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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ankara şehri imar müdürlüğü ile Yüksek mühendis 
mektebinin 1932 malî senesi bütçelerinde münakale icra
sına, belediye kanununun 117 nci maddesinin tadiline. 
1240 numaralı kanuna bazı maddeler tezyiline ve mev
cut su işleri taahhüdatmın bitirilmesi için bono ihracı
na mezuniyet verilmesine dair teklif ve lâyihalar müza

kere ve kabul edildikten sonra cumartesi günü toplanıl 
mak üzere inikada nihayet verildi. 

loisvekili 

Kefet 

Kâtip 
Çanakkale 
Ziya Cevher 

Kât ip 
Denizli 

H. Küstü 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 senesi büt

çesinin 246 ncı faslı 1 inci maddesi unvanının değişti
rilmesi hakkında 1/439, Gümrük ve inhisarlar ve Millî 
Müdafaa vekâletleri 1932 seresi bütçelerinde 26 000 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/442, Harita umum 
müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 9 932 liralık münaka
le yapılması hakkında 1/447, Millî Müdafaa vekâleti 
1932 senesi deniz bütçesinde 37 800 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/453, Nafıa vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 27 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/454, Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1932 senesi 
bütçesinde 3 150 liralık münakale yapılması hakkında 
1/457 ve muhtelif devairin 1932 senesi bütçelerinde mü
nakale yapılması hakkında 1 463 numaralı kanun lâyi-

halarile İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1932 se
nesi bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılmasına 
dair 2/56, Büyük Millet Meclisi 1932 senesi bütçesine 
13 900 liralık munzam tahsisat konulmasına dair 2/57 
ve Divanı muhasebat 1932 senesi bütçesinde 4 950 liralık 
münakale yapılması hakkmdu 2/59 numaralı kanun tek
lifleri ve Bütçe encümeni ma sbatası (Ruznameye) 

2 — Ölçüler kanununun 28 inci maddesinin değiştiril
mesi hakkında 1/466 numaralı kanun lâyihası ve İkti
sat ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

3 — Seyrisefain idaresin» e 1932 senesi zarfında ya
pılacak istikraza Maliye vekâletinin kefaletine dair 
1, 139 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) 

KÂTİPLER 

B Î R I N C I C E L S E 
Açılma saati: 14,05 

REİS — Hasan B. 
Avni doğan B. ('Yozgat), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

REİS — Celse acildi efendim. 

SUALLER VE CEVAPLAR 

1 — Manisa mebusu Refik Şevket ve Konya me
busu Refik Beylerin, hakem mahkemesine e ve
rilen karar üzerine mülga Donanma cemiyetinin zı
yaa uğratılan 80 000 lira alacağı hakkında Maliye 
ve Milli Müdafaa vıl'âletl erinden şifahî suali re Ma
liye vekili M. AbdülİHtlik Beyin cevabı. 

R E İ S — Takr i r sahibi bu rada mı efendim? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) -— Burada, bu

rada. • : .- r s n ı ı 
YÜKSEK REİSLİĞE 

İstanbuldan iki gündenberi gelen gazeteler mül
ga Donanma cemiyetinin 80 000 ingiliz lirası matlu
bunun Muhtelit hakem mahkemesinde nasıl kay
bedildiğini hikâye etmektedirler. 

Donanmayı hayatı tanıyan milletin, Donanma 

cemiyetini nasıl meydana getirdiğini ve bu cemi
yete istisnasız denilecek bir surette büyüklü kü-

I çüklü vatandaşların ne heyecan ve ne fedakârlık-
! ia ianeler verdiğini o devri yaşayanlar pek iyi tak
dir ederler. O millî heyecanın ve fedakârlığın ih
mal yüzünden kaybedilmiş olmasına milletin asla 
razı olamayacağı da şüphesizdir. Binaenaleyh: 

1 - Gazetelerin yazdığı gibi Donanma cemiyeti 
yerine kaim olan Tayyare cemiyeti tarafından 

| Dugustin Normand kumpanyası aleyhine ikame edi-
| Ic-ceği bildirilen 80 000 ingiliz lirası davası kaybe-
i dilmiş midir? 
j 2 - Kaybedilmesi sebebi; yine yazıldığı gibi 
Donanma Cemiyeti tarafından yatırılan paranın 

!} mkbuzu saklanmamış olması yüzünden hasım 
| tarafına teklif edilen yeminin eda edilmesi midir? 

3 - Davayı yapmazdan evvel bunu kazanmak 
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için eldeki delillerin kanunî kifayeti tetkik edilme
miş midir ki iş yemine kalmıştır. 

4 - Eğer makbuzlar bulunmamış ise, cemiyetin 
defterinde mukayyet olduğu bildirilen bu parayı 
alanlar, kaydedenler, tediye edenler, tediyeye ta
vassut edenler kimlerdir? O zamanlar cemiyetin 
parası bir bankaya yatınlmak tabiî olduğuna 
göre bu bankaya çekilmesi lâzımgelen çeklerden 
ve oradaki kayitlerden bir eser bulunamamış 
mıdır? Bulunamamış ise hesaplar nasıl rnııvazene-
leştirilmiştir? 

5 - Dona .'ma cemiyeti zırhlı sipariş edemez, 
cemiyetin resmen o zamanlar Bahriye nezaretine 
bağlanması sebebile ortada Hükümetin tavassutu 
tabiî ve bu tavassut münasebetUe mukavelede bazı 
hükümlerin bulunması mantıkidir. Bu hükümler 
dairesinde tetkikat yapılmış mıdır? Yapılmışsa 
Devlet memurlarının vazifelerini ifadaki ihmalleri 
ne derecededir? Bunlar hakkında ne muamele ya
pılması düşünülüyor? 

6 — Donanma cemiyetini idare edenlerden, 
idare meclisine aza olanlardan sağ bulunanlar bu 
para hakkında ne beyanatta bulunmuşlardır. Bun
ların hukukî ve cezaî mesuliyetini tesbit için ted
birler alınmış mıdır? 

7 - Bu davanın ikamesi için Tayyare cemiyeti 
ne masraf yapmıştır? 

Hulâsa, bu davaya esas olan paranın mukabili 
olan gemi sipariş mukavelesi, para tediyesi, para
nın istirdadı davası, dava safhaları Tayyare cemi
yeti tarafından bu para münasebetile yapılan fe
dakârlıklar, paranın ziyama sebebiyet verenler 

hakkında tahkikat ve takibat ve bu takibat ve tah
kikatı müruru zamana uğratmadan alınması icap 
eden tedbirler hakkında mufassal malûmat veril
mesini Millî Müdafaa, Maliye vekillerinden sual 
ederiz. 

i Manisa mebusu Konya mebusu 
! Refik Şevket Refik 

REİS — Maliye vekili Bey cevap vereceklerdir. 
Mİ. V. MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Çankırı) 

'— Efendim, dosyalarımız tamam değildir. Bu-
jrada pek az kayit buldum. Esasen dosyalarımız 
ajandadır. Kendilerine geçen hafta telgrafla 
tahkikat evrakının ve dosyalarının gönderilme
sini bildirdim. Postaya verildiğine dair perşembe 
günü telgraf aldık. Henüz evrak ve dosya üze
rinde tetkikat yapmadım. Müsaade buyurursa
nız pazartesi içtimaında gelen dosyalar üzerinden 
arzı malûmat ederim. 

ı KÂZIM Pş. ( Diyarbekir ) — Davanın ne ol-
ı duğunu bile anlayamadım efendim. Bu sual tak
rirleri basılsa olmazım? 

MALÎYE V. MUSTAFA ABDÜLHALÎK B. 
( Çankırı ) — Efendim, esas dava şirketin biz
den davasıdır. 

, HAMDI B. ( Yozgat ) — Efendim, sualin ne 
olduğunu bile anlayamadık, tabedilsin daha iyi 
olur. 

' REİS — Öyle bir usul yoktur efendim. Sua
lin Heyeti umumiye ile alâkası yoktur. Vekil 
beyefendi istenilen tahkikat evrakının ve dosya
ların burada olmadığı için henüz tetkik edilme
diğini söylemişlerdir. Haklarıdır. Gelecek celse
de cevap vereceklerdir. 

MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
İKTİSAT V. CELÂL B. (İzmir) — Efendim, 

bu günkü gelen evrakın ikinci maddesinde... 
REİS — Müsaade buyurunuz efendim, işi

temiyoruz. 
İKTİSAT V. CELÂL B. ( İzmir ) — Gelen 

evrakın ikinci numarasında yazılı olan ölçüler 
kanununun müstaceliyetine binaen bu gün müs
taceliyet karan ile ruznameye alınarak müzake
resini rica ediyorum. 

REİS — Vekil beyefendi gelen evrak meya-
nındaki ölçüler kanununun müstacelen müzakere
sini teklif ediyorlar. Reyinize arzediyorum, müs
tacelen müzakeresini kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

i — Ölçüler kanununun 28 inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 1/466 numaralı kanun lâ
yihası ve İktisat ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

REİS — Efendim, ölçüler kanununun müza
keresine başlıyoruz. Kanunun heyeti umumiyesi 

[1] 39 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

\ hakkında söz isteyen var mı? 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 

bendeniz kanun hakkında bir şey söylemeyeceğim. 
Yalına kanunun tehir edilmemesi icap ettiğine dair 
bir kaç söz söyleyeceğim. 

Beyefendilerim, biliyorsunuz ki bir kanun - tâ-
biatile sözlerim hiç bir vakit İktisat vekili cedidine 
ait değildir. Evvelâ bunu söylemek mecburiyetin
deyim - bilirsiniz ki, bu vezin kanunu inkilâbın 
neticelerinden biridir. Bu inkilâbın zeyillerinden 
biridir. Bu kanunu tehir etmek demek inkilâba-
tm icap ettirdiği amelî vezaifi tehir etmek demek
tir. Eğer İktisat vekâleti şimdiye kadar bunu te
hir etmişse, ki bir takım esbaba istinat ediyor, 
her ne olursa olsun bunların istinat ettiği esbap 
Hükümetin çalışmamasındadır. Bu kanun teklif 
edildiği vakit tatbiki için lâzımgelen para yoksa 
almalı idi. Lâzım olan para için Meclise bir tek
lifte bulunmuş olsaydı o paralan tabiatile Meclis 
verecekti. Bu kanunun iki sene, üç sene tehir edil
mesi doğru değildir. İnkilâba taallûk eden bir 
kanun iki sene tehir edilmemelidir. Celâl Beye
fendinin nazarı dikkatini celbederim. Şimdiye ka
dar bu kanunu tatbik etmeyen memurlara - ken-
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dişi inkilâbm en ileri gelen arkadaşlarımızdan bi
ridir - İnkilâbın sillesini behemehal indirmelidir. 

Arkadaşlarım, benim çocuğum daha evvelki 
' gün bana geldi, okkanın, arşının, endazenin bir 
takım kesirlerini zavallı küçük kafasına sığdıra-
madığını söyledi. Benim çocuğum ki üç sene bu
nu kafasına sığdıramamıştır, şüphesiz her Türk 
çocuğu aşağı yukarı ayni vaziyettedir. 

Bütün dünya, ölçülerini kesri aşari ile yapar
ken biz niçin yapmayalım. Amma İngiltere kabul 
etmezmiş, biz bunu düşünemeyiz. Biz, en ileri 
olanları takip etmeğe mecburuz, İnkılâp namına bu 
noktanın bir an evvel tatbik edilmesini rica ede
rim. 

EMİN ASLAN B. (Denizli) — Efendim, ben
deniz bu ölçüler kanunu çıktığı sırada İktisat en
cümeni azasından idim. Bu lâyiha müzakere edilir
ken hayatımda en büyük zevki tattım. Fakat bu 
gün teahhurunu işitmekle elem duyuyorum. Bina
enaleyh tehirine şiddetle aleyhtarım. Bir an evvel 
tatbiki için İktisat vekâletinin tedbir almasını ri
ca ederim. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Arkadaşlarım, 
şu metre ve arşın kanunu ortaya gelince gözüm yi
ne geriye doğru gitti. Bu kanun tam elli bir sene ev
vel çıkmıştır. O zaman mülkiyede talebe idim 
(Metre kanunu mu? sesleri). Bu kanun değil, fa
kat metrenin arşına tahvili kanunu 51 yıldan beri 
tatbik edilememiştir. Halbuki bunun için yeni bir 
kanun yapıldı. Artık bunun, Ziya Gevher Beyin 
dediği gibi, tehiri pek esassız bir şey olacaktır. 
Bunun okkasına, dirhemine bir an evvel baksınlar, 
meseleyi üç günde halletsinler, kanunun tatbikini 
temin etsinler. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ KEMAL 2AİM B. (Konya) — Efendim, kanun 
filvaki bir buçuk sene evvel Meclisi âlinizden çık
mıştır. Eir buçuk seneden beri yapılması lâsım-
gelen istihzarat ikmal edilememiştir (Niçin, niçin 
sesleri). Arzedeceğim, bir defa kanun, yalnız met
reyi, gramı veyahut ta hacim ölçülerini alâkadar 
etmeyen bir kanundur. 

Bu kanunda ayni zamanda bütün fennî öl
çüler de derpiş edilmiştir. Bunların gerek va
hitleri ve gerek tarifleri esaslı bir surette tesbit 
edilmiştir. Hazırlıklann tam ve kâmil olarak 
itmam edilmesi, ayni zamanda bu fennî ölçüler 
için de ve bunlar üzerinde vaki olacak ihtilâfları 
tetkik ve tesbit ve bir neticeye raptetmek için 
lâzımgelen laboratuarların hazırlanmış olması lâ
zımdır. Kanunda bu cihetler derpiş edilmeyerek 
mutlak bir müddet bırakıldığı içindir ki hazırlık
ların hepsi ikmal edilmedikçe tatbikata geçmek 
müşkül olacaktır ve bu hazırlıklar da bu müddet 
zarfında ikmal edilmemiştir. Belki daha fazla 
mesai sarfedilmiş olsaydı, belki bu mevzu üze
rinde daha fazla tevakkuf edilmiş olsaydı, ikmal 
edilmiş olabilirdi. Fakat bu hususta vekâletin 
mütaleası ne dir bilmem. Belki kâfi zaman, kâfi 
tahsisat bulamamışlardır. Yahut ta laboratuar

larda çalıştırılacak teknik evsafı haiz kimse bu
lamamışlardır. Bu ciheti vekil beyefendi arze-
derler. 

Bendeniz daha ziyade yeni lâyiha üzerinde 
Heyeti celilenize maruzatta bulunmak istiyorum. 
Yeni lâyiha, Bütçe encümeninizce esaslı bir su
rette tadil olunmuştur. Bize gelen metinde, ka
nunun tatbikinin bir sene müddetle tehiri iste
niyordu. Biz bu teahhuru alelıtlak kabul etme
dik, iki sene müddet derpiş ettik. Fakat 
bu iki sene müddet zarfında işin marhale 
merhale tatbik sahasına getirilerek iki sene 
sonunda tamamen bütün ölçülerin istilzam ettik
leri bütün teşkilâtla mevkii file konulmuş olma
sını şart olarak kabul ettik ve İcra Vekilleri He
yetine dahi böyle her merhale hakkında hazırlık 
itmam edildikten sonra mecburî olarak tatbikat 
sahasına geçilmesi için salâhiyet verdik. Bu şera
it altında lâyihada görülen tehir hakikî bir tehir 
manasını tazammun etmemektedir. Daha ziyade bu 
işin tamamen mevkii tatbika getirilmesi için kabul 
edilmesi zarurî olan bir intikal devresini ifade et
mektedir. Bunu arzedecektim. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, 
bu ölçüler kanunu çıkmazdan evvel Bursada ve 
Bursanın bazı kazalarında kilo ve metre usulü ka
bul edilmişti. Belediye encümeninin kararile bunun 
bir zaman tatbikatına devam edildi, hüsnü neti
cesi görüldü. Fakat bazı eski zihniyetli, eski fikirli 
adamlar bunun tatbikatını çekemediler. Kanunsuz
dur, böyle bir mecburiyetimiz yoktur dediler ve 
belediye de bu karan lâğvetti. Yapılan tatbikat ne
ticesinde hüsnü netice alındığına ve bu kanun da 
22 ay evvel çıktığına göre ve belediyelerin ihban 
üzerine dökmeciler, demirciler, kantarcılar hazır
lıklarını ikmal ettikleri halde, kanunumuza iti
mat ederek yapılan bu masraflara karşı biz şimdi 
bu kanunu tehir edecek olursak bir çok vatandaş
ların mağduriyetlerine sebebiyet vermiş oluruz. Ay
ni zamanda laboratuar yapmak lâzımdır dediler. 
Bilmem ki kantar, kilo yapmak için nasıl laboratu
ar lâzımdır? Buna aklım ermedi. 

Ziya. Gevher Bey kardeşimizin dediği gibi biz in
kılâp yani inkılâp devresi geçiriyoruz. Ölçü işleri
nin birinci gününde en mükemmel şekillerde tatbik 
edileceğini iddia etmiyorum. Belki bu müddet zar
fında ufak tefek hatalar olabilir. Fakat 3-5 gün zar
fında, bir kaç ay zarfında bütün bu hatalar en 
mükemmel şekilde ıslah edilmiş olur. Bundan da
ha mühim inkılâplar yapıldı. Biz bu ölçü mesele
sinde geri kaldığımızı bilmekliğimiz lâsımdrr. Ben
deniz dairei intihabiyemdeki ahaliden aldığım mü
teaddit mektuplarda bu kanunun tatbikinin geri 
kalmamasını istiyorlar. Heyeti celilen izden bu 
kanunun reddini ve eski kanunun devam etmesi
ni isterim. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. (İz
mir) — Arkadaşların gösterdiği asabiyete karşı 
söz söylemekten âcizim. Kanun fevkalâde mü
kemmel yapılmıştır ve en medenî usul ve sistemi 
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ihtiva etmektedir. 
Tatbik etmek meselesine gelince ben ifade edi

yorum ki şu dakikada bu kanunu ehemmiyeti ile 
mütenasip surette tatbik edecek vesaite malik de 
ğiliz. Bu vesaitin ihzarım istiyoruz. Bunu ihzar 
ettikten sonra tatbikatına geçeceğiz. Kanunun 
son tadil şekli Bütçe encümeninden Heyeti ıımu-
miyeye arz ve izah edilmiştir. Bir sene müddetle 
veyahut su kadar zamanla tehir edilmiyor, vesaHi. 
ihzar edildikçe şekline göre tatbika devam, edilme- j 
si isteniliyor. Ben korkarım ki efendiler, noksan I 
vesaitle bu mühim kanunu tatbika başladığımız | 
zamanda tatbik edenleri ve bunu istimal etmeğe ! 
mecbur olanları laubaliye sevkederiz ve bu kanun | 
tatbikî kıymetini kaybeder. Onun için Bütçe en-1 
cümeninin buradaki tadili veçhile kanunun kabul 
edilmesini ve ondan sonra tatbik şeklinin heyeti | 
umumiyeniz tarafından murakabe edilmesini çok { 
rica ederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaşlar, 
bu kanunun uğramış olduğu akibet verilen izahata 
göre tatbik edilememesidir. Bütçe encümeninin 
teklifi kabul olunduğu zaman halli imkânı olma
yan karışıklıklar karşısında kalacağız ve bir vah
det teşkil eden kanun Türkiye dahilinde, Heyeti 
Vekilenin tensip ettiği mıntakalar dahilinde, muh
telif şekillerde, muhtelif suretlerde ve muhtelif 
mahallerde tatbik edilecektir. Bu ise tatbikatta 
müşkülât ihdas edecektir. Onun için heyeti umu-
miyemizin vazifesi burada ya teklif mucibince te
hirini kabul etmek veyahut ta reddetmektir 

İşte; Bütçe encümeni yazıyor: (bu kanunda ya
zılı bulunan ölçülerden hangilerinin hangi tarih
ten itibaren ve nerelerde mecburî olarak tatbik 
edileceği îcra Vekilleri Heyetinin kararile tayin 
olunur.) 

Demek ki şiindi İzmir, Manisa, Aydın havali
sinde bu sene için tatbik olunacak, bilmem hangile
rini ne kadar müddet içinde olacağına dair... de
diğine göre şu mıntaka, şu mıntakada teraziler, dir
hemler düzelecek fakat yanı başında Afyon, Kü-
tahyada eskisi gibi kalacaktır. Onun için filân ta
rihten filân tarihe kadar Erzurunıda şu mikyas 
tatbik olunacak, fakat vasati Anadoluda olunma
yacak, böyle kanun olamaz arkadaşlar. Memle
ketin, vahdetini ve kanunların her yerde ayni su
retle murakabesine medar olmak üzere yapılacak 
takibatı iptal eden bu kanun hakkında encümen 
mütaleasının bendeniz dehşetli aleyhindeyim. 

Ya doğrudan doğruya mevcut kanunu tatbik 
etmeğe karar veririz, yahut tedabiri lâzımesi 
evvelden ittihaz edilmek ve Celâl Beyin ifade et
mek istediği gibi bütçeye tahsisat koymak lâzım-
geliyorsa tahsisat koymak üzere temdit ederiz. 
Yoksa şöyle olacak veya böyle olacak diye mem
leketin muhtelif Kısımlarını muhtelif şekillere 
tâbi kılmakta çok büyük tatbikat mahzurları 
vardır. 

BÜTÇE E. M. M. KEMAL ZAİM B. (Konya) | 
— Efendim, muhterem arkadaşımız Refik Şev-

jket Beyefendi meseleyi yalnız bir cihetten müta-
;lea buyurdular. Eğer kanunun metnine lütfen 
; bir daha bakarlarsa görecekler ki ölçülerin han
gileri tabiri geliyor evvelâ hangilerinden maksat 
şudur, genişliği vermekten maksat şudur. 

Ölçülerin her birinin tatbik sahasına getiril
mesinin arzettigi müşkülât başka başkadır. Me
selâ metreyi mecburî'kılmak gayet kolaydır. Ev
velâ metre bütün memlekette mecburî olarak 
istimal edilebilir. Sonra hacim mikyasları bun
lara nazaran daha müşküldür. Nihayet vezin 
vahitleri en ziyade müşkülât arzeder. 

Maksat bu tedrice riayet ederek bu işi müm
kün olduğu kadar tacil etmektir. 

Aynca ( ve nerelerde ) tabiri görülüyor. 
Ondan maksat ta şudur: Belki Hükümet tatbi
katta şehirlerle köyler arasında müşkülât nok
tasından fark görebilir. Bu hususta da her han
gi bir genişlik vermek içindir. Şu noktayı naza
rı dikkate almak lâzımgelir ki iş çok mühimdir; 
çok şümullüdür. Basit bir iş değildir. 

Çok dar bir çerçeve içine almak ta tehlikelidir. 
Bu maksatladır ki encümeniniz bu metni bu şekil
de hazırlamıştır. Heyeti Celileniz tensip buyurur-
sa, bu maruzatımı muvafık bulursa teklif ettiği
miz metnin aynen kabulünü rica ediyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaşlar, 
eğer bendeniz yanlış anlamadımsa aramızda 
esaslı bir ihtilâfın baş gösterdiğini görüyorum. 
Hangilerinin hangi tarihten itibaren ve nerelerde 
mecburî olarak tatbik edileceği sözü mazbata 
muharriri beyin telâkkisi veçhile tatbikatın teshi-
lâtını değil, bilâkis teşvişatını mucip olur. Şimdi 
eğer maksatları şu ise bunun ifadesi her halde 
başka türlü olmak lâzımgelir. Yani demek istiyor
larsa, evzan ve ekyalden en evvel tatbiki kolay 
olan metredir. Binaenaleyh Heyeti Vekile karar 
verecektir. Meselâ 1933 senesi martından itibaren 
herkes bütün Türkiyede metre kullanacaktır. Ar
şın, endaze mülgadır. Bu hangilerinin hangi yerde 
demek değildir. 

BÜTÇE E. M. M. KEMAL ZAİM B. ( Kon
ya) — Hangi tarihte ve nerelerde.... 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — O halde mü
saade buyurunuz efendini. Nerede tabirine lüzum 
yoktur. İnkısama yol açmış oluruz. Eğer maksat 
çarşı arşını yerine metre koymaksa bunun ifadesi 
bu değildir. Mart 1933 tarihinden itibaren bütün 
Türkiyede metre kullanılacaktır. Bu bir teshilâttır. 
İkincisi; ağustos tarihinden itibaren okka kalka
caktır, kilo konacaktır. Bilmem ne zoru olan 
mayiat meselesi vardrr diyelim. O da şu tarihten 
itibaren kalkacaktır demek icap ederse burada 
gösterilen «nerelerde» tabirinin kaldırılmasını mu
ciptir. Bu noktai nazardan bu kanun bunu ifade 
etmemektedir. Bu nerelerde tabirini taşıyan bu 
kanun aynen mevkii tatbika geçecek olursa tatbik 
edemediğimiz evvelki kanunun akibetine mah
kûmdur. Bendeniz mazbata muharriri beyin noktai 
nazarma evvelden vâkıf olmadığım için bu me-
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tinden çıkardığım tabirle söyiediîderi arasında 
bir muhalefet görüyorum. Eğer bu ise bendeniz 
deminki itirazımdan bir parça fedakârlıkta bulu
nabilirim. Fakat külliyen fedakârlıkta bulunabil-
mekliğim için bu «nerede» tabirinin kalkması lâ
zımdır. Filân tarihte filân mikyas kullanılacaktır 
diye bir ieshilât gösterilmelidir. 

REİS — Son noktai nazar nihayet maddenin 
şeklinin tadili meselesidir. Heyeti umumiyeyi alâ-

REFİK ŞEVKET B, (Manisa) — Bir madde 
heyeti umumiye demektir. 

BEÎ3 — Başka söz isteyen var mı? 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 

İktisat vekili Celâl Beyefendi gibi hesap ve iş ada
mı olan kıymetli bir vekilimizin; vasıtasız bir şey 
yapamam, buna imkân yoktur demesi kadar bizi 
memnun edecek bir şey olamaz. Çünkü vasıtasız 
bir sey yapamam demekte çok haklıdır. Yalnız 
arzettiğim gibi bunu inkılâbın bir zeyli addetti
ğimizden dolayı bizim de böyle bir hissi burada 
ifade etmeğe mecburiyetimiz vardır, bunu ifade 
edeceğiz. 

Celâl Beyefendi, kanunun mükemmeliyetinde 
bizimle hemfikirdirler Yalnız vesait yoktur, di
yorlar. Söylemek istediğimiz ve söylemeğe mec
bur olduğumuz bir nokta vardır. Bu vesaiti ik
mal etmeyen ve bunu iki senedenberi ihmal eden 
kimlerse bunların cezalandırılmalarım kendilerinin 
malûm olan azimkar karakterlerinden bekler, bir 
daha bu gibi kanunu tehire uğratmayacak surette 
tedbir almalarını isteriz ve zannederim ki bunlar 
her halde cezalandırılmalıdırlar. İktisat vekilimiz; 
müşkül var dedikten sonra zannediyorum ki he
pimiz bir az tehire temayül ediyoruz. Ben de 
temayül ediyorum. Yalnız vekil beyefendiden, 
kendileri iş zahmetinin ne demek olduğunu çok 
takdir ettikleri için bir ricada bulunacağım, iki 
senedenberi Ankarada, İstanbulda, İzmirde bir 
çok dökmecilik yapan ve sair işlerle uğraşan es 
naf ifade ediyorlar ki bu işi onlar yapmaktadır
lar. Diyorlar ki; bize kolaylık gösterilsin, ser
mayemiz çok azdır. Bunların bir çokları okkayı 
kiloya ve arşını metreye tahvil etmiştir. Bu mesai 
ziyanına karşı bunların beklemesi doğru değildir. 
İktisat vekili beyefendi himmet buyursunlar, bu 
küçük sermayedarların daha fazla beklememele
rine zemin hazırlasınlar. 

İKTİSAT V. CELÂL B. — Onu maalmemnu
niye yaparım. 

ZİYA GEVHER B. (Devamla) — Çok teşek
kür ederim. 

Arkadaşlar, bir husus daha isteyeceğim. Bu 
iki senelik tehirin bir seneye indirilmesini rica 
edeceğim. Eminim ki Celâl Beyefendi iki sene
lik işi bir senede yaparlar ( 6 ayda, 6 ayda ses
leri ). Altı ay falan bilmem. Fakat Meclis na
mına vekil beyefendiden bir ricada bulunacağım. 
33 senesi nihayetine kadar bu iş biter kanaatin
deyim. Bu işten en çok istifade edecekler, asır-1 

larca gene istifade edenler bir takım madrabaz
lardır. Köylünün ilk önüne çıkan yahudi dük
kânlarıdır. Kasabanın içine gelenlerin vay ha-
line; temiz ve hile bilmeyen benim küçük esna
fım bu madrabazların yanında daima kaybetmeğe 
mahkûmdur. 

Arkadaşlar, bir arşın basma kırk kuruştur. 
Tabiî metre ile şu kadar para yapar. Bu işe bir 
de hile katarak arşın yerine endaze kullanır ve 
hile ile bu endazeden epice kâr eder. Diğer ta
raf, yani zavallı köylü daima aldanır. 

Biz, bu inkılâbı yapanlar, vatandaşlarımıza 
iktisat sahasında bu kazancı da temin etmeliyiz. 
Bunu da nazan dikkate alacak olurlarsa, bundan 
köylü de memnun kalır biz de. Bu işin her hal
de 34 senesi nihayetinde değil, 33 senesi nihaye
tinde ikmal edileceği kanaatindeyim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen kalmadı. Maddelere geçilmesini reyinize 
arzedeceğim. Tadilât meselesi, ait olduğu mad
deler müzakere edilirken mevzubahis olur. Şimdi 
maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

26 mart 1931 tarih ve 1782 numaralı ölçüler 
kanununun 28 inci maddesinin tadiline 

dair kanun 
MADDE 1 — 26 mart 1931 tarih ve 1782 nu

maralı ölçüler kanununun yirmi sekizinci mad
desi aşağıda yazılı olduğu gibi tadil edilmiştir: 

Bu kanunda yazılı bulunan ölçülerden hangi
lerinin, hangi tarihten itibaren ye nerelerde 
mecburî olarak tatbik edileceği İcra Vekilleri 
Heyetinin kararile tayin olunur. Ancak 1934 se
nesi birinci kânununun 31 inci gününe kadar 
bu ölçülerin tamamen ve mecburî olarak tatbik 
edilmiş olması şarttır. 

REİS — Bu madde hakkında söz isteyen var 
mı? 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
bu hususta bir takririm vardır. 

REİS — Efendim, söz isteyen yoksa takrir
leri okuyacağız. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Hükümetin teklifinin birinci maddesinin aynen 

kabulünü teklif ederiz. 
Malatya Erzurum 

Abdülmuttalip Dr. Hakkı Şinasi 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Bütçe encümeninin tadil ettiği madde metninin 
ikinci fıkrasındaki «nerelerde» tabirinin kaldırıl
masını teklif ederiz. 

Afyon Zonguldak Urfa 
İzzet Ulvi Celâl Sahir Refet 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Arzettiğim esbaba binaen maddenin: 
( hangilerinin hangi tarihlerde muteber 
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olacağı) şeklinde tadilini teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Lâyihanın birinci maddesinin aşağıda yazılı su

rette değiştirilmesini teklif ederiz: 
(26 mart 1931 tarih ve 1782 numaralı kanunun 

28 inci maddesi aşağıda yazılı surette»değiştiril
miştir. 

Bu kanunda kabul edilmiş olan Ölçüler 1 hazi
ran 1933 tarihinde tatbik edilecektir .) 

Kocaeli Ordu 
Salâhattin Ahmet İhsan 

REİS — Bu ayrı bir şeydir efendim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maddedeki 1934 senesinin 1933 olarak tadilini 

rica ederim efendim. 
Çanakkale 

Ziya Gevher 

REİS — Evvelâ lâyihada Hükümetin teklif et
tiği maddenin encümenin hazırladığı madde yeri
ne kabulüne dair iki takrir vardır, en büyük tadil 
teklifi budur, bunu reye koyacağım. 

İKTİSAT VEKİLİ CELÂL B. (İzmir) — En
cümenin teklifine iştirak ediyorum. 

REİS — Hükümet te encümenin teklifine işti
rak etmiş bulunuyor. 

AHMET HAMDİ B. (Yozgat) — Reis Beyefen
di, en aykırı teklif; altı ay sonra tatbik edilmesi 
hakkındaki tekliftir. Evvelâ bu reye konulmalıdır. 

REİS — Bu müddet meselesidir. Müddeti ayrı
ca nazarı itifcare alacağım ve bundan sonra reye 
koyacağım, soma birinci maddenin üzerinde encü
menle Hükümet birleşmişlerdir. Fakat arkadaşlar
dan ikisi encümenin koyduğu madde yerine, Hükü
metin maddesinin kabulünü istiyorlar. Hükümet 
encümenle birleşse bile bu takriri reye koyacağım. 
O kabul olundu!:"an sonra altı ay hakkındaki tak
rir reye konulacaktır. 

AHMET HAMDİ B. (Yozgat) — Hükümetin 
maddesinin kabulü hakkındaki takrir kabul edilir
se altı aylık takrir reye konamaz. 

BÜTÇE ENOÜMEEFt I^FJS.Î' 7.TÂ3AVT FEHMİ 
B, (Gümüşane) — Arkadaşlar; ölç-: 
rilmesi hakkındaki, kanunim tatbik n 
dit işin arzu ile, tehalükle hahişle 
Heyeti celiîeııize bu. karan şevketini 
kûmet bir kanım teklif ediyor, Ev 
sene temdit edin, diyor. Sorduk. 
nedir, tahsisatınız var mı? Yok. 
var mı? Yok. Yeni ölçüleri sipariş ettiniz mi? Ha
yır. Bu işin dahilde yanılacak olanları var, ha
riçten gelecek olanları var. Kontrol heyetleri 
teşkili icap eden kısmı var, laboratuar tesisatı 
lâzım. Bütün bunları yapmak için bütçenizde 10 
para tahsisat var mı? Hayır. Hükümetin tekli
finde - e.-jer matbııuna dikkat buyıırdumızsa - 1933 

kri ı ı değişti-
üddetini tem-
karar almış, 

> değiliz. Hü-
••lüddeti bir 
Hazırlığınız 

Teşkilâtınız 

cümeninden Bütçe encümenine geldi. Demek ki 
bu gün Hükümetin teklifini kabul etmiş olsak dahi 
lükûmet altı ay hiç bir faaliyet gösteremeyecektir. 
1933 bütçesine para koyacak ve bir hazirandan iti
baren Hükümet faaliyete başlayacaktır. Biz bu
ra derhal faaliyete geçebilmek ve derhal teşkilât 
/apaiak, siparişler vermek, teşebbüste buluna
bilmek için bir taraftan tahsisat açmak, bir taraf-
i?,n da işi icaplarına göre devrelere taksim etmek 
mretile daha amelî bir şekle ifrağ ettiğimize ka
niiz. Arşının metreye talvili gayet kolaydır. Bü-
Viin memlekette birden yapılabilir, buna deye
cek yok. Kantarların, terazilerin tebdili belki bi
raz daha hazırlık işi olabrir. Mayiat ölçüleri daha 
„îzun zamana mütevakkıfı rr. Belki de son devre
ce bırakılabiHr. Fakat arkadaşlar bu kanun mut-
aktır. Türkiyenin kırk küsur bin köyünde dahi 
;atbik edilecektir. Nihayet bir kazaya merbut 
nüteaddit köylerde bile bilirsiniz muhtelif ve mü
tenevvi ölçüler kullanılmaktadır. Eica ederim İk
tisat vekâleti altı ay, bir sene zarfında bu 
'osaki hasırlayıp t a Van yo Bayan.t köklerine ka-
lar tevzi edecek var ta lara sahip ve mu'iik ise ve 
bsnu yapabil ecekse bi# de tadil telriif eden arka-
L^fparia beıaberte. Altı ayda yapılır:;a, altı ay
la, bir senede yapılırsa bir senede olsun. Fakat 

bir daha bu kanunu bozma aıak, bir daha tadile git
memek için dedik ki tel dr azamî iki sene müd-
ietle olabilir. Fakat bu il i sene sarfında İcra Ve-
'dileri Heyeti hangi kının üzerinde üç ay, altı 
vy\ bir sene sonra bütün :memlekette tatbika geçe-
üleeekıe onlar üzerinde karar verir ve tatbika 
•»•eçur. Fakat biz iki seneyi son merhale olarak 
bıraktık ki hatta Hakârinin köyünde bile bu 
nüddet sonunda ölçü mesoled kalmamış olsun, îk-
:,Li;at vekili Beyefendi Bükçe encümeninin bu mü-

:âhasatoıa iştirak ettiklerine £öre, benderdzce 
artık Hükümetin teklifi yoktur. Hükümet ile 
;3ütçe encümeni müşterek bir teklif arz etmiş olu-
/orkır. Kepiri';? istiyorum bir on evvel olsun, fa-
:-;?t birar: sükûnetle mülahaza edersek ve bütün 
nemlekette bir intizam ve inzibat dahilinde bunun 
-.r.tbikını istiyorsak bu müddeti verelim. Takdir 
>uyurulur ki bu, yalnız vesaiti tevzi etmek, resmî 
;e>kilâtı yapmakla bitmeyecektir .Nihayet ona gö-

re belediyeler, zabitai mania ve polis tarafından 
kıap eden tedabn* alınacaktır. Yalnız bir cepheli 
bir iş değildir. Ölçülerin değişmesinden alış ve
riş üzerinde hâsıl olacak farklar ve bunların 
vatandaşların zararına intikal devresinde ika 
edecekleri mahzurları da nazarı dikkate alırsak, 
daha esaslı talimat ve ııizamat neşredip bunlara 
meydan verememesi için Hükümete de biraz vakit 
vermek lâzımdır. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Bir sene. 
HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Bizim iki se

neye kadar temdit etmemizin esbabı mucibesi bu 
tadat ettiğim mahzurların husule gelmemesi ve 
bundan mütevellit zararların vatandaşlara yük-

Dütçesme tahsisatı konacaktır şeklinde iktisat en- lenmemesidir. Takdir Heyeti Celilenizindir. Bende 

- 7 7 -



1 8 : $ 1 - 1 2 - 1 9 3 2 C : 1 

nizee arkadaşlarım takrirlerini geri alsınlar. Bu 
kanunun tam'tatbikini istiyorsak Hükümete vakit 
verelim. 

REİS — Eütee encümeni reisi muhteremi Büt
çe encümeninin noktai nazarını izah buyurdular. 
Hükümetin bidayet sn vaki teklifinin reye konul
masını iste;; en arkadaşlar takrirlerini geri aldılar. 
Binaenaleyh bu mesoİe bitmiştir. Kalan mesele 
ikidir. B M B İ ; maddenin ibaresinde yapılacak ta
dildir. Bunun hakkında iki takrir vardır, mealleri 
birdir. Birisi Refik Şevket Beyindir. Diğeri iki ar
kadaşındır. (Nerelerde) kelimesinin tayymı teklif 
ecüyoi'İ5T\ 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Buna biz 
de iştikak ederiz. 

BEİS — Sonra uiei-ıi maddede müddet meselesi 
vardır. Ona ait takrirleri bilâhare arzedeceğim. 
Şimdi evvelâ meali müşterek takriri reye arzediyo-
runı. Ener. u:Aİn buna bir itirazı var mı efendim? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. KEMAL ZAÎM B. 
(Konya) — Hayır, kabul ediyoruz. 

P-EİS — Encümen de kabul ediyor. O halde 
maddenin ibaresinde (ve nerelerde) kelimesinin 
tayymı kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Müddet meselesi, bir takrir 6 aya indirilmesini 
istiyor. Encümenle Hükümet maddede tayin edilen 
müddetin kabulü taraftarıdırlar. 

6 aya indirilmesini kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Reddedilmiştir. 

(Bir sene olmasını isteyen takrir de var ses
leri). 

BEİS — Efendim, bunun bir sene olmasını 
isteyen takrir de vardır. Bu takriri kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Takrir kabul edilmiştir. (Al
kışlar). 

Maddenin ibaresini kabul edilen takrire göre 
tashih ederek okutuyorum. 

20 mart 1931 tarih ve 1782 numaralı ölçüler 
kanununun yirmi sekizinci maddesinin 

tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 23 mart 1931 tarih ve 1782 numa
ralı ölçüler kanununun yirmi sekizinci maddesi 
aşağıda yazılı olduğu gibi tadil edilmiştir: 

Bu kanunda yazılı bulunan ölçülerden hangile
rinin, hangi tarihten itibaren mecburî olarak tat
bik edileceği icra Vekilleri Heyetinin karaıile ta
yin olunur. Ancak 1933 nenesi birinci kânununun 
31 inci gününe kadar bu, ölçülerin tamamen ve 
mecburi olarak tatbik e&hniş olmadı şarttır. 

SÜ1SYI£A!>: SIRRI B. (Yozgat) — Bir sene 
sonra tekrar tehirini talep edeceklerdir. Bunu da 
böyle bilin. 

RETS ._ Tadilât veçhue maddeyi kabul eden-
Kabul edilmiştir . 

-dir. 
UDİ: 

3y-Tiler , 

2 — Bı; kanun, neşri tarihinden mute-

RElS — ikinci maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini tatbika 
İktisat vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler . . . 
etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Söz istiyorum efendim. 
REİS — Buyurun efendim. 
TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, burada ben

denizin nazarı dikkatini bir şey celbetti. Bu ölçü
ler kanununu Hükümet teklif etmiş ve kabul edil
mişti. Biz kanunları malûmu âliniz tatbik olunmak 
için yapar ve kabul ederiz. Bunun üzerinden 22 ay 
•eçnüş, Hükümet hiç bir teşebbüste bulunmamış, 

Meclisten tahsisat istememiş. Bir takım alât ve 
edevata ihtiyaç vardır. Bunlar hakkında bir şey 
yapmamış. Şimdi geliyor bizden bir sene müddet 
istiyor. Biz daha ne zamana kadar kanunları kâ
ğıtlar üzerinde kalmak için yapacağız? Hükümet 
ıc vakte kadar kendilerine verilen salâhiyetten 
bir mesuliyet hissine malik olmayacaklardır? Bu 
bir. 

Bir de Hasan Beyefendi ifadelerinde, bu ka
nunim icrası için bir takım metreler, endazeler, Öl
çülerin lüzumundan bahsettiler ve buna da za
man lâzım olduğunu, bunların bazılarının Avru-
oadan getirtileceği vebu işi tatbik edecek komis
yonlar, teşkilâtlar ve bir de laboratuar lâzım
dır, diyorlar. Bundan ben bir şey anlamıyorum. 
Alâtı tedarik edersin, köylere tevzi edersin. Te
razi, hazreti terazi varken laboratuarlara ne lüzum 
var. Okka yerine kilo döktürür tevzi edersin. 
Acaba yine Hükümete bir masraf kapısı mı aça
caklar. Memleketimizde bir yenilik yacağız diye 
Hükümetin başına bir takım yeni yeni masraflar 
açılacak, teşekküller yapılacak belki de Avrupa-
dan getirilecek alât ve edevatın mubayaası için ko
misyonlar gönderilecek. Bilhassa Avrupaya heyet 
gönderilmemesi için Meclisi âlinin nazarı dikkatini 
celbe derim. 

İKTİSAT VEKİLİ CELÂL B. — Bu kanunda 
« kanun neşri tarihinden muteberdir » yazılıdır. 
Vakit kalmadığı için bunun « bir kânunusani 1933 
tarihinden muteberdir » şeklinde tashihini rica 
ederim. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Reis Bey! Çünkü 
mühlet bu akşam bitiyor. 

REİS — Kanun 1933 ten itibaren meriyete 
geçecektir, demek istiyorsunuz. 

REFlK ŞEVKET B. (Manisa) — Kanunun 1 
kanunusani 1933 ten itibaren meriyete geçeceği 
kaydinin hukukî vef kanunî hiç bir kıymeti yok
tur. Çünkü, her kanunun meriyete geçmesi, 
hususî ve resmî ceride ile neşredilmesi ile alâka
dardır. Meselâ, bugün çıkıp yarına kadar ta-
bohmursa kanun yarından itibaren meriyete ge
çebilir. Bu suretle vekil beyefendinin maksatları 
da hâsıl olur. 

REÎS ~ Başka söz isteyen olmadığına göre 
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I : 1 8 31-12 
kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedel
lerinin ilgası hakkında 1/403 numaralı kanun lâ
yihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları fil 

BEİS — Bu hususta encümen mazbatası vardır, 
okunacaktır. 

( Mazbata okundu ) 
BEİS — Efendim, hatırlarsınız ki bu kanu

nun birinci maddesi kabul olunmuştu. Kanunun 
ikinci maddesi müzakere edilirken tarihi neşrin
den muteber olmasma dair bir takrir verildi ve 
tasviben encümene gitti Şimdi ikinci madde o 

fi 1 9 nummrah matbuayı ilâv* zaptm sonuna 
merbuttur. 

! -1932 C : 1 
takrire göre okunacaktır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BEİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

BEİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun henüz birinci kıraatidir, ikinci kıraa
tine geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buznamede müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. Pazartesi günü saat 14 te içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 14,50 

. < < * > * . • -
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Ölçüler kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hak
kında 1/466 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 26-XII-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/3165 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1782 sayılı ve 4 - IV -1931 tarihli ölçüler kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
İktisat vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19 - X I I -1932 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim! 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

1782 sayılı ve 4 - IV -1931 tarihli ölçüler kanununun 1933 senesi ikinci kânununun 1 inci günün
den itibaren tatbiki lazımgclmektc ise de bu hususta icap eden hazırlıklar 1932 senesi bütçesinde 
karşılık bulunmadığı için yapılamamıştır. 

İktisadiyatımızın pek mühim bir ihtiyacı olan metrik ölçüler sisteminin memleketimizde muvaffa
kiyetle tatbiki için fennî ve idarî teşkilât ile laboratuar ve ayar tesisatına ve bunları tatbik edecek 
idare ve fen adamlarının yetiştirilmesine ve nihayet memleketimizin muhtelif ölçü itiyatlarını tet
kik ve yeni ölçülere geçilme tarzı hakkında halkımızı tenvir ve ihzara lüzum vardır. 

Şimdiye kadar bu hazırlıkların hiç biri yapılmamış olduğundan kanunun tatbikına kadar kâfi bir 
zaman bırakılması ve icap eden tahsisatın dahi sanayi idaresinin diğer teşkilât ve ihtiyaçları için 
icap eden mebaliğ ile birlikte 1933 senesi bütçesine her halde konulması lüzumlu görülerek ilişik ka
nun lâyihası bu esaslara göre tanzim ve takdim kılınmıştır efendim. 

? İktisat encümeni mazbatası 

28 - XII -1932 

Yüksek Reisliğe 

1782 numaralı ve i - I V - 1 9 3 1 tarihli ölçüler kanununun 28 inci maddesinin tadili hakkında 
Başvekâletten gelerek İktisat ve Bütçe encümenlerine havale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibesi encümenimize tevdi olunmakla İktisat vekili beyefendi hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. 

1 nisan 1931 tarihli ve 1782 numaralı ölçüler kanununun 28 inci maddesi bu kanunun 1933 senesi 
kânunusanisinin birinci gününden itibaren tatbik olunacağı hükmünü ihtiva etmektedir. Halbuki Ik-

T. B. M. M. 
iktisat encümeni 

Karar No. 12 



tısat vekili beyeiendmm verdikleri izahattan ölçüler kanununun tatbik olunabilmesi için «prototip» 
ölçü numunelerinin elde bulundurulması ve kullanılacak bütün yeni ölçülerin umumî ilk muayene
lerinin Lktısat vekâletince yapılması »il)i masrafa ve teşkilâta ihtiyaç gösterdiği ve şimdiye kadar 
bütçede tahsisatı olmadığı için bu hazırlıkların yapılmamış olduğu anlaşılmış ve böyle hazırlıksız 
bir vaziyette tatbikata geçildiği takdirde bir çok güçlüklere ve haksızlıklara meydan verilmiş ola
cağı neticesi tezahür etmiştir. 

Encümenimizde de ciddî hazırlıklar yapılmadan ve nizamnamesi tanzim edilmeden umumî muame
lâta pek yakından tesiri olacak yeni ölçüler kanununun tatbikatına başlanması muvafık olamaya
cağı ve Hükümetin talep ettiği veçhile icap eden teşkilât vücude getirilebilmek, masraf ihtiyar 
edilmek «prototip» numuneler tedarik edilmek ve memleket dahilinde bu numunelere göre hazırlana
cak esas ölçüler tevzi edilebilmek ve bütün yeni ölçüler muayeneleri yapılmak suretile ibtiyacen 
kâfi miktarmın memleket dahiline yapılmasını ve kullanacak ellere geçmesini temin etmek üzere 
bir sene tatbikin tehiri zarurî olduğu kanaatine varılmıştır. Pil vaki bazı yeni ölçü âmillerinin ka
nunun muayyen tarihte tatbik edileceğine itimat ederek mühimce sermayeler bağlamak, suretile ye
ni ölçü imalâtında bulundukları ve kanunun tatbiki bir sene sonraya bırakılmak kararından zarar 
görecekleri düşünülmüş ve kanunun katiyetine güvenmek suretile faaliyete geçmiş vatandaşların 
bıı zarardan kurtarılması ehemmiyetle nazarı dikletti celbeder mahiyetinde görülmüş ise de umumî 
hayatta hııdusu muhtemel daha büyük ve devamlı zararlara, rahatsızlıklara meydan vermemek için 
ölçü âmillerinin zararını kabul etmekten başka çare görülmemiştir. 'I»u mülâhazalara göre esas itiba-
rile ve aynen kabul edilen kanun lâyihasının müstaceldi müzakeresine müsaade Imyurıılmak istiıiı ı-
mile Heyeti umumiyeye arzına karar veril.r. 

İktisat En. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza. Aza 
Edirne Şebiu Karahisar Afyon Karahisar Dr. Iı. Ferit Alâcttin H. Vasıf 
Şaldr 

Aza Aza Aza 
A. Humdi Emin Şükrü 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. II. M. M. 
Büfcc nıciimeni 2$ - XII - 1932 

M. No. ,?.? 
Esas No. I İ6(i 

Yüksek Reisliğe 

1782 numaralı ölçüler kanununun 28 inci maddesinin tadiline dair olup iktisat vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19 - XII - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihasile esbabı mueibesinin gönderildiğine dair Başvekaletin 26 - XII - 1932 
tarih ve (>/31(i5 numaralı tezkeresi ile İktisat encümeninin tetkikat netayicine dair olan mazbatası 
encümenimize havale buyurulmuş olmakla mütalea ve tetkik olundu. 

Hükümetin esbabı mueibesinin mütaleasmdan anlaşılacağı veçhile bu kanunun tatbikatı esaslı 
istihzarata muhtaç bulunmak dolayısile bıı hazırlıklar kanunun tatbik sahasına geçeceği 1933 
takvim senesi iptidasına kadar ikmal edilemeyecektir. 

Encümenimiz icap ettirdiği tahsisat 1933 bütçesine konmak suretile kanunun tatbiki için lâzını-
gelen hazırlıkların istenilen bir senelik müddet zarfında ikmal edilemeyeceğine ve bunun neticesi 
olarak ya müddetin temdidi veyahut hazırlıklar tamam olmadan mecburî tatbikata geçilmesi gibi 
mahzurlar doğacağına kani olmuştur. Buna meydan vermemek için bütün ölçülerin mecburî bir 
surette tatbik edilmesi için lâzınıgelen intikal devresi nihayetini 1934 takvim senesi nihayeti olarak 
tesbit etmek suretile istenilen müddeti bir misli kadar arttırmağı ve intikal müddetinin icabatıru 



dahi daha ziyade tebarüz ettirmek ıçm bu müddet zartmda İıazırlıklarr ikmal edildikle ve umumi 
muamelâtı sarsmayacak bir şekilde ölçülerm zaman ve- mahal itibarile kısmî ve mecburî-olarak 
tatbik edilebilmesi iyin karar almak hususunda İcra Vekilleri Heyetine salâhiyet vermeği muva
fık bulmuştur. • • ** P ] 6 | * ) ~> ? '' i 

Bu maksada yöre ve 3933 senesi bütçesine konacak tahsisat hakkında şimdiden bir kanunî 
müeyyede vazı nıevzubahs olamayacağına nazaran teklif olunan lâyihanın birinci maddçshiden 
buna dair olan kayit dahi çıkarılmak suretile birinci madde yeniden tedvin edilmiştir. 

îşin vüsat ve şümulü muvacehesinde hazırlıklara başlamak için 1933 malî senesinin girmesini 
beklemenin dahi muvafık olamıyacağma kanaat hâsıl edilmiş ve mesaiye derhal başlamak üzere 
lâzmıgelen tahsisatın 1932 malî senesi tasarrufatından temin edilmesi dahi eneümenimizce zarurî 
görülerek kararlaştırılmıştır. 

Bu suretle tadilen hazırlamış olduğumuz kanun lâyihasını Umumî heyetin tasvibin© arzeyleriz. 

Reis Reis V. M. M. Kâtip 
(lümüşane Konya Konya Tokat Aksaray Erzurum Elâziz 

II. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyye A. Süreyya Âsim II. Tahsin 

Bursa («iresım Yozgat Niğde İsparta 
Dr. Galip Kâzım S. Sırrı Faik İlk kanun 22 ay evvel neşredilmiş olduğundan 

meriyeti için yeniden mühlet verilmesine 
taraftar değilim , 

Mükerrem 



J XV < J . . 1 U X - X L J . I J J I İ X 

i785 .saı/*?4 ve 1 - IV - 1931 tarihli ölçüler kanu
nunun 28 inci maddesini değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1782 sayı ve 4 - IV- 1931 tarihli 
ölçüler kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Bu kanunun ahkâmı 1934 senesi 2 nci kânun ayı
nın birinci gününden başlanarak tatbik olunur. 

Bu tatbikata mahsus ayar tesisatı ve idari teşki
lât için lâ simgelen tahsisat 1933 senesi bütçesine 
konulur. 

MADDE 2 — Bu kanun ahkâmı neşri tarihin
den muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikına İktisat 
vekili memurdur. 

19-XIl-1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. Mal. V. Mf. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. îk. V. S. t. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 
G. 1. V. Zr. V. 

Ali Rana Muhlis 
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26 mart 1931 tarih ve 1782 numaralı ölçüler 
kanununun yirmi sekizinci maddesinin ta

diline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 26 mart 1931 tarih ve 1782 numa
ralı ölçüler kanununun yirmi sekizinci maddesi 
aşağıda yazılı olduğu gibi tadil edilmiştir: 

Bu kanunda yazılı bulunan ölçülerden hangile
rinin, hangi tarihten itibaren ve nerelerde mecbu
ri olarak tatbik edileceği İcra Vekilleri Heyetinin 
kararile tayin olunur. Ancak 1934 senesi birinci 
kânununun 31 inci gününe kadar bu ölçülerin ta
mamen ve mecburî olarak tatbik edilmiş olması 
şarttır. 

MADDE 2 -— Bu kanun neşri talihinden mute
berdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini tatbika 
İktisat vekili mezundur. 



Sıra No 9 a ilâve 
Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedellerinin ilgası hak

kında 1/403 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 27 
Esas No. 1/403 

27 - XII - 1932 

Yüksek Eeisliğe 

Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedelleri hakkındaki kanunun ilgasına dair olan kanun lâyi
hasının Umumî heyetin 21 - XI - 1932 tarihli inikadında müzakeresi icra edilen ikinci maddesi 
Manisa mebusu Refik Şevket Beyin takriri ile birlikte encümenimize havale edilmişti. 

Bu defa mesele tekrar tetkik ve müzakere olundu. 
1625 numaralı kanunun ikinci maddesinde (her hangi nahiyelerde hayvan beslenileceğim ve 

yem bedelinin miktarını Dahiliye vekili tayin eder.) denildiğine nazaran bu kanun hayvan beslenile
cek nahiyelerin tesbitini ve yem bedeli miktarının tayinini Dahiliye vekilinin takdirine bırakmıştır. 
Bu itibarla Dahiliye vekili kendi takdir salâhiyetini istimal ederek 1 haziran 1932 tarihinden itibaren 
hayvan beslenilmesini, içinde bulunduğumuz senelerde tahsisatın en mübrem ihtiyaçlara hasrı nok-
tai nazarından, muvafık bulmamış ve alâkadarlara bu tarihten evvel bu yolda tebligatta bulunmuştur. 
Bu şerait dahilinde kanunu 1 haziran 1932 tarihinden muteber addetmekle alâkadarlardan her hangi 
birinin mağdur olması mevzubahs olamaz. 

Bu sebeple encümenimiz lâyihanın ikinci maddesini ilk teklifindeki tarzda kabul edilmesinde 
bir mahzur görmemiştir. Ancak mezkûr maddenin Umumî heyetçe nazarı itibara alınan takrir veç
hile tadilinde de yukarıda arzolunan izahata göre bütçe noktai nazarından bir fark tasavvur edile
meyeceğine nazaran lâyihanın ikinci maddesinin mezkûr takrir dairesinde kabulünü Umumî heyetin 
tasvibine arzeylemeği muvafık bulmuştur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
Erzurum 

Asım 

Reis vekili 
Konya 

K. Hüsnü 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Aza 
İsparta 
Mükerrem 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Aza 
Bursa 

Dr. Galip 

Aza 
Kırklareli 
M. Nahit 

Aza 
Çorum 
Mustafa 

Aza 
Niğde 
Faik 




