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1 — SABIK ZA 

Birİ7ici celse 
Kâzım Paşanın riyasetlerile aktolunarak ceza muha

kemeleri usulü kanununun üç maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası bir müddet müzakereden sonra 
teneffüs için celse tatil edildi. 

Lâyihalar 
1 — Elçilik, maslahatgüzarlık ve konsolosluk müs

tahdemini ücretlerinin tediye sureti hakkmda kanun 
lâyihası (Bütçe Encümenine). 

2 — Rizaen terkin olunmıyan ipoteğin borcun tes
viyesinden sonra resen tapu memuru tarafından terkin 

i — Ceza muhakemeleri usulü kanununun İ28t 
148 ve 154 üncü maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 1/26 numaralı kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası 

Beis >— Geçen inikatlarda; ceza usulü muhake
meleri kanununun bazı maddelerinin tadili hak
kındaki kanun lâyihasının müzakeresine başla
mıştık. Bunun hakkında bir takrir vardır. 

Dahiliye Encümeni Reisi Cemil B. (Tekir
dağ) — Efendim, Meclisi Âlice müzakeresine baş
lanmış ve Dahiliye Encümenince hakkında hiç bir 
kanaat izhar edilmemiş olan, ceza usulü muhake
meleri kanununun bazı maddelerinin tadiline ait 
olan kanun lâyihasının her noktai nazardan idareye 
taallûku vardır. Bu lâyihanın bir defa mütalea e-
dilmek üzere Dahiliye Encümenine havale edilme
sini rica ederim. 

Beis — Dahiliye Encümenine havalesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 —• Resmî devair ve müessesat ile Devlete ait 
idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim 
müesseselerde bulundurulabilecek vesaiti nakliye 
hakkındaki kanuna müzeyyel 1/130 numaralı ka-

BIT HULÂSASI 

İkinci celse 
Refet Bey tarafından açılarak müzakere için lâzım 

gelen ekseriyet bulunmadığından perşembe günü top
lanılmak üzere mikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Refet Avni II. Rüştü 

edilmesi hakkmda kanun lâyihası (Adliye, Maliye ve 
Bütçe Encümenlerine) 

3 — 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 45 
inci maddesine tevfikan mal almamış olan maaş sahip
lerinin istihkaklarının sureti temini hakkmda kanun lâ
yihası (Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası fi] 

Beis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi* 
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Nakliye vasıtaları hakkındaki kanuna merbut 
cetvelin tadiline dair kanun , 

MADDE 1 — Resmî devair ve müessesat ile 
Devlete ait idare ve şirketlerde ve menafii umumi
yeye hadim müesseselerde bulundurulabilecek vesa
iti nakliye hakkındaki 1296 numaralı kanunun bi
rinci maddesine merbut 2 numaralı cetvele aşağıda
ki makama ait nakliye vasıtası ilâve edilmiştir. 

Akçuraoğlu Yusuf B. ( istanbul ) — Bir cet
velden bahsolunuyor. Cetvel nerede? 

Kâzım Pş. ( Diyarbekir) — Eski kanunda var
dır. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Bunda da vardır. 
okunacaktır. 

fi 1 55 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma statt : 14 

Keis — Refet Bey 
Kâtipler - Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ), Avni B> ( YOZOAT ) 

Beis — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Asgarî 

Beherinin azamî müddeti 
mubayaa bedeli Adet istimali 

Umum Jandarma 
Kumandanlığı 4 500 1 3 

Reis — Söz istiyen var mı? Maddeyi cetvelile 
beraber kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — 24 mart 1931 tarih ve 1772 nu
maralı kanun ilga edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiy eni er . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 
Cumartesi günü saat on dörtte içtima etmek 

üzere celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati: 14, 15 



T. B. M. M. Mathamı 



Sıra No 55 
Resmî devair ve müessesat ile Devlete ait idare ve şirket
lerde ve menafii umumiyeye hadim müesseselerde bulun
durulabilecek vesaiti nakîiye hakkındaki kanuna müzeyyel 
I 130 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbtası 

T. C. 
Başvekâlet 24 - VI - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1830 

B. M. JUL. Yüksek Reisliğine 

24 mayıs 1927 tarih ve 1296 numaralı kanuna zeylen Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 17 - VI - 1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası, esbabı mucibe ve Maliye Vekâletinin mütalenamesi suretleri ite birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

- - İsmet 

Maliye Vekâletinin Muhasebat ü . M. bütçe 7207/423 numaralı ve 13-VI - 1931 tarihli 
mütaleanamesi sureti 

Başvekâleti Ceüleye 

Jandarma Umum Kumandanlığına bir makam otomobili tahsisine dair olup hazineye havale buy-
rulan Dahiliye Vekâletinin merbut tezkeresi ve melfufu kanun lâyihası tetkik ve mütalea olundu. 

Mevzubahs makam otomobili için 1931 senesi Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesine mtikte-
zi tahsisat vazedilmiş olduğundan mezkûr kanun lâyihasının Yüksek Meclise takdiminde hazinece 
mahzur olmadığı arzolunur. efendim. 

Esbabı mucibe 

1704 numaralı jandarma kanununun 5 inci ma ddesile kolordu sıfat ve salâhiyeti verilen Jandar
ma Umum Kumandanlığında 1296 numaralı vesaiti nakliye kanununun birinci maddesinde mev
zubahs 2 numaralı cetvelde gösterilen K. O. K. larıgibi bir makama mahsus otomobil tahsisi hakkında 
tanzim kılınan kanun lâyihası arz ve takdim kılınmıştır. 

4 -VI-1931 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 6- VII ı 1X31 
M. No. 53 
Esas No. 1/130 

Yüksek Reisliğe 

Resmî devair ve müessesat ile Devlete ait idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim mües
seselerde bulundurulabilecek vesaiti nakliye hakkındaki kanuna zeylen îcra Veklleri Heyetince tanzim 
olunup Bşvekâlet tezkeresile birlikte encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası tetkik ve müzakere 

olundu. 
İşbu teklif ile 1706 numaralı jandarma kanununun beşinci maddesi ile kolordu kumandam sıfat 

ve salâhiyeti verilen Umum Jandarma Kumandanlığı makamına bir otomobil tahsisi istenilmektedir. 
Filhakika 1296 numaralı vesaiti nakliye kanunu ile kolordu kumandanlıkları makamlarına birer 

otomobil tahsis edilmiş olduğundan kolordu kumandanı sıfat ve salâhiyeti derecesinde, bulunan Umum 
Jandarma Kumandanlığı makamı için de bir otomobil tahsisi encümenimizce muvafık görülmüş ve mez
kûr 1296 numaralı kanunun iki numaralı cetveline bir fıkra ilâvesile Hükümetin teklifi tadileıı kabul 
edilmiştir. 

Senenin, Devletin umum masrafları üzerinde hizmetlerin asgarî zaruretleri hududuna kadar lasar-
ruf icrası lüzumuna yakından muttali ve kani olan encümenimiz bu vesile ile vesaiti nakliye kanu
nunu gözden geçirmiştir. Neticede 1772 numralı kanunla Şurayi Devlet, Temyiz Mahkemesi ve Di
vanı Muhasebat Reislerine tahsis edilmiş olan otomobillerin, bu teşkilâtın birer dairede toplu bulunmak 
dolayısile reislerine daire haricinde hiç bir teftiş vazifesi tahmil etmediğini ve esasen bu makamlar 
tarafından bu yolda bir lüzumu kat "i de hissedilmiş bulunmadığını nazara alarak, tayyedilmesi vaziye
tin icaplarına muvafık görülmüştür. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
(rümüşane 

// . Fehmi 

Âza 
Çorum 
Mustafa 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Âza 
İsparta 

M'ûkerrem 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Âza 
Kırklareli 
M. Nah it 

Âza 
Bursa 

Dr. Galip 

Âza 
Sinop 

Recep Zühtü M, 

Âza 
Elâziz 

II. Tahsin 

Âza Âza 
Sivas Sivas 
, Remzi Rasim 

Aza 
Krznrum 

Muhalifim 
Aziz , 

Âza 
Yozgat 

S. Sırrı 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

24 mayıs 1927 tarih ve 1296 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1296 numaralı vesaiti nakliye 
kanununa merbut 2 numaralı cetvele (Kolordu ku
mandanlığı gibi) Jandarma Umum Kumandanlığı 
için de bir makam otomobili ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri 
teberdir. 

tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

icraya 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Yusuf Kemal 
Da. V. Ha. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 
Mf. V. Na. V. 
Esat Hilmi 
S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

17-VI-1931 
M. M. V. 

Zekâi 
Ma. V. 

M. Abdülhalilı 
Ik. V. 

M. Şeref 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Nakliye vasıtaları hakkındaki kanuna merbut cet
velin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Resmî devair ve müessesat ile 
Devlete ait idare ve şirketlerde ve manafii umu-
miyeye hadim müesseselerde bulundurulabilecek 
vesaiti nakliye hakkındaki 1296 numaralı kanu
nun birinci maddesine merbut 2 numaralı cetvele 
aşağıdaki makama ait nakliye vasıtası ilâve edil
miştir. 

MADDE 2 -T- 24 mart 1931 tarih ve 1772 nu
maralı kanun ilga edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Asgarî 
Beherinin azamî müddeti 

mubayaa bedeli Adet istimali 
Umum Jandarma Ku
mandanlığı 4 500 1 3 




