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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sovyet Rusyada bulunan elçilik ve konsolosluk me
murlarının temsil tahsisatlarına dair kanun lâyihasile 
belediye vergi ve resimleri kanununun 6 ncı maddesin
deki apartıman kaydinin tefsirine müteallik Maliye en
cümeni mazbatası müzakere ve kabul olundu. 

Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedellerinin ilga
sına dair kanun lâyihasının dahi ikinci müzakeresi icra 
ve kabul edildi. 

Beynelmilel yardım birliği mukavelesine bazı ilâve
ler yapılması hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve 
Hariciye encümenine tevdi edildi. 

Otomobil seyrüseferlerine dair beynelmilel mukave
lenameye, Türkiye Cümhuriyetile Belçika Hükümeti ara
sında akit ve imza olunan ikamet mukavelenamesinin ve 
Türkiye Cümhuriyetile İtalya Hükümeti arasında aktedi-
len bazı adalara müteallik itilâfnamenin tasdikına mü
tedair kanun lâyihalarının dahi birinci müzakereleri icra 
edildikten sonra pazartesi günü toplanılmak üzere celse 
tatil olnndu. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

Esat Ruşen Eşref H. Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1 — Aksaray mebusu Süreyya Beyin, millî hâkimi

yet bayramı hakkında kanun teklifi (Teşkilâtı esasiye 
encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1932 

senesi bütçesine 1 000 liralık munzam tahsisat konul
masına dair 1/486 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (Ruznameye) 

3 — İkramiyeli dahilî istikraz aktine salâhiyet ve
rilmesi hakkında 1/484 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkep Müşterek 

encümen mazbatası (Ruznameye) 
4 — Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 5 000 

liralık münakale yapılması hakkında 1/478, Maarif 
vekâleti 1932 senesi bütçesinde 105 035 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/480 ve Dahiliye vekâleti 1932 
senesi bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/483 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

5 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçesinde 
35 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/488 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

B Î R Î N C İ C E L S E 
Açılma saati : 14 

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER : Ruşen Eşref B. ( Afyon Karahisar ), Haydar Rüştü B. ( Denizli ) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Ankara mebusu Ali Beyin vefat ettiğine 
dair Riyaset makamından tebligat. 

REİS — Arkadaşlarımızdan Ankara mebusu 

Ali Bey vefat etmiştir. Merhumun hatırasını teb-
cilen bir dakika sükût buyurulmasmı rica ederim. 

( Bir dakika sükût edildi ) 

1 — Konya ovası sulama idaresinin 1932 senesi 
bütçe kanununun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi 
ve mezkûr kanuna bazı maddeler ilâvesi hakkında 
1/479 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

4 —MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

mazbatası fil 

fil 48 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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EEÎS — Bütçe encümeninin hazırladığı lâyiha 

ikidir. Birinci lâyihanın müzakeresine başlıyo
ruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Konya ovası sulama idaresinin 1932 malî senesi 
bütçe kanununda bazı tadilât icrasına dair kanun 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin 
1932 malî senesi bütçe kanununun altıncı maddesi 
aşağıda yazılı olduğu gibi tadil edilmiştir: 

( Sulama idaresi, umum sulama tesisatının ova 
köylerindeki gayrimuntazam şebekesinin ıslahına 
ve Beyşehir gölü barajında yapılacak tadilâta tah-
sisen ihtiyaç tahakkuk ettikçe Ziraat vekâletinin 
tasvibile peyderpey alınıp sarfedilmek ve beş se
nede itfa edilmek üzere Maliye vekâletinin kefa-
letile doksan bin liraya kadar istikraz aktine 
mezundur. ) 

BEİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye, Nafıa ve Ziraat vekilleri memurdur. 

BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi hitam bulmuştur 
İkinci müzakeresine geçiyoruz. 

MÜKEBBEM B. (İsparta) — Beis bey, bütçe 
kanununun tadili mahiyetinde olduğu için iki defa 
müzakeresine lüzum yoktur. 

BEİS — Efendim, bu bir istikraz kanunudur. 
İkinci lâyihanın müzakeresine başlıyoruz. Söz 

isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Konya ovası sulama idaresinin 1932 malî senesi 
bütçe kanununa bazı maddeler tezyiline dair 

kanun 
MADDE 1 — Gayrimuntazam şebekelerin ıs

lah edilmemiş esas kanallarının ıslahile tâli derece
deki kanalların açılması işlerinde sulama ücretin
den bakiye borcu olan çiftçiler istihdam olunabilir. 
Ancak her köyün şebekesine ait olan işlerde o kö
yün halkı tercihan istihdam olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu işlerde çalışacak olan çiftçi
lerin sulama idare meclisi tarafından tayin edile
cek yevmî ücret miktarlarına göre tahakkuk ede

cek istihkakları borçlarile mahsup ve bir taraftan 
bütçeye merbut varidat cetvelinin 4 üncü faslına 
irat ve diğer taraftan masraf cetvelinin 3 üncü fas
lının 2 nci maddesine masraf kaydedilir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye, Nafıa ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

2 —• Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 68 inci 
ve muvakkat 3 üncü maddelerinin tefsiri hakkında 
3/165 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları fil 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHABBİRÎ 
KEMAL ZAİM B. (Konya) — Maliye encümeninin 
mazbatasının okunması lâzımdır. 

BEİS — Bütçe encümeni, Maliye encümeninin 
mazbatasına iştirak ediyor. Onun için onu okuyo
ruz. 

( Maliye encümeni mazbatası okundu ) 
BEİS .— Efendim, okunan Maliye encümeni 

mazbatasına, Bütçe encümeni de iştirak ediyor. 
Söz isteyen var mı? Mazbatayı reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİRİ 
KEMAL ZAİM B. (Konya) — Beis bey, müsaade 
buyurulursa bundan evvelki lâyihada galiba bir 
zühul oldu. O lâyihalardan biri iki defa müzake
reye tâbi gibi telâkki edildi. Halbuki birincisi 
bütçe kanununun bir maddesinin tadiline, diğeri 
de bütçe kanununa bir iki maddenin tezyiline ait
tir. Onun için ikisinin de bir defa müzakereye 
tâbi olması lâzımdır. 

REİS — Efendim, o lâyiha münhasıran istik
raza ait bir lâyihadır. Esas bütçeden ayn olarak 
burada müstakillen istikraz mevzuunu tazammun 
ettiği için iki defa müzakereye tâbi tutuldu. 

HASAN B. (Trabzon) — Encümen müstaceli
yetini talep ederse mesele yoktur. 

BEİS — Fakat evvelce talep edilmesi lâzımdı. 
MÜKERREM B. (İsparta) — Reis bey, tayini 

esami ile reye konursa mesele kalmaz. 

fil 49 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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3 — Tvrkiycd-cki Survjrli emlâki ile Suriyedeki 

Türk emlâki hakkında Fransa Hükümeti ile akte-
dilen itüâfnamenin tasdikına dair 1/472 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Dahiliye encümen
leri mazbataları fil 

REİS — Söz isteyen var mı? 
SAÎT AZMÎ B. ( Kayseri ) — Hariciye vekili 

Beyefendiden bir şey soracağım. 
itilâf namenin birinci, ikinci, üçüncü mad

deleri, Suriyedeki Türk emlâkinin iadesi hak
kındaki ahkâmı gösteriyor. Dördüncü ve beşinci 
maddeleri de Türkiyedeki Suriyelilerin emlâkinin 
sureti iadesini gösteriyor. Türklerin emlâkinin 
iadesine dair olan ilk üç maddede münderiç ol
mayan bazı kayitler, dördüncü ve beşinci mad
delerde vardır. Tasfiye edilmiş, istimlâk edil
miş resmî veya millî müesseselere verilmiş olan 
emlâkin tazmin edileceğine dair bir kayit vardır. 
Sonra bazı tahavvülât dolayısile kıymet tenezzü
lüne uğramışsa bunların yine Türkiye Hükümeti 
tarafından tazmin edileceğine dair kayit vardır. 
Halbuki birinci, ikinci, üçüncü maddelerde Su
riyedeki Türklerin emlâkinin resmî veya millî mü
esseselere terkedilmiş veya istimlâk edilmişse 
veyahut tahavvül dolayısile kıymetleri tenezzüle 
uğramışsa bunların Suriye Hükümeti tarafından 
tazmin edileceğine dair bir kayit yoktur. Bu 
fark neden neşet etmiştir? Birisi bu; 

Diğeri de; mukaveleye merbut mektupların 
birisinde Hariciye vekili Beyefendi Suriyelilere 
iade edilecek emlâkten müterakim vergilerin alın-
mryacağım bildiriyor. Fakat Fransız sefirinin 
Suriyedeki Türklerin emlâkinin müterakim ver
gilerinin alınmayacağına dair bir şeysini görme
dim. Bu cihette de böyle bir fark vardır. Lüt
fen izah buyursunlar. 

HARİCÎYE VEKİLİ Dr. TEVFÎK RÜŞTÜ B. 
(İzmir) — Efendim, bu gibi hal ve tasfiye edilmek 
üzere mevzubahs olan işlerde vakıa ve vaziyeti 
hakikiye nazan itibare alınarak mukavele ve an
laşmalar yapılabilir. Binaenaleyh Suriyede, bey 
biraderimizin bahsettiği vakayi ve hâdisat vuku-
bulmamıştır. Orada Türk emlâki yalnız satıştan 
menedilmiştir. Halbuki bizde mesulü olmadığı
mız hâdisat burada muhtelif kanunlarla yapmağa 
mecbur olduğumuz veya büyük vakayi içinde hu-
dusa gelen bir takım işgalleri istilzam etmiş bulu
nuyordu. Binaenaleyh meseleler ihtiyaca göre 
mütalea edilmiştir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Efendim, bun
ların bütçeye tesiri var mıdır, varsa ne derecede
dir? 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. TEVFİK RÜŞTÜ B. 
(Devamla) — Bütçeye hususî ve büyük bir bar 
olacağını zannetmiyorum. Çünkü emlâk mevcut 
ise iade olunur. Şayet emlâk satılmış ve parası 

Fi 1 50 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

alınmış ise zaten parası duruyor demektir. Büyük 
Millet Meclisinin kanunları ahkâmı dairesinde 
muamelât cereyan etmiştir ve bu mukavele ona 
göre yapılmıştır. Onun haricinde hiç bir şey mev
zubahs değildir. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Bir sual soracağım 
efendim. 

REİS — Kürsüye buyurunuz. 
SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Eğer müsaade 

buyurursanız burada da arzedebilirim efendim. 
REİS — Buyurun. 
SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Bizde yapılan tas

fiye muamelesi orası için mevzubahs olmayabilir. 
Ya istimlâk yapılmışsa? 

Her nevi mukavelâtı siyasiye, mutlak muka
bele esası üzerine aktolunur. Hariciye vekili bey 
bunu niçin temin etmemiştir? 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. TEVFİK RÜŞTÜ B. — 
Cevabını beyefendiye arzettim, tekrar edeyim. Bu 
bir mukavelei siyasiye veya mukavelei ticariye 
değildir. İki memlekette muhdes bir vaziyetin 
tasfiyesi için yapılmış bir anlaşmadır. Suriyede 
buyurduğunuz hususlar yapılmamıştır. Yapılabi
lirdi amma yapılmamıştır. Şimdi olmayan bir şeyi 
zorla mevcut farzetmemizin sebebini anlamak müş
kül olsa gerektir. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — İtilâf name meriyet 
mevkiine geçinceye kadar aylarca zaman geçebi
lir. Bu müddet zarfında bunların yapılması muh
temel değil midir? 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. TEVFİK RÜŞTÜ B. — 
Değildir, temin edebilirim. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, Türkiye-
de tegayyüp eden eşhasın emvali hazineye intikal 
etmiştir. Onlardan bir kısmının Suriyede olmaları 
muhtemeldir ve bunlar mevcuttur. Suriye tabi
iyetini kabul etmişlerdir. Şu halde bunların em
lâkinin bedeli onlara verilecek midir, verilmeyecek 
midir? 

Türk tebaasının emlâkine Suriye vaziyet etme
miştir. Yalnız satışlarını menetmiştir. Halbuki 
bizde tegayyüp eden eşhasın emvali satılmıştır. 
Bunların bedelini verirsek bütçeye her halde tesir 
eder. 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. TEVFİK RÜŞTÜ B. — 
Bu mukavelenin muhteviyatım emrederseniz te-
ferruatile arzetmeğe hazırım. Yalnız Büyük he
yeti yormamak için temin edebilirim ki Büyük Mil
let Meclisinin çıkardığı kanunların ahkâmı hari
cinde hiç bir madde yoktur. Kanunların ahkâmı 
tatbik edilmiştir (Bravo sesleri). 

REİS — Evvelki lâyihaya rey vermeyen zevat 
var mı efendim? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 
İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Miktarı ne 

kadar efendim? 
REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden-

11er... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakka-
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le) — Mazbatamızda müstaceliyet teklifi vardır. 

REÎS — Efendim, müstacelen müzakeresi tek
lif ediliyor. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Suriyede Türklere ait emlâk ile Türkiyede Su
riyelilere ait emlâk hakkında Fransa Hüku

metile Ankarada aktedilen itilâfname 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Suriyede Türklere ait emlâk ile 
Türkiyedeki Suriyelilere ait emlâk hakkında 
Fransa Hükumetile Ankarada 27 teşrinievvel 1932 
tarihinde akit ve imza edilmiş olan itilâfname 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanakka
le ) — Maddedeki ibare Türkiyedeki... olmayacak
tır efendim. Oradaki (ki) fazla yazılmıştır. İbare 
« Türkiyede Suriyelilere ait... » tarzında olacak
tır. 

REİS — Pekâlâ tashih ediyoruz. Birinci mad
deyi bu tashihle kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
itibaren muteberdir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Madde
deki « itibaren » tabirinin kaldırılması lâzımdır. 

REİS — İkinci maddeyi tashih edilmiş şekil
de kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasma Dahiliye! 
Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

Rey vermeyen başka zevat var mı efendim? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum efendim: 
Konya ovası sulama idaresinin 1932 malî se

nesi bütçe kanununa bazı maddeler tezyiline dair 
kanun lâyihası için lâyihayı kabul etmek suretile 
(178) zat reye iştirak etmiştir. Binaenaleyh ka
nun (178) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiyedeki Suriye emlâki ile Suriyedeki Türk 
emlâki hakkında Fransa Hükumetile aktedilen iti
lâfname hakkındaki kanun lâyihası için (173) sat 
reye iştirak etmiştir. Bunlardan (4) ret, (2) müs
tenkif vardır. Binaenaleyh kanun (167) reyle ka
bul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir 
madde yoktur. Perşembe günü saat 14 te toplan
mak üzere celseyi tatil ediyorum efendim. 

Kapanma saati : 14,45 

T A S H İ H 

Yanlış Doğru Sayıfa Sütun Satır 

12 1 43 264 üncü 246 mcı 

On dokuzuncu zabıt sonuna merbut 40 numaralı matbuada, aşağıdaki yanlışlar düzeltilmelidir: 

Sayıfa Satır Yalnış Doğru 

25 
28 
31 
35 
35 

22 
23 
31 
18 
25 

264 üncü 
Bren 
resimleri 
199 
müstahdem 

246 mcı 
Bern 
resimleri, 
199 4 
müstahdemin 
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Konya ovası sulama idaresinin 1032 mali senesi bütçe kanununu bazı mad

deler tezyiline dair kanıma verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Eesul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

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

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 

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

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ibrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Aza < idedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal ler : 

317 
• 178 

178 
0 
0 

137 
2 

/ Kabul edenler J 

Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 

Bolu 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Nabi Rıza B. 

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

Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Azız Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Hamdı Mustafa B. 

Hasan Vasıf B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B 
Mustafa Rahmi B. 
Kâzım Pş. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
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Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Mâraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
[Şükrü Kaya B. 

Muş 
|Hasan Reşit B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
İHamdi B. 
İsmail B. 
İRecai B. 
Şevket B. 

Rize 
lAkif B. 
Ali B. 
Atıf B. 

Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
jDr. Asım B. 
Emin B. 
[Etem B. 
Zühtü B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
[Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
jRe\mi B. 
(Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tokat 
[Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
[Daniş B. 
Halil Nihat B. 
[Hasan B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
İRefet B. 
Behçet B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
İHamdi B. 

Zonguldak 
'Esat B. 
İHalil B. 
Hasan B. 
Kifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
|Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
|zun) 
Kâzım Pş. (Reis) 

(Me-

thsan B. 
[Übeydullah B. 

Büecik 
[Hayrettin B. 
İbrahim B. 
ÎSalih B. 

Bolu 
jCevat Abbas B. (Mezun) 
[Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 
(Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 

Çanakkale 
[Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 
İMünir B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
İZeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
[Şeref B. (Mezun) 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. (Mezun) 
İHüseyin B. 
|Memduh Şevket B. 

Erzincan 
lAbdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
İNafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
jYusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
İNuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
[Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. t 
Ali Rana B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hayrullah B. (Mezun) 
İMitat B. 
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Salâh Cimcoz B. 
İbrahim Tali B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 

Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 

Mitat B. 
Mardin 

irfan Ferit B. (I. Â.) 
Mersin 

Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
NTaki B. (Mezun) 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
aalip B. 
Halit B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Rasim B. 
Remzi B. 

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

Tokat 
Bekir Lûtfi B. (Mezun) 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Nebizade Hamdi B. 

TJrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

S ı ı r i y e d e T ü r k l e r e ait enı lAk U« T ü r k i y e d e S u r i y e l i l e r e a i t e m l â k h a k k ı n d a 
F r a n s a H ü k ü m e t i i l e A ı ı k a r a d a a k t e d i l e n i t i l a f n a m e n i n t a s d i k i h a k k ı n d a k i 

k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Aza ac edi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

Kabul edenle 

Afyon Kardhisar 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Besim 
Rıza ! 
Yaşar 

İsmail 

317 
: 173 

167 
4 
2 

: 142 
2 

r 

Atalay B. 
Visari B. 
B. 

Amasya 
Hakkı B. 

Nafiz B. 
Ankara 

Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B 
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Şakır B. 

Antalya 
Ör. Cemal B. 
Dr. Nazif i Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bayamt 
Bayraktaroğlu Halit B. 

Bolu 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Kararaemet B. 
İsmet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B, 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B, 
Hüseyin B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B, 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr Hakkı Şinasi Pş. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B» 
İSadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

temk 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
İMemet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

Mükerrem B. 
Kars 

[Baha Tali B. 
Faik B. 
JMuhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
(Refik B. 
İTahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
[Coşkun Osman B. 

Kırşehir 
Hazini B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Sim B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kemal Zaim B. 
İMustafa B. 
Naim Hazini B. 
İTevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İMemet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
İDr. Saim B. 
Osman B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

I Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Utıf B. 
fesat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Emin B. 
Etem B. 
İRuşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
I Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Stvas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sim B. 
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Behçet B. 
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Zonguldak |Esat B. 

Celâl Sahir B, 
Es Hasan B. 

Rifat B. 

Balıkesir 
Muzaffer B. I. Kayseri 

ait Azmi B. 

/ Reddedenler J 

Sim B. 

/ Müstenkifler j 

Konya 

Çorum 
tsmail Kemal B. 

Yozgat 
Hamdi B. 

Yozgat 
(Avni Doğan B. 

Reye iştiark etmeyenler 

Adana 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet B. 
îzzet Ulvi B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş 
(Reisi Cumhur) 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (Rek) 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
îbrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zokâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
Şakir B. 
Şeı*ef B. (Mezun) 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. (Mezun) 
Memdulı Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Saffet B. 
Erzurum 

Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul-
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
ilayrullah B. (Mezun) 
tbrahim Tali B. 
Mitat B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Or. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
tbrahim B. 

Kemal Turan B. 
Kars 

Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
[Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
[Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
JKâzım Hüsnü B. 
İMustafa Lûtfi B. 
İRefik B. 

Kütahya 
lîbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. 
[Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
tsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. (Mezun) 
[Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
İTahir B. 
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Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
îrfan Ferit B. (t. A.) 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Naki B. (Mezun) 
Niğde 

Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet îhsan B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Basim B. 
Remzi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. (Mezun) 

Trabzon 
Hakkı Sofa B. 
Hasan B. 

Nebizade Hamdi B. 
Vrfa 

Ali Saip B. 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Yan 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Ragıp B. 

*»*»-•« 
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Sıra No 48 
Konya ovası sulama idaresinin 1932 senesi bütçe kanu
nunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi ve mezkûr kanuna 
bazı maddeler ilâvesi hakkında 1/479 numaralı kanun lâyi

hası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 1-1 -1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/10 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Konya ovası sulama idaresinin 1932 senesi bütçe kanununun altıncı maddesinin tadili ve bazı 
maddeler ilâvesi hakkında Ziraat vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 29 - XII -1932 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuş
tur efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabr mucibe 

Konya ovasını sulamakta olan Beyşehir gölü yatağındaki su seviyesinin bir çok senelerdenberi 
muntazaman sukut etmekte olduğu mahallinden alınan malûmattan ve muhtelif senelerin göldeki su 
seviyelerini gösteren grafiklerin tetkikinden anlaşılmaktadır. Bu bapta tetkıkatta bulunmak üzere 
Konya sulama sahasına izam kılınmış olan ziraat mütehassıslarımızla Nafıa vekâleti sular müte
hassısının raporları, gölü besleyen ırmakların getirdiği ve gölde biriktirdiği suyun, gölde vuku-
bulan zayiat ile sulama işine sarfolunan su miktarına tekabül edemediği ve kış esnasında göl, 
gayet bol kar yağmur sularile kabaramadığı takdirde gelecek seneler ve hatta önümüzdeki sene için 
bile vaziyetin endişeli olduğunu göstermektedir. 

Bu gün Beyşehir gölündeki su barajından akam ayacak bir seviyeye düşmüş bulunmaktadır. Bu 
hale karşı düşünülen ilk tedbir kışın gölde teraküm edecek olan suları yazın son derece itinalı bir 
tasarrufla kullanarak elyevm sulama hudutları dahiline alınmış olan sahanm sulanmasını temine 
çalışmak ve bu maksat uğrunda ihtiyatî bir tedbir olmak üzere ve Nafıa vekâleti mütehassısının 
raporu veçhile barajda az masrafla ufak bir tadilât yaparak gölün yatağında kalmakta olan sudan 
bir miktar daha fazla su alınmaktır. 

1981 numara ve 26 - V -1932 tarihli kanunun 6 ncı maddesi mucibince (umum sulama tesisatının 
ova köylerindeki gayrimuntazam şebekesinin ıslahına ve Konya civarında kanalların yeniden kü-
şadına sarf ve beş senede itfa edilmek üzere Maliye vekâletinin kefal etile sulama idaresine 90 bin 
liralık istikraz akti mezuniyeti) verilmiştir. 

Yukarıda arz ve teşrih edildiği veçhile göldeki su miktarı mevcut şebekenin tevsiine müsait görül
memekte olduğundan bu şebekenin tevsii keyfiyetinin müsait bir zamana taliki suretile, yapıla
cak bu istikrazın ova köylerindeki gayrimuntazam şebekenin ıslahına ve barajda yapılacak tadilât 
masraflarına hasrı zarurî görülmektedir. Buna binaen salifülârz 1981 numaralı kanunun altıncı mad
desinin bu esas dairesinde tadili icap etmektedir. 
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Bundan başka sulama sahasının gayrimuntazam şebekelerindeki 2 nci 3 üncü derecede mütem

mim kanalların henüz yapılmamış olması sulama işinde pek fazla miktarda su israf at ve zayiatına 
meydan verdiği gibi ayni zamanda halk ta sulama ameliyatında pek ziyade müşkülâta maruz bu
lunmaktadır. 

Sulama idaresi kadar halk ta bu günkü vaziyetten müşteki ve bunun ıslahına hahişker oldu
ğundan sulama ücretlerinden bakaya borçlarına mukabil kendi köyleri arazisi dahilinden geçen 
gayrimuntazam esas ve bunların ikinci, üçüncü derecedeki mütemmim kanalları inşaatında çalış
mak istedikleri sulama idaresinin işarlarından anlaşılmaktadır. Sulama idaresi kendi geliri ile 
işlerini idare ve tanzim ve ıslaha mecbur bir müessese olduğundan halktaki matlubatını tahsil 
edemediği müddetçe pek lüzumlu olan bu ıslahatı yapamamakta ve bu günkü tahsilat ile ancak 
zarurî olan idare masarifini karşılayabilmekte ve halk ise bakaya borçlarını kıpayamayaeak bir 
darlık içinde bulunmakta olduğundan hem köylerinin sulama tesisatının tesrii ikmalim temin 
etmek ve hem de kendilerini birikmiş borçlarının bir kısmından olsun kurtarmak için arzu eden 
köylerin borçlarına mukabil bu ıslahat işlerinde bilamel çalışmak hususundaki meyil ve heves
lerinden istifade etmek iktiza etmektedir. Halk bu hususta ne kadar gayret gösterirse sulama 
sahasındaki noksan işler de o nisbette sürat ve kolaylıkla meydana gelecektir. Binaenaleyh İm 
işin de bütçe esasları dairesinde hal ve tedviri için sulama idaresinin 1932 malî senesine ait 
26 - V - 1932 tarih ve 1981 numaralı bütçe kanununun 6 nci maddesinin tadili! e mezkûr kanuna 
müzeyyel iki maddenin ilâvesi lüzumum dair esbabı mucibedir. 

Bütçe encümeni mazbatası , 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 4 - I - 1933 

M. No. 42 
Esas No. 1/479 ; 

Yüksek .Reisliğe 

Konya ovası sulama idaresinin 1932 malî senesi bütçe kanununun 6 ner maddesinin tadili ve bu 
kanuna bazı maddeler ilâvesi hakkında Ziraat vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
29 - XII - 1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasile esbabı mueibesinin 
gönderildiğine dair Başvekâleti edilenin 1 - I - 933 tarih ve 6/10 numaralı tezkeresi encümeni
mize havale buyurulmuş olduğundan Ziraat vekili beyin huzurile mütalea ve tetkik olundu. 

Beyşehir gölünün seviyesi kurak senelerin kısa fasılalarla tevalisi 1925-1926 senelerinde gölden 
fazla su alınması yüzünden fazla sukut etmiş ve kanal radyesinden itibaren daima mahfuz kalma
sı lâzımgelen 1,5 metrelik ihtiyat fark seviyesi 20 - 30 santimetreye kadar düşmüştür. Farkı seviye 
kanalda suyun seyelânını teinine kâfi gelemeyeceğinden önümüzdeki bahar mevsiminde sulama şe
bekesinden istifade edilebilmesi için kanalın mebdeinde behemehal bir ameliye yapılmasına lüzum 
bulunduğu tahakkuk etmiştir. İdarenin 1932 malî senesi bütçe kanunile gayrimuntazam şebekenin 
ıslahr için 90 000 liralık istikraz salâhiyeti verilmişti. Bu paranın, yukarıda arzedilen şerait dahi
linde münhasıran gayrimuntazam şebekenin ıslahına hasredilmesinde bir fayda mutasavver olamaya
cağından tercihan suyun seyelânını temine matuf ameliyata sarfedilmesi ve ancak gayrimuntazam 
şebekeden zarurî ve acil görünen kısımlarının ıslahr ile iktifa edilmesi eneümenimizce muvafık gö
rülerek bütçe kanununun 6 nci maddesinin bu maksada göre tadil edilmesi kabul edilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz senelerde bakayanın tahsili müşküldür; «şasen tatbikat hataları ve küçük 
arkların noksanı yüzünden arazisi tamamen sulanmadığı halde sulama ücreti talebi karşısında kal
mış olan bir kısım çiftçiler bakaya tahsilatından fazla müştekidir. Bakayadan olan matlubatın borç
luların çalışma bedelile mahsup edilmesi iyi tatbik edildiği takdirde hem şikâyetleri bertaraf edecek 
ve hem de bizatihi tesisatın ve çalışanların nefiue matuf bir tedbir olacaktır. Bu itibarla encümeni
miz bu husustaki teklifi dahi muvafık bularak kabul eylemiştir. 
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Tadile ait olan kıaom ile hfebaim ilâvesine müteallik olan kısmı birhirüwien ayır^raık ayrı ayrı iki 

lâyiha haline koymak ve yazılış tarzmı değiştirmek suretile yeniden hazırladığımız lâyihayi Umumî 
heyetin yüksek tasvibine arzederiz. 

îteis R«i» vekili M. M. Aza Aza Aza 
Gümüşane Konya Konya Bursa Çorum Erzurum 
H. Fehmi K..Zerim Dr. Galip Mustafa Asım 

Aza Aza Aza Aza 
Elâziz İsparta Kayseri Yoagat 

H. Tekvin Mükvrrem A.- Hilmi S. Sırrı 
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HÜKÛMETİN TEKLÎFÎ 

Konya ovası suluma idaresinin 1932 senesi bütçe
sinde yapılacak tadil ve ilâve olunacak madde

ler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin 
1932 malî senesi bütçesinin 6 ncı maddesi aşağı
da yazıldığı şekilde tadil edilmiştir: 

(Umum sulama tesisatının ova köylerindeki gay
rî muntazam şebekesinin ıslahına ve Beyşehir ba
rajında yapılacak tadilâta tahsisin sarf olunmak 
ve ihtiyaç nisbetinde ve Ziraat vekâletinin müsaa
desi] e peyderpey alınmak ve beş senede itfa edil
mek şartile ve Maliye vekâletinin kefaletile Sula
ma idaresi 90 bin liraya kadar istikraz aktine me
zundur.) 

MADDE 2 — Mezkûr kanuna aşağıda yazılı 
maddeler ilâve olunmuştur: 

MÜZEYYEL MADDE 1 — ( Gayrimuntazam 
şebekelerin ıslah edilmemiş esas kanallarının Tsla-
hilc tâli -kanalların açılması işlerinde sulama ücre
tinden bakaya borcu olan zürra istihdam edilir. 
Bunların Sulama idaresinin tayin edeceği ücret 
miktarına göre tahakkuk edecek yevmiyeleri borç
larına mahsuben bütçeye bir taraftan irat ve diğer 
taraftan masraf »kaydolunur. ) 

MÜZEYYEL MADDE 2 — (Her köyün şebeke
sine ait olan işlerde o köy halkı tercihan istihdam 
olunur. ) 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye, Nafıa ve Ziraat vekilleri memurdur. 

29-XII -1932 
Bş. V. 
îsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

r. Reşit Galip 
S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

a. t v. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

Ik. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Konya ovası sulama idaresinin 1932 mali senesi 
bütçe kanununda bazı tadilât icrasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin 
1932 malî senesi bütçe kanununun altıncı maddesi 
aşağıda yazılı olduğu gibi tadil, edilmiştir: 

( Sulama idaresi, umum sulama tesisatının ova 
köylerindeki gayrimuntazam şebekesinin ıslahına 
ve Beyşehr gölü barajında yapılacak tadilâta tah-
sisen ihtiyaç tahakkuk ettikçe Ziraat vekâletinin tas-
vibile peyderpey alınıp sarfedilmek ve beş senede it
fa edilmek üzere Maliye vekâletinin kefaletile doksan 
bin liraya kadar istikraz aktine mezundur. ) 

MADDE 2 
berdir. 

Bu kanun neşri tarihinden ıııute-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye, Nafıa ve Ziraat vekilleri memurdur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLÎPÎ 

Konya ovası sulama idaresinin 1932 malî senesi 
bütçe kanununa bazı maddeler tezyiline dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gayrimuntazam şebekelerin ıs
lah ediknemiş esas kanallarının ıslahile tâli derece
deki kanalların açılması işlerinde sulama ücretin
den bakiye borcu olan çiftçiler istihdam olunabilir. 
Ancak her köyün şebekesine ait olan işlerde o kö
yün halkı tercihan istihdam olunur. 

MADDE 2 — Bu işlerde çalışacak olan çiftçi
lerin sulama idare meclisi tarafından tayin edile
cek yevmi ücret miktarlarına göre tahakkuk edecek 
istihkakları borçlarile mahsup ve bir taraftan büt
çeye merbut varidat cetvelinin i üncü faslına irat 
ve diğer taraftan masraf cetvelinin 3 üncü faslı
nın 2 nci maddesine masraf kaydedilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye, Nafıa ve Ziraat vekilleri memurdur. 

ı 





Sıra No 49 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 68 inci ve muvakkat 
3 üncü maddelerinin tefsiri hakkında 3/167 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. G. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 13 - IV - 1932 
Sayı: 6/930 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1683 numaralı tekaüt kanununun 68 inci ve muvakkat 3 üncü maddelerinin tefsirine dair Nafıa 
vekâletinden yazılan tezkere ile 24 parça merbutu leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

, . j ' • - İsmet 

Başvekâleti Celileye 

Samsun - Srvas hattı tabibi iken 9 ağustos 1928 tarihinde memuriyetinin lâğvi dolayısile açıkta 
kalmış olan doktor Vassaf Beyin 1683 numaralı tekaüt kan un uıum meriyetinden sonra 2X11 -1930 
tarihinde tekaütlüğünü istida etmesi üzerine son memuriyeti Devlet demiryolları idaresinde geç
miş olmasına nazaran mumaileyh hakkında tatbik olunacak maddenin tayin edilememesinden 
Divanı muhasebat ile aramızda ihtilâf tehaddüs etmiştir. 

Divanı muhasebat, kanunun 68 inci maddesini irae ederek maaşının Devlet demiryolları 
bütçesinden verilmesini iddia etmektedir. Gerçi 68 inci maddede « hususî v.e mülhak bütçelerden 
maaş alan memurlar için ayrıca bir tekaüt kanunu yapılıncaya kadar haklarında eski hükümler 
tatbik olunur. Ancak bu kanunun meriyete girdiği tarihten sonra bu idare memurlarına yeniden 
tahsis olunacak tekaüt ve yetim maaşları kendi bütçelerinden verilir » denilmektedir. 

Halbuki bu maddeyi takip eden ayni kanunun muvakkat 3 üncü maddesi de : Devlet demir
yolları teşkilât kanununun muvakkat beşinci maddesi mucibince tekaüt aidatı vererek istihdam 
edilmekte olanların 30.mayıs 1930 tarihinden itibaren aidatı tekaüdiye terketmelerine nihayet 
verilerek 1 haziran 1930 tarihinden itibaren bunlara eski ahkâma göre tekaüt maaşı tahsisini 
ve tahsis edilen maaşın da Düyunu umumiye bütçesinin hususî tertibinden verilmesini âmir
dir. Görülüyor ki bu madde Devlet demiryolları idaresinde bulunan bilcümle memurları tasfiye 
ederek 1 haziran 1930 tarihinden itibaren bu idarede memur tanımadığı gibi bütçesinde de tekaüt 
faslını kabul etmemektedir. Muvakkat 3 üncü madde ile hizmetleri (15) sene olanların yirmi, ve 
(20) sene olanların yirmi beş sene üzerinden hesap edildiğine ve hizmetleri (25) sene olanlara ise 
isabet eden tekaüt maaşının bir seneliği ikramiye olarak verildiğine göre Devlet demiryollarında 
müstahdem memurlara bahşedilen hukuk, haklarında 68 inci maddenin tatbik olunması lâzımgelen 
memurlarm hukukundan çok fazladır. 

Esasen 68 inci madde: Haklarında yeni bir tekaüt kanunu yapılması melhuz olan hususî ve 
mülhak bütçe memurları içindir. Binaenaleyh Devlet demiryolları idaresi bu kayitten tamamen 
hariçtir. Bu itibarla bu maddenin doktor Vassaf Beye tatbiki haksız ve doğru değildir. Bu 
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ııoktai nazar ihtilâfı Yüksek makamınız vasıtasile Şûrayi devletten istifsar olunmuş ve Şûrayi 
mezkûr heyeti umumiyesince ittihaz olunan kararda da 68 inci madde mucibince eski ahkâma göre 
maaş tahsisi zarurî görüldüğü ve muvakkat 3 üncü maddeye nazaran Devlet demiryolları bütçe
sinde tekaütlük faslı kabul edilmediğine göre de tahsis edilen maaşın Düyunu umumiye büt
çesinin hususî tertibinden verilmesi yazılıdır. Divanı muhasebat Şûrayi devletin bu kararının 
istişarî mahiyette olduğundan bahsile Divanca ittiba mecburiyeti olmadığını bildirmiştir. Leffen 
takdim kılman dosyadan da anlaşılacağı üzere iki büyük Devlet müessesesi elde mevcut kanuna na
zaran doktor Vassaf Beye tatbik olunacak madde hakkında ittifak edememektedir. 

Vaziyeti şu şekilde her iki maddeye uymayan doktor Vassaf Bey ile Devlet demiryollarında 
istihdam edilmiş bu kabîl memurların haklarında haksız bir muamelenin tatbîkma mahal kalma
mak üzere gerek 68 inci ve gerek muvakkat 3 üncü maddelerin Meclisi Âlice tefsiri hususu arz ve 
istizan olunur efendim. 

Nafıa vekili 
Hilmi 

Maliye encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Maliye encümeni 14 -V -1932 

Karar No. 54 
Esas No. 3/167 ; " , " ' ' 

Yüksek Keisliğe 

.1683 numaralı tekaüt kanununun 68 inci ve muvakkat 3 üncü maddelerinin tefsrine dair olan ev
rakın gönderildiğinden 'bahisle muktazasmm ifasına dair Başvekâletin 13-IV-1932 tarihli ve 
6/930 numaralı tezkeresi encümenimize havale edilmekle Devlet demiryolları umumî müdürü ve 
Nafıa vekâleti zat işleri müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi: 

Zatî mesele: Samsun - Sivas hattı tabibi iken memuriyetinin lâğvi dolayısile açıkta kalıp bu kere 
tekaüdünü talep eden Vassaf Efendiye tahsis kılınacak maaşın sureti tahsis ve tesviyesine dairdir. 

Keyfiyet »Şûrayi devlet ve Divanı muhasebatça tetkik edilerek mumaileyhe mezkûr tekaüt kanu
nunun 68 inci maddesi hükmüne tevfikan eski tekaüt kanunu mucibince maaş tahsisinde ittifak 
edilmiş ve yalnız tahsis kılınacak maaşın, Şûrayi devletçe Düyunu umumiye bütçesinden ve Diva
nı muhasebatça ise mezkûr demiryollar idaresi bütçesinden tesviyesi lâzımgeleceği kanaati izhar 
edilmiştir. 

Mezkûr tekaüt kanununun 68 inci maddesinde: Hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan me
murlar için ayrıca bir tekaüt kanunu yapılıncaya kadar haklarında eski hükümler tatbik olunacağı 
tasrih krlmdığı gibi bu kanunun muvakkat 3 üncü maddesinde de: Devlet demiryollarının teş
kilât kanunu mucibince tekaüt aidatı vererek mezkûr demiryollar idaresinde istihdam edilmekte olan
lar hakkında tahsis kılınacak maaşın Düyunu umumiye bütçesinin hususî tertibinden tesviye kılınacağı 
gösterilmektedir. 

Devlet demiryolları idaresinin mülhak bütçe ile idare olunan devairden olması itibarile nasıl mu
maileyhe eski tekaüt kanunu mucibince maaş tahsisi mezkûr 68 inci maddenin sarahati iktizasından 
ise salifüzzikir 3 üncü muvakkat maddede yalnız o vakit istihdam edilmekte olan memurların Düyunu 
umumiye bütçesinin hususî tertibinden maaş tahsisini amir olup ondan evvel istihdam edilmiş olanlara 
şamil olmamasına ve mumaileyh ise daha evvel memuriyetinin lâğvi hasebi]e idareden alâkası kesilmiş 
bulunmasına nazaran kendisine tahsis kılınacak tekaüt maaşının da Düyunu umumiye bütçesinden 
verilmesine imkân olmayıp ancak mezkûr Demiryollar idaresi bütçesinden itasını encümenimiz pek 
sarih bulmaktadır 

Binaenaleyh mezkûr tekaüt maaşının sureti tahsis ve tesviyesine dair olan bu sarahat karşısında 
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meselenin tefsiren hallini mucip bir cihet görülememiştir. Bu baptaki evrak havalesi mucibince Bütçe 
encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. R. 
Bay azıt 
ihsan 

Aza 
Diyarbekir 
Zülfü 

Na. M. M. 
Bayazıt 

İhsan 

Aza 

Kâ. 
İstanbul 
M. Ziya 

Aza 

Aza 
Konya 

Refik 

Aza 
Mersin 

A. Hamdı 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 43 
Esas No. 8/167 

Yüksek Reisliğe 

i - I - 1933 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 68 inci ve muvakkat üçüncü maddelerinin tef
sirine dair olup Maliye encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan Başvekâletin 
13 - IV - 1932 tarih ve 6/930 numaralı tezkeresi Nafıa vekili Bey ile Divanı muhasebat reisi ve 
muhasebat umum müdürü beyler hazır oldukları halde tetkik ve mütalea olundu: 

Meselenin esası: Samsun - Sivas demiryolu tabipliğinden mütekait Dr. Vassaf Beyin tahsis kılı
nan tekaüt maaşının, Devlet Demiryolları büteesindenmi yoksa Düyunu umumiye bütçesinin ter
tibi mahsusundan mı tesviyesi lâzımgeleceği hakkında Şûrayi devlet ile Divanı muhasebat arasında ta-
haddüs eden noktai nazar ihtilâfının halline dairdir. 

Bu bapta cereyan eden müzakere neticesinde encümenimizce de Maliye encümeninin noktai na
zarına iştirak edilerek meselede tefsire muhtaç bir cihet görülmemiştir. Umumî heyetin tasvibine 
arzolunur. 

Reis 
Gümüşanc 
H. Fehmi 

Aza 
Erzurum 
Asım 

Reis V. 
Konya 

K. Hüsnü 

Aza 
Elâziz 

/ / . Tahsin 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Aza 
Bursa 

Dr. Galip 

Aza 
Yozgat 

8. Sırrı 

Aza 
Edirne 

Fayik 

Aza 
Erzurum 

Aziz 



* 
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Sıra NQ 5 0 
Türkiyedeki Suriye emlâki ile Suriyedeki Türk emlâki hak
kında Fransa Hükümeti ile aktedilen itilâfnamenin tasdi-
kına dair 1/472 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Da

hiliye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 26 - X/I -1932 
Sayı 613168 

B. \ l . M. Yüksek Reisliğine 
Türkiye ile Fransa arasında Suriyedeki Türk emlâki ile Türkiyedeki Suriye emlâki için 

aktolunan itilâfnamenin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 19-XII-932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 
Türkiye Hükümetile Fransa Hükümeti arasında Türkiyedeki Suriyeli emlâkile Suriyedeki 

Türk emlâkine mütedair olarak Ankarada 27 teşrinievvel 1932 tarihinde akit ve imza edilen 
itilâfname metninin Türkçe ve Fransızca nüshaları işbu kanun lâyihası ile birlikte Büyük 
Millet Meclisinin|tetkik ve tasvibine arzolundu. 

Türk vatandaşlarına ve Lozan muahedenamesinin 31 inci maddesinde istihdaf edilen Türk 
optanlarına ait gayrimenkuller üzerine Suriye ve Lübnanda halen mevzu tahdidi tedbirlerin 
ve 30 mayı» 1926 tarihli Ankara itilâfnamesi ahkâmına tevfikan hakkı hiyarlarını Osmanlı 
İmparatorluğundan ayrılmış ve Fransa Cumhuriyeti idaresi altına vazedilmiş memleketlerde 
meri tabiiyet lehine istimal etmiş olan eşhasa ve Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan ve Fransa 
Cumhuriyeti idaresi altına vazolunan arazide 30 teşrinievvel 1914 tarihinde yerleşmiş olup Lo
zan muahedenamesinin 30 uncu maddesi mucibince bu arazide meri tabiiyeti iktisap etmiş bulu
nan her asıldan Türk tebaasına ve Lozan muahedenamesinin mevkii meriyete girdiği tarihte 
en aşağı bir senedenbcri Suriye ve Lübnanda ikamet etmekte olup, kendileri yahut pederleri 
bu memleketlerde mütevellit bulunan ve Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan ve Fransa Cum
huriyeti idaresi altına vazedilmiş olan arazide meri Lozan muahedenamesinin 30 uncu 
maddesi mucibince iktisap etmiş bulunan Türk tebaasının ve kezalik ayni muahedenin 
32 inci ve 34 üncü maddelerinde istihdaf edilen optanlara ait emlâk üzerinde serbestçe 
tasarruf hakkını tahdit zımnında halen Türkiyede mevzu takyidatın refini teminen , 
Fransa Devletile aramızda akit ve imza edilen ve iki komşu memleket arasında dostluk rabıta
larını tarafeynin menafiine muvafık bir şekilde tanzim gayesini istihdaf eden bu itilâfname 
ile Cumhuriyet Hükümeti uzamış bir ihtilâfın izalesi ve muğlâk.bir vaziyetin halli suretile 
beynelmilel anlaşma ve sulh vadisinde yeni bir adım daha atmış oluyor. 
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Tetkik ve nıütalealannıza arzolunaıı ve takip ettiğimiz sulh gayesine muvafık olan işbu 

itilâfnamenin tasdikini tazammun eden kanunun Büyük Millet Meclisi tarafından tasvip ve 
kabulü yüksek takdirlerine bağlıdır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 31 - XII -1932 

Karar No. 12 
Esas No. 1/472 ;. 

Yüksek Reisliğe 

Suriyedeki Türk emlâki le Türkiyedeki Suriye emlâki hakkında Fransa Hükümetile Arıkarada 
aktedilen itilâfname ve bu baptaki kanun lâyihası tetkik ve müzakere edildi. Encümenimiz iki komşu 
memleket arasında dostluk bağlarını her iki tarafın menfaatlerine en uygun bir şekilde takviye 
edecek mahiyette olan bu itilafnameuin kabul ve tasvibine taraftar olmuş ve yeniden tetkik için 
Dahiliye encümenine havale ve takdim kılınmıştır efendim. 

Reis M. M. Kâtip Aza Aza, Aza Aza 
Siirt 

M alını id I. tfüre.yı/a Falik h'ıfhı Halâk Cimcoz Saffet Ziya 

Dahiliye encümeni mazbatası 

5 -1 -1933 

Yüksek Reisliğe 

Suriyede Türk tebaasına ve Türkiyede Suriyelilere ait emlâk için Türkiye ile Fransa arasında 
aktolunan itilafnameuin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tinin 19-XII-1932 tarihli içti mamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının es
babı mucibesile birlikte irsal olunduğunu mübeyyin Başvekâleti Celilenin encümenimize de havale 
buyurıılan 26 -XI I -1932 tarih ve 6/3168 numaralı tezkeresile bağlıları ve Hariciye encümeni maz
batası - daha esaslı t et ki kat yapılabilmesi için müzakerenin tehiri talebinde bulunan Çorum me
busu İsmail Kemal Beyin teklifinin Hariciye mümessilinin itilâfnamenin bir an evvel tasdiki lü
zumu baklandaki mukabil beyanat ve izahatı üzerine kabul edilmemesi hasebile - Hariciye, Maliye 
ve Dahiliye vekâletlerinin mümessilleri hazır oldukları halde ınütalea ve tetkik olundu: 

Dinlenilen ifadelere ve neticei müzakereye nazaran aktolunan işbu itilâfnamenin tebaamızın 
haklarını ve Devletin âli menfaatlerini temin eylediği ve dost iki cumhuriyet arasındaki sulhper-
verane münasebatrn teeyyüt ve tezayüdüne hadim olacağı anlaşılmakla Elâziz mebusu Hüseyin 
Beyin muhalif reyine karşr itilâfnamenin tasdikini mutazammın kanım lâyihasının kabulüne 
2-1-1933 tarihinde ekseriyetle karar verildi 

Kanunun unvan il e birinci maddesindeki Suriye emlâki tabiri muvafık bulunmadığından bu 
cümlenin ( Suriyeliler emlâki ) suretinde tashihi zarurî görülmekle kanım o suretle tahrir olu-

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Karar No. 6 
Esas No. 1/472 
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narak kabul edilmiştir. Keyfiyetin Heyeti umuraiyeee müstacelen müzakeresi istirhamile mazba
ta Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Dahiliye E. 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Samsun 
Zühtü 

Rs. 

Aza 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Giresun Elâziz 

A. Münir Hüseyin 

Kâtip 
Burdur 
Halit 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

Aza 
Ordu 

Ahmet İhsan 

Aza 
Kars 

Baha Tali 

Aza 
Malatya 
Muttalip 

IIÜKÛALLTİN THKLÎKİ 

Suriyedeki Türk emlâkile Türkiyedeki Huriye emlâ
ki hakkında Fransa Hükumetile Ankarada aktedilen 

itilâfname hakkında kanv.n lâyihası 

MADDK .1 — Suriyedeki Türk emlâkile Türkiye
deki Suriye emlâki hakkında Fransa Hükumetile 
Ankarada 27 teşrinievvel 1932 tarihinde akit ve 
imza edilmiş olan itilâfname tasvip ve kabul edil
miştir. 

MADDK 2 — İşbu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Dahiliye. 
Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

19 - XII - 1932 
Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
H. Kaya 

Mi. V. 
Dr. Reşit Galip 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

D 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
•. T. Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

<;. i. v . 
Ali Kana 

M. M. V. 
Zckâi 

Ma. V. 
M. Abdülhalik 

İk. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Huriyede Türklere ait emlâk ile Türkiyede Su
riyelilere ait emlâk hakkında Fransa Jfükû-

metile Ankarada aktedilen itilâfname 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Suriyede Türklere ait emlâk ile 
Türkiyedeki Suriyelilere ait emlâk hakkında 
Fransa Hükumetile Ankarada 27 teşrinievvel 1932 
tarihinde akit ve imza edilmiş* olan itilâfname ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Avneıı kabul edilmiştir. 
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İTİLÂFNAME 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi ile Fransa Cumhuriyeti Reisi Türkiyedeki Suriyeli emlaki ile Suriye-
deki Türklere ait emlâk mesailinin heyeti umumiyesinin nısfetkârane ve amelî bir surette tesviye
sine tevessül etmeği arzu eylediklerinden bu bapta bir itilâfname aktine karar vermişler ve karşılıklı 
murahhasları olarak: 

Türkiye Reisi Cumhuru; 
Hariciye vekili ve İzmir mebusu Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiyi, 

Fransa Reisi Cumhuru; 
Fransa Cumhuriyetinin Ankara büyük elçisi. Lejyon dönör nişanının Komandor rütbesini 

hâmil Müsyü Louis Charles Pineton de Charmbreun 'ü tayin etmişlerdir. 
Müşarileyh murahhaslar usulüne muvafık görülen salâhiyetnamolerini birbirine tebliğ ettikten 

sonra atideki ahkâmı kararlaştırmışlardır: 

Birinci fasıl 

Suriye ve Lübnandaki Türk emlâki 

Madde — 1 

Türk tebaasına ve Lozan muahedenamesinin 31 inci maddesinde istihdaf edilen Türk optanlanna 
ait gayrimenkuller üzerine Suriye ve Lübnanda halen mevzu tahdidi tedbirler, işbu itilâf namenin 
mevkii meriyete vazmdan itibaren, aşağıdaki 8 inci maddenin 1 inci fıkrasında muharrer müddetler 
zarfında, kaldırılacaktır. 

Madde — 2 

Suriye ve Lübnanda kâin köylere müştereken sahip olup ta Lozan muahedenamesinin 33 üncü 
maddesine tevfikan ikametgâhlarını Suriye ve Lübnan hudutları haricine nakletmiş bulunan Türk 
optanları, haklarını serbestçe tasarruf etmek salâhiyetini muhafaza edecekler ve bu haklan bizzat 
veya vekilleri marifetile istimal eyleyeceklerdir. 

Madde — 3 

Suriye ve Lübnanda kâin mülklerine ve gayrimenkullerine esbabı mücbireden dolayı işletmeği ve 
aynî haklarını istimal eylemeği temin edememiş olan Türk tebaa ve optanları mezkûr sebep dolayısile 
metruk veya mahlûl addedilmiş olan gayrimenkul emval ve haklarına tekrar tesahup edeceklerdir. 

îkinci fasıl 

Türkiyede kâin Suriyeli emlâki ;' 

Madde — 4 

30 mayıs 1926 tarihli Ankara itilâfnamesi ahkâmına tevfikan hakkı hiyarlarını Osmanlı İmpara
torluğundan ayrılmış ve Fransa Cumhuriyeti idaresi altına vazedilmiş memleketlerde meri tabiiyet 
lehine istimal etmiş eşhasa ait gayrimenkuller üzerinde serbestçe tasarruf hakkını tahdit zımnında 
halen Türkiyede mevzu tedbirler işbu itilâfnamenin mevkii meriyete vazmdan itibaren ve aşağıda
ki 8 inci maddenin 1 inci fıkrasında muharrer müddetler zarfında kaldırılacaktır. 

İşbu maddenin yukarıdaki fıkrasında istihdaf edilen eşhas, Türkiyede kâin olup ha-kkı hiyarm 
istimali tarihinden sonra vazıyet muamelesine uğramış olan müLklerine ve gayrimenkul mallarına 



ve kezalik vazıyet tarihinden beri bir makam tarafından tahsil edilmiş bulunan icar bedellerine tek
rar tesahup edeceklerdir. , . , , 

Madde — 5 

Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan ve Fransa Cumhuriyeti idaresi altına vazoluuan arazide 30 
teşrinievvel 1914 tarihinde yerleşmiş olup, Lozan muahedenamesinin 30 uncu maddesi mucibince bu 
arazide meri tabiiyeti iktisap etmiş bulunan her asıldan Türk tebaasına ve Lozan muahedenamesi
nin mevkii meriyete girdiği tarihte, en aşağı bir seneden beri Suriye veya Lübnanda ikamet etmek
te olup ve kendileri yahut pederleri bu memleketlerde mütevellit bulunan ve Osmanlı İmparatorlu
ğundan ayrılan ve Fransa Cumhuriyeti idaresi altına vazedilmiş olan arazide meri tabiiyeti Lozan 
muahedenamesinin 30 uncu maddesi mucibince iktisap etmiş bulunan Türk tebaasına, ve kezalik 
mezkûr muahedenarnenin 32 ve 34 ürcü maddelerinde istihdaf edilen optanlara ait bulunan emlâk 
üzerinde serbestçe tasarruf hakkını tahdit zımnında Türkiyede halen mevzu tedabir, işbu itilâfna-
menin mevkii meriyete vazmdan itibaren ve aşağıdaki 8 inci maddenin birinci fıkrasında muharrer 
müddetler zarfında kaldırılacaktır. 

İşbu maddenin evvelki fıkrasında istihdaf edilen eşhas, Türkiyede kâin olup ta Lozan muahede
namesinin mevkii meriyete konulması tarihinden sonra vazıyet muamelesine uğramış olan mülkle
rine ve gayrimenkul mallarına ve kezalik vazıyet tarihinden itibaren bir makamı resmî tarafından 
tahsil edilmiş icar bedellerine ayni tarihten itibaren tekrar tesahup edeceklerdir. 

Madde — 6 

Evvelki ahkâm mucibince iadeleri icap eden gayrimenkuller 4 üncü ve 5 inci maddelerde tesbit 
edilen tarihlerden sonra tasfiye edilmiş iseler, veya bunlar istimlâk, resmî, millî veya beledî emval 
meyanına ithal edilmiş olmak, yahut kıymetlerine tesir eden tahavvülâta uğramış bulunmak sebebile 
iade edilemezlerse hak sahipleri gayrimenkulun satış kıymetinin baliğini alacaklardır. 

Gayrimenkulun satış kıymetinin baliği alâkadar Hükümet tarafından mülkün vazıyet günündeki 
hali nazarı dikkate alınarak tesbit edilecektir. 

Teklif edilen meblâğ üzerinde ihtilâf çıktığı takdirde gayrimenkulun satış kıymetinin tahmini 
müıtekabilen Hükümetle alâkadar taraf canibinden tayin olunacak iki ehli L« ibreye tevdi edilecektir. 
itilâf hâsıl olmamış bulunduğu takdirde banlara kendileri tarafından müttefikan tayin olunacak 
veya anlaşamadıkları takdirde salâhiyettar mahkeme canibinden gösterilecek mehakimce makbul ye
minli bir ehli iıibre ilâve olunacaktır. 

Bu takdirde ehli hibrenin kararı ekseriyeti âra ile ittihaz olunacaktır. İki taraf karara muhalif 
oldukları takdirde onu alâkadar mahkeme nezdinde istinaf edebileceklerdir. 

Bu takdirde bilmuvacehe ehlihibre tarafından yapılan tahmin neticesinde tazminat olarak karar
laştırılan meblâğ davanm katî halline intizaren Devlet bankasına yatırılacaktır. 

Madde — 7 

4 üncü ve 5 inci maddelerde mevzubahs olup dahilî kanunların tatbiki dolayısile, 4 üncü ve 5 inci 
maddelerde tesbit edilen tarihlerden evvel gayrimenkulleri haciz, devir veya tasfiye edilmiş bulu
nan şahıslar, hidematı umumiyeye tahsis edilmemiş olan ve halen Hazine yedinde bulunan emlâke te
sahup edecekler ve gayrimenkulleri elden çıkarılmış veya bir amme hizmetine tahsis edilmiş olduğu 
takdirde Hazine kuyudatında namlarına işbu emlâkin bedeli olarak yazılı bulunan meblâğı alacak
lardır. 

Madde — 8 

İade keyfiyeti ve kezalik iadesi mümkün olmayan gayrimenkullerin kıymetlerinin baliğinin tes-
biti işbu itilâfnamenin alâkadar Hükümetler tarafından mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren 
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bir sene müddet zarfında karşılıklı olarak icra edilecektir. Mezkûr bedeller ile işbu itilâf namenin 
6 ncı ve 7 nci maddelerinin tatbiki neticesinde tediyesi muktazi mebaliğ bu tarihten itibaren 18 
ay zarfında tesviye edilecektir. 

Bu meblâğlar ya peşin veya nıukassat ve vadeli olarak yukarıda mezkûr müddet zarfında te
diye olunacaklardır. Ancak alâkadarın hesabında mukayyet bulunan ve yukarıdaki 7 nci maddeye tat-
bikan. tediyesi lâzımgelen meblâğlar, geyrimenkulün vadeli satışının bedeline tekabül eylediği takdirde, 
alâkadar vadesi gelen senevi taksitler bedelini peşinen ve bakiyesini satış senedinde muayyen va
delerin hululünde alacaktır, meğer ki vadesi henüz hulul etmeyen taksitler üzerinden bu taksitler ba
liğinin % 6 sına tekabül eden bir tenzilâta razı ola. 

Ankaradaki Fransa büyük elçiliği Suriye ve Lübnanlı müstedilerin liste ve dosyalarını Türkiye 
Hariciye vekâletine tevdi edecektir. Türkiye Hükümeti de kendi müstedilerinin liste ve dosyalarını 
lüzum olduğu takdirde, Fransa büyük elçiliğine tevdi etmek hakkını muhafaza eder. 

Taleplerini takip ve iddialarını ispata medar olacak sen edat, ukut, vesaik vesaireyi alâkadar hü
kümetlere ibraz etmek hususunda müstedilere her türlü teshilât gösterilecektir. 

Alâkadar hükümetlerden her biri verilen kararları diğer devlet hükümetine tebliğ edecektir. 
Talebin reddi halinde ret esbabını muhtevi bulunan hüküm işe müteallik dosyaya raptolunacaktır. 

Alâkadar hükümetlerden her biri kararları kendi müstedilerine tebliğ edecektir. Müstediler teb
liğden itibaren mesafe müddetleri munzam olarak iki ay zarfında, haklarının sukutuna meydan kal
mamak üzere, kendilerine taallûk eden kararı kabul ettiklerini veya. bilâkis ona itiraz eylediklerini 
hükümetlerine bildirmekle mükellef bulunacaklardır. 

Madde — 9 

İşbu itilâfnamenin tatbikından doğan bütün ihtilâf ve itirazlar itilâfnamenin mevkii meriyete ya
zından itibaren 18 aylık bir müddetin hitamından sonra, 30 mayıs 1926 tarihinde Ankarada imza 
olunan dostluk ve iyi komşuluk mukavelenamesinin ikinci fıkrasında derpiş edilen komisyon tarafın
dan orada derpiş edilmiş olan usul ve merasim dairesinde katî surette ve itiraz hakkı olmaksızın hük
me bağlanacaktır. 

Komisyon hükümetlerin her biri tarafından ihtilaflı meselelerden ve onların müstedilerinin yapmış 
oldukları istinaf keyfiyetinden haberdar edilecektir. 

Komisyon reisi ittihaz olunan kararlaı hemen alâkadar devletlerin hükümetlerinden her birine 
tebliğ edecek ve onlar da tebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfında işbu kararları mevkii tatbika va-
zcyleyeceklerdir„ 

Madde — 10 

Alâkadar hükümetler işbu itilâfnameye mevzu teşkil eden emlâkin diğer devlet tebaasmca ya biz
zat veya bir mümessil marifetile idare edilebilmesi zımnında kendi topraklarında, umumiyetle her 
türlü teshilât ibrazı için kendi idareleri altındaki makamlara lâzımgelen talimatı vereceklerdir. Bu 
maksatla bu gibi eşhasa mülklerinin arazisi üzerinde kâin bulunduğu Hükümet tarafından, inzibatı 
ammeye muhalif bulunmadıkça ikamet müsaadeleri verilecektir. Bu takdirde hükümet tarafından 
kabul olunan vekil lâzımgelen müsaadeyi istihsal edebilecektir. 

Madde — 11 

Şurası mukarrerdir ki 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerde tadat edilen eşhas işbu maddelerde derpiş 
edilen şartlar dairesinde emlâklerine tesahup edecekler ve menkul malların iadesi hususunda mem
leketin kanunlarile muayyen turuku kanuniyeye tevessül hakkından müstefit olacaklardır. 

Yukarıdaki fıkrada istihdaf edilen davalar ile alelûmum işbu itilâfnamenin mevzuuna taallûk eden 
davalar ıskatı hakka mahal kalmamak için, itilâfnamenin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren 
iki sene zarfında salâhiyettar makamlar nezdinde ikame edilmek lâzımdır. 
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Bu davalara müteallik salâhiyeti adliye hususunda alâkadar Türk tebaaları Suriye ve Lübnan' 

da Fransız tebaası gibi muamele göreceklerdir. 

Madde — 12 

Suriye ve Lübnan' daki Türk optanları ile Türkiye'deki Suriyeli optanlara, hakkı hiyarla-
rmı tabiiyeti lehine istimal etmiş oldukları Devletin arazisine ikametgâhlarını nakletmek üzere 
işbu itilâfnamenin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren iki senelik bir müddet verilmiştir. 

Madde — 13 

îşbu itilâfname ahkâmı, Lozan mualıedenamesine merbut 30 kânunusani 1932 tarihli Türk - Yu
nan ahalisi mübadele mukavelenamesinin akibetlerini tayin ettiği eşhasın emlâkine tatbik olun
maz. 

Madde — 14 

îşbu itilâfname mümkün olduğu kadar süratle tasdik edilecek ve tasdiknameler Ankarada 
teati olunacaktır. 

Madde — 15 

Sonuncu tasdik tarihinden itibaren mevkii meriyete girecek olan işbu itilâfnamenin tasdik 
tarihini Yüksek Âkit taraflardan her biri diğer tarafa geciktirmeksizin tebliğ edecektir. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere murahhaslar bu itilâfnameyi imzalamışlar ve mühür
leri ile mühürlemişlerdir. 

Ankarada 27 teşrinievvel 1932 tarihinde iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Charles de Chanibrun Dr. Tevfik Rüştü 

İMZA PROTOKOLÜ 

Türk ve Suriyeli emvaline dair olan işbu itilâfnamenin II ne i maddesinin I inci fıkrasına taal
lûku itibarile Türkiye Hariciye vekili bu metnin kendisi tarafından ancak memleketinde meri kava-
nin ve kavaide muvafık surette tatbik edilmesi şartile kabul edildiğini kaydetmek ister. 

Müşarüleyh, temyiz mahkemesinin bir kararı ile de teyit edilmiş olan müstakir bir içtihadı me-
hakime istinaden, sahiplerinin henüz Türk tebaasından bulundukları bir zamanda terketmiş oldukları 
menkul malların iadesine müteallik olarak ikame edilen davaları türk mahkemelerinin gayrika-
bili kabul telâkki ettiklerini beyan eylemeği bir vazife addeder. 

Bundan maada ayni maddenin 3 üncü fıkrasına atfen Hükümetinin 30 mayıs 1926 da Ankarada 
imza edilmiş olan dostluk ve eyi komşuluk mukavelenamesinin 4 üncü maddesinin son fıkrasına 
istinaden kazaî hususta Suriye ve Lübnandaki türk tebaası lehine talep eylemekte olduğu hukuk ve 
imtiyazlarla işbu 3 üncü fıkra ile feragat etmeği asla kastetmemiş olduğunu beyan eyler. 

Ankara 27 teşrinievvel 1932 

Dr. T. Rüştü 

27 teşrinievvel 1932 
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Fransa büyük elçisi Kont Chambrun Hazretlerine 

Büyük elçi hazretleri, 
Bugün imza edilen itilâf namenin tatbiki neticesinde emlâklerine tekrar tesahup edecek olan mal 

sahiplerinden geçmiş seneler için bir gûna vargi talep edilmemesi hususunda Türk Hükümetinin 
mutabrk olduğunu zatiâlilerine işar ile şeref kesbeylerim. 

Hükümetim mal sahiplerinin mülklerine tesahup ettikleri sene için verecekleri vergileri de istis-
naen ancak senei maliye nihayetinde talep etmeğe kezalik amade bulunmaktadır. 

Ihtiramatı fa i kamın kabulünü rica ederim efendim. 

Dr. T. Rüştü 

, , • 27 teşrinievvel 1932 

Türkiye Hariciye vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiye 

Vekil Beyefendi, " 
Bu gün imza edilen itilâfnamenin tatbiki neticesinde emlâklerine tekrar tesahup edecek olan mal 

sahiplerinden geçmiş seneler için bir gûna vergi talep edilmemesi hususunda Türk Hükümetinin 
mutabık olduğunu zati âlileri bu günkü tarihli bir mektupla bana bildirmek lûtfunda bulundular. 
Türk Hükümeti mal sahiplerinin mülklerine tesahup ettikleri sene için verecekleri vergileri de is-
tisnaen, ancak senei maliye nihayetinde talep etmeğe kezalik amade bulunmaktadır. 

Hükümetim namına senet ittihaz etmekle bahtiyar olduğum bu mektubun vusulünü işar ile kesbi 
şeref eylerim. Ihtiramatı faikamm kabulünü rica ederim efendim. 

Charles de Chambrun 

Ankara, 27 teşrinievvel 1932 

Türkiye Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Beyefendiye 

Vekil Beyefendi, 
Müzakere esnasında Türk heyeti murahhasası tarafından izhar edilen arzuya ittibaen, 8 inci mad

dede derpiş edilen müddetler zarfında Suriye ve Lübnanda kâin gayrimenkul emvalin kanunî mi
rasçısı olan Türk vatandaşlarının tescil suretile mezkûr gayrimenkuller üzerindeki mülkiyet hak
kını halen Suriye ve Lübnanda Türk emlâki üzerine mevzu ademi tasarruf tcdabiri dolayısile hiç bir 
müşkülâta maruz kalmaksızın tasdik ettirebileceklerini Hükümetim namına zati âlilerine beyan ile şe
ref kesbeylerim. 

Şurası mukarrerdir ki mezkûr tedabirin refinc kadar mülkiyet hakkının istimali bu tedbirlere tâbi 
kalacaktır. 

ihtirama 11 faikamm kabulünü rica ederim efendim. 

Charles de Chambrun 

27 teşrinievvel 1932 

Fransa Büyük Elçisi Kont de Chambrun Hazretlerine 

Büyük elçi hazretleri, 
Kanunî mirasların tescili hakkında zati âlilerinin göndermek lâtfunda bulundukları bu günkü ta

rihli mektubun vusulünü işar ile şeref kesbeylerim. 



— 9 «-

Bu mektubun muhtevi olduğu ahkâmı hükümetim namına senet ittihaz eylemekle bahtiyarım. 
îhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim efendim, 

Dr. Tevfik Rüştü 

27 teşrinievvel 1932 

Fransa büyük elçisi Kont de Chambrun Hazretlerine 

Büyük Elçi Hazretleri, 
Türk ve Suriye emlâk itilâfnamesinin 12 inci maddesine atfen, Türkiyede ikamet eden Suriye 

optanlarmın ve Suriyede ikamet eden Türk optanlannın vaziyeti üzerinde Türk Hükümetinin müza
kereye girişmek ve mezkûr optanlar hakkında salifüzzikir 12 inci maddede derpiş edilen müddetleri, 
mütekabiliyet şartile bir sene müddetle temdit etmek hususunda mutabık olduğunu beyan ile şeref 
kesbeylerim. Bu munzam müddet tarafeynin ittifakı ile tekrar temdit edilebilecektir. 

Türk Hükümetinin memaliki eenebiyede mütemekkin olup Lozan muahedenamesinde derpiş edi
len Suriye lehine hakkı hiyarlarını kanunî müddetleri zarfında istimal edememiş bulunan aslen Su
riye ve Lübnanlı olanların vaziyetlerinin de yukarıda mevzubahis müzakerat esnasında tetkik edil
mesini kabul eylediğini ilâveye müsaraat eylerim. 

îhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim efendim. 

Dr. Tevfik Rüştü 

27 teşrinievvel 1932 

Türkiye Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Beyefendiye 

Vekil Beyefendi, 
Türk ve Suriye emlâk itilâfnamesinin 12 inci maddesine atfen Osmanlı imparatorluğundan ay

rılan ve Fransa Cumhuriyeti idaresi altına vazolunan arazide sakin Türk optanları ile Türkiyede sa
kin Suriyeli optanlar meselesini yeni müzakerat esnasında tekrar tetkik etmeğe Hükümetimin ha
zır bulunduğunu beyan etmekle şeref kesbeylerim. 

Salifüzzikir 12 inci maddede derpiş edilen müddetlerin Türk optanları lehine, müttefikan tekrar 
temdit edilebilmek üzere, daha bir sene için uzatılmasına Hükümetim amadedir. 

Ecnebi memleketlerde mütemekkin olup ta Lozan muahedenamesile tanınmış hiyar haklarını ka
nunî müddetler zarfında istimal edememiş bulunan aslen Suriyeli ve Lübnanlıların vaziyetlerinin yu
karıda mezkûr müzakerat esnasında tetkik edilmesinde mutabık olduğuna dair Türk Hükümetinin 
kendisine teminat vereceğini Hükümetim ümit etmek ister, 

îhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim efendim. 

Charles de Chambrun 
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