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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Beyşehri gölü seviyesinin barajdan aşağı düşmesi 

hasebile tehaddüs eden vaziyet hakkında Konya me
busu Haydar Beyin sualine Ziraat vekili Muhlis Bey 
cevap verdi. 

B. M. M. 1932 senesi teşrinisani ve kânunuevvel 
ayları hesabatı hakkındaki mazbata okundu. 

Askerî tayinat ve yem kanunu muvakkatine mü-

Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, Darülfünun 
edebiyat fakültesi talebesi tarafından müderrislere ve
rilen çay ziyafetinde asistan Nihal Bey ile edebiyat fa-

Lâyihalar 
1 — 1931 senesi son hesabı hakkında kanun lâyi- I 

hası (Divanı muhasebat encümenine) 
2 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi bütçesin

de 20 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) ! 

Teklifler | 
3 — İsparta mebusu Kemal Turan Bey ve 3 arka. j 

daşmm, Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği hak- j 
kındaki kanunun 1 inci muvakkat maddesinin 3 üncü | 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi (İkti
sat encümenine) 

4 — Mardin mebusu Ali Riza Beyin, kara nakliye 
vasıtalarından Devlet, vilâyet ve belediyelerce alınmak
ta olan vergi ve resimlerin bir elden tahsili hakkında 
kanun teklifi (Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

Tezkereler j 
5 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 

1929 senesi son hesabına dair yapılan mutabakat be. 
yannamesi hakkında Divanı muhasebat riyaseti tezke
resi (Divanı muhasebat encümenine) 

6 — Kütahyanm Cebrail köyünden Memetoğlu Ha-
lilin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet | 
tezkeresi (Adliye encümenine) j 

7 — Seyrisefain idaresi 1929 senesi son hesabına 
dair yapılan mutabakat beyannamesi hakkında Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi (Divanı muhasebat 
encümenine) 

Mazbatalar 
8 — Ankara otomatik telefon kanununun 7 nci 

maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/422 numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

9 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1929 senesi he
sabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında 3/218 numaralı Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresile Ankara şehri imar müdür
lüğünün 1929 senesi son hesabı hakkında 1/515 nu
maralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

| zeyyel kanunun birinci maddesini muaddil kanun lâ
yihası dahi müzakere ve kabul edildikten sonra pazar
tesi günü toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

! Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Çanakkale 

j Esat Avni Doğan Ziya Gevher 

kültesi reisi Muzaffer Bey arasında çıkan hâdise ve 
saireye dair şifahî sual takriri Maarif ve İktisat vekâ
letlerine havale edilmiştir . 

I 10 — Seyrisefain idaresince 1932 malî senesi zar
fında aktedilecek istikrazlara Maliye vekâletinin ke
faleti mezuniyetine dair olan kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında 1/572 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

! 11 — Devlet demiryolları ve limanları umumî ida-
j resinin 1927 yılı son hesabına dair yapılan mutabakat 
| beyannamesi hakkında 3/234 numaralı Divanı muha-
; sebat riyaseti tezkeresile Devlet demiryolları ve liman-
j lan umum müdürlüğünün 1927 senesi hesabı katisi 
i hakkında 1/114 numaralı ıkanun lâyihası ve Divanı 

muhasebat encümeni mazbatası (Ruznameye) 
I 12 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi bütçesin

de 20 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/578 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

13 — İstanbul darülfünununun 1929 senesi hesabı 
| katisine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim 
j kılındığı hakkında 3/208 numaralı Divanı muhasebat 

riyaseti tezkeresile İstanbul darülfünununun 1929 se
nesi hesabı katisi hakkında 1/365 numaralı kanun lâ
yihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

14 — Şûrayi askerî kanunu ile mezkûr kanunu mu
addil kanunun tadiline dair 1/528 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

15 — Tuz inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçesinde 
15 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/492 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

16 — Yüksek mühendis mektebinin 1929 senesi he
sabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin tak-

I dim kılındığı hakkında 3/210 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile Yüksek mühendis mektebi 
1929 senesi son hesabı hakkında 1/535 numaralı ka
nun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

..„ Muhtelif evrak 
17 — Bolu umumî meclis içtimalarmın bitmesi 

münasebetile tazimatlarının Meclise arzına dair Bolu 
valiliğinden gelen telgraf. 

2 — SUALLER 

3 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati: 14,5 

REİS — Hasan B. 
KATİPLER: Ziya Gevher B. (Çanakkale), Avni Doğan B. (Yozgat). 

• • • » • 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

4 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMİYEYE MARUZATI 

1 — Azayi kiramdan bazı zevatın mezuniyet
leri hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

Heyeti umumiyeye 
Riyaset divanının 25 - III - 1933 tarihinde 

vaki üçüncü toplanışında, aşağıda isimleri yazılı 
azayi kiramın hizalarında gösterilen müddetler
le raesun addedilmeleri münasip görülmüştür. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzohmur. 
B. M. M. Reisi 

A. Kâzım 
Ali Şuuri B. (Balıkesir), iki ay. Hastalığına 

binaen. 
Münür B. (Çorum), bir bucuk ay. Hastalığına 

binaen. 
Faik B. (Niğde), bir ay. Mazeretine binaen. 
REİS — Azayi kiramın mezuniyetlerini ay

rı ayrı reyinize arzedeceğim: 
Ali Şuuri B. (Balıkesir), iki ay. Hastalığına 

binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Münür B. (Çorum), bir bucuk ay. Hastalığına 

REİS — Diğer maddelere geçiyoruz efendim. 
1 — Yüksek mühendis mektebinin 1928 sene

sine ait mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 3/165 numaralı Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresile Yüksek mühendis mektebi 
1928 senesi son hesabı hakkında 1/461 numaralı 
kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

[İl ?4 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Faik B. (Niğde), bir ay. Mazeretine binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
2 — Kara, deniz ve hava kuvvetlerinde müs

tahdem bulunan onbaşı ve efradın maaşları hak
kındaki kanun lâyihasının yeri verilmesine dair 
Baş vekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Kara, deniz, ve hava kuvvetlerinde çalışan 

onbaşı ve neferlerin maaşları hakkmda hazırla
nan ve 4 - V -1932 tarih ve 6/1112 sayılı tezkere 
ile B. M. M. ne arzolunan kanun lâyihasının ge
ri alınması Millî Müdafaa vekilliğinden rica edil
mektedir. 

Lâzım olan işin yapılmasına müsaade Duyu
rulması istirham olunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Alelûsul iade ediyoruz. 

Yüksek mühendis mektebinin 1928 malî se
nesi hesabı katî kanunu 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebinin 
1928 malî senesi masrafı bitişik (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere (237 775) lira ( 16 ) kuruştur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr mektebin 1928 senesi 
varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üze
re (272 545) lira (34) kuruştur. 

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

MADDE 3 — Tahsisattan sarfedilmeyen ve 
(A) cetvelinde ayn bir sütunda gösterilen 
(35 024) lira (84) kuruş muhassasat bakiyesi ip
tal edilmiştir. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Nafıa ve

kili memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi-

yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

2 — Anadolu - Bağdat demiryolları ve Hay
darpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1928 senesi 
son hesabına dair yapılan mutabakat beyanna
mesi hakkında 3/267 numaralı Divanı muhasebat 
riyaseti lezkeresile Anadolu - Bağdat demiryol
ları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 
1928 senesi hesabı katisi hakkında 1/421 numa
ralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası fil. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
liman ve rıhtım idaresinin 1928 malî senesi 

hesabı katı kanunu 
MADDE 1 — Anadolu - Bağdat demiryolları 

ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1928 
malî senesi masrafı bitişik (A) cetvelinde gös
terildiği «üzere (9 467 971) lira (17) kuruştur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz iste
yen var mı? 

Birinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkur idarenin 1928 senesi 
varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üze
re (10 942 533) lira (93) kuruştur. 

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

MADDE 3 — Tahsisattan sarf edilmeyip (A) 
cetvelinin ait olduğu sütununda gösterilen 
(765 028) lira (83) kuruş muhassasat bakiyesi 
iptal edilmiştir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

fll 75 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

bul edilmiştir. 
MADDE 5 — İşbu kanun ahkâmının icrasına 

Nafıa vekili memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Ka -• 

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür

lüğünün 1928 malî senesi hesabı katisine müteda
ir mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 3/195 niDnarak Divanı muhasebat riya
seti tezkere sile Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi hakkında 
1/411 numaralı kanun lâyihusı ve Divanı muha
sebat encümeni mazbatası fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
1928 malî senesi hesabı katî kanunu 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1928 malî senesi masarifi bitişik 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere 839 056 lira 
85 kuruştur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1928 sene
si varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üze
re 756 042 lira 49 kuruştur. 

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

MAjDDE 3 — Tahsisattan 1928 malî senesi 
içinde sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayrı sü
tunda gösterilen 428 023 lira 15 kuruş iptal 
olunmuştur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun ahkâmını icraya 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

fil 77 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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4 — Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 

senesine ait mutabakat beyannamesinin takdim kı
lındığı hakkında 3/201 numaralı Divanı muhasebat 
riyaseti iezkeresile Karadeniz boğazı tahlisiye ida
resinin 1928 senesi hesabı katisi hakkında 1/426 
numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası fi] 

REİS — Lâyihanın heyeti umunıiyesi hak
kında söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler :.. Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 malî 
senesi hesabı kati kanunu 

MADDE 1 — Karadeniz boğazı tahlisiye ida
resinin 1928 malî senesi masarifi bitişik (A) cet
velinde gösterildiği üzere 351 594 lira 54 kuruş
tur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Yok sesleri). 

Birinci maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene 
umum varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği 
üzere 394 610 lira 64 kuruştur. 

REÎS — İkinci madde hakkında söz var mı 
efendim? (Yok sesleri). 

İkinci maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1928 senesi için
de sarfolunmayan ve (A) cetvelinde ayn bir sü
tunda gösterilen 69 813 lira 32 kuruş iptal edil
miştir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İktisat vekili memurdur. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 — Konya ovası sulama idaresinin 1929 
senesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyan
namesinin takdim kılındığı hakkında 3/214 nu
maralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Kon
ya ovası sulama idaresinin 1929 senesi hesabı 

fil 78 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

katisi hakkında 1/60 numaralı kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası [1]. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı efendim? ( Yok sesleri ). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Konya ovası sulama idaresinin 1929 malî 
senesi hesabı katî kanunu 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresi
nin 1929 malî senesi masarifi bitişik (A) cet
velinde gösterildiği üzere (169 425) lira (7) 
kuruştur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? ( Yok sesleri ). 

Birinci maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1928 senesi 
varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üze
re (161 592) lira (84) kuruştur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1928 senesi içinde 
sarfolunmayan ve (A) cetvelinde ayn bir sü
tunda gösterilen (61 924) lira (93) kuruş iptal 
olunmuştur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir . 

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

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
köy kanununun 13, 36 ve 44 üncü maddelerine 
bazı fıkralar ilâvesine dair 2/26 numaralı kanun 
teklifi 

REİS — Efendim, geçen celsede ruznameye 
alınan Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin köy 
kanununun 13, 36 ve 44 üncü maddelerine bazı 
fıkralar ilâvesine dair teklifi kanunisi bu gün 
tabı ve tevzi edildi. Arzu buyurursanız bu gün 
müzakere ederiz. 

Süleyman Sırrı Bey söz istiyor. 
SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Efen-

dim, tedrisatı iptidaiye kanunu, malûmu âlileri 

fi] 76 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

- 5 1 -
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muvakkat bir kanundur. Bu İstanbul meclisin
den müdevver bir lâyihadır. 1337 senesinde Hü
kümet tarafından Meclisi Âliye tasdik için tak
dim edilmiştir. Meclisi Âli de Maarif encüme
nine tevdi etmiş, bu encümen de tetkikatında; 
bu muvakkat bir lâyihadır, ekseri ahkâmı bir çok 
kanunlarla tadil edilmiştir. Binaenaleyh yeni
den esaslı bir kanun yapmak mütaleasile Hükü
mete iade etmiştir. 1337 senesinden bu güne ka
dar bu kanun hâlâ gelecektir. Köylerde mek
tep mevcut, muallim mevcut, çocuk mevcut olup-
ta çocuklarını mektebe göndermeyenlerin ço
cuklarını mektebe gönderilmelerinin temini için 
köy kanunu çerçevesi içine bazı maddeler ilâ
vesini teklif etmiştim. Maarif vekâleti ile an
laştık. Vekil Beyefendi behemehal gelecek se
ne bir ilk tedrisat kanunu yapacağız. Bu kanun 
tekliflerinizi de ihtiva edecektir, dediler. Bina
enaleyh bendeniz teklifimin Maarif vekâletine 
havalesini rica ediyorum. 

REİS — Efendim, teklif sahibinin talebi şu
dur: Teklifinin alâkadar lâyiha ile birleştiril
mek üzere Maarif vekâletine tevdii. Bu teklifi 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

İBRAHİM B. (İsparta) — Müsaade buyu
rursanız bir mesele hakkında söz söyliyeceğim. 

REÎS — Neye dair? 
İBRAHİM B. ( İsparta ) — Mevzu harici

dir. Afyon meselesine ait. 
REİS — Perşembe ruznamesine alalım. 
İBRAHİM B. (İsparta) — Beklemeğe taham

mülü yoktur. Vekil Beyefendi de kabul ediyor
lar. Heyeti âliyeden istirham ediyorum. Bu ayın 

birinde bütün ihracat işi kapanacaktır. Bu me
selenin müstacelen müzakeresinde zaruret görü
yorum (Alkışlar, kabul sesleri). 

REİS — Efendim, bir takrir verildi. Müsa
ade ederseniz bir defa okutayım, reye arzede-
yim. 

İBRAHİM B. (İsparta) — Müsaade ediniz, 
kısaca söyleyeceğim Reis Bey. 

REÎS — Efendim, takrir kabul edilirse söy
lersiniz (Kabul, okunsun sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
27-IIU933 

Afyon inhisan kanununun muvakkat madde
sindeki 1 nisan 1933 tarihinin, ağustos 1933 ta
rihine tebdilini teklif ederiz. Müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ederiz. 

İsparta İsparta İsparta 
H. Hüsnü İbrahim Kemal Turan 
REÎS — Efendim, bu aynca bir kanun tek

lifidir. Bir takrir üzerine burada müzakere 
cereyan edemez. Müsaade buyurursanız bu tak
riri teklifi kanunî itibar ederek ait olduğu encü
mene gönderelim. Takririn ait olduğu encü
mene gitmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İKTİSAT VEKİLİ CELÂL B. — Efendim, 
takriri teklifi kanunî mahiyetinde kabul ederek 
ait olduğu encümene havalesini rica ederim. 

REİS — Ayni şeyi kabul ettik efendim. 
Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir 

şey kalmamıştır. Perşembe günü saat 14 te top
lanmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 14,20 

TASHİHLER 

İşbu zaptın nihayetine merbut 78 numaralı matbuanın 3 üncü sayıfasmın ikinci sütunundaki 
üçüncü maddenin rakamı 69 813 lira 32 kuruş ve dördüncü sayıfanın A cetvelindeki faslı mah
susun (muhassasat) sütunundaki rakamı 17 088 lira 86 kuruş ve (sarfedilmeyip iptal olunan 
muhassasat) sütunundaki rakam dahi sıfır olarak tashih edilmiştir. 

Şu hale nazaran (A) cetvelinin (muhassasat) sütunundaki rakamların yekûnu 421 407 lira 
86 kuruş ve (sarfedilemeyip iptal olunan muhassasat) sütunundaki yakûn da 69 813 lira 32 kuruş 
olacaktır. 

\>m« 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 74 
Yüksek mühendis mektebinin 1928 senesine ait muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/165 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Yüksek 
mühendis mektebi 1928 senesi son hesabı hakkında 1/461 

numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası 

Yüksek mühendis mektebinin 1928 senesine ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 3/165 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 6 - IV - 1932 

U. 20073 
II. 24 

Büyük Millet Meclisi riyaseti celilesine 

Yüksek mühendis mektebinin 1928 malî senesine müteallik olarak tanzim edilen mutabakat beyanna
mesinin mütcferri cetvelleri ile birlikte leffen takdim kılınmış olduğu arzolunur efendim hazretleri. 

Di. M. Eeisi 
Fuat 

Beyanname 

Yüksek mühendis mektebini* 1928 malî senesi kati hesabı Nafıa vekâletinden gönderilmekle 
muhasibin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırılarak 
arada bir gûna fark görülememiştir. Binaenaleyh kati hesapta gösterilen rakamların kabule şayan 
olduğunu arzeyleriz. 

Fuat 

Dördüncü daire reisi 

Aza 
Kâmil 

isi 

•d 

Mü<l 

Birinci 

Aza 
Cdil 

kle i ı ımunı i 

M. Ali 

d; ıı ir e ıeisi 

Az. i 
Ziyn 

ikinci daire reisi 

A zii Aza 
fi asri Hiı vi) u et 

6 • IV - 1932 

Üçüncü daire reisi 

Aza 
Fevzi 

Aza 
Hafifi 



— 2 -
Yüksek mühendis mektebi 1928 senesi son hesabı hakkında 1/461 numaralı kanun lâyihası 

T. C, 
lUvşvekâltt 21 - XII - i!)3:> 

Muamelât müdürlüğü \ - ',-' •; • ; /; . • ". 
Sayı: 6/310i 

B. Al. M. Yüksek Reisliğine 

Yüksek mühendis mektebinin 1928 malî senesi hesabı katisi hakkında Nafıa vekilliğince hazırla
nıl) Maliye vekilliğinden tevdi olunan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - XII - 1932 tarihinde Yüksek 
.Meclise arzı kararlaştırdan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur ('fendim. 

Başvekil 
t s m fi 

Yüksek mühendis mektebi 12 aylık 1928 malî senesi hesabı kati kanun lâyihası izahnamesi 

Mektebin 1928 malî senesi varidat bütçesinin (B) cetvelinde yazılı birinci fasla mevzu 12 ay
lık 244 000 liradan ibaret umumî bütçeden muavenet varidatı muhammen aynen tahsil ve 
ikinci faslın birinci maddesine mevzu 2 500 liradan ibaret talebe ücreti varidatı muhamme-
neye karşr da .1 300 lira noksanile 1 200 lira vo ikinci maddesin*1 mevzu 500 liradan ibaret 
kimyahane ve teerübelıane hasılatının 50 lira fazlasile ve üçüncü maddesine mevzu 500 lira 
kütüphane ve matbaa hasılatının 2 563 lira 71 kuruş fazlasile ve bundan 76 liva 25 kuruş 
senesi içinde bermucibi tahakkuk tahsil eclilemeyerek bu maddeden ceman 3 139 lira 96 ku
ruş tahsil ve 4 üncü hasılatı müteferrika maddesine mevzu 300 lira -muhammen varidata mu
kabil bank hesabı carisinden mütevellit faiz ve yemek üeuratı ve sair muhtelif hasılat olarak 
3 331 lira 63 kuruş fazlasile tahsil ve mezkûr faslın beşinci müessesattan teberru maddesinde 
25 000 lira muhammen varidata mukabil 20 000 lira Anadolu - Bağdat Demiryolu idaresinden 
teberru ve 100 lirası da sair suretle teberru edilmiş ve bu maddeden 4 900 lira noksanile tahsilat 
icra ve 272 800 lira mecmu muhammenata mukabil 272 621 lira 59 kuruş varidat tahakkuk ve 
76 lira 25 kuruş tahsil edilemeyerek senei atiyeye devri suretile 1928 malî senesi zarfında mu
hammen varidata mukabil 254 lira 66 kuruş noksanile 272 545 lira 34 kuruş tahsil edilmiş ve faz-
lai varidat olarak gayriez sarf bakiye kalan 34 770 lira 18 kuruşun da senei atiye -bütçesi varida
tına devredilmiştir. * 

Kezalik mütenevvi masarif at olarak mezkûr seneye mütedair mektep bütçesinin A cetvelinde 
yazılı 272 800 liradan ibaret umumî muhammen masarifata mukabil 237 775 lira 16 kuruş sarfe-
dilmiş ve 35 024 lira 84 kuruş tahsisat -bakiyesi dahi iptal edilmiştir efendim. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 21 - III -1933 

Karar No. 17 
Esas No. 1/461, 3/185 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek mühendis mektebinin 1928 malî senesi hesabı katisi hakkında Başvekâletin 21 kânunuevvel 
1932 tarih ve 6/3104 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatın hazır
ladığı mutabakat beyannamesile müzakere ve cetveller tetkik olundu. 

Hükümetin teklif ettiği kanun lâyihasile mutabakat beyannamesinheki rakamlar arasında bir ayrı-
lrk görülmemiştir. Yalnrz 1928 senesi bütçesindeki maddelere benzemesi için madde numaraları değiş-



tirilmis ve madde ve ibaresinde bazı değişiklikler ya 
heyetin yüksek kabulüne sunulmuştur. 

Di. M. E. Reisi M. M. Kâ. 
Konya Rize Yozgat 
Refik Atıf Ahmet Avni 

Aza Aza Aza 
Kırşehir Kocaeli Kütahya 
Hâzim Sırrı Ömer 

Yüksek mühendis mektebinin 1928 malî senesi 
hesabı kati kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebinin 
1 - VI - .1928 ilâ 31 - V - 1929 malî senesi umum 
varidatı merbut 1 numaralı cetvelde yazılı oldu

ğu veçhile 272 545 lira 34 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr mektebin ayni sene 
masarifi umumiyesi merbut 3 numaralı kati he
sap cetvelinde gösterildiği üzere 237 775 lira 
16 kuruştur. 

MADDE 3 — Merbut 3 numaralı cetvelde 
muharrer bulunduğu veçhile devrei hesabiye zar
fında tediye olunan mebaliğin tenzilinden sonra 
ezgayri sarf kalan 35 024 lira 84 kuruş tahsisat 
bakiyesi iptal edilmiş ve fazla varidat olarak 
34 770 lira 18 kuruş senei âtiyeye devredilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Nafıa ve
kili memurdur. 

18 - XII - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal . Zekâi Ş. Kaya 
Ha.V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip Hilmi 
İk. V. S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

nldrktan sonra kabul olunarak böylece Umumî 

Asa Aza Aza Aza 
Aksaray Ankara Çankırı İzmir 

Riza İhsan Rıfat Hüsnü 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Yüksek mühendis mektebinin 1928 malî senesi 
hesabı katî kanun lâyihası 

MADDK 1 — Yüksek mühendis mektebinin 
1928 malî senesi masrafı bitişik (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere (237 775) lira (16) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr mektebin 1928 senesi 
varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üze
re (272 545) lira (34) kuruştur. 

M A DDK 3 — Tahsisattan sarfedilmeyen ve 
(A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen 
(35024) lira (84) kuruş muhassasat bakiyesi ip
tal edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 



Muhassasatın nevi 

Maaşat ve ücurat 
Tahsisatı fevkalâde 
Masarifi idare 

Yekini 

_ _ 4 -

A CETVELİ 

Muhassasat 

Lira 

51 96ü 
49 530 

171 310 
2 7 2 8 0 0 

K. 

Sarfiyat 

Lira K. 

37 155 24 
31 304 49 

169 315 43 
2 3 7 7 7 5 1 6 

Muhassasat bakiyesi 
olup iptal olunan 

Lira K 

14 804 76 
18 225 51 

1 994 57 
'35~Ö24 8 4 

B CETVELİ 

M. Nevi 

Muvazenei umumiyeden verilen tahsisat 
1 Talebe ücuratı 
2 Kimyahane ve tecrübehane hasılatı 
3 Kütüphane ve matbaa hasılatı 
4 Hasılatı müteferrika 
5 Müessesattan teberrüat 

Yekûn 

Bütçede yazılı 
muhammenat 

Lira K. 

244 000 
2 500 

500 
500 
300 

25 000 
2 7 2 8 0 0 

Tahsilat 

Lira 

244 000 
1 200 

550 
3 063 
3 631 

20 100 
2 7 2 5 4 5 

K. 

71 
63 

3 4 



Sıra No 75 
Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve 
rıhtım idaresinin 1928 senesi son hesabına dair yapılan 
mutabakat beyannamesi hakkında 3/267 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Anadolu-Bağdat demiryol
ları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1928 senesi 
hesabı katisi hakkında 1/421 numaralı kanun lâyihası ve 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve nûtrm. idaresinin 1928 senesi son hesa
bına dair yapılan mutabakat beyannamesi hakkında 3/267 numaralı Di. M. Riyaseti tezkeresi 

T.C. , 
Divanı muhasebat 19 -J -1933 

V. 609 
H.18 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtan idaresinin 1928 malî senesine mü
teallik olarak tanzim kılınan mutabakat beyannamesinin müteferri cetvellerile birlikte leffen takdim 
kılınmış olduğu arzolunur efendim hazretleri. 

Di. M. Reisi 
Fuat 

Beyanname 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1928 malî senesi büt
çesine ait hesabı katî Nafıa vekâletinden gönderilmekle muhasibin Divanı muhasebatça tetkik 
ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırılarak cetvelde muharrer meşruhat nazarı 
dikkate alınmak suretile katî hesapta gösterilen rakamların kabule şayan olacağını arzeyleriz. 

D. M. Reisi 
Fuat 

x\za 
Refik 

D. 1. Reisi 

Aza 
M. îhsan 

D. 2. Reisi 
Abulin 

Aza • 
Kâmil 

D. 3. Reisi 
//. Âlim 

Aza 
Fevzi 

T). 4. Reisi 
Seyfi 

Aza 

Aza 
Celil 

Aza 

Aza Aza 
Basri Ziya 

Müddeiumumi 
M. Ali 
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Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1928 senesi hesabı 

katisi hakkında 1/421 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 24 - IX - 1932 

M uu mel ât m iidürlüy iı 
Sayı: 6/2366 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım şirketi idaresinin 1928 malî se
nesi hesabı katisi hakkında Nafıa vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 18-IX-1932 
tarihli içtimaimin Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetveller
le birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına ve neticesinin işarına müsaade bııyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Anadolu demiryolları île Haydarpaşa liman ve rıhtım İdaresinin 1928 malî senesi hesabı katisine 
ait esbabı .mucibe 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1928 malî senesi hesabı 
katisi muktazi cetvellerde birlikte merbuten arz ve takdim kılınmıştır. 

1) Anadolu - Bağdat işletme müdüriyeti ve liman idaresinin 1928 senesi masraf hesabı katisi mer
but (A) cetvelinde gösterilmişti i'. Cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere idaremizin 1928 malî 
senesi bütçesile (8 733 000) lira tahsisat alınmış ve bilahare hattın Hükümetçe mubayaası dolay ısile 
3 -1 -1929 tarihli ve 1376 numaralı kanun ile de mubayaa taksiti için daha (1 500 000) lira verilerek 
tahsisatımız (10 233 000) liraya iblâğ edilmiştir. Mezkûr sene zarfında ( 9 467 971) lira (17) kuruş 
masraf yapılarak (765 028) lira. (83) kuruş' tasarruf temin edilmiştir. 

2) Yine mezkûr sene varidat hesabı katisi merbut (B) cetvelinde gösterilmiştir. 1928 senesi vari
datı (11 228 000) lira tahmin edilmiştir. Fakat sene zarfında Eskişehir, Kayseri ve Akşehirle 
Karaman arasındaki menatıkta vukubulan kuraklık dolayısile bilhassa zahire nakliyatında % 50 de
recesinde tenzilât yapılmasına mecburiyet hâsıl olmuş bulunması, diğer taraftan ayni sebepten nakli
yatın azalması dolayısile bilhassa seyri hafif nakliyatı (800) bin küsur lira kadar tenakus etmiş ise 
de diğer maddelerde gösterilen yolcu ve sair müteferrik tahsisat ta tahminata nazaran mahsûs bir 
fazlalık kaydedilmiş olduğundan bu noksanlık kısmen telâfi edilmiş ve varidat bütçesi (285 466.07) 
lira noksan tahsilat ile kapatılmıştır. 

3) Birinci maddede bahsedildiği veçhile masraf bütçesinde tasarruf edilen (765 028) liranın İm
hası lâzımgelmekle bu bapta tanzim kılınan kanun lâyihası rapten takdim kılınmıştır, 

ÖivanJ muhasebat encümeni mazbatass 

5T. n . M. M-. 
Di. muhasebat encümeni 2i- lll - 193!? 

Karar No. 18 
Esat No, 1/421 3/267 

Yüksek Reisliğe 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1928 senesi hesabı katisi 
hakkında Başvekâletin 14 eylül 1932 ve 6/2366 numaralı tezkeresile teklif olunan kanım lâyihası 



Divanı muhasebatın hazırladığı muta'bakat beyannamesi ile birlikte müzakere ve cetveller tetkik 
olumdu. 

Hükümetçe teklif edilen kanun lâyihasında yazık miktar ile Divanı muihasebaıtm mutaıbakat be
yannamesindeki rakamlar arasrnda bir ayrılık olmadığı görülmüş ve kanun lâyihası ibareler.de bazı 
değişiklikler yapıldıktan sonra kabul olunarak Umumî heyetin yüksek kabulüne arzolunmustur. 

lieis 
Konya 
Refik 

Aza 
İzmir 

Hüsnü 

M. M. 
Rize 
Ali 

Aza 
Kırşehir 
II azim 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Avni 

Aza 
Kocaeli 

Sırrı 

Aza 
Aksaray 

Rıza 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Çankırı 

Rifat 

HÜKÜMETtN TEKLİFİ 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
liman ve rıhtım idaresinin 1928 mali senesi 

hesabı ketli kanun lâyihası 

MADDE 1 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1928 
malî senesi masarifi merbut (A) cetvelinde gös
terildiği veçhile (9 467 971, 17) liradır. 

MADDİM 2 — Mezkûr idarenin ayni sene va
ridatı merbut (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(10 942 533, 93) liradır. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarfolunmayıp (A) 
cetvelinde gösterilen (765 028, 83) lira imha 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Nafıa ve 
Malive vekilleri mezundu)'. 

18 - IX - 1932 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

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

Ik. V. 8. t. M. V. TT. t. V. Zr. V. 
M. Celâl Ih-, Refik Ali Rana Muhlis 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
liman ve rıhtım idaresinin 1928 malî senesi 

hesabı kati kanun lâyihası 

MADDE 1 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1928 
malî senesi masrafı bitişik (A) cetvelinde göste
rildiği üzere (9 467 971) lira( 17) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1928 senesi va
ridatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(10 942 533) lira (93) kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarfedilmeyip (A) 
cetvelinin ait olduğu sütununda gösterilen 
(765 028) lira (83) kuruş muhassasat bakiyesi 
iptal edilmiştir. 

MADDE 4 —• Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İşbu kanun ahkâmının icrasına 
Nafra vekili memurdur. 

http://ibareler.de
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A CETVELİ 

Muhassasat bakiyesi 
Muhassasatın nevi Muhassasat Sarfiyat olup iptal olunan 

Lira K. Lira K. Lira K. 

Maaşat, ücurat, yevmiye, 
aidat ve ikramiye 3 250 000 2 937 096 72 312 903 28 
Masarifat 5 313 000 4 914 937 29 398 062 71 
Masarifi mütenevvia 80 000 75 707 75 4 292 25 
Düyunatı sabıka 90 000 40 229 41 49 770 49 
Faslı mahsus 1 500 000 1 500 000 

Yekfııı 10 233 000 9 467 971 17 765 028 83 

B CETVELİ 
Bütçede yazılı mu-

M. Varidatın nevi hammenat Tahsilat 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Yolcu 
Ağırlık 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Tahmil ve ihraç 
Ardiye 
Kantariye 
Tatili edevat 
Zabıta cezası 
İşletme 
Bedeli icar 
Eşcarı müsmire satışı 
Hasılatı mütenevvia 
Sıhhiye tevkifatı 
Derince limanı 
Palamar 
Rıhtım 
Tahmil ve ihraç 
Demiryolu ücreti 
Kantariye 
Ardiye 
Varidatı muhtelife 
Bedeli icar 
Su satışı 
Seyrisefain ve duba icarı 
Elektrik satışı 

Yekfııı 

Lira K 

3 680 000 
170 000 
440 000 

5 920 000 
70 000 

5 000 
35 000 
30 000 

4 000 
6 000 
8 000 
1 000 

90 000 
80 000 
70 000 
18 000 

160 000 
236 000 

45 000 
40 000 
35 000 

4 000 
22 000 

4 000 
10 000 
45 000 

11 228 0 0 0 

Lira 

3 841 
170 
475 

5 063 
71 

6 
27 
24 

2 
4 
6 
4 

526 
85 
82 
16 

148 
184 

46 
32 
33 

4 
3 

29 
50 

10 9 4 2 l 

498 
175 
457 
279 
130 
377 
383 
003 
823 
040 
250 
155 
285 
271 
684 
496 
490 
638 
957 
930 
274 
250 
847 
958 
510 
359 

r>33 

K. 

05 
46 
67 
93 
58 
71 
94 
20 
45 
68 
37 
58 
49 
36 
88 
27 
65 
62 
74 
41 
75 
25 
56 
75 
94 
64 

9 3 



Sıra No 77 
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Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1928 malî 
senesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında 3/195 numaralı Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresile Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1928 senesi hesabı katisi hakkında 1/411 numaralı 
kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1928 senesi hesabı katisine mütedair mutabakıt 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/195 numaralı Divanı muhasebat riyaseti 

tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 2 - VI - 1932 

U. 23419 
H. 45 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1928 malî senesine ait Hudut ve sevahil sıhhiye umum müdürlüğünün katî hesabına mütedair ola
rak Divanca tanzim edilmiş olan beyannamesinin müteferri cetvellerile birlikte lef fen takdim kılın
mış olduğu arzolunur efendim. 

Divanı muhasebat reisi 
Fuat 

Beyanname 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1928 senesi katî hesabı Sıhhiye vekâletinden 
gönderilmekle muhasibin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile 
karşılaştırılarak arada birgûna fark görülmediğini ve katî hesapta gösterilen rakamların kabule 
şayan olacağını arzeyleriz. 

Di. M. Reisi D. 1. Reisi D. 2. Reisi 
Fuat Faik Abidin 

Aza Aza Aza Aza 
Fevzi Müeyyet Refik Kâmil 

D. 3. Reisi 
H. Âlim 

Aza 
M.İhsan 

D. 4. Reisi 
Seyfİ 

Aza 

Aza Aza Aza 
Celil Besri Ziya 

Aza Aza Müddeiumumi 
Emin Rifat M. Ali 
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Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi hakkında 1/411 nu

maralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 28 - II -1931 
Şube: 1 

Sayı: 6/597 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi hakkında Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 18-11-1931 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı mucibe ve cetveller leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1928 malî senesi hesabı katî esbabı mucibe 
tekriri 

Mülhak bütçe ile idare edilmekte olan Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1928 senesi 
hesabı katisine müteallik cetveller ile kanun lâyihası bu takrirle birlikte takdim kılındı. 

1928 malî senesi kânunusani iptidasından kânunuevvel nihayetine kadar on iki aylık bir devre
den ibarettir. 

Bütçeye nazaran, 1928 senesi varidatının muhamımenatı 723 500 olduğu halde tahsilatı 32 542 
lira 49 kuruş fazlasile 756 042 lira 49 kuruştur. 

Fazla görülen 32 542 lira 49 kuruştan 17 312 İra 17 kuruşu tonilâto: 13 105 lira 16 kuruşu bu
laşık resmi olup bakiyesi de tevdiat f aizlerile hasılatı muhtelif eden mütevelittir. 

Varidatın tahsil olunduğu mahaller ile cibayet olunan varidatın hangi mahallerce, ne nisbette 
tahsil edildiğini gösteren derece ile tanzim edilmiş bir kıta cetvel merbuttur. En çok hareket ve av
det mmtakaları sırasile: Hopa, Zonguldak, Boğazlar, îzmir ve Mersin olduğundan varidatın en mü
him kısmı bu mahallerce cibayet edilmekte ve diğer yerler en ziyade sıhhî ve sefainin tâbi oldukları 
malî murakabe ile iştigal etmektedirler. 

(A) cetvelindeki varidat tahsilâtına nazaran (B) cetvelindeki hakikî masraf arasındaki 83 914 
lira 36 kuruşluk fark Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü binasile hıfzıssıhha müessesesi ve 
müştemilâtı için yapılan masraf mukabili olarak 927 senesinden devrolunan ihtiyat akçesinden tefrik 
ve faslı mahsustan sarfolunan mebaliğden ibarettir. 

Masarif at cihetine gelince: 
Maaşat ve ücurat için tahsis olunan: Lira 

1 inci 
2 » 
3 üncü 
4 » 
5 inci 
6 neı 

fasıl 
» 
» 
» 
» 
» 

: 51 996 
: 143 760 

91 626 
: 8 212 
: 500 
: 1 300 

Yekûn 297 394 297 394 
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Tediye olunan: Lira K. 

1 inci fasıl 
2 » » 
3 üncü » 
4 » » 
5 inci » 

Yekûn 

42 307 
119 402 
72 798 
6 487 
499 

60 
45 
53 
5 

241 494 63 241 494 
55 899 

Elli beş bin sekiz yüz doksan dokuz lira otuz yedi kuruş tasarruf edilmiştir. 

Dairenin deruhte ettiği teşebbüsat masarifi olarak tahsis olunan: 
Lira 

7 inci fasıl 
8 » » 
9 uncu » 

63 

37 

Tediye olunan: 

Yekûn 

7 nci fasıl 
8 » » 
9 uneu » 

Yekûn 

: 5 000 
: 12 000 
: 7 500 

24 500 

: 4 679 
: 10 215 
: 6 071 

• 

73 
30 
31 

24 500 

20 966 34 20 966 34 

3 533 66 
Bu işlerden dolayı da üç bin beş yüz otuz üç lira altmış altı kuruş tasarruf edilmiştir. 

İhtiyat akçesinin blâneosu: 
1928 senesi hitamında 1929 senesine devrolunan ihtiyat akçesi: 433 137 lira 75 kuruş olup blânçosıı 

zirde arzedilmiştir: 

Alacaklı hesaplar: 
Lira K. 

97 381 51 

47 102 
433 137 

21 
75 

Depozito ve tasfiyeden müdevver emanet akçeleri olup müfredatı merbut emanet 
bakiyesi cetvelindedir. 
Bütçe emanatı (Müfredatı merbuttur). 
İhtiyat akçesi 

577 621 47 Alacaklı hesaplar yekûnu olup 1929 senesine devrolunan. 

Verecekli hesaplar; 
Lira 
2 785 

332 027 
876 

148 530 
92 925 

476 

K. 
09 
65 
41 
29 
96 
07 

Eşhas zimemi (Müfredatı mizanda yazılıdır). 
Sarfiyatı muvakkate 
Osmanlı bankasında (Nakten mevcut). 
İstanbul İş bankasında (Nakten mevcut). 
Ankara İş bankasında (Nakten mevcut). 
Döyçe Oryent Bank 

577 621 47 

Bu esbabı mucibe lâyihasında izah edildiği üzere Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünce 
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tahsil olunan varidat tahakkuku tahsiline tâbi olmasına binaen bakaya namile bir varidatı kalmadığını 
arzeylerim efendim. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili 
Dr. Refik 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 22 - III - 1933 

Karar No. 20 
Esas No. 1/411, 3/195 

Yüksek Reisliğe 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1928 senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti Ce-
lilenin 28 şubat 1931 tarihli ve 6/397 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı mu
hasebatça hazırlanan mutabakat beyannamesi ile birlikte müzakere ve cetveller tetkik olundu. 

Hesabı katî ile mutabakat beyannamesine bağlı cetveller arasında bir ayrılık görülmemiş ve kanun 
lâyihasının ibarelerinde ve 1928 bütçesi maddelerine benzemesi için madelerin numaralarında bazı deği
şiklikler yapılmak suretile kanun kabul ve Umumî heyetin tasvibine arzolunmuştur. 

Reis 
Konya 
Refik 

Aza 
Kayseri 

Osman 

M. M. 
Rize 

Ali 

Aza 
Kırşehir 

Hâzini 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Avni 

Aza Aza 
Kocaeli Kütahya 

Sırrı Ömer 

Aza 
Aksaray 

Rıza 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Çankırı 
Rıfat 

Aza 
îzmir 
Hüsnü 
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HÜKÜMETİN TEKLlFt 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
1928 senesi hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller srhhat umum 
müdürlüğünün 1928 malî senesi varidatı 
merbut (A) cetvelinde gösterildiği üzere 756 042 
lira 49 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün ayni se
ne varidatı (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu 
veçhile 839 056 lira 85 kuruştur. 

MADDE 3 — 1928 senesi tahsisatından (B) 
işaretli cetveldeki sütunu mahsusunda irae olun
duğu üzere sarfedilemiyerek bakiye kalan 
428 023 lira 15 kuruşu iptal edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekili memurdur. 

18 - II - 1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâd Ş. Kaya 

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

Na. V. Ik. V. S. t M. V. 
Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADtLl 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
1928 malî senesi hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1928 malî senesi masarifi bitişik 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere 839 056 lira 85 
kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1928 sene
si varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üze
re 756 042 lira 49 kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1928 malî senesi 
içinde sarfolunmıyan ve (A) cetvelinde ayrı sü
tunda gösterilen 428 023 lira 15 kuruş iptal olun
muştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun ahkâmını icraya 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 



A - CETVELİ 

Muhassasatın nevi 

Maaşat 
Ücurat 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Mazuliyet maaşı 
Ayniyatı sabite 
Levazım 
Müteferrika 

Muhassasat 

Lira 

51 996 
143 760 

91 626 
8 212 

500 
1 300 
5 000 

12 000 
7 500 

İkramiye, mükâfat ve muavenatı naktiye 5 000 
Masarifi mütenevvia 
Masarifi muhtelife 
Reddi yat 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Faslı mahsus 

Y e k û n 

B -

M. Varidatın Nevi 

1 Tonilâto rüsumu 
2 Şehadetname 
3 Mücellet patente 
1 Cezayi naktî hasılatı 
2 Bulaşık rüsumu 
3 Sefain mesaha rüsumu 
4 Tevdiat faizleri 
5 Satılacak emval bedeli 
6 Hasılatı müteferrika 

Mazuliyet tevkifatı 
Evkaftan muavenet 

39 300 
143 886 

1 000 
5 000 
1 000 

750 000 
1 2 6 7 0 8 0 

CETVELİ 

-

Yekûn 

Sarfiyal 

Lira 

42 
119 

72 
6 

4 
10 

6 
4 

29 
118 

3 

420 

307 
402 
798 
487 
499 

0 
679 
215 
071 
921 
910 
171 
48 

162 
194 
186 

8 3 9 0 5 6 

— -

K. 

60 
45 
53 
05 

73 
30 
31 
61 

88 
88 
19 
39 
93 
8 5 

Muham-
menat 

Lira 

525 100 
2 
4 
4 
7 

23 

4 
1 

150 

100 
800 
500 
500 
100 
400 
500 
200 
300 
000 

7 2 3 5 0 0 

Sarfedimleyip 
iptal olunan 
muhassasat 

Lira 

9 688 
24 357 
18 827 

1 724 
1 

1 300 
320 

1 784 
1 428 

78 
9 390 

25-714 
951 

1 837 
805 

329İ813 
4 2 8 0 2 3 

Tahsisat 

Lira 

542 412 
2 615 
3 736 
2 905 

20 605 
0 

30 086 
168 

2 565 
949 

150 000 
7 5 6 0 4 2 

K-
40 
55 
47 
95 

27 
70 
69 
39 

12 
12 
81 
61 
07 
1 5 

K. 

17 

06 

57 
16 
33 
20 

4 9 



Sıra NQ 78 
Karadeniz boğazı tehlisiye idaresinin 1928 senesine ait 

mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/201 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Karadeniz 
boğazı tahlisiye idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hakkın

da 1/426 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası 

Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 senesine ait mutabakat beyannamesinin takdim 
krlmdığı hakkında 3/201 numaralı Di. M. Riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 12 -VI -1932 

U. 23981 
Sayı: 

II. »2 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 malî senesine müteallik olarak tanzim edilen mu
tabakat beyannamesinin cedavili müteferriasile birlikte leffen takdim kılınmış olduğu arzolunur 
efendim hazretleri. 

Di. M. Reisi 
Fuat 

Beyanname 

Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 senesi kati hesabı İktisat vekâletinin 26 - V -1932 
tarihli tczkeresile gönderilmekle muhasibin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan 
idare hesabile karşılaştırılarak hesabı katide muharrer rakamların kabule şayan olduğunu arzey-
leriz. 

)i. M. Reisi 
Fuat 

Aza 
Refik 

I). 1. Reisi 
Faik 

Aza 
Fevzi 

1). 2. Reisi 
Abidiv 

Aza 
Müeyyet 

D. 3. Reisi 1). 4. Reisi Aza 
//. Âlim S ey fi Basri 

Aza Aza Aza Aza 
M. thsan Emin Rifat Ufazmi Akif 

Aza Aza 
Ziya Kâmil 

Müddeiumumi 
M. Ali 
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Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hakkında 1/426 numarah 

kanun lâyihası 

T. (\ 
Başvekâlet , 24 - IX - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/2369 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 18 - IX -1932 tarihli ihtimamda 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Karadeniz boğazı tahlisiye umum müdürlüğünün 1928 malî 
senesi hesabı katî kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvellerle birlikte takdim olunmuştur, 

Muktazasuun ifasın» ve neticesinin işarına masa»de buyurulmasını rica ederim efendim, 
Başvekil 

^ , •• ' tsmet 

Tahlisiye umum müdürlüğünün on yedi aylrk (1928) malî senesi hesabı katî hakkındaki kanun 
lâyihası izahna mesidir. 

idarenin (1928) malî senesi varidat bütçesinin (B) cetvelinde yazdı birinci fasla mevzii on yedi 
aylık (401 375) liradan ibaret tahlisiye rüsumu varidatı muhauımeneye mukabil (25 781) lira ve 
(8) kuruş noksanile (375 593) lira ve (92) kuruş ve ikinci faslın birinci maddesine mevzu (5 600) 
liradan ibaret tekaüdiye aidatı kezalik varidatı muhanraıeneye karşr da (195) lira ve (97) kuruş 
noksanile (5 404) lira ve (3) kuruş ve ikinci maddesine mevzu (7 500) liradan ibaret tahlisiye 
rüsumunun bankaya, tevdiinden mütevellit faize mukabil de (1 762) lira ve (73) kuruş fazlasile 
(9262) lira ve (73) kuruş ve üçüncü maddesine mevzu ve 1929 malî seneye bakaya olarak devrolu-
nan (80) liradan ibaret arazi icar bedeli de mukavele müddetinde ifayi deyin etmeyen müstecir mah
kemeye tevdi ve (1929) malî senesi zarfında tahsil edilmiştir. 

1928 senesi zarfında müteferrik hasılat olarak (4 269) lira (41) kuruş tahsil ve bu nam altında 
açılan. 4 üncü maddeye irat kaydedilmiş olduğundan bu suretle mezkûr sene zarfında tahakkuk ve 
tahsil edilmiş olan varidatı umumiye ceman (394 530) lira ve (9) kuruştan ibarettir. 

Kezalik mütenevvi masarif at olarak mezkûr seneye mütedair daire bütçesinin (A) cetvelinde ya
zılı (404 319) liradan ibaret on yedi aylık tahsisat ile bütçe kanununun üçüncü maddesi mucibince 
faslı mahsusa tahsisat vazedilen (264 831) lira ve (3) kuruşa mukabil (351 594) lira ve (54) kuruş 
sarfedilerek mütebaki (317 555) lira ve (49) kuruş tahsisat bakiyesi dahi iptal edilmiştir efendim. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 22 - III - 1933 

Karar No. 23 
Esas No. 1/426, 3/201 

Yüksek Reisliğe 

Karadeniz boğazı Tahlisiye' idaresinin 1928 malî senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti ('dile
nin 24 eylül 1932 tarihli ve 6/2369 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı mu
hasebatça hazırlanan mutabakat beyannamesi ile birlikte müzakere ve cetveller tetkik olundu. 

Mutabakat beyannamesine bağlı varidat cetvelindeki açık anlatmaya göre müteferrik hasdat 
faslının tahakkukat ve tahsilatının 80 lira 55 kuruş noksan olarak hesabı katiye yazıldığı anlaşılmış
tır. 



- 3 -
Lâyihanın varidat maddesi toplantısı ona göre düzeltilmiş olduğu gibi senesi bütçeleri maddelerine 

benzemesi için madde numaralai'inda ve kanunun yazılısında bazı değişiklikler yapıldıktan sonra kanun 
kabul ve Umumî heyetin yüksek tasvibine sunulmuştur. 

Reis 
Konya 
Refik 

Aza 
Kırşehir 
Hatim 

M. M. 
Rize 
Ali 

Aza 
Kocaeli 
Sırrı 

Kâtip 
Y^ozgat 

Ahmet Avni 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Aza 

Aza 
Aksaray 
Rıza 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Çankırı 

Rifat 

Aza 
Kayseri 
Osman 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

(1928) malî senesi hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1 — Karadeniz boğazı tahlisiye 
umum müdürlüğünün 1 kânunusani 1928 ilâ 
31 mayıs 1929 on yedi aylık 1928 malî senesi 
umum varidatı merbut 1 numaralı cetvelde ya
zılı olduğu veçhile (394 530) lira (9) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene 
masarifi umumiyesi merbut (3) numaralı cet
velde gösterildiği üzere (351 594) lira (54) ku
ruştur. 

MADDE 3 — Merbut (3) numaralı cetvelde 
muharrer bulunduğu veçhile devrei hesabiye 
zarfında tediye olunan (334 505) lira ve (68) 
kuruşla bütçe kanununun üçüncü maddesi mu
cibince açılan faslı mahsustan sarf ve tediye 
edilen (17 088) lira ve (86) kuruşun muhassa-
sat yekûnu umumisi olan (669 150) lira ve (03) 
kuruştan tenzil edilerek bakiye kalan (317 555) 
lira ve (49) kuruşluk tahsisat bakiyesi iptal 
edilmiştir. 

MADDE 4 — 
teberdir. 

MADDE 5 — 
vekili memurdur, 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Bu kanunun icrasına İktisat 

Bş. V. 
İsmet 
Ha. V. 

Ad. V. 

Mal. V 
Dr. T. Rüştü M. AbdülhaUk 

Ik. V. 
M. Celâl 

S. I. M. V. 
Dr. Refik 

18- IX 
M. M. V. 

Zekâi 
Mf. V. 

G. I. V. 
Ali Rana 

1932 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Hilmi 

Zr. V. 
Muhlis 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 malî 
senesi hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Karadeniz boğazı tahlisiye 
idaresinin 1928 malî senesi masarifi bitişik (A) 
cetvelinde gösterildiği üzere 351 594 lira 54 ku
ruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene 
umum varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği 
üzere 394 610 lira 64 kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1928 senesi için
de sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayrı bir sü
tunda gösterilen 317 555 lira 49 kuruş iptal edil
miştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İktisat vekili memurdur. 



A - CETVELİ 

Mulıassasatm nevi 

Maaşat 
Ücurat 
Tahsisatı fevkalâde 
Müdürü umumî tahsisatı mak-
tuası 
Mütekaidin, eytam ve eramil 
Masarifi muhtelife 
Telgraf ücreti 
tıcnebi mütehassıs ücreti 
Eski seneler düyunu 
Mahkeme masrafı 

Yokun 

Muhassasat 

Lira 

48 409 
74 710 

125 985 

708 
15 848 

134 857 
750 
500 
552 

2 000 
264 831 

0 6 0 1 5 0 

K. 

03 
0 3 

Sarfiyat 

Lira 

38 834 
66 207 

100 055 

708 
13 721 

114 324 
10 

310 
307 

25 
17 088 

3 5 1 5 9 4 

K. 

24 
10 
97 

61 
75 
99 
92 
10 

86 
5 4 

Sarfedilemeyip 
iptal olunan 
muhassasat 

* • | 

Lira 

9 574 
8 502 

25 929 

2 126 
20 532 

739 
189 
244 

1 975 
247 742 

3 1 7 5 5 5 

K. 

76 
90 
03 

39 
25 
01 
08 
90 

17 
4 9 

M. 

B CETVELİ 

Varidatın nevi 

Muham-
menat 

Lira 

Tahsilat 

Lira K. 

Karadeniz boğazından mürur eden sefain ve me-
rakipten beher rüsum tonilâtosu beşer kuruş hesa-
bile alınacak rüsumu tahlisiye 
Memurin, nıüstalıdemiıı, mütekaidin, eytam ve era
mil maaşatından tevkif olunan aidatı tekaüdiye 
Bankalara hesabı cari suretile tevdi olunan hasılat 
faizi 
Arazi bedeli icarı 
Hasılatı müteferrika 

287 000 

5 200 

5 000 
80 

375 593 

5 404 

9 262 

4 349 

92 

3 

73 

96 

Yekûn 2 9 7 2 8 0 3 9 4 0 1 0 6 4 



Sıra NQ 76 
Konya ovası sulama idaresinin 1929 senesi hesabi katisine 
mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 3/214 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Konya ovası sulama idaresinin 1929 senesi hesabı katisi 
hakkında 1/60 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 

encümeni mazbatası 

Konya ovası sulama idaresinin 1929 senesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyanname
sinin takdim kılındığı hakkında 3/214 numaralı Di. M. Riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 27}-VI-1932 

V. 25227 
Sayt : 

H. 62 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Konya sulama idaresinin 1929 malî senesi katî hesabına müteallik olarak tanzim edilen 
mutabakat beyannamesinin müteferri cetvellerile birlikte leffen taklim kılınmış olduğu arzolunur 
efendim. 

Di. M. Reisi 
Fuat 

Beyanname 

Konya sulama idaresinin 1929 malî senesi katî hesabı Nafıa vekâletinden gönderilmekle 
muhasibin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan' idare hesabile karşılaştırılarak 
birgûna fark görülmemiştir. Binaenaleyh katî hesapta gösterilen rakamların kabule şayan oldu
ğunu arzeyleriz 

Di. M. Reisi 
Fuat 

Aza 
Kâmil 

D. 1. Reisi 
Faik 

Aza 
Müeyyet 

I). 2. Reisi 
A bidin 

Aza 
Fevzi 

1). 3. Reisi 
/ / . Âlim. 

Aza 

D. 4. Reisi 
Ncyfi 

Aza 
M. İhsan 

Aza 
Zıya 

Aza 
Nazmi 

Aza Aza Aza 
Basri Celil Refik 

Aza Müddemmuınî 
Emin Bifat M. Ali 



Konya ovası sulama idaresinin 1929 senesi hesabı katisi hakkında 1/60 numaralı kanun 
lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet ' 19 - V - 1931 

Muam el ât müdii rlüyü 
Sayt: 6/1306 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Konya ovası sulama idaresinin 1929 senesi hesabı katisi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 16-V-1931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
__ _ Başvekil 

ismet 

Esbabı mucibe 
Konya ovası sulama ve işletme idaresi 1929 senei maliyesinde müstakil bir bütçe ile idare edil

miş olmaikla kabul edilen bütçe dairesinde vukubulan varidat tahsilat ve sarfiyatı havi cetvellerle 
bütçe dahil ve haricinde kaıbız ve tediye olunan mebaliğin hulâsası idare muhasebesince ra.pt ol ana
rak beş maddeyi havi hesaibı kati kanunu lâyihası tanzim edilmiştir. 

Varidat cetvelinde görüldüğü üzere sulama ücreti olarak bütçedeki 'muhammen miktar 139 100 
liradır. Ovada vukubulan zeriyatın % 95 i arpa ve buğdaya inhisar etmekte ve zeriyatı mezkûre 
ise nisandan haziran evasıtına kadar sulanabilmekte ve müteibaki ze.riyat ise 'bahçe ve bostanlardan 
ibaret bulunmakta olup vukubulan vesayaya nazaran ziraat in terakki ve inkişafına göre fazla zeri-
yat yapılacağı nazarı dikkate alınarak zeriyatın fazla olacağı tahmin kılınmış ise de yine adatı ka-
dkneden olmak üzere hazirandan sonraki zeriya.t gayet cüzî bir miktara inhisar etmesi neticesi olarak 
ancak 126 671 lira 38 kuruş tahakkuk etmiştir. 

Değirmen ve falbrika su ücretleri tahakkııkatrna esas ıbernıuciibi kanun mal sandıklarınca tahak
kuk ettirilen kazanç vergileri olup miktarı verginin malsandıkl arından tahkiki esnasında değirmen
ciler tarafından dermeyan edilen bazı itirazatın mahallen tetkiki gibi muamelâtı tahakkukatm vak
ti zamanında icrasını tehir ederek senei ha üyede vukuunu kabil kılmasından dolayı bütçede, muham
men 250 liraya karşı senesi zarfında hiç. tahakkukat yapılamamıştır. 

Tahsili tahmin olunan bakayaya mukabil de 16 997 lira 25 kuruş tahsil edilmiştir. 
Masraf kısmına gelince: bütçede kabul olunan h i dem at tamamen ifa edilerek tasarruf edilen 

61 924 lira 93 kuruşluk tahsisatın imha edilmesi sııretile muhasebei umumiye kanununa tevfikan tan
zim ve takdim kılınmıştır. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 22 - III - 1933 
Karar No. 19 

Esas No. 1/60, 3/214 
Yüksek Reisliğe 

Konya ovası sulama idaresinin 1929 senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti celilenin 19 mayıs 
1931 tarihli ve 6/1306 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatça hazır
lanan mutabakat beyannamesi ile birlikte müzakere ve cetveller tetkik olundu. 

Hesabı katı ile mutabakat beyannamesine bağlı cetveller arasında bir ayrdık görülmemiş ve ka-

http://ra.pt
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nun lâyihası 1929 senesi bütçesindeki maddelerin 
ğiştirilmek ve ibarelerde de değişiklikler yapılmak 
Yüksek tasvibine sunulmuştur. 

Reis M. M. Kâ. Aza Aza 
Konya Rize Yozgat Aksaray Ankara 
Refik AU Ahmet Avni Rıza Hasan Yakup 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Konya sulama idaresinin 1929 senesi hesabı kafi 
kanun lâyihası 

1 — Konya sulama idaresinin 1929 senei mali
yesi varidatı umumiyesi menbut (1) numaralı 
cetvelde gösterildiği üzere 161 592 lira 84 kuruş
tan ibarettir. 

2 — Mezkûr idarenin 1929 senei maliyesi ma
sarif atı umumiyesi merbut (2) numaralı cetvel
de gösterildiği üzere 169 425 lira 7 kuruş olarak 
kabul edilmiştir. 

3 — İdarenin mezkûr sene bütçesine mevzu 
tahsisattan sarfedihneyip bakiye kalan 61 924 
lira 93 kuruş imha edilmiştir. 

4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

5 ~— Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye ve 
Nafıa vekilleri memurdur. 

16 -V-1931 
Bş. V. Ad. V, M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V . Ha. V. V. Mal. V. 

8. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

yazılışına benzemesi için madde numaraları de-
suretile kabul ve kanun lâyihası Umumî heyetin 

İ • 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Çankırı îzmir Kayseri Kırşehir Kocaeli 
Rifat Hüsnü Osman Hâzim Sırrı 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Konjia ovası sulama idaresinin 1929 mali semsi 
hesabı kati kanun lâyihası 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin 
1929 malî senesi masarifi bitişik (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere (169 425) lira (7) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 192S senesi 
varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(161 592) lira (84) kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1928 senesi içinde 
sarfolunmayan ve (A) cetvelinde ayrı bir sütun
da gösterilen (61 924) lira (93) kuruş iptal olun
muştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkamını icraya 
Nafıa vekili memurdur. 



A - CETVELİ 

Muhassasatıtı nevi 
Ücurat 
Masarifi idare 
Alât ve edevatı fenniye ve inşaiye 
Kanallar ve imalâtı sairenin tamirat 
ve tathiratı mütemadiye masrafı 
Tamirat ve tathiratı esasiye ve yeni
den açılacak ve imal edilecek kanal
lar ve imalâtı sınaiye ve mebani in
şaat masrafı 
Masarifi gayri melhuza 
Geçen sene düyunu 

Yektin 

Muhassasat 
Lira 

71 000 
18 910 
7 000 

Sarfiyat 

Lira 

50 921 
13 060 

893 

K. 

73 
74 
86 

Sarfedilemeyip 
iptal olunan 
muhassasat 

Lira K. 

20 078 27 
5 849 26 
6 106 14 

20 000 15 953 4 047 

104 440 
5 000 
5 000 

31 350 

88 274 
250 

70 
1 6 9 4 2 5 

89 

85 
0 7 

16 165 
4 750 
4 929 

61 9 2 4 

11 

15 
9 3 

B CETVELİ 

Varidatın nevi 

Sulama ücreti 
Değirmen ve fabrikalar su ücreti 
Hasılatı müteferrika 
Bakaya tahsilatı 
Umumî bütçeden muavenet 

Yektin 

Bütçede yazılı 
muhammenat 

Lira 

139 100 
250 

2 000 
10 000 
80 000 

2 3 1 3 5 0 

Tahsilat 

Lira K. 

74 526 32 
0 

5 069 27 
16 997 25 
65 000 

161 592 84 


