
DEVRE : 4 CİLT : 11 İÇTİMA : 2 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

On beşinci inikat 
22-XIM932 Perçemlıc 

MüiKİerîcat 
Sayıfa 

1 __ Sabık zabıt hulâsası 38 
2 — Sualler 38 
3 — Havale edilen evrak 38 
4. — Riyaset divanmm Heyeti umumiyeye 

maruzatı. 39 
1 — İzmir mebusluğuna seçilen Kâzım Paşa

nın intihap mazbatası 39-
2 — Samsun mebusluğuna seçilen Ruşenî Be

yin intihap mazbatası 39 
3 — Urfa mebusluğuna seçilen Behçet Beyin 

intihap mazbatası 39 
5 — Tahlifler 39 
1 — îzmir mebusu Kâzım Paşa ile Samsun 

mebusu Ruşenî ve Urfa mebusu Refet Beylerin 
tahlifleri 39 

H — Müzakere edilen maddeler 40 
1 — Memurin muhakemat kanununun 4 üncü 

maddesinin tefsirine dair 3/110 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Adliye encümen
leri mazbataları 40:41,41:42 

2 — Büyük Millet Meclisi 1932 senesi eylül ve 
teşrinievvel aylan hesabatı hakkında 5/21 nu

maralı Meclis hesaplannin tetkiki encümeni maz-
I batası 41 

3 — Van vilâyeti Muradiye kazasının Kânike-
van köyünden Muhtar Abo namıdiğeri Abdullah-
oğlu Ahmedin ölüm cezasına çarpılması hakkın
da 3/241 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad-

I ljye encümeni mazbatası 41 
i 4 — Seyrisefain idaresi 1932 senesi bütçe-. 
sinde 12 000 liralık münakale yapılması hakkın-

j da 1/440 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe en-
j cümeni mazbataları 42,45 

5 — Millî Hükümet bütçelerine müteallik borç-
| lann kayitlerine ve müddeti muayyenesi zarfın
da müracaat etmeyenlerin alacaklarının sukutuna 
dair olan kanunun tefsiri hakkında 3/14 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Maliye, Bütçe ve Adliye 
encümenleri mazbatalan 42:44 

6 — Hıfzıssıhha müessesesi ve müştemilâtı 
I için sarfına mezuniyet verilen tahsisata 250 00<> 
liranın ilâvesi hakkında 1/424 numaralı kanun lâr 
yihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe 

I encümenleri mazbataları 44:45 

- » ^ • « i 3 « - r • < • < % • - -



1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 
Hasan Beyin riyasetlerile aktolunarak ruznantedej Reisvekili Kâtip Kâtip 

müzakere edilecek madde bulunmadığından perşembe Çanakkale Yozgat 
günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. j Hasan Z. Gevher Avni Doğan 

2 — SUALLER 

Manisa mebusu Refik Şevket ve Konya mebusu Re- lira alacağı hakkında şifahî sual takriri Maliye ve Mıl-
fik Beylerin, hakem mahkemesince verilen karar üze- lî Müdafaa vekâletlerine havale edilmiştir. 
rine mülga Donanma cemiyetinin zıyaa uğratılan 80 000 j 

3 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar I 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 senesi bütçe j 

kanununun 3 üncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 senesi bütçe
sinde 2 400 liralık münakale yapılması hakkında kanım 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — 1932 senesi muvazenei umumiye kanununa mer-
btit (N) cetvelinin birinci kısmına 20 muallimlik daha 
konulması hakkında kanun lâyihası (Maarif ve Bütçe 
encümenlerine) 

4 — Demiryolları ile yük nakliyatı hakkındaki bey
nelmilel mukavelenamenin imza protokolünde derpiş 
edilen 4 senelik muvakkat tedbirler müddetinin uzatıl
ması hakkında kanun lâyihası (Nafıa encümenine) 

5 — Demiryolları inşaatı için verilen polkalara ait 
evrakı müsbitenin Divanı muhasebatça vadenin hulu
lünden evvel tetkiki hakkında kanun lâyihası (Nafıa, 
Divanı muhasebat ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Gümrük ve inhisarlar ve Millî Müdafaa vekâ
letleri 1932 senesi bütçelerinde 26 000 liralık münakale 
yapılması hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

7 — Harita umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 
9 932 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyi
hası (Bütçe encümenine) 

8 —• Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1931 
senesi son hesabı hakkında kanun lâyihası (Divanı mu. 
hasebat encümenine) 

9 — Jandarma efradı kanununun 1 inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (Millî Müdafaa 
ve Dahiliye encümenlerine) 

10 —- Konyaovası sulama idaresinin 1928 senesi son 
hesabı hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat en
cümenine) 

11 —r- Memleket dahilinde uçaklarla nakledilecek 
posta maddelerinden alınacak havale ücretlerine dair 
kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

12 — Mevcut su işleri taahhüdatının bitirilmesi için 
bono çıkarılmasına izin verilmesi hakkında kanun lâyi
hası (Bütçe encümenine) 

13 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi deniz büt
çesinde 37 800 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

14 — Nafıa vekâleti 1932 senesi bütçesinde 27 000 li
ralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (Büt-

I çe encümenine) 
15 — Seyrisefain idaresince 1932 senesi zarfmda ya-

î pılacak istikraza Maliye vekâletinin kefaletine dair ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

16 — Seyrisefain idaresi 1932 senesi bütçesinde 
12 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

17 — Seyrisefain idaresinin 1930 senesi son hesabı 
hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat encüme
nine) 

18 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1931 senesi son 
hesabı hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat en
cümenine) 

19 — Tapu harçlarına dair olan kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (Malî
ye ve Bütçe encümenlerine) 

20 —- Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1932 se
nesi bütçesinde 3 150 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

21 — Türk parası kıymetini koruma kanununa mü-
zeyyel kanun lâyihası (İktisat, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

22 — Vangölü işletme idaresi 1932 senesi bütçesinde 
10 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyi
hası (Bütçe encümenine) 

23 — Yalova arazisinin istismarı ve parasız arazi 
tevzii hakkında kanun lâyihası (îktısat, Dahiliye, Mali
ye ve Bütçe encümenlerine) 

24 — Yüksek mühendis mektebi 1923 senesi son he
sabı hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat encü
menine) 

25 — Yüksek mühendis mektebi 1931 senesi son he
sabı hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat encü
menine) 

Tezkereler 
26 — 1932 senesi muvazenei umumiye kanununun 

14 üncü maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi (Bütçe encümenine) 

27 — D*»vlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanunun 7 nci maddesinin tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi (Bütçe encümenine) 

28 — Jdarei umumiyei vilâyat kanununun muaddel 
116 ve 140 inci maddelerinin tadiline dair olan konunun 
Z nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Dahiliye encümenine) 
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29 — İtalyan tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya 

istiklâl mahkemesi kararile ailemle birlikte milli hudut 
dnjtna çıkarılan Snat Remzi Efendinin Türk vatandaşlı
ğına kabulünün muvafık olup olmıyaeağma dair bir ka
rar ittihazı hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye eneü-

30 — 1 1 ağustos 1325 tarihli tekaüt kanununa göre 
tekaüde sevk ve istifaları kabul edilen 11 zabit hakkın-
da yapılacak muameleye dair Başvekâlet tezkeresi (MH-
1! Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
31 — Büyük Millet Meclisi 1932 senesi eylül ve teş

rinievvel ayları hesaba ti hakkında 5/21 numaralı Mec
lis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası (Ruzna-
meye) 

32 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesine 
31 500 liralık munzam tahsisat konulmasına dair 1/434 
ve Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesine 20 006 
liralık munzam tahsisat konulmasına dair 1/435 numa
ralı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruz-
nameye) 

33 — Hıfzısşıhha müessesesi ve müştemilâtı için 
sarfına mezuniyet verilen tahsisata 250- 000 liranın ilâ
vesi hakkında 1/424 numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat 

ve içtimaî muavenet ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

34 — Memurin muhakemat kanununun 4 üncü mad
desinin tefsirine dair 3/110 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

35 — Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçların 
kayitlerine ve müddeti muayyenesi zarfında müracaat 
etmeyenlerin kayitlerinin sukutuna dair olan kanunun 
tefsiri hakkında 3/14 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Maliye, Bütçe ve Adliye encümenleri mazbataları (Ruz
nameye) 

36 — Seyrisefain idaresi 1932 senesi bütçesinde 
12 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/440 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

37 — Sivereğin Camiikebir mahallesinden Kirkoreğlu 
Karabet nam idi geri mühtedi Mustafanın ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/231 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Adliye encümeni mazbatası (Ruznameye) .' ' 

38 — Van vilâyeti Muradiye kasasının K&nikevan 
köyünden Muhtar Abo namıdiğeri Abdullahoğlu Ahrae-
din ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/241 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

BİBtKO-İ CELSE 
Açılma saati: 14,5 

REÎS — R e f e t B . 
KÂTİPLER: Avni Doğan B. (Yosgat) , Haydar Rüştü B. (Denizli) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

RÎYA8ET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — İzmir mebusluğuna seçilen Kâzım Paşanın 
intihap mazbatası 

2 — Samsun mebusluğunu seçilen Buşanî Beyin 
intihap mazbatası 

, 3— Vrfa mebusluğuna- seçilen Behçet Beyin in
tihap mazbatası 

REÎS — Efendim, yeni intihap olunan arkadaş
ların mazbataları vardır, bunları reyinize arzedece-
ğim. 

İzmir mebusluğuna intihap olunan Kasım Pa
şanın mazbataıs hakkında bir şikâyet yoktur. Bi
naenaleyh muallel değildir. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Samsun mebusluğuna intihap olunan Ruşenî Be
yin mazbatası hakkında itiraz re şikâyet yoktur. 

Mazbatayı kabul. edenler . .. Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Urfa mebusluğuna intihap olunan Behçet Beyin 
mazbatası da muallel değildir. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

TAHLİFLER 
1 — İzmir mebusu Kâzım Paşa ile Samsun me

busu Kuşeni ve Vrfa mebusu Behçet Beylerin talı-
lifleri. 

REİS — Efendim, bu zatler hazır ise tahlifleri 

için lütfen teşrif etsinler. (İzmir mebusu Kâzım Pa
şa, Samsun mebusu Ruşenî ve Urfa mebusu Bahşet 
Beylerin tahlifleri iera olundu.) 
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6 —MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 —~ Memurlu, muhakemat kanununun 4 üncü 
maddesinin tefsirine dair 3/110 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Dahiliye re Adliye encümenleri 
mazbataları I il 

Pıkrai tef s iriye 
« Memurin muhakematı hakkındaki 4 şubat 

1329 tarihli kanunun dördüncü maddesindeki 
( şuabataı idarei kaza rüesayi memurini ) şümulü 
dairesine belediye reisleri dahildir ». 

RAÎF B. ( Trabzon ),— Efendim, Adliye en
cümeni mazbata muharriri beyden bir sual sora
cağım. 

« Belediye reisleri dahildir » tabirinde yalnız 
kaza belediye reisleri mi kastedilmiştir, yoksa 
nahiye belediye reisleri de dahil midir? 

ÎSMET B. (Çorum) —. Reis Bey! bendeniz 
de bir sual soracağım. 

DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanakka-
le ) — Efendim, Adliye encümeni Dahiliye en
cümeninin yapmış olduğu fıkrai tef siriyeyi aynen 
kabul ettiğinden bendeniz Dahiliye encümeni maz
bata muharriri sıfatile bu suale kendimi muhatap 
addedebilirim. 

Vilâyet belediye reisleri evlâbittarik buna da
hildir ( Nahiye sesleri ). Tabiî nahiye reisleri 
de. Bütün belediye reisleri hakkında daimî su
rette mafevk meclisten lüzum veya meni muhake
me karan almak lâzımdır, diye encümen karar 
vermiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Madem
ki memuriyetleri kaza kaymakamlığınca tasdik 
olunuyor, evleviyetle nahiye belediye reisleri de 
dahildir. 

ŞÜKRÜ B. ( Devamla ) —Evet mademki na
hiye belediye reislerinin memuriyeti kaymakam 
tarafından tasdik edilmiştir. Binaenaleyh hak
larında daimî surette mafevk meclisten meni veya 
lüzumu muhakeme kararı verilmesi zaruri görül
müştür. 

ÎSMET B. ( Çorum ) r— Bir sual efendim.... 
Belediye reislerini Dahiliye encümeni Devlet me
muru mu, belediye memuru mu addediyor, yok
sa kaza idarelerinin bir reis memuru mu addedi
yor? 

ŞÜKRÜ B. ( Çanakkale ) — Belediye reisle
rini encümen Devlet memuru olarak addetmiştir. 
Fakat ayni zamanda belediye reisleri bir takım 
Devlet hizmetlerini de uhdelerinde taşıdıkları için 
bir taraftan belediye kanunu, ahkâmına, diğer 
taraftan da muhakemeleri hususunda Devlet me
murlarının tâbi oldukları kanuna tâbi olmaları 
tabiî görülmüştür. 

Sonra kürsüye gelmiş iken bir noktayı da ar-
zedeyim: Fıkrai tefsiriyede giyeme içinde (Şu-

fl 1 28 numaralı matbua, zaptın sonuna mer
buttur. 

abatı idarei kaza rüesayi memurini) vardır. Bun
dan sonra ( fıkrasının ) kelimesi ilâve edilmeli
dir. 

ÎSMET B. ( Çorum ) — Efendim, mazbata 
muharriri Şükrü Beyefendi belediye reisleri Dev
let memurudur, dediler. Belediye memurlarının 
memurin kanununun birinci maddesinde tarif 
edilen memurdan hariç olduğu hakkında Meclisi 
Âliden bir izah mazbatası çıkmıştır. Malûmu 
âliniz birinci madde, memur kimdir diye tarif 
eder. 

I Devlet memurları, sicilli mahsusunda mııkay-
! yet olup umumî ve hususî bütçelerden maaş alan 
| kimselerdir. Belediyeler memurin kanununun 10 
i uncu maddesinde tarif edilen sicilli mahsusu tut
madıkları için bu kayitten belediye memurlarının, 
hususî bütçelerden maaş alan idarei hususiye 
memurlarının ayni olmadığından binaenaleyh ora
daki hususî bütçeler; hususî idarelere ait olup be-

i lediye memurlarının bundan hariç olduğu ve hat-
I ta bunun tefsire muhtaç olmadığı hakkında encü-
j men bir mazbata tanzim etmiş ve bu mazbata He-
| yeti celilenizce kabul edilmiştir. Şu halde ittifak 
j ediyoruz ki belediye reisleri belediye memurudur. 
I Binaenaleyh bu mazbataya göre memurin kanunu-
ı nun birinci maddesinden hariç ve memurin mu-
hakemat kanununa da dahil değildir. Şu halde 

I memurin muhakemat kanununa dahil olmayan 
1 belediye memurlarını memurin muhakemat kanu
nuna ithal etmek için tefsir yapmak bir az güç 
bir şeydir. Ayni zamanda memurin muhakemat 
kanununun 4 üncü maddesinin tabiri «şuabatı 
idarei İcaza rüesayi memurinidir». Bu tabire göre 
bu kanunun neşrinden sonra - ki 1329 dur. Bina
enaleyh 20 seneye yakın çıkmış bir kanundur -
memurin kanunu çıkmıştır, memurin kanununun 
isah mazbatası çıkmıştır ve sonra vilâyetlerin u-
mumî idaresine ait olan kanun çıkmıştır. Bu fık
raya göre vaktile Şûrayi devlet «şuabatı idarei 

i kaza rüesayi memurinine» belediye reisleri dahil
dir demiş - o zaman belediye reisleri mansuptu -
îdarei umumiyei vilâyat kanunu çıktıktan sonra 
Şûrayi devlet idarei umumiyei vilâyat kanunu
nun altıncı maddesinde, kaza idareleri şubelerinin 

! reis memurlarını tadat ettiği sırada, belediye re
islerini tadat etmemiş. Çünkü idarei umumiyei 
vilâyat kanunu muahhardır. Bilmiyorum şimdi 
belki ihtiyaç vardır. Bu işin teferruatını ve şekli
ni pek o kadar tamik etmedim. Elimizde bulunan 
esbabı mucibe mazbatasındaki istinat ettikleri 
hükme bakılırsa böyle bir tefsir yapmağa imkân 
yoktur. Belki belediye reisleri bazı devlet vazi
felerini ifa eder ve bundan dolayı da suç işleye
bilir. Fakat bendeniz belediye kanununda böyle 
bir madde görmedim. 

REFÎK B. (Konya) — Doğrudur. 
İSMET B. (Çorum) — Binaenaleyh bu mesele 
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epeyce şayanı tamiktir. Kaza idareleri, şüphesiz 
kazalar malûmu âliniz teşkilât idaremizde bir 
eüzütamı idaridir. Kaza idarelerinin muayyen 
bir inzibat mefhumu vardır. Belediye idarelerine 
böyle bir inzibat mefhumu nasıl koyabiliriz? Ben
deniz diyorum ki encümen bunu bir daha istesin 
ve tekrar mütalea etsin. ! 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 
Dahiliye vekili Beyin huzuru şarttır. ! 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Müsteşar 
Bey burada. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Nerede? .v 
DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakkale)— 

Efendim, 1580 numaralı belediye kanunile hem be
lediye emvalindin emvali Devlet gibi addolunup onun 
ahkâmına tâbi tutulacağı ve hem de belediye me
murlarının Devlet memurlan gibi onlarla ayni 
şerait dahilinde takibata duçar olacağı musarrah-
tır. Onun için belediye reislerinin duçar olacağı 
takibatın memurin muhakemat kanununa tâbi ol
ması gayet tabiîdir. Zannediyorum ki başka söyle
yecek bir şey yoktur. Bu musarrahtır. I 

ÎSMET B. (ÇORUM) — Bu cihet tenevvür etti. 
Yalnız (kaza idare şubeleri reisleri) tabirinde ka- i 
zanın bir cüzü inzibat olarak müstakil bir mefhum 
olan belediye idarelerini de ithal etmek tefsiren 
mümkün müdür ,değil midir? . \ 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Değildir. ! 

. ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Mademki belediye 
reisleri Devlet memurlarının tâbi oldukları ahkâ
ma tabidirler. Binaenaleyh onların evsafını haiz 
bulundukları zeminlerde onların tâbi olacakları 
ahkâma tâbidir. Kaza rüesayı memurinini tadat 
ederken, vilâyetler umum idaresi kanunu diyor ki; 
tayinleri vilâyet tarafından tasdik edilen memur
lar, meselâ, tapu memuru, nüfus memuru.. Bunlar 
hakkındaki takibat mafevk meclislerce tasdik edile
cektir, diye sarahat vardır. Yeni belediye kanunu 
mucibince de vilâyet belediye reisleri iradei milliye 
ile, kaza belediye reisleri vali tarafından, nahiye 
belediye reisleri de kaymakam tarafından tasdik 
edilerek tayin olunacağına göre onlarm da derece 
derece mafevk meclisler tarafından lüzum veya 
meni muhakemelerine karar verilmesi icap eder. i 

REŞİT B, (Gazi Antep) — Bir sual soracağım. ' 
REİS — Müsaade buyurun. ı 
Dahiliye vekili bey namına arkadaşlardan bir 

zat var mı ? (Müsteşar buradaydı sesleri) Müsaade 
buyurun efendim, müzakereyi tehir etmek mecbu
riyetindeyim. (Doğru sesleri). 

2 — Büyü); Millet Meclisi 1932 senesi eylül ve 
teşrinievvel aylan hcsabatı hakkında 5/21 numaralı 
Meclis hesaplarnıın tetkiki encümeni mazbatası fil 

REİS — Söz isteyen yoktur efendim. İdam maz
batası vardır, ona geçiyoruz. 

3 — Van vilâyeti Muradiye kazasının Kânike-
van köyünden Muhtar Abo namıdiğeri Abdullahoğ-
lu Ahmedin ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/241 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası [1] 

REİS — Mazbatayı reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim, Dahiliye vekâleti namına Müsteşar 
Bey gelmiştir. Memurin muhakemat kanununun 
tefsirine dair olan maddenin müzakeresine devam 
ediyoruz. Buyurun İsmet Bey, tekrar izah ediniz. 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, bendenizin 
izah ettiğim noktaların bir kısmına Şükrü Beyefen
di cevap verdiler .0 kısım tenevvür etmiştir. Fakat 
bu fıkranın tefsire mütehammil olup olmadığı kaza 
idare şubeleri reislerinin, kaza idarî bir cüzü tam 
teşkilâtı olduğuna göre belediye reislerini de bu cü
zü tamın şubesi addedecek bir tefsire bu müteham
mil değildir. Bu eksikliği düzeltmek için kanun 
yapmak İâzımgeliyor. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Evet, evet 
doğrudur. 

ŞÜKRÜ B. ( Çanakkale ) — Efendim, bu, 
çok uzun sürecek bir mevzudur. Belediye reis
leri memur mudur, yoksa müntehap ayrı bir uzuv 
mudur? Bu, bütün dünya hükümetlerinde uzun 
münakaşaları mucip olmuş, bazı memleketler bun
ları tamamen müstakil bir uzviyet olarak kabul 
etmiş, bazıları tamamen devlet memuru telâkki 
etmiş.. Bazıları ikisinin arasında mütevassıt bir va
ziyette görmüştür. 

Bizim »belediye kanunumuzda kabul ettiğimiz 
prensip, bunlar hem bir şahsiyeti hükmiye başında 
bulunan müntehap bir zat, hem de ayni zamanda 
Devlet hidematmı gören nevama Devlet memuru 
addolunabilen bir şahsiyet olarak telâkki olun
muştur. Netekim bu prensipten mülhem olarak 
bazı vilâyetlerde belediye reisliği vezifesi valile
re verilmiştir.. Meselâ: istanbul ve Ankarada, yi
ne belediye kanunu mucibince lüzum görülen ka
zalarda kaza kaymakamına belediye reisliği salâ
hiyetini vermek Dahiliye vekâletinin elindedir, 
tahtı salâhiyetindedir ve belediye kanunu, beledi
ye reislerini Devlet memuru gibi ahkâma tâbi 
tuttuğundan biz vilâyetler idaresi kanunundan 
muahhar olarak çıkmış olan 1580 numaralı kanu
nun yaratmış olduğu, yeniden vücude getirdiği 
yeni bir şubei idarei kaza veya vilâyet memuru
nun evvelki kanuna atfen, yani vilâyetler idaresi 
kanununa atfen memurinin tâbi olduğu usulü ay
nen bunlar hakkında da tatbik etmekte bir tabiilik 
gördük. Çünkü kazadaki tapu memuru vilâyet ida
re heyetinden lüzum veya men'i muhakeme kara
rı alıyor. Halbuki bunlar bir çok alâkalarla bağ
lıdır. Belki bir çoklarının husumetleri ve sami
miyetleri vardır. Ayni yerde lüzum veya men'i 

fi] 27 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-' [lj 30 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. tur. 

- 4 1 -



i : 15 2 2 - 1 2 - 1 0 3 2 i\ 
muhakeme karan almak zannederini icabı masla
hata muvafık ve doğru değildir. 

REŞİT E. (Gazi Antep) — Memurin kanunu
nun birinci maddesinde «memur olanların sicille 
mukayyet olmaları ve Devlet bütçesinden veya 
hususî bütçeden maaş almaları» tasrih edilmiştir. 
Halbuki bir çok yerlerde belediye reisleri varidat 
olmadığından dolayı maaş almadıkları gibi sicil
le de mukayyet değildir. Bu vasiyette acaba bu 
tefsir memurin kanununun birinci maddesine te
zat teşkil etmez mi? 

REFİK E. (Konya) — Tabiî tezat teşkil eder; 
ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Belediye kanunu. 

memurin kanunundan çok sonra çıkmıştır ve on
da belediye memurlarının diğer memurlar hak
kındaki ahkâma tâbi tutulması tasrih edilmiştir. 
Devlet menfurları ahkâmına tâbi tutulması tasrih 
edilmiştir. 

REŞİT E. (Gazi Antep) — Belediye kanunun
da sarahat yoktur. Eğer belediye kanununda sa 
rahat olduğunu iddia ediyorsanız niçin bir de 
tefsir istiyorsunuz? 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Tefsir mevzuu o 
lan şey şudur: (Rüesayi memurini kaza) tabirin
de belediye reisleri dahil midir, dejjil midir? di
yoruz ki belediye kanunu belediye memurlarım 
Devlet memurları gibi takibata veya tahkikata 
tâbi tutuyor. O halde bunlar da ayni usulü muha
kemeye tâbi tutulmalıdır (Encümene sesleri). 
Bendeniz encümene gitmesi hususunda bir şey 
söylemiyorum. Bittabi Heyeti celile isterse gön
derebilir. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Bir takrü 
vardır, onu okuyacağız: 

Yüksek Reisliğe 
Meselenin tefsire tahammülü 

mene iadesini teklif ederim, 
yoktur. Encü 

Konya 
Refik 

BEİS — Takriri nazarı itibara alanlar . . . Âl 
mayanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınmıştır. C 
halde mesele encümene havale edilecektir. 

••/ — - Seyrisefain- idaresi 19:12 senesi bütçesin-
dr 1.2 <)()() liralık münakale yapılma.-;! hakhmd(. 
1 •'i 10 numaralı kanan lâyihası re Iiüt<;e encümen, 
mazbatası fil 

BEİS —- Heyeti umumiyeti hakkında söz iste
yen yok bur. Maddelere geçilmesini kabul edenler .. 
Etiiie^/er.ler . . . Eabul edilmiştir. 
Seyrisefain idaresinin 1932 malî senesi bütçesinde 

münakale yapılması hakkmda kanun 
MADDE 1 —-' Seyrisefain idaresinin 1932 malî 

senesi bütçesinin ikinci faslının üçüncü maddesin
den 12 ODÖ lira tenzil edilerek yedinci faslın üçün
cü maddesine nakledilmiştir. 

/ / / .V/ numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü ieraya İk
tisat vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

,T — Millî Hükümet bütçelerine, müteallik borç
ların liüaitlerine ve, müddeti muayyenesi zarfında 
müracaat etmeyenlerin edaccıklannın sukutuna dair 
olein kanunun tefsiri hakkında 3/14 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Maliye, Bütçe Adliye encü-
vekâlet tezkeresi ve Maliye, Bütçe ve Adliye encü
menleri mazbataları fJj 

REÎS — Efendim, Hükümetten bu, bir tefsir 
tarikile gelmişti. Sonra Bütçe encümeni lâyiha şek
linde Heyeti umumiyeye şevketti. Müzakere olu-
nurken Adliye encümeni istemişti. O da Bütçe en
cümeninin hazırlamış olduğu lâyihayı tadil ede
rek göndermiştir. Evvelce müstacelen müzakeresi 
hakkında karar verilmişti. Şimdi bunun hakkında 
söz isteyen var mı? 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bendenize, 
Adliye encümeninin ilâve ettiği son fıkrada bazı 
zaitler var gibi geliyor. 

Adliye encümeninin ilâve ettiği fıkra şudur: 
; Ancak tediye usullerine halel gelmemek üzere 
Maliye vekâletince merkezde teşkil olunacak ko
misyonlar tarafından ilâma bağlı olacaklar» tasfiye 
için tetkike tâbi tutulamaz. Burada, tediye usulle
rine halel gelmemek, doğrudur. Fakat Maliye ve
kâletince merkezde teşkil olunacak komisyonlar 
tarafından tabiri konmuştur. Binaenaleyh tasfiye 
komisyonu yalnız merkezde tetkik etmez. Fakat 
taşradaki komisyon yapar gibi bir mefhum vardır, 
Bendenizce bu, zaittir. Bu ibare şöyle olursa daha 
/azıhtır. 

« Ancak tediye usullerine halel gelmemek üzere 
ilâma bağlı alacaklar. . .» 

HAMDİ B. (Yozgat) — Efendim, matbaada ta
bı esnasında bir yanlışlık olmuştur. Bendeniz encü
men namına tashih edeyim. Ondan sonra beyanı 
mütalea etsinler. 

İSMET B. (Devamla) — Bendeniz fikrimi arze-
ieyim de bilâhare düzeltilsin. 

( Tediye usullerine halel gelmemek üzere ilâ
ma bağlı alacaklar, tasfiye için tetkike tâbi de
ğildir ) demek kâfidir. Ötekiler zaittir. Sonra 
burada ilâmdan maksat katı ilâm mıdır? Yani 
lâzimüttenfiz ilâm mıdır, yoksa derecattan geç
memiş ilâm mıdır? 

[1] 19 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonuna 
merbuttur. 
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REFİK B. ( Konya ) — Tabiî kazıyei muh
keme halini alan ilâmdır. 

HAMDİ B. ( Yozgat ) — Efendim, tabıda bir 
yanlışlık olmuştur. Ben tashih etmişim. Eğer o 
tashih yapılırsa maksat anlaşılır. 

Sonra ilâm için de mutlak ilâm denmiştir. 
ÎSMET B. ( Devamla ) — Mademki mutlak 

ilâm tabiri vardır, şu halde diğer fıkralar bende-
nizoe zaittir. 

HAMDİ B. (Yozgat) — Tashih şöyledir. (Mer
kezde teşkil olunmuş bulunan komisyonlarca mah
kemeler tarafından ) şeklinde olacaktır. 

SAİT AZMİ B. ( Kayseri ) — Maruzatım Ad
liye encümeni nammadır. 

İsmet Beyefendi encümence maddeye ilâve 
edilen son fıkradaki « merkezde teşkil olunacak 
komisyonlar » kaydini fazla buldular. 1513 ve 
1783 numaralı kanunların 2 nci maddelerine gö
re bu kabîl alacaklardan dolayı ashabı tarafın
dan mahallî malmemurlarına vaki olacak müra-
caatler, merkezde teşkil olunacak bir komisyon 
tarafından tetkik olunur. Bu komisyon müruru 
zaman ve saire gibi kanunî sebepler dolayısile 
Devlet lehine alacakları düşmüş olanların tesbi-
tine ve müruru zaman vesair kanunî sukut sebep
lerine müsteniden karar verir diye her iki kanu
nun iki maddesinde yazılıdır. 

Taşrada ne bunları tetkik edebilecek bir komis
yon vardır ne de böyle bir tetkik yapılmıştır. Fa
kat Maliye vekâleti nezdinde, merkezde böyle bir 
komisyon teşkil olunacaktır ve olunmuştur. Bu 
komisyonların müddeti muayyeneleri vardır. Ko
misyonun müddeti bittikten sonra ne suretle tet
kik edileceği hakkında yine her iki kanunda hü
küm vardır. Binaenaleyh bir mahkemeden sadır 
olmuş ahkâmı Maliye vekâleti nezdinde teşekkül 
edecek idarî komisyonların tasfiye ve tetkika tâbi 
tutabilmesi teşkilâtı esasiye kanununa mugayir 
görüldüğü için Maliye vekilinin huzurile aktolu-
nan içtimada bu fıkranın konmasında mutabık ka
lınmıştır ve bu fıkra konulmuştur. Binaenaleyh 
bu fıkra zait değildir, zararı yoktur, aynen kal
ması lâzımgelir. 

Haindi Beyefendinin « teşkil olunacak » yerine 
« teşkil olunmuş bulunan » tarzında bir tadil tekli
fi vardır. Bu tadile lüzum yoktur. Çünkü o ko
misyonların müddetleri aşağı yukarı bitmiştir. Bi
naenaleyh aynen kabulünü teklif ediyoruz. 

YUSUF B. (Denizli) — Birinci maddenin son 
fıkrasında « ancak tediye usullerine halel gelme
mek üzere... » ibaresi mahsubu umumî kanunun
daki tediye usulüne mi münhasırdır, yoksa umu
mî bir hüküm müdür? Encümenden izahını iste
rim. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA SAİT AZMİ 
B. (Kayseri) — Efendim, bütün Devlet borçları 
nm tediyesi usulü muhasebei umumiye kanunu ile 
muayyendir. O kanunun çerçevesini biz tecavüz 
etmek istemiş değiliz. Binaenaleyh 1513 numaralı 
kanunun hükmüne tâbi tutulan 1927 senesine ka

dar olan Millî Hükümet bütçelerine ait borç
lara mahsustur. Bu borçlar için mahkemelere 
müracaat olunduğu gibi meselâ mahallî Hükümet
çe hayyanı Öldürüldüğünden dolayı mahallî hükü
mete müracaat olunmuştur. Bunların tediye usu
lü diğer bir kanunla % 5 faizli bonolara raptedi
lecekti, şu halde nakten tediye mecburiyeti yok 
demektir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, Sait Azmi Be
yefendi bu komisyon teşekkül etmiştir, fakat yeni 
teşekkül edecek daha geniş bir komisyon vardır. 
Merkezde teşkil olunacak böyle bir komisyon he
nüz teşkil edilmemiş mi? Bunu Maliye vekili Bey
den soruyorum. Acaba bu komisyon teşkil edil
memiş midir? Sait Azmi Beyin ifadelerine göre 
yeni bir tasfiye komisyonu daha mı teşekkül ede
cek? Bunu öğrenmek istiyorum. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA SAİT AZMİ 
B. (Kayseri) — Efendim, her halde yanlış telâkki 
edilmiş olacaktır. Millî bütçelere taallûk eden 
borçların tasfiyesi için kabul edilmiş muayyen 
bir müddet vardır. Tasfiye komisyonunun vazi
fesi hitam bulmuştur. Buna rağmen mahkemele
re vaki olan müracaatleri muteber tutmak için bu 
komisyonları tekrar ihya etmek ve faaliyete sev-
ketmek icap ediyor. Demek istediğim budur. 

İSMET B. ( Çorum ) — Vekil Bey sualimize 
cevap versinler. 

REİS — Hamdi Bey tashih yaptırdınız. En
cümen namına mıdır? 

AHMET HAMDİ B. ( Yozgat ) — Hayır efen
dim, şahsî olarak. 

REİS — O halde lütfen takrir veriniz. 
AHMET HAMDİ B. — Amma bendeniz ibare 

yanlışlığı diye tashih ettim. 
REİS — Encümen namına vermediniz mi? 
AHMET HAMDİ B. — Hayır efendim. 
REİS — Tashih hakkında encümen namına ne 

diyorsunuz Sait Azmi Bey? 
ADLİYE E. Na. SAİT AZMİ B. (Kayseri) — 

Mazbatamızın aynen kabulünü rica ediyoruz. 
REİS — O halde takrir vermiyor musunuz 

Hamdi Bey? 
AHMET HAMDİ B. (Yozgat) — Hayır efen

dim. 
MALİYE V. MUSTAFA ABDÜLHALİK B. 

( Çankırı ) — Kanun mucibince esasen komisyon 
teşekkül etmişti. Kanunda bu komisyonun ne 
kadar süreceği de tayin edilmişti. Yalnız bu 
müddet bittikten sonra ( Maliye vekâletince tet
kik olunur ) diye kanunda bir kayit vardır. 1513 
numaralı kanunun ikinci maddesinde merkezce 
müteşekkel komisyonun faaliyetine nihayet veril
dikten sonra yukanki madde ahkâmına tevfikan 
malmemurluğunca alınacak müracaat evrakı mez
kûr 1513 numaralı kanun dairesinde tetkik edi
leceği söylenmektedir. Maliye vekâleti bu gün 
eski komisyonu toplıyor, evrakı tetkik ettiriyor. 
Yapılmakta olan muamele budur. Kanun tasrih 
etmiştir. 
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REİS — Lâyiha için rey vermeyen zevat var 

mı efendim? 
^ Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

ÎSMET B. ( Çorum ) — Bu komisyonun mü-
teşekkel olduğunu Maliye vekili bey söylediler. 
Tetkikatla meşguldür. Asıl tasfiye kanununda 
tasfiye komisyonunun teşkil edileceği vesaire hak
kında tafsilât vardır. Sait Azmi Bey ilâmların 
komisyonların tetkikine tâbi olmadığını ifade için 
böyle bir fıkranın konulmasını faydalı buldular. 
Bendeniz faydasını bilmiyorum. Bendenizce yal
nız kati ilâmlara bağlı alacaklar tasfiyeye tâbi 
değildir demek kâfidir. Tetkikat, o kanunda 
zikredilen komisyonun yaptığı tetkikattır. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur efendim. He
yeti umumiyesinin müzakeresi devam ediyor de
mektir. Maddelere geçilmesini 

ÎSMET B. (Çorum) — Zaten maddelere geçil
mişti efendini. i 

REİS — Reye arzediyorum efendim. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. I 

2 haziran 1929 tarih ve 1513 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 1927 malî senesi nihayetine ka
dar Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçlar 
hakkındaki 2 haziran 1929 tarih ve 1513 numaralı 
kanuna tâbi olup bu kanunun neşrinden evvel Ha
zine aleyhine Şûrayi devlete, Muhtelit hakem mah
kemesine veya adlî mahkemelere ve bu tarihten 
evvel doğrudan doğruya Maliye vekâletine veya 
mahallin en büyük malmemurlarının mafevkine 
müracaat etmiş olanlarla sari hastalıklar sebebile 
öldürülmüş hayvanların bedellerinden olan mat
luplarını istifa için Hükümete müracaat etmiş bu
lunanların müracaatleri hüküm ve karara rapte
dilmiş olup olmamalarına bakılmaksızın makbul 
addedilir. Bu müracaatler 1513 numaralı kanu
nun ikinci maddesile buna müzeyyel 26 mart 1931 
tarih ve 1783 numaralı kanunun ikinci maddesi 
hükümlerine göre muameleye tâbi tutulur. 

Ancak tediye usullerine halel gelmemek üzere 
Maliye vekâletince merkezde teşkil olunacak ko
misyonlar tarafmdan ilâma bağlı alacaklar tasfi
ye için tetkike tâbi tutulamaz. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. i 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. . i 

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

MÜKERREM B. (İsparta) — Vekil Beyefendi, 
komisyonun teşekkül ettiğini söylediler. Halbuki 
birinci maddede teşkil olunacak deniyor. Tensip 
buyurulursa (Maliye vekâletinde müteşekkil ko

misyon) diyelim (Muvafık sesleri). 
REÎS — îbare tashihidir efendim. Bu suretle 

tashihi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir . 

6 — Ilıfzıssıhha müesseseni ve müştemilâtı için 
sarfına mezuniyet verilen tahsisata 250 000 liranın 
ilâvesi hakkında 1/124 numaralı kanun lâyihası 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe encümenleri 
mazbataları fil 

REİS — Hıfzıssıhha müessesesi hakkında bir 
lâyihai kanuniye vardır. Heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri). 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

7mayıs 1928 tarih ve 1240 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Bazı mebanii sıhhiye inşası için 
7 mayıs 1923 tarih ve 1240 numaralı kanunun bi
rinci maddesi ile verilmiş olan taahhüt icrası me
zuniyetine ilâveten daha iki yüz elli bin liraya 
kadar taahhüde girmeğe ve 1933,1934 malî senele
rine şamil mukaveleler aktine mezuniyet verilmiş
tir. 

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

MADDE 2 — Bu mezuniyetin istimali dolayısi-
le sarf olunacak mebaliğ 1240 numaralı kanunda 
sayılan binaların inşaatının ikmali, tesisat ve sa
ir bilûmum levazımının tedariki için kullanılmak 
üzere Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
cari sene ve ati seneler bütçelerinin varidat fazla
sından ve ihtiyat akçesinden alınır ve ati sene
lerde de devren sarf ve istimal olunur. 

Ancak bu mezuniyetin istimalile yapılacak iş
lerin 1934 malî senesi nihayetine kadar itmamı 
meşruttur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri me
murdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi hitam bulmuş
tur efendim. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Zaten bir defa 
müzakereye tâbidir. 

REİS — Hayır efendim, bütçe kanunu değil
dir bu. 

fil 2!) numaralı matbua zaptın sonuna 
buttur. 

m er-
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HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bütçe ka

nunu değildir ama tahsisat kanunudur. 
REİS — Evet tahsisat kanunudur, taahhüde 

mezuniyet veren bir kanundur. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Peki iki 

defa müzakereye tâbi olsun fakat bütçe kanunun
dan hiç farkı yoktur. 

Fakat bütçe kanunundan hiç farkı yoktur. Ora
daki tahsisat az gelmiş ve lüzumu kadar daha tah
sisat talep edilmiştir. Bunun bütçe kanunundan 
ne farkı vardır? Amma ikinci defa müzakereye 
tâbi tutulacakmıs. bunun da ehemmiyeti yok. 

REİS — Evvelâ teamül böyledir. Sonra da büt

çe kanunu değildir. Buraya bütçe ile tahsisat gelir 
vakit tayini esami ile reye konur ve bir defa mü

zakereye tâbi olur. Binaenaleyh bu lâyiha iki defa 
müzakereye tâbidir. 

Seyrisefain idaresi 1932 senesi bütçesinde mü
nakale yapılması hakkındaki kanun lâyihasına ka
bul etmek suretile (181) zat rey venaiş ve kanun 
(181) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir 
madde yoktur, cumartesi günü saat 14 te toplanıl
mak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 14,50 

Sey r i s e f a in i d a r e s i n i n 1 9 3 2 m a l i senes i b ü t ç e s i n d e ıminaikale yap ı lmas ı h a k 
k ı n d a k i k a m ı n a ve r i l en r e y l e r i n ne t ices i 

( Kanun kabul edilmiştir.) 

Adana 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

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

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 181 

Kabul edenler : 181 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 135 
Münhaller : l 

/ Kabul edenler J 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bayazıt 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. ; 
Refet B. ! 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çmvm 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

- 4 5 -
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Edirne 

Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

. Vlâziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cağfer B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Milat B. 
Sadettin Rıza B. ' * 
Yaşar B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 

Ziyaettin B. 
İzmir 

Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 

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

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet. Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 

/ Reye iştiral 

Afyon Karahisar 
Ali B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

- 4 

Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
Reeai B. 
Şevket B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Emin B. 

t etmeyenler J 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Ali B. 

6 

Eteni B. 
Memet Hacıyunus B 
Ruşenî B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
•Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal 
(Rs. C.) 
Hasan Yakup B. 



I 2 2 - 1 2 - 1 9 3 2 C : 1 

Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya -ğ 
Dr. Cemal B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet AH B. (t. Â.) 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. £7.) 
Dr. Mazhar B. 

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 

Bilecik > 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (Rs. V.) 

Çankırı 
Talât B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

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

Edirne 
Şeref B. (Mezun) 

Elâtiz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. (Mezun) 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 
Münir B. 

Gümüşüne 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

tçel 
Emin B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
TIayrullah B. (Mezun) 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tovfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Muhittin Pş. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B., 

Konya 
Ahmet, Hamdi B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Sırrı B. 
Tcvfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Kasım B. (Mezun) 

Malatya 
)v. Hilmi B. 
smet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Cani B. (Mezun) 
vlemet, Sabri B. (Mezun) 

Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

M araş 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (t. Â.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
\hmet Vefik B. 

Ordu 
İsmail B. 

Bize 
Akif B. 
Ali B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin P>. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. (Mezun1 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

•«-•c^c-
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Sıra No 28 
Memurin mtıtrakemat kanununun 4 üncü maddesinin tef
sirine dair 3/11Q numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye 

ve ftdtfye encümenleri mazbataları 
T. C. 

Başvekâlet 
Muamelât müdürlüğü 26-X/-1951 

Sayı: 6J41T5 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Memurin muhakemat kanununun dördüncü maddesinin tefsirine dair Dahiliye vekâletinden 

yazılan 18-X-1931 tarihli ve fi. Mü. 1952 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim kılınmıştır. 
Muktazasmın ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti celileye 

Memurin muhakemat kanununun dördüncü maddesinde « şuabatı idarei kaza olan vilâyet ida
re heyetlerine ait olduğu tasrih edilmiştir. Kanun laki rüesayi memurin tabirinin dereeei şümulü 
anlaşılamadığından 26 mayıs 333 tarihli bir Şûrayi devlet kararile «şubei idare reisi» bir vazifei 
idariyeyi münferiden veyahut maiyetindeki diğer memurlarla maan ifa eden memur olduğu suretinde 
halledilerek karara raptedilmiş ve bu karar dairesinde ka-za belediye reisleri hakkında da vilâyet 
idare heyetlerince iptidaen lüzum veya meni muhakeme kararı verilmekte bulunmuştur. Bilâhare 
mevkii meriyete giren vilâyet idaresi kanununun « 6 » neı maddesinde kaza idare şube reisleri tadaıt 
edilerek belediye reisleri bu maddede zikredilmediği mütaleasile Şıırayi devlet eski kararnıdan rü-
cu ederek kaza belediye reislerinin haklarında birinci derecede kaza idare heyetlerinin karar ver
mesi lâzumgeldiği. içtihadında bulunmuş ve o yokla karar ittihaz eylemiştir. Halbuki vilâyet idare
si tkanunu « 6 » neı maddeaile ancak muvaze lei umum iyeden maaş alan ve Devletin umumî 
kadrosuna dahil bulunan memurlardan bahseylemekte olmasına göre belediye reislerinin bu maddede 
zikrediLnıomesi kendilerinin kaza rüesasından olmadıklarına delil addedilemez. Bu itibarla hususî ka
nunlarla istisnaî bir surette memurin mubakemat kanunu ahkâmına tâbi olan kimselerin mezkûr ka
nunun dördüncü maddesine g'Öre tâbi olacakları idare heyetinin tayini rüesa tabirinin şümulü dere
cesinin tef siren hal ve tesbiti ile kabil olacağından keyfiyetin bir karar verilmek üzere Âli Meclise 
tevdiini istirham ederim efendim. 

,;^IBM^3FmC' Dahiliye vekili • 
- ' '."•',. , Şükrü Kaya r 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Dahiliye encümeni 23-11-1932 
Karar No. 10 « ^ „ , 

Esas No. 3/UO ~~ --•—•——--••—^ ; — v.<-; ...... , ^ f ;;1 

* Yüksek Reisliğe 

Memurin muhakematı hakkındaki kanunun 4 üncü maddesinin tefsirine dair Dahiliye vekâle
tinden yazılan 18 - X - 1931 tarih ve 1952 numaralı tezkerenin leffen gönderildiğine dair Basve-
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kâleti edilenin encümenimize muhavvel 26 - XI - 1931 tarih ve 6/4175 numaralı tezkeresi Dahi
liye vekili Beyefendinin huzurile mütalea ve keyfiyet müzakere ve tetkik olundu. 

Dahiliye vekâletinin mephus tezkeresinde 18 nisan 1929 tarih ve 1420 numaralı vilâyet idaresi 
kanununun 6 ncı maddesinde zikir ve tadat olunan kaza idare şube reisleri arasında, belediye reis
leri bulunmadığı mütaleasile,. Şûrayi devletin evvelki içtihadından »racu ile kaza belediye reisleri 
hakkında birinci derecede lüzum veya meni muhakeme kararı ittihazı hakkının kaza idare heyetle
rine aidiyetine dair karar ittihaz eylediği dermeyan edilmekte ve vilayet idaresi kanununun 6 ncı 
maddesinde ancak muvazenei ıımıımiyeden maaş alan ve Devletin umumî kadrosuna dahil bulunan 
idare şube reislerinin zikrile iktifa edilmesi belediye reislerinin kaza şubei idare rüesasmdan olama
dıklarına delil addedilmeyeceği beyanile memurin muhakematı hakkındaki kanunun 4 üncü madde
sinde yazılı (şuabatı idarei kaza rüesayi memurini) fıkrasının derecei şümulünün tefsiren tesbiti ta
lep edilmektedir. 

Cereyan eden müzakere neticesinde atideki esbabı mueibeye tevfikan tanzim olunan f'ıkrai tefsiri-
yenin Heyeti umumiyeye arzına karar verilmiştir: 

Memurin muhakematı hakkındaki kanunun 4 üncü maddesinde muharrer olan (kasa şuabatı ida
riye rüesayi memurini) fıkrasından münhasıran vilâyet idaresi kanununda tadat olunan memurlar 
kastolunduğuna dair işbu kanunda sarih bir hüküm mevcut değildir. 

1580 numaralı belediye kanunu belediye rüesa ve memurininin muhakeme usullerinin memurin 
muhakematı hakkındaki kanun ahkâmına tâbi olmasını âmirdir. İşbu kanunun 89 uncu maddesi mu
cibince belediye reislerinin intihapları vilâyet merkezi olmayan yerlerde valilerin ve vilâyet merkez
lerinde Dahiliye vekâletinin inhası üzerine Reisicumhurun tasdiki ile tamam olacağı beyan olun
duğuna göre vilâyet idarevSİ kanunundan muahhar olan belediye kanun ile belediye reisleri bulun
dukları mahallin idare şube reisleri meyanına ithal edilmiş demektir. 

Aksi takdirde iradei milliye ile vazife deruh.de eden vilâyet belediye reisleri hakkında birinci de
recede karar vermek salâhiyetinin de vilâyet idare heyetine ait olduğunu kabul etmek lâzımgelir 
ki bu da kanunun 4 üncü maddesi hükmüne mugayir olur. 

Kaza belediye reisleri de aynile kaza idare şube reisleri gibi valilerin tasdikıle vazife deruhde 
eylediklerinden bunların da onlar hakkındaki ahkâma tâbi olması tabiidir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Encümen reisi Reis V. 
Tekirdağ 

Cemil 
Aza 

Zonguldak 
Rifat 

Tekirdağ 

Aza Aza 
Rize Ordu 
Atıf ismail 

M 
Ç 

. M. Na. 
lanakkale 
Şükrü 

Aza 
Kars 

Baha Tali 

Kâ. Aza 
Muş Bursa 

Emin Fikri 
Aza 

Elâziz 
Hüseyin 

Aza 
Oorum 

/. Kemal 

Aza 
Rize 
Esat 

Fıkrai tefsiriye 
« Memurin muhakematı hakkındaki 4 şubat 1329 tarihli kanunun dördüncü maddesindeki 

( şuabatı idarei kaza rüesayi memurini ) şümulü dairesine belediye reisleri dahildir ». 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No. 5 
Esas No. S/110 

Adliye encümeni mazbatası 

19 - XII - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Memurin muhakematı hakkındaki kanunun 4 üncü maddecinin tefsirine dair Dahiliye vekâle
tinden yazılan 18 - X - 1931 tarih ve 1952 numaralı tezkerenin bağlı olarak gönderildiğine dair 
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Başvekâleti celileuin Dahiliye ve Adliye encümenlerine havale olunan 26 - XI - 931 tarih ve 6/4175 
numaralı tezkeresi ve Dahiliye encümeninin mazbatası encümenimizde okunarak keyfiyet tetkik 
A'e müzakere edildi. 

Kaza belediye reisleri hakkında lüzum veya meni muhakeme karan ittihazına vilâyet idare he
yetlerinin salâhiyettar olduğuna dair Dahiliye encümeni tarafından ittihaz olunan tefsir karan kamı
nım ruhundan alınan ve silsilei meratip esaslarını teyit eden bir hüküm olmakla encümenimizce de 
zat ve maslahat itibarile neticelen muvafık görülmüştür. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye encümeni 
Reisi M. M. namına Kâtip Aza Aza Aza 

Manisa Kayseri Yozgat Erzincan Çanakkale Manisa 
Mustafa Fevzi S. Azmi A. Hamdı Abdülhak Osman Niyazi Refik Şevket 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Kayseri Antalya Kocaeli Edirne Antalya Tokat 

S. Azmi Numan Ra-gıp II. Hayri Haydar Nâzım 

Aza Aza 
Balıkesir 

Vasfi 





Sıra No 27 
Büyük Millet Meclisi 1932 senesi eylül ve teşrinievvel ayları 

hesabatı hakkında 5/21 numaralı Meclis hesaplarının 
tetkiki encümeni mazbatası 

teüyük Millet Meclisinin eylül, teşrinievvel 1932 ayları hesabatı hakkında 
Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 

14-^11-1932 
Yüksek Reisliğe 

Eylül 1932 iptidasında Ziraat bankasında bulunan para 
Eylül, teşrinievvel 1932 aylarında alınan para 

Eylül, teşrinievvel 1932 aylarında sarfolunan para 
Teşrinisani 1932 iptidasında bankada kalan para 

Meclisi Âli muhasebesinin eylül, teşrinievvel 1932 ayları hesabatı tetkik olunarak yukarıda 
gösterildiği üzere eylül iptidasında Meclis hesabına bankada bulunan paraya eylül ve teşrini
evvel aylarında alınmış olan para dahi eklenerek yekûnundan bu iki ayda sarfedilen para çıka
rılınca teşrinisani iptîdasmda bankada ( 509 473 ) lira (61 ) kuruş kaldığı anlaşılmış ve 
Ziraat bankasından teşrinievvel gayesi itibarile gelen hesap hulâsası dahi bunu göstermiştir . 
Sarfiyata müteallik evrak dahi defterle karşılaştırıldıkta bunların da birbirine uygun görüldüğü 
arzolunur. 

7\ B. 
M. H. T. 

A2 2 

Lira 
256 066 
662 301 
918 367 
408 894 
509 473 

M. M. 
encümeni 

K. 
32 
58 
90 
29 
61 

M. H. T. E. Reisi 
Van 

Hakkı 

M. M. 
Ankara 
Rifat 

Murakıp 
Denizli 

M. Müfit 

Aza 
Ankara 

Halit ferit 

Aza 
Ankara 
Şakir 

Aza 
Çankırı 
Ziya 





Sıra No 3 0 
Van vilâyeti Muradiye kazasının Kânikevan köyünden Muh
tar Abo namıdiğeri Abdullahoğlu Ahmedin ölüm cezasına 

çarpılması hakkında 3/241 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü n/8 - 11 - 1932 
Sayı: (i/2677 ' J 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Muradiye kazasının Kânikevan köyünden Muhtar Abo namı 
diğeri Abdulla'hoğlu 305 doğumlu Ahmedin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Van ağır ceza 
mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanu
nunun yinııi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 
2 - XI -1932 tarihli ve 208/484 numaralı tezkeresiletevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifa ve neticesinin işar buyuruknasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 

f. II. M. M. 
Adl.ii/e encümeni 
Karar No. 7 
Esat No. 3/2 41 

Adam öldürmesinden dolayı Ölüm cezası I e mahkûm olan Abo namıdiğeri Abdüİİahoğİu Ahmet 
hakkındaki evrak Başvekâletin 8 - II - 1932 tarih ve 2677 numaralı tezkeresiİe birlikte encümeni
mize tevdi buyurulmakla tetkik ve müzakere edildi, 

Vanın Muradiye kazasının Kânikevan karyesinden 305 tevellüttü Abdullahoğlu Ahmet karyei 
mezkûreden Memedoğlu Şeronun zevcesi Elmas ile alâka peyda ederek Elması almak maksadile 929 
senesi şubatın on beşinci gecesi su almağa giden Şeronun biraderi Hasoyıı katlettiği ve müteaki
ben Şeronun dam penceresine gelerek Şeroyu çağırıp biraderin Hasu dışarı seni istiyor demesile 
yataktan kalkan Şeroyu bacadan attığı kurşunla taammüden öldürdüğü ve işbu suçları ika ettik
ten sonra firarı esnasında kendi karısı Oüllüyü de sahipsiz birakmaınak üzere taammüden ot yığın
ları yanında öldürüp Irana geçerken derdest edildiği şahadet, rapor ve delâili saire ile sabit oldu
ğundan ölüm cezasına çarptırılmasına dair Van ağır ceza mahkemesinden verilen hüküm ve 

ili - XII - W32 

Yüksek Reisliğe 

http://Adl.ii/
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ilâmın Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden tasdik edildiği anlaşılmış ve cezanın af veya tah
vil veya tahfifini mucip bir hal görülememiş olduğundan infazı lüzumunun Heyeti umumiyeye 
arzına karar verilmiştir. 

Adliye encümeni reisi M. M. Kû. Aza Aza Aza 
Manisa Kocaeli Na. Yozgat Antalya Antalya Balıkesir 

Kayseri Haydar Numan Vasfi 
Mustafa Fevzi S. Azmi A. Hamdi 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Çanakkale Erzincan Kayseri Kocaeli Manisa. Tokat 

Osman Niyazi Abd'ûlhak ti. Azmi Ragıp Refik Şevket Nâzım 

Aza Aza Aza 
Trabzon 

L'aif „ . , , 



Sıra No 31 

Seyrisefain idaresi 1932 senesi bütçesinde 12 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/440 numaralı kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 15 - XII - 1932 
Sayı: 6/3021 ~ i ' ; j . 

P>. M. M. Yüksek Reisliğine 

Seyrisefain umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında 12 000 liralık münakale 
yapılması hakkında ha^ırlanmı ve İcra Vekilleri Heyetince 7 -XII -1932 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun layihası esbabı nmcibesile birlikte arzolummuştur efendim. 

Başvekil 
1 . . : , - . . ; . . . • . ] . ; ' İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yalova kaplıcalarında bu kere kazaen yanmış olan büyük lokanta binasının bedeli sigortadan 
alınmış ve mevsimine kadar yeni lokanta binasının meydana getirilmesi zarurî bulunmuş olduğun
dan bu maksadı temin için ikinci faslın 3 üncü maddesinden 12 000 liranın yedinci Yalova faslı
nın 3 üncü maddesine naklolunmuşum 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. ı -••*- '* , "' 

Bütçe encümeni 19 - XII -1932 
f* M. No. 25 

Esas No. 1/440 
j Yüksek Reisliğe 

Seyrisefain idaresinin 1932 malî senesi bütçesinde 12 000 liralık münakale icrasına dair olup 
Başvekâletin 15 kânunuevvel 1932 tarih ve 6/3021 numaralı tezkeresile gönderilip encümenimize 
lıavale olunan kanun lâyihası esbabı mııcibesiııe nazaran encümenimizee şekle ait bazı tadilâtla kabul 
edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. j "*; \J'\ : i ! **'•) •• \ •• , , , : " ; - , - \ - ' r
 (

 J 

İsparta Kayseri Kırklareli Kırklareli 
Mükerrem A. Hilmi M. Nakit Şevket 

Reis 
Oümüşane 

11. Fehmi 

Niğde 
Faik 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Yozgat 
tf. Sırrı 

(Jorum 
Mustafa 

Edirne 
Faik 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Seyrisefain idaresi 1932 senesi bütçesinde müna
kale icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 senesi Seyrisefain bütçesi
nin 2 nci faslının 3 üncü maddesinden 12 000 lira
nın 7 nci Yalova faslının 3 üncü maddesine nakline 
mezuniyet verilmişti)'. 

MADDE 2 — Bıı kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

7 -XII: -1932 
Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

M İ V. 
Dr. Reşit Galip 

S. t. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

G. İ. V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekât 

Mal. V. 
M. Abdülludik 

Ik. V. 
M. Celâl 

2r. V. 
Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Seyrisefain idaresinin 1932 malî senesi bütçesinde 
münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1932 malî 
senesi bütçesinin ikinci faslının üçüncü maddesin
den 12 000 lira tenzil edilerek yedinci faslın üçün
cü maddesine nakledilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mıı-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya İk
tisat vekili memurdur. 



Sıra NQ 19 a ilâve 
Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçların kayiUerirte 
ve fntkkteti muayyenesi zartanda müracaat etmeyenlerin 
alacaklarının sukutuna dair kanunun tefsiri hakkında 3/14 

numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adlîye 
encümeni mazbatası 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B . M. M. . . ; i ' ' i ; ''. " . ' 
Adliye encümeni < ı • . . I * *,' , " , 

Karar No. (i ;» ,, i 19-XII-1932 
Esas No. H/U : *'*''* ' . - . . . . 

Yüksek Reisliğe 

Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçların kayitlerine ve müddeti muayyenesi zarfında mü
racaat etmeyenlerin haklarının sukutuna dair olan 1513 numaralı kanunun tefsirine dair Maliye ve
kâletinden yazılan 24 - (- 1931 tarih ve 48/994 numaralı tezkerenin gönderildiğine mütedair Başvekâ
letin 27-1-1931 tarih ve 6/318 numaralı tezkeresi üzerine Maliye encümeninden tefsire dair verilen 
kararla meselenin halli kabil olmadığından bahsile Bütçe encümeni tarafından tanzim olunan mü-
zeyyel kanun lâyihasının Heyeti umumiyede müzakeresi sırasında encümenimize havalesine karar 
verilmekle Maliye vekili Mustafa Abdülhalik Bey huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Bütçe encümeni tarafından tanzim olunan maddei kanuniyedeki sari hastalıklar aebebile öldü
rülmüş hayvanların bedellerinden mütevellit matluplarım istifa için İktisat veya Ziraat vekâletlerine 
müracaat eylemiş olmaları meşrut bulunması bu kabil alacaklıların doğrudan doğruya İktisat ve
ya Ziraat vekâletlerine müracaat imkânı olmaması ve mahallî hükümete müracaat etmeleri zarurî 
bulunması hasebile İktisat veya Ziraat vekâletleri yerine mutlak olarak Hükümete müracaat eyleme
sinin kâfi addedilmesi muvafıkı madelet görülmüştür. 

Gerek muhtelit hakem mahkemelerinin gerek Adlî mahkemelerin ve Şûrayi devlet deavi dairele
rinin alacaklılar tarafından vukubulan müracaat üzerine ita eyledikleri hükümlerin Maliye vekale
tinde müteşekkil idarî bir komisyonun tasfiyeye tâbi tutması adaletle kabili telif olmadığı kadar da 
teşkilâtı esasiye kanununun hükümlerine mugayir düşeceğinden ilâma bağlı alacaklar hakkında bu 
komisyonların tasfiye noktasından tetkike salâhiyettir olmamasını ve ilâma bağlı alacakların mah
subu umumî kanunu hükmünden hariç sayılarak nakten tesviye mecburiyeti bulunmamasına binaen 
şu iki maksadı temin için de maddeye bir fıkra ilâve edilmiş ve şu izahata muvafık olarak 1 inci 
madde yazılmıştır. _ 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. Hl , ^s-"''"'"" "v'"^^^^^(0^-

Adliye E. Reisi M. M. Na. Kâtip Aza Aza Aza 
Manisa Kayseri Yozgat Trabzon Çanakkale Antalya 

Mustafa Fevzi 8. Azmi A. Hamdı Raif Osman Niyazi Numan 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Kayseri Erzincan Kocaeli Edirne Manisa Tokat Balıkesir 
H. Azmi Abdülhak Rayıp H. Haıjri h'efik Hevket Nâzını Vasfi 



- 2 -
ADLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLlFÎ 

2 haziran 1929 tarifi ve 1513 numaralı kanuna m-üzeyyel faınun lâyihası 
MADDE 1 — 1927 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet büteçlerine müteallik borçlar hak

kındaki 2 haziran 1929 tarih ve 1513 numaralı kanuna tâbi olup bu kanunun neşrinden evvel Hazine 
aleyhine Şûrayi devlete, Muhtelit hakem malıkemesine veya adlî mahkemelere ve bu tarihten evvel 
doğrudan doğruya Maliye vekâletine veya mahallin en büyük malmemurlarının mafevkine müraeafit 
etmiş olanlarla sari hastalıklar sebebile öldürülmüş hayvanların bedellerinden olan matluplarını 
istifa için Hükümete müracaat etmiş bulunanların müracaatleri hüküm ve karara raptedilmiş olup 
olmamalarına bakılmaksızın makbul addedilir. Bu müracaatler 1513 numaralı kanunun ikinci mad-
desile buna müzeyyol 26 mart 1931 tarih ve 1783 numaralı kanunun ikinci maddesi hükümlerine 
göre muameleye tâbi tutulur. 

Ancak tediye usullerine halel gelmemek üzere Maliye vekâletince merkezde teşkil olunacak komis
yonlar tarafından ilâma bağlı alacaklar tasfiye için tetkike tâbi tutulamaz. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. _.; 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 



Sıra No 29 
Hıfzısslhha müessesesi ve müştemilâtı için sarfına mezu
niyet verilen tahsisata 250 000 liranın ilâvesi hakkında f/424 
numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve 

Bütçe encümenleri mazbataları 

T. e. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 21 - VII - 1932 
Sayı 6/1944 

B. M. M! Yüksek Reisliğine 

İnşa edilmekte olan Hıfzıssıhha müessesesi ve müştemilâtı içini 1240 numaralı kanun mucibince 
sarfına mezuniyet verilmiş olan tahsisata 250 OOO lira ilâvesi hakkında S. î. M. vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19 - V I I - 932 tarihli ietimaında Yüksek Meclise arzıkararlaştı-
rılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktaztfsftffn ifasına müsaade Duyurulmasını rica.ederim efendim, 
Başvekil 

/ m e l 

Esbabı mucibe lâyihası 

7 mayıs 1928 tarih ve 1240 numaralı kanun mucibince inşa edilmekte olan Seremi müessesesi PTıf-
zıssıhha mektebi, memurin ikametgâhı ve hastane paviyonü içiiı tahsis edilen iki milyon liralık inşaat 
mezuniyetinden şimdiye kadar (1 825 263) lira(36) kuruş - sarf edilmiş isede bu binaların tesisatı sıhhiye 
ve fenniyelerinin inşasına talikan (250 000) liraya yakın döşeme ve boya işleri tehir edilmiş idi. 
Ahiren inşaatı ikmal ettirilen fennî ahırlar için de (103 729) lira (54) kuruş sarfedilmiş olup ce
man umum inşaat masrafı (1 928 992) lira (90) kuruşa baliğ olarak iki milyon liralık mezuniyetten 
bakiye (71 007) lira (10) kuruş kalmıştır. 

Binaenaleyh: bu sene tesisatı sıhhiye ve fenniyeleri yapılacak olan bu müesseselere ait olan ve 
yukarıda tehir edildiği zikrolunan inşaat nevakısı için (250 000) liraya kadar sarfına lüzum hâsıl 
olmakta bulunduğundan yukarıda mezkûr 1240 numaralı kanunla sarfına mezuniyet verilen iki mil
yon liranın iki milyon iki yüz bin liraya iblâğı ve inşaatın ancak 1934 senesi nihayetinde bitmesi 
mümkün görüldüğünden 1934 senesine sari mukavelât akti için merbut kanun lâyihası tanzim 
kılınmıştır. 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet 
vekili 

Dr. Refik 



Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
S. t. M. Encümeni 21-KI-1932 

Karar No. 6 — ' - • : - . . • . 
Esas No. 1/434 

Yüksek Reisliğe 

înşa edilmekte olan Iııfzıssıhha müessesesi ve müştemilâtı için 1240 numaralı kanun mucibince sarfı
na mezuniyet verilmiş olan tahsisata 250 000 lira ilâvesine dair bulunan Başvekâleti edilenin 
21 - VII - 1932 tarih ve 6/1944 numaralı tezkeresile gönderilip encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası S. I. M. vekâleti müsteşarı hazır olduğu halde esbabı mucibesile mütalea ve müzakere 
olundu: 

7 mayıs 1928 tarih ve 1240 numaralı kanun mucibince inşa edilmekte olan serom müessesesi, Iııf
zıssıhha mektebi, memurin ikametgâhı ve hastane pavîyonu için tahsis edilen iki milyon liralık in
şaat mezuniyetinden sarf olunan kısımdan mütebaki 71 007 lira 10 kuruş bir tahsisat kaldığı halde bir 
çok lüzumlu inşaat ve tesisatın noksan kaldığı anlaşılmaktadır. İki milyon liralık tahsisattan 
1 918 992 lira 90 kuruşu sarfedilmiş olan ve ehemmiyetlerine binaen bir an evvel bitirilmeleri zarurî 
görülen bu tesisat ve inşaatın tamamlanması için muktazi 250 000 liralık tahsisatın sarfına mezuniyet 
verilmesi muvafık görülmüştür. 

Ancak gerek Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince yazılan esbabı mucibede gerek Başvekâleti 
edilenin tezkeresinde istenilen tahsisat 250 000 lira olduğu halde kanun metninde zülıulen 200 000 
lira gösterilmiştir. Bu suretle kanunun 1 inci maddesinde tahsisatın iki milyon iki yüz bin liraya 
iblâğı yerine iki milyon iki yüz elli bin liraya iblâğı ve ikinci maddesinde verilen iki yüz elli bin lira hu
dut ve sahller sıhhat umum müdürlüğünden denecek yerde « 200 000 lira Hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğünden denildiği Sıhhat ve içtimaî muavenet müsteşarlığınca ifade edilmiş olduğundan 
rakama ait bir sehivden münbais olan bu miktar hatasının tashihile kanunun 1 inci ve 2 itici maddele
rinin o suretle tadili icap etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

S. î. M. E. Reisi 
Erzurum 

Dr. Ahmet Fikri 

Aza 
Bolu 

Dr. Emin Cemal 

M. M. 
Bursa 

M. Dr. Refik 

Aza 
Samsun 

Kâ. 
Antalya 

Nazif i Şerif 

Aza 
Alan isa 

Dr. Saim 

Aza 
Erzurum 
N. Asım 

Aza 
Antalya 

Dr. Hilmi 

Aza 
Antalya 

Dr. Cemal 
1 

Dr. 

Aza 
Srzurum 

11. Sinan 

Bütçe enoümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Bütçe encümeni &. r ' .;, İS-XII-1932 

M. No. 21 
Esas No. 1/121 

Yüksek Reisliğe — 

İnşa edilmekte olan Iııfzıssıhha müessesesi ve müştemilâtı için 1240 numaralı kanun mucibince 
sarfına mezuniyet verilmiş olan tahsisata 250 000 lira ilâvesi hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 19 - VII -1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı nıucibesinhı gönderildiğine dair Başvekâletin 
21 - VII -1932 tarih ve 6/1944 numaralı tezkeresile bu lâyihanın Sıhhat ve içtimaî muavenet eneü-
meuince kabul olunan muaddel şekli ve esbabı ınucibcsi encümenimize havale buyurulmuş olduğun-
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dan Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

9 mayıs 1928 tarih ve 1240 numaralı kanun ile verilmiş olan iki milyon liralık taahhüdat akti 
mezuniyeti istimal edilerek mezkûr kanunda inşası derpiş edilmiş olan binalar inşa edilmiş ise de bi
lâhare yapılacak tesisatın istilzam edeceği hususî tertibatın sökülüp bozulmağa meydan vermek
sizin serbestçe yapılabilmesini temin için döşemeler ve bazı boyama işleri sonraya talik edilmiştir. 
Tesisat yapılmakta bulunduğuna nazaran yakında bu noksanların dahi itmamı mevzubahs olaca
ğından ve şimdiye kadar yapılmış bulunan sarfiyattan artan sarf salâhiyeti miktarı yetmiş bir bin 
liradan ibaret bulunduğu için bu miktarın ihtiyaca kâfi gelemeyeceği anlaşıldığından daha 250 000 
liralık taahhüdat ve sarfiyat icrası için istenilen bu mezuniyeti bu mühim teşebbüsatm itmamını te-
minen encümenimiz dahi muvafık görerek kabul eylemiştir. Bu suretle lâyihanın metninde dahi 
görüleceği üzere bu inşaat ve tesisat 1934 senesi nihayetine kadar kamilen itmam edilmiş olacak 
ve aeil ihtiyaca mebni hastane paviyonu daha evvel ve 1933 teşrinisani bidayetine kadar açılmış 
bulunacaktır. 

Yazılış tarzında yapılan tadilâtla yeniden hazırlanan bu lâyihayi Umumî heyetin tasvibine ar-
zederiz. 

Reis 
Gümüşane 
•H. Fehmi 

Aza 
İsparta 

Mükerrenı 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Aza 
Kırklareli 
M. Nakit 

Aza 
Bursa 

Dr. Galip 

Aza 
Manisa 
M. Turgut 

Aza 
(jorunı 

Mustafa 

Aza 
Niğde 

Faik 

Aza 
Erzurum 

Asım 

Aza 
Yozgat 
8. Sırrı 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

inşa edilmekte olan 1nfz-ts.nh.ha müessesesi re 
müştemilâtı için 1240 numaralı lamın muci

bince sarfına mezuniyet verilmiş olan tahsi
sata ( 2~>0 000 ) lira ilâvesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hıfzıssıhha müessesesi ve müşte
milâtı için 1240 numaralı kanun mucibince sarfına 
mezuniyet verilmiş olan tahsisat iki milyon iki yüz 
bin liraya iblâğ edilmiştir, 

MADDE 2 — İnşa edilmiş olan mezkûr binala
rın nevakısı için verilen ( 200 000 ) lira Hudut ve 
sahiller sıhhat umum müdürlüğünün fazla i varida
tından sarfolunmak ve bu inşaat 1934 senesi niha
yetinde ikmal edilmek şartile mezkûr senelere sari 
mukaveJât aktine Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kili mezundur. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya Baş
vekil ile Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
killeri memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 

Ik. V. S. 1. M. V. (i. 1. V. Zr. V. 
M. Şeref Dr. Refik Muhlis 

MADDE 1 — Hıfzıssıhha müessesesi ve müşte
milâtı için 1240 numaralı kanun mucibince- sarfına 
mezuniyet verilmiş olan tahsisat iki milyon iki 
yüz elli bin liraya iblağ edilmiştir. 

MADDE 2 — İnşa edilmiş olan mezkûr binala
rın noksanları için verilen 250 000 lira Hudut ve 
sahiller sıhhat umum müdürlüğünün varidatının 
fazlasından sarfolunmak ve bu inşaat 1934 senesi 
sonunda bitirilmek şartile mezkûr senelere sari 
mukaveleler aktine Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekili mezundur. 

MADDE 3 
herdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mute-

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Başvekil ile Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekilleri memurdur. 

http://1nfz-ts.nh.ha
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

7 mayıs 1928 tarih ve 1240 numaralı ka
nuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bazı mebanii sıhhiye inşası için 
7 mayıs 1928 tarih ve 1240 numaralı kanunun birin
ci maddesi ile verilmiş olan taahhüt icrası mezu
niyetine ilâveten daha iki yüz elli bin liraya kadar 
taahhüde girmeğe ve 1933, 1934 malî senelerine şa
mil mukaveleler <aktme mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu mezuniyetin istimali dolayısi-
le sarfolunaeak mebaliğ 1240 numaralı kanunda 
sayılan binaların inşaatının ikmali, tesisat ve sa
ir bilûmum levazımının tedariki için kullanılmak 
üzere Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
cari sene ve ati seneler bütçelerinin varidat fazla
sından ve ihtiyat akçesinden alınır ve ati sene
lerde de devren sarf ve istimal olunur. 

Ancak bu mezuniyetin dstimalile yapılacak işle
rin 1934 malî senesi nihayetine kadar itmamı 
meşruttur. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri me
murdur. 




