tizan edilmektedir. 

26 Mayıs 1926 tarihli ve 854 numaralı kanunun 
dördüncü maddesinde 15 Mayıs 1335 ve 26 Ağustos 
1338 tarihleri arasında herhangi bir ecnebi memlekette 
hizmet kabul ederek veya etmeyerek ihtiyariyle kalan 
bilumum mdmurinin devlet hizmetinde veya müessesa-
tında istihdam edilmemesi muharrer olup ücretli müs
tahdemin hakkında bir kayıt ve sarahati ihtiva eylettıe-
diği ve Hicaz hattında istihdam edilenlerin ise, de
miryoluna müteallik muamelatı umumiyede kesbi 
mlüimarese etmiş olmaları itibariyle demiryollarımız-
da istihdamları işletme umurunun daha ziyade inti
zamını temin edeceği nöktai nazarından lâlbüt bulun
duğu cihetle Hicaz hattı müstahdemininden demir-
yollarımıza intisap eylemek üzere müracaatta bulunan
lar meyanında hüsnü hal erbabından bulunduğu bit-
tahkik anlaşılacak olanların kabulünde bir mahzur gö
rülmemekte ise de keyfiyetin bir kere Heyeti Vekilei 
Celilece tetkikiyle bir karara raptını arz ve rica ede
rim efendim. 

6 
— Mart 1927 
7 
Nafıa Vekili 

Behiç 
Başvekâleti Celileye 

1335 - 1338 tarihleri arasında kalmış olan demir
yolu müstahdemininden bazılarının Anadolu hattın
da istihdam edilmekte bulunduklarından bahisle Nafıa 
Vekâleti Oelilesinden takdim olunup havale ve tev-

I di buyurulan tezkere mütalaa güzarı acizi oldu. Müı-
I terakeyi müteakip avdet etmeyerek Suriye'de kalmış 
I ve hizmet kaibul etmiş olan Hicaz demiryolu memur 

ve müstahdemininden ahiren avdet edenler ita ettik
leri beyannameler üzerine hüsnü halleri indettetkik 
tebayyün ettiği takdirde avdet etmekte olduklarına na-
zaran bu cihetten kalbul ve istihdamlarında mahzur 
görülememektedir. Ancak malumu samii asefaneleri 
olduğu üzere Hicaz demiryolu devlet bütçesine dahil 

I müessesattan olması hasebiyle müstahdemini memuri-

58 — 



1 : 63 5 . 5 . 1927 C : 1 

ni devletten madut ve (bunların tekrar hizmete alın
maları 854 numaralı kanunun ahkâmına muhaliftir. 
Bu müessesede ücretle müstahdem olup da bir güna sı
fat ve hukuku memuriyeti ihraz etmemiş olanların 
avdet ve bir vazife talep eylemeleri melhuz ve kanu
nu imezburda kastedilen gayenin bu gibilere şümu
lü olup olmayacağı mulhtacı tefsir bulunduğunu arz ile 
salifülarz tezkere leffen takdim kılınır elendim. 15-16 
Mart 1927 Dahiliye Vekili M. Cemil. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet 
46 karar numarası 

3/915 kayıt numarası 
20 . 4 . 1927 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

1335 - 133-8 tarihleri arasında istilaya maruz me-
natıkta kalmış olan demiryolu müstahdem ininden 
bazılarının Anadolu hattında istihdam edilmek üzere 
müracaatta bulunduklarından bahisle bu gibiler hak
kında 26 Mayıs 1926 tarih ve 854 numaralı Kanun 
ahkâmının - bunlar ücretli müstahdeminden oldukla
rından - tatbik edilip edilin iyeceğinin tayin ve tefsiri
ne dair Nafia ve Dahiliye Vekâletlerinin işarına atfen 
Başvekâletten mevrut ve Heyeti Umurriiyeden. mu-
havvel tezkere Dahiliye ve Nafia Vekilleri Beyefen
dilerin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

855 numaralı kanunun dördüncü maddesinde 
mutlak olarak «Meşrutiyet ilânından itibaren Ana
vatandan ayrılarak bugünkü Türkiye hudutları hari
cinde kalmış bulunan memleketlerde kalıp da, bugü
ne kadar avdet etmeyen Türk memurin veya 15 Ma
yıs 1335 ve 26 Ağust'os 1338 tarihleri arasında her 
hangi bir ecnebi memlekette hizmet kabul ederek ve
ya etmiyerek ihtiyariyle kalan veya mezkûr memle
ketlere mezuniyetsiz giden veya mezunen ve teb
dilihava suretiyle gidip müddetlerini ihtiyarları ile 
tecavüz ettiren bilumum memurin.. îlâhe devlet hiz
metinde ve müessesa'tta istihdam olunmazlar» denil-
meklte olduğuna nazaran maddenin tefsire tahammü
lü görülememiştir. Ancak Nafia Vekâletinin esba
bı mucibesinde izah olunduğu üzere harbi umumiden 
pak çok evvel her türlü mezahim ve meşakkati gö
ze alarak sırf şimendiferciliğin terakkisi ve binnetice 
vatanın tealisi maksadiyle Hicaz'a koşan ve orada ta
biat ve iklimin tahammülfersa şedaidiyle çarpışarak 
Türklüğün medarı iftiharı bir eseri meydana getiren 
ve harbi umumide kırk kadar şehit veren Hicaz de

miryolları memurin ve müstahdeminin kanunda mu
ayyen vakitte tamamen avdet edememeleri sırf or
dunun naklini teminen vazifelerini terk etmemekiten 
ve bu suretle bir zamanlar düşmanın tahtı esaretinde 
ve bir zamanlar da yâdellerde hastalık ve yoksullu
ğun pençei kahrında her türlü muavenetten mahrum 
bir halde kalmaktan rnüribaîs olduğu anlaşılmıştır. 

Bu kabil memur ve müstahdeminden aslen Türk 
olup esbabı anifei maruza tahtında vatana avdet öde
memiş olanların indetitahkik Nafıa işlerinde istih
damlarına mani bir halleri olmadığı takdirde bunla
rın kabul ve istihdamları memleketimizde teessüs 
eden şimendiferciliğin daha ziyade tekamül ve inki
şafı için de lâzım ve müfit olduğuna kanaat hâsıl ol
muştur. Vatana müfit olduklarına şüphe edilmeyen bu 
kabil memurların vaziyetlerini kurtarmak üzere ber-
veçhiâti malddei kanuniye Eneümeriimizee kabul edil
miş olduğundan Heyetli Urmımiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde Kayseri 
Mehmet Atâ ' Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
izmir Kocaeli 

İbrahim Süreyya 
Aza Aza 

Tekirdağ Amasya 
M. Faik Ahmet Esat 

Türkiye 
Büyük Millete Meclisi 

Adliye Encümeni 
Adet 

61 karar numarası 
kayıt numarası 

1 . 5 . 1927 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen memurin hak

kındaki kanunun dördüncü maddesinin tefsiri hakkın
da Başvekâletin 29 Mart 1927 tarih ve (6/11278) nu
marası ile gelen (3/915) numaralı tezkere üzerine Da
hiliye Encümeni tarafından tanzim edilen maddei ka
nuniye ve esbabı mucibesi Encümenimize havale bu-
yurulmuş olmakla tetkik ve mütalaa edildi : 

Teklifte İstihdaf olunan gaye, hasbelicap Suriye ve 
Hicaz'da kalıp Türkiye'ye gelememiş olan ve eylevm 
hizmet arzusunda bulunan şımendiferei Türklerin is
tihdam edilip edilmiyecekleri keyfiyetidir. 

Şimeridiferciliğimiz büyük bir terakki ve inkişafa 
namzet olduğu bu sıralarda anavatana gelerek hizmet 
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arzu ve iştiyakını izhar eden ve bulundukları yerlerde 
ma'hrumiiyet ve sefalet içinde kaldıkları müteha'kkik 
bulunan bu gibi ırkdaşlarımızın istihdamında mahzur 
bulunmayanların say ve ihtisaslarından i&tifaide et
mekte Emcü'menimizce de bir mahzur tasavvur ©dile
memiş; yalnız Dahiliye Encümeninin tensip ettiği 
madde gelmek arzusunu izhar edenlerden bahis olup 
elyevm gelmiş bulunanların vaziyeti maddenin tarzı 
tespitinden sarahaten anlaşılamadığından bu cihet tas
rih ve Türkler kelim esinin ilâvesiyle maksadın 'daha iyi 
ifade edileceği teemmül edilerek bütün bu noktai ih
tiva öder tarzda 'birinci madde tedvin olunmuştur. 
Diğer maddeler aynen kabul edilmiş olmakla Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhıan 
'Mustafa Fevzi 

Kâtip Aza 
Yozgat Antalya 

Ahmet Hamdi Ahmet Salkı 
Aza Aza 

Kastamonu Çorum 
Necmettin Münir 

Dahiliye Encümeninin Teklifi 
Mücadelei Milliyeye İştirak Eltmeyen Memurin 

Hakkındaki Kanunun Dördüncü Maddesine Zeyl 
Madde il. — Hicaz Ve Suriye demiryolları Türk 

Memur ve müstahdemİninden ve Türkiye'ye gelmek 
arzusunda bulunup İndeftalhkak nafıa işlerimde istih
damlarına mani halleri olmadığı tahakkuk edenlerin 
Türkiye'ye kabul ve nafia işlerinde istihdamları caiz
dir. 

Madde 2. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 3. — .Bu kanunun hükmünün icrasına icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Adliye Encümeninin Tadili 

Mücadelei Milliyeye İştirak Etmeyen Memurin 

Hakkındaki Kanunun Dördüncü Maddesine 
Zeyl İlâvesine Dair Kanun 

Madde 1. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen 
memurin hakkındaki kanunun dördüncü maddesin© 
âtideki fikra tezyil edilmiştir: 

Hicaz ve Suriye demiryolları Türk memur ve müs
tahdeminden Türkiye'ye gelmiş veya bundan böyle 
gelecek olup da lddettetkik istihdamlarına mani halle
ri olmadığı tahakkuk eder Türklerin nafia işlerinde 
İstihldamları caizdir. 

Madde 2. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanun hükmünün icrasına tcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

RIEİİİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı?.. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

'Birinci maddeyi okutuyorum. 

Mücadelei Milliye İştirak Etmeyen Memurin 
Hakkındaki Kanunun Dördüncü Maddesine 

Zeyl İlâvesine Dair Kanun 
Madde 1. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen 

memurin hakkındaki kanunun dördüncü maddesine 
âtideki fıkra tezyil edilmiştir: 

Hicaz ve Suriye demiryolları Türk memur ve müs-
tahdemlnininden Türkiye'ye gelmiş veya bundan böy
le gelecek olup da ledette'tkİık istihdamlarına mani 
halleri olmadığı tahakkuk eden Türklerin nafia işlerin
de istihdamları caizdir. 

iREİS — Madde hakkında mü'talaa var mı efen
dim? 

ıliSMAtL KEMAL BEY (Çorum) — Yalnız nafia-
da mı? 

HÂıüÎM MUHİTTİN BEY (Giresun) — 'Sanatları 
nafıacılıktır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Devamla) — Kim tetkik 
edecek? Belediyede istihdam olunurda yine nafıaya 
ait işlerde bulunur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
malumu âlinizdir ki bu mücadelei mıillryeye iştirak et
meyen memurlar hakkındalki kanun nevİma bir tasfiye 
'kanunudur ve memurları tasfiye ermek maksut oldu
ğu vakit bunların bilhasisa harekâtı milliye ile alakala
rını derpiş etmiştir ve memleketin mukadderatı noktai 
nazarından bunların merbutiyeti bilhassa teemmüle 
alınacaktı ve nihayet bir komisyonu mahsus tarafından 
bazıları hakkında karar verilecekti. (Bazıları da madde
ye temas ettiği için doğrudan doğruya hükümetimiz 
tarafından memuriyetleri kabul ve tecviz olunmaya
caktır. Binaenaleyh burada mademki mücadelei milliye 
ye iştirak etmeyen memur hakkındaki kanunun hük
münün tadili rnevzuba'hi!sfcir. O takdirde bunların fcas-
rihan harekâtı milliyeye, amali milliyeye muhalif ol
mayanları demek lâzım gelir. Filhakika maddenin 
metninde (istihdamlarına mani halleri olmadığı tahak
kuk eden) diye bir kayıt mevcuttur. Fakat yine 
malumu âlinizdir ki cevazı istîhdam kararını veren 
muhtelif dâireler, muhtelif memurin encümenleri, 
mühîtelif içtihat sahibidir. Bu noktai nazardan memur-

— 60 — 



t : 63 5 . 5 . 1927 C : 1 

lann tasfiyesi kanunu ile bu yeni tezyil olunan madde 
arasında bir fark olmasın diye bendeniz tasrihe lüzum 
görmekteyim. Encümen namına mazbata muharriri 
beyden rica ederim. Bu no'klta sarahatla mevzubahis 
olsun. 

R'ElJS — Encümen namına izahat verecek var mı? 
(Encümen cevap versin sesleri). 

NAFIA VEKİLİ ıBİEHİÇ BEY (İstanbul) — Efen
dim, encümenlerde cereyan eden müzakeratta tutulan 
gaye, Remzi Beyefendinin buyurdukları gibidir. Mü-
cadelei Milliyeye muhalif olmayanlar alınacaktır ki, 
(istihdamlarına mani halleri olmadığı tahakkuk eden) 
kaydı onun için vaz olunmuştur. Daha tavzih oluna
bilir, bir mani yoktur. 

REİS — Efendim; bu izahat üzerine heyeti umu
miye israrediyor mu? '(Kâfi sesleri) 

'Birinci maddeyi kabul 'buyuranlar lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

ıMadde 2. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın.. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükmünün icrasına İcra. 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REllS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Ka
nun ikinci müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. (Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Efendim; ruznamenin 15 nci numarasındaki lâyiha 
henüz tabi ve tevzi .edilmemiştir. 

Reylerini istihmal buyurmayan zevat varsa lütfen 
reylerini istimal etsin. İstihsali ârâ muamelesi hitam 
bulmuştur. Tasnifi ârâ neticesini arz ediyorum: 

Muhtelif devairin 1926 senesi bütçelerinde müna
kale icrasına ve Sıhhiye Vekâleti bütçesine tahsisatı 
munzamma ilâvesine dair kanun lâyihasına 125 zat 
reye iştirak etmiştir. 123 kabul 2 müstenkif vardır. 
Muamele tamam değildir, ikinci defa reye vaz oluna
caktır. Başlka müzakere edildcek bir şey kalmamıştır. 
Cumartesi saat 14 de inikat etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı müzalkerat; Saat : 15,55 
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Muhtelif Devairin 1926 Senesi BUtçesinde Münakale terasına ve Sıhhiye Vekâleti Bütçesine Tahsisatı Mun
zamına tlâvesine Dair Olan Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap yoktur) 

-

> 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa B. 

Neşet B. 
AMASYA 

Ali Rıza B. 

Esat B. 
ANKARA 

Ali B. . 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 

Hilmi B. 
AYDTN 

Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Aza adedi : 287 

Reye iştirak edenler : 125 

Kabul edenler : 123 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
0 
2 

Reye iştirak etmeyenler : 161 
Münhaller : 1 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rıfat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

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

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

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

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
Haydar B. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KOCAELİ 
Ragıp B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. . 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 

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

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
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MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 

Esat B. 

MUŞ 

Rıza B. 

NİĞDE 

Ata B. 
Halit B, 

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

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

1 : 63 5 . 5 

I ORDU 

1 Halil Sıtkı B. 
| Hamdi B. 
j İsmail B. 

Recai B. 

RİZE 
Ali B.' 

I Ekrem B. 

SARUHAN 

Abidin B. 
1 Yaşar B. 

. 1927 C : 1 

1 SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

1 SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

[Müstenkifler] 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERZURUM 
Raif B. 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

TANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 
İsmet B. 
Münir B. | 

DENİZLİ 
* Dr. Kâzım B. 

Yusuf B. 
DERSİM 

Feridun Fikri B. 
DİYARBEKİR 

Fevzi B. (M.) 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

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

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

S TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 

Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

1 Münip B. 

ZONGULDAK 
| Ragıp B. 

GAZİAY1NTAP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Uuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.; 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (1. Â.) 

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

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (t. Â.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
İhsan Paşa 
Kâzim Karabekir Paşa 
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İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

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

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

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

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

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 

M ARAŞ 

Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 

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

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 

!

Osman Kadri B. (M.) 
NİĞDE 

a Ebubekir Hazım B. 
I Galip B. 
I ORDU 
\ Faik B. 
İ RİZE 
[ Esat B. 
î Fuat B. 
{ Hasan Cavit B. 

I SARUHAN 
h Dr. Saim B. 
I Ethem B. 
| Kemal B. 
I Mehmet Sabri B. (V.) 
;* Mustafa Fevzi B. 
{ Nafiz B. 
j SİİRD 
| Mahmut B. 
I SİNOP 
İ Dr. Rıza Nur B. (M.) 
1) 

|] Recep Zühtü B, 

I SİVAS 
l Rahmi B. 
I Şemsettin B. (M.) 
jj Ziyaettin B, 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
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