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1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3— Sualler 
1 — Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, Da

rülfünun Edebiyat fakültesi talebesi tarafından 
müderrislere verilen çay ziyafetinde asistan Ni
hal Bey ile Edebiyat fakültesi reisi Muzaffer Bey 
arasında çıkan hâdise ve saireye dair Maarif ve 
tktısat vekâletlerinden şifahî sual takriri 55 

4 — Müzakere edilen maddeler 55 
1 — Devlet demiryolları ve limanlan umumî 

idaresinin 1927 yılı son hesabına dair yapılan 
mutabakat beyannamesi hakkında 3/234 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Devlet 
demiryolları ve limanlan umum müdürlüğünün 
1927 senesi hesabı katisi hakkında 1/114 numa
ralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası 55 

2 — Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresinin 1928 yılı son hesabına dair yapılan 
mutabakat beyannamesi hakkmda 3/235 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Devlet 
demiryollan ve limanlan işletme umum müdür
lüğü 1928 senesi hesabı katisi hakkmda 1/360 
numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası 56 

3 — Konya ovası sulama idaresinin 1928 malî 
senesi hesabı katisine mütedair mutabakat be
yannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/196 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Konya ovası sulama idaresinin 1928 senesi son 
hesabı hakkında 1/450 numaralı kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 56 

4 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1929 se
nesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyan-

Sayrfa 
namesinin takdim kılındığı hakkmda 3/218 nu
maralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile An
kara şehri imar müdürlüğünün 1929 senesi son 
hesabı hakkmda 1/515 numaralı kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 57 

5 — Yüksek mühendis mektebinin 1929 se
nesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyan
namesinin takdim kılındığı hakkmda 3/210 nu
maralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Yüksek mühendis mektebi 1929 senesi son he
sabı hakkmda 1/535 numaralı kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 57 

6 — îstamıbul darülfünununun 1929 senesi 
hesabı katisine mütedair mutabakat beyanname
sinin takdim kılındığı hakkmda 3/208 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile İstanbul 
darülfünununun 1929 senesi hesabı katisi hakkın
da 1/365 numaralı kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası 58 

7 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi büt
çesinde 20 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/578 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 58,60,67,67:70 

8 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1932 
senesi bütçesinde 8 500 liralık münakale yapıl
ması hakkmda 1/559, Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 22 800 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/566, Maarif ve
kâleti 1932 senesi bütçesinde 3 200 liralık mü
nakale yapılması hakkmda 1/568, Millî Müdafaa 
vekâleti 1932 senesi hava bütçesinde 36 641 lira
lık münakale yapılması hakkmda 1/569, Ziraat 
vekâleti 1932 senesi bütçesinde 14 700 liralık mü
nakale yapılması hakkmda 1/573, Bazı dairele
rin 1932 senesi bütçelerinde 112 150 liralık mü-



Sayrfa 
nakale yapılması hakkında 1/574 numaralı ka
nun lâyihalarile İdare heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1932 senesi bütçesine 23 800 liralık tah
sisat konulmasına dair 2/63, Büyük Millet 
Meclisi 1932 senesi bütçesinde 1 276 lira 83 ku
ruşluk münakale yapılması hakkında 2/64 ve Bü
yük Millet Meclisi 1932 senesi bütçesine 2 500 li
ralık tahsisat konulmasına dair 2/65 numaralı 
kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası 58:60, 

61,67,70:72 
9 — Tuz inhisarı idaresinin 1932 senesi büt

çesinde 15 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/492 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 60:61,62,67,72:75 

10 — Şûrayi askerî kanunu ile mezkûr kanu
nu muaddil kanunun tadiline dair 1/528 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 

mazbatası 61 
11 — Askerî muhakeme usulü kanununun 

34 üncü maddesinin değiştirilmesine ve 89 uncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/521 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye 
encümenleri mazbataları 61 

12 -r-* Askerlik mükellefiyeti kanununun 39 
uncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/524 
numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Ad

liye encümenleri mazbataları 62 
13 — 1 haziran 1929 tarih ve 1471 numaralı 

Sayrfa 
kanuna müzeyyel 1/418 numaralı kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 62 

14 — Askerî mektepler talebesile ihtiyat za
bit namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fev
kalâdeye dair olan kanuna müzeyyel 1/520 nu
maralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 62:63 

15 — 18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı 
kanunun tadili hakkında 1/267 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 63:66 

16 — Ankara otomatik telefon kanununun 
7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/422 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 66 

17 — Seyrisefain idaresince 1932 malî senesi 
zarfmda aktedilecek istikrazlara Maliye vekâle

tinin kefaleti mezuniyetine dair olan kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/572 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası 66 

18 — İsparta mebusu Kemal Turan Bey ve 
3 arkadaşmm, Türkiye afyon yetiştiriciler satış 
birliği hakkmdaki kanunun 1 inci muvakkat mad
desinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesi hakkın

da 2/67 numaralı kanun teklifi ve İktisat encü
meni mazbatası 66:67 

SABIK ZABIT HULÂSASI 

Azayi kiramdan bazı zevatm mezuniyetleri kabul 
edildi. Yüksek mühendis mektebinin, Anadolu - Bağ
dat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım ida
resinin, Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
ve Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 malî 
senesi hesabı katî kanun lâyihalarile Konya ovası su. 
lama idaresinin 1929 malî senesi hesabı katî kanun 
lâyihası müzakere ve kabul edildi. 

Köy kanununun bazı maddelerinin tadili hakkmda
ki teklifi kanunî dahi Hükümete havale olunduktan 
sanra perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil 
edildi. 

Reis Vekili 

Hasan 

Kâtip 
Çanakkale 

Ziya Gevher 

Kâtip 
Yozgat 

Avni Doğan 

2 HAVALE EDİLEN EVRAK 
Tezkereler 

1 — Türk tebaasile İran tebaasının evlenmeleri 
hakkmdaki memnuiyetin muhafazasına dair olan 
24 eylül 12(30 tarihli nizamnameyi muaddil kanunun 
2 nci ve 3 üncü maddelerinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi (Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

Takrirler 
2 — Bursa mebusu Rüştü Beyin, Arzuhal encüme

ninin 4 - III. - 1933 tarih ve 252 numaralı kararının 
Umumî heyette müzakeresine dair takriri (Arzuhal 
encümenine) 

Mazbatalar 
3 — Afyon, Karahisar . Antalya demiryolunun in. 

şasi hakkında 1/540 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

4 — Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
liman ve rıhtım idaresinin 1927 malî senesi adi ve fev
kalâde bütçeleri hesabı katilerine mütedair mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/194 nu
maralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Anado
lu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıh
tım idaresinin 1927 senesi adi ve fevkalâde bütçeleri 
hesabı katileri hakkında 1/123 numaralı kanun lâyi
hası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 
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5 — 1932 senesi muvazenei umumiye kanununa 

müzeyyel 1/537 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — Evkaf umum müdürlüğünün 1928 senesi he
sabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakkında 3/213 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile Evkaf umum müdürlüğü 1928 
senesi hesabı katisi hakkında 1/361 numaralı kanun 
lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

7 — Fevzipaşa - Ergani hattının Elâzize bağlan
ması hakkında 1/546 numaralı kanun lâyihası ve Na
fıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

8 — Hükümetçe verilmiş dan imtiyazlara müteallik 
mukavelelerde yazılı vergi ve resim muafiyetlerinin 
meriyeti hakkında 1/501 numaralı kanun lâyihası ve 

Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 
9 — İsparta mebusu Kemal Turan, Bey ve 3 arka. 

daşmın, Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği hak
kındaki kanunun 1 inci muvakkat maddesinin 3 üncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında 2/67 numaralı ka
nun teklifi ve İktisat encümeni ımazbatası (Ruzna
meye) 

10 — Satılan mektep kitapları bedellerinden 39 798 
lira 97 kuruşun Maarif vekâleti 1930 senesi bütçesine 
munzam tahsisat olarak konulmasına dair 1/570 ve sa
tılan mektep kitapları bedellerinden 37 562 lira 69 ku
ruşun Maarif vekâleti 1931 senesi bütçesine munzam 
tahsisat olarak konulmasına dair 1/571 numaralı ka
nun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

KÂTİPLER 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 14,5 

REİS — Esat B. 
Avni Doğan B. (Yozgat), Ziya Gevher B. (Çanakkale) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — SUALLER 

1 — Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, Da
rülfünun edebiyat fakültesi talebesi tarafından 
müderrislere verilen çay ziyafetinde asistan Nihal 
Bey ile Edebiyat fakültesi reisi Muzaffer Bey ara
sında çıkan hâdise ve saireye dair Maarif ve İkti
sat vekâletlerinden şifahî sual takriri. 

REİS — Refik Şevket Beyefendinin Maarif 
vekâletinden bir şifahi sual takriri vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
22-m-1933 

Maarif ve İktisat vekilleri beylerden aşağıda
ki iki suale şifahen cevap verilmesini rica ede
rim: 

1 - Edebiyat fakültesi talebesi tarafından Is-
tanbulda Tokatlryanda bütün müderrislere veri
len çay ziyafetinde asistan Nihal Bey, Edebiyat 

fakültesi reisi Muzaffer Beyi dövmüş doğru mu
dur? 

Maarif vekâleti bu hâdiseyi nasıl anlamış ve 
ne yapmıştır? 

2 - Yüksek ticaret mektebi talebesi birleşerek 
hocalarına derslerinde daha iyi muvaffak olma
nın yolunu gösterecek ıslahat raporu tanzim 
etmişrler ve bunu da - hem de üç sene içinde ikin
ci defa olarak - müderrisler meclisine vermişler. 
Bu hâdisenin sebepleri, şekli, aldığı son vaziyet 
ve vekâletçe alman tedbirler nedir? 

Manisa mebusu 
Refik Şevket 

( Takrir sahibi burada yoktur sesleri). 
KEFİK B. (Konya) — Arkadaşımız namına 

takabbül ederiz, nizamname müsaittir efendim. 
(Olmaz, olmaz selseri). 

REİS — Diğer bir inikada talik ediyoruz 
efendim. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

REÎS — Bazı vekâletlerin mutabakat beyan
nameleri hakkındaki kanun lâyihaları vardır, 
onlara başlıyoruz efendim. 

1 — Devlet dmiryolları ve limanları umumî 
idaresinin 1927 yılı son hesabına dair yapılan mu
tabakat beyannamesi hakkında 3/234 numaralı 
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Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Devlet de
miryollan ve l i v) ardan umum müdürlüğünün 192? 
.senesi hesabı katisi hakkında 1/114 numaralı ka
nun lâyihan ve Divanı muhasebat encümeni maz
batan fi] 

REÎS — Heyeti umıroıiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? (Yoktur sesleri). 

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

Devlet demiryolları ve limanlan umumî ida
resinin 1927 mali senesi hesabı katı kanunu 

MADDE 1 — Devlet demiryollan ve liman
ları umumî idaresinin 1927 malî senesi varidatı 
bitişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere 
27 890 585 lira 62 kuruştur. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1927 senesi 
masarifi bitişik (S) cetvelinde gösterildiği üzere 
23 947 642 lira 52 kuruştur. 

EE.İS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — - Tahsisattan 1927 senesi içinde 
rarfolunmayan ve (îî) cetvelinde ayrı sütunda 
f; örteni on 8 902 Ö21 lira 1 kuruş iptal olunmuş
tur. 

EF.iS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
le:: ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun ahkâmını icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

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

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresinin 1928 yılı son hesabına dair yapılan mu
tabakat beyannamesi hakkında 3/235 numaralı Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresile Devlet demir
yolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 
1928 senesi hesabı katisi hakkında 1/360 numaralı 
kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası [2] 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim? (Yoktur sesleri) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme-

[1,21 92, 79 'numaralı matbualar zaptın so
nuna merbuttur . 

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresi
nin 1928 malî senesi katî hesap kanunu 

MADDE 1 — Devlet demiryollan ve liman
lan umumî idaresinin 1928 malî senesi masarifi 
bitişik ( A ) cetvelinde gösterildiği üzere 
33 240 610 lira 38 kuruştur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1928 senesi 
varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
34 939 430 lira 87 kuruştur. 

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

MADDE 3 — Tahsisattan 1928 senesi içinde 
sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayn bir sü
tunda gösterilen 20 857 389 lira 62 kuruş iptal 
olunmuştur. 

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 hükümlerni icra
ya Nafıa vekili memurdur. 

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

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — Konya ovası sulama idaresinin 1928 ma
li senesi hesabı katisine mütedair mutabakat be
yannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/196 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Konya ovası sulama idaresinin 1928 senesi son 
hesabı hakkında 1/450 numaralı kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası fil. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? ( Hayır sesleri ). 

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

Konya ovası sulama idaresinin 1928 senesi 
hesabı katî kanunu 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin 
1928 malî senesi masarifi bitişik (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere 130 271 lira 53 kuruştur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka^ 
bul edilmiştir. 

fil 80 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

- 5 6 -



I : 3 4 3 0 * 3 - 1 9 3 3 C : 1 
MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1928 senesi 

varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üze
re 104 599 lira 89 kuruştur. 

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

MADDE 3 — Tahsisattan 1928 senesi içinde 
sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayn bir sü
tunda gösterilen 39 293 lira 47 kuruş iptal olun
muştur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1929 sene
si hesabı katisine 7nütedair mutabakat beyanna
mesinin takdim kılındığı hakkında S/218 numara
lı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Ankara 
şehri imar müdürlüğünün 1929 senesi son hesabı 
hakkında 1/515 numaralı kanun lâyihası ve Diva
nı muhasebat encümeni mazbatası [İl 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1929 malî 
senesi hesabı katî kanunu 

MADDE 1 — Ankara şehri İmar müdürlüğü
nün 1929 malî senesi masarifi bitişik ( A ) cetve
linde gösterildiği üzere 462 494 lira 54 kuruştur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ankara şehri İmar müdürlüğü
nün 1929 malî senesi varidatı bitişik (B) cetve
linde gösterildiği üzere 443 378 lira 44 kuruştur. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1929 malî senesi 
içerisinde sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayn 
sütunda gösterilen 20 305 lira 46 kuruş iptal o-
lunmuştur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

fi 1 89 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmım icraya 

Dahiliye vekili memurdur. 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler 

Kabul edilmiştir. 
Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini reyi 

âlinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

.5 — Yüksek mühendis mektebinin 1929 senesi 
hesabı katisine mütedair mutabakat beyanna
mesinin takdim kılındığı hakkında 3/210 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Yük
sek mühendis mektebi 1929 senesi son hesabı 
hakkında 1/535 numaralı kanun lâyihası ve Di
vanı muhasebat encümeni mazbatası fil. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? ( Hayır sesleri ). 

Maddelere geçilmesini reyi âlinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yüksek mühendis mektebinin 1929 malî senesi 
hesabı katî kanunu 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebinin 
1929 malî senesi masarifi bitişik (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere 248 131 lira 47 kuruştur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr mektebin 1929 malî 
senesi varidatı bitişik (B) cetvelinde gösteril
diği üzere 282 963 lira 57 kuruştur. 

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

MADDE 3 — Tahsisattan 1929 senesi içinde 
sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayrı bir sü
tunda gösterilen 32 568 lira 53 kuruş iptal olun
muştur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmmı icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

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

fil 90 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
I buttur. 
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Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini reyi ı 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 — İstanbul darülfünununun 19°9 senesi he
sabı katisine mütedair mutabakat b e ı<ann etmesi- j 
nin leıkdinı kıb.ndıijı hakken ela 3/208 numaralı I 
Divanı muhasebat riyaseti t ez k er esile İstemimi 
Darülfünununun 1929 senesi hesabı kedisi hak
kında '1/365 numaralı kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat encümen^ mazbatası fi] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is- I 
teyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil- I 
meşini kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İstanbul darülfünununun 1929 mali senesi 
hesabı katı kanunu 

MADDE 1 — İstanbul darülfünununun 1929 
malî senesi masarifi (A) cetvelinde gösterildiği 
üzere 801 079 lira 26 kuruştur. 

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

MADDE 2 — Darülfünunun mezkûr sene 
umum varidatı (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
831 287 lira 26 kuruştur. 

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

MADDE 3 — Tahsisattan 1929 senesi içinde 
sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayrı bir sütun
da gösterilen 88 262 lira 74 kuruş iptal olun
muştur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maarif vekili memurdur. 

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

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

7 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi bütçe
sinde 20 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/578 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası İ2İ 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere 

11,2] 91,98 numaralı matbualar zaptın sonu
na merbuttur. 
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geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâletinin 1932 malî senesi büt
çesinde yirmi bin liralık münakale yapılması 

hakkında kanun 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekilliği 1932 se
nesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve 
maddeleri arasında 20 000 liralık münakale ya
pılmıştır. 

Zammedilen 
F. Lira 

696 Muvakkat tazminat 20 000 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini açık 
reye arzediyorum efendim. 

8 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1932 
senesi bütçesinde 8 500 liralık münakale yapılma
sı hakkında 1/559, Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğü 1932 senesi bütçesinde 22 800 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/566, Maarif vekâleti 
1932 senesi bütçesinde 3 200 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/568, Millî Müdafaa vekâleti 
1932 senesi hava bütçesinde 36 641 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/569, Ziraat vekâleti 
1932 senesi bütçesinde 14 700 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/573, Bazı dairelerin 1932 
senesi bütçelerinde 112 150 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/574 numaralı kanun lâyiha-
larile İdare heyetinin. Büyük Millet Meclisi 1932 
senesi bütçesine 23 800 liralık tahsisat konulma
sına dair 2/63, Büyük Millet Meclisi 1932 senesi 
bütçesinde 1 276 lira 83 kuruşluk münakale yapıl
ması hakkında 2/64 ve Büyük Millet Meclisi 1932 
senesi bütçesine 2 500 liralık tahsisat konulmasına 
dair 2/65 numaralı kanun teklifleri ve Bütçe en
cümeni mazbatası flj 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

fil 86 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

- 5 8 -
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1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 

merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına 
dair kanun 

MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei 
umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut 
cetvelde yazılı fasılları arasında 200 543 liralık 
münakale yapılmıştır. 

Büyük Millet Meclisi 
Zam 

F. Lira 
1 Aza tahsisatı 4 500 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Zam 

F. Lira 
2 Beynelmilel parlâmentolar itti

hadı ve ticaret kongrelerine 
iştirak edecek murahhaslar har

cırahı 6 270 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Zam 

F. Lira 
6 Mefruşat 10 000 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Zam 

F. Lira 
8 Müteferrika ve riyasetin tensibi

ne göre sarfedilecek gayri mel
huza 5 500 

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

Zam 
F. Lira 
9 İşletme 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Zam 

F. Lira 
14 ^Matbaa işletme masrafı 500 

REÎS- — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Zam 
F. Lira 
18 Tesisat ve demirbaş 300 

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

Başvekâlet 
.Zam 

F. Lira 
58 Tamir ve işletme 2 000 

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

Zam 
F. Lira 
63 Yevmiye ve işletme masrafı, me-

vaddı iptidaiye, pul ve posta ve 
sevk masrafı 3 726 

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

İstatistik umum müdürlüğü 
Zam 

F. Lira 
89 Müteferrika 150 

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

Maliye vekâleti 
Zam 

F. Lira 
126 Mefruşat 5 000 

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

Zam 
F. Lira 

128 Merkez müteferrikası 1 750 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Zam 

F. Lira 
133 Masarifi muhakeme 5 000 

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

Zam 
F. Lira 

134 Memurlar harcıraln 2 000 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Zam 

F. Lira 
154 Açık maaşı 12 000 

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

Zam 
F. Lira 

157 Millî saraylar masarifi umumiyesi 5 500 
BEİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Düyunu umumiye 

Zam 
F. Lira 

187 Ergani bakır madeni iştirak his
sesi ve faizi 50 000 

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

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
F. Lira 

436 Muvakkat tazminat 700 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

445 Harcırah 5 500 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

465 Açık maaşı 2 300 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka-

- 5 9 -
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bul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
F. Lira 

541 Ecnebi mütehassısları ve müte
hassıs muavini ve tercümanları 
ücretleri, memleket dahilinde azi
met ve avdet harcırahları ve se
yahat ve ikamet yevmiyeleri 3 200 

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

Ziraat vekâleti 
F. Lira 

657 Mefruşat 200 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

658 Kırtasiye 500 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ,,, Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

659 Merkez müteferrikası 400 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. _ Lira 

667 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı' 600 

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

676 Yüksek ziraat mektebi 13 000 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı 

F. Lira 
731 Maaşatı umumiye 20 000 

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

F. Lira 
736 889 numaralı kanun mucibince. 

hava mensubinine verilecek tah
sisat 14 883 

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

741 Bedeli icar 576 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

757 1930 senesi düyunu karşılığı 1176 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 

F. Lira 
798 Muvakkat tazminat 530 

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

800 Kırtasiye bedeli 100 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

804 Mükâleme bedeli 350 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

805 Ücretli muhabere ve makaleme 
masrafı 300 

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

815 Amele ücretleri ve ihtisas yev
miyeleri 21 520 

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

( Birinci madde tekrar okundu). 
REÎS — Birinci maddeyi reyi âlinize arzedi-

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — îkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Efendim, Devlet demiryolları hakkındaki 
münakale kanunlarına rey vermeyenler lütfen 
reylerini versinler. 

Birinci kanun hakkındaki rey toplama mua
melesi bitmiştir. 

9 — Tuz inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçe
sinde 15 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/492 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası fil 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz * is
teyen var mı? (Yok sesleri). Maddelere geçil
mesini reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden
ler. . . Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Tuz inhisan idaresinin 1932 malî senesi bütçe
sinde münakale yapılması hakkında kanun 

1 — Tuz inhisan idaresinin 1932 malî senesi 
bütçesinin merbut cetvelde yazılı f asıllan arasın
da 15 000 liralık münakale yapılmıştır. 

Zam 
F. Lira 
2 Memurlar harcırahı 15 000 

REÎS — Birinci maddeyi fasılla beraber 

fi] 93 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

60 
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kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

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

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini açık 
reye arzediyorum. 

10 — Şûrayı askerî kanunu ile mezkûr kanu
nu muaddil kanunun tadiline dair 1/528 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 
mazbatası fil. 

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

Maddelere geçilmesini reyi âlinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
lere geçilmesi kabul dilmiştir. 
636 sayılı Şûrayi askerî kanununun 4 üncü 

maddesinin tadili hakkında kanun 
MADDE 1 — 636 sayı ve 22 nisan 1341 ta

rihli Şûrayi askerî kanununun 4 'üncü maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Âli Şûrayi askerî 
her sene şubat aymm başında ve Reisicumhu
run veya Büyük Erkânıharbiye reisinin ve Mil
lî Müdafaa vekilinin lüzum göreceği her zaman 
toplanır. 

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

Birinci maddeyi reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — îkinci maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanun lâyihasının ikinci müzakeresine ge
çilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11 — Askeri muhakeme usulü kanununun 34 
üncü maddesinin değiştirilmesine ve 89 uncu mad
desine bir fıkra ilâvesine dair 1/521 numaralı ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encü
menleri mazbatalar» J2İ 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın-
[1,2] 69 a ilâve ve 81 numaralı matbualar 

zaptın sonuna merbuttur. 
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da söz isteyen var mı efendim? Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Askerî muhakeme usulü kanununun 34 üncü 
maddesinin değiştirilmesi ve 89 uncu madde

sine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 1631 sayılı askerî muhakeme 

usulü kanununun 34 üncü maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 
Askerî adlî hâkim Askerî adlî hâkim veya 
ve memurlann yal- memurlann muhakemeleri 
nız veya zabitlerle maaşça muadilleri olan za-
birlikte tâbi olduk- bitlerin tâbi olduğu man
ian mahkeme kemede görülür. 

Zabitlerin bunlarla işti
raki halinde mahkeme, 
rütbe, sınıf ve derecesi 
büyük olan maznuna göre 
kurulur. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim? Maddeyi aynen kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr 1631 sayılı kanunun 
89 uncu maddesinin sonuna aşağıda yazılı fıkra 
ilâve edilmiştir: 

Millî Müdafaa vekili hukuku âmme davası aç-
mak için âmiri adlilere emir verebilir. Âmiri 
adlî de ilk tahkikatın açılmasını emreder. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? 

SAÎT AZMÎ B. (Kayseri) — Millî Müdafaa 
vekili hukuku âmme davası açmak için âmiri 
adlilere emir verebilir. Bu cümleden sonra 
bir (bunun üzerine) ibaresi ilâve edilecektir. 

REİS — Demek ki (bunun üzerine âmiri adlî 
de ilk tahkikatın açılmasını emreder) şeklinde 
olacaktır. 

Encümenin bu hususta bir teklifi var mı efen
dim? 

SAÎT AZMÎ B. — Zaten encümen namına tek
lif edij^orum. 

REÎS — O halde tashih veçhile ikinci madde
yi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

îkinci müzakeresine geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . îkinci müzakeresine bilâ
hare geçilecektir. 

Münakale hakkında reylerini vermeyenlerin 
lütfen reylerini vermelerini rica ederim. 
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12 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 39 

uncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/524 
•numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa re Ad
liye encümenleri mazbataları- fil 

REİS — Kanun lâyihasının heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 39 uncu 
maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1111 numaralı askerlik mükel
lefiyeti kanununun 39 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Numaralı veya numarasız asker edilmiş efrat
tan askere girmezden evvel hapsedilmiş olanlar 
hapisten çıkıncaya kadar sevkedilmezler. Askere 
girmezden evvel yaptıkları suçlardan dolayı u-
mumî mahkemelerce altı ay ve daha az hafif ha
pis, hapis veya para cezasından çevrilme hapse 
mahkûm olupta hükümleri askerde iken bildiri
lenlerin hapislikleri terhisleri zamanına bırakılır. 
Bunlar terhislerinde cezalan çektirilmek üzere 
kıta veya müesseselerinde mahallî cumhuriyet 
müddeiumumiliklerine teslim edilirler. Mahkû
miyetleri altı aydan fazla olanlar hapisliklerini 
umumî hapishanelerde geçirmek ve tahliye edil
dikten sonra geri kalen askerliklerini tamamla
mak üzere keza bulundukları mahallin Adliye
sine teslim olunurlar. 

İnfazları geri bırakılan mahkûmiyetler için 
müruru zaman cereyan etmez. 

REİS — Birinci madde hakkında söz iste
yen var mı? 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA SAİT AZ
Mİ B. (Kayseri) — Burada da bir tashih var 
efendim; « müesseselerinde mahallî Cumhuriyet 
müddeiumumiliklerine teslim edilirler» cümlesi, 
« müesseseleri tarafından mahallî » olacak. 

REİS — Maddeyi tashih veçhile reye arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanunun ikinci müzakeresine geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

fi] 82 numaralı- matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Münakaleler hakkındaki üçüncü kanun lâyi

hasına rey vermeyenlerin lütfen reylerini verme
lerini rica ederim. Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

13 — 1 haziran 1.929 tarih ve 14.71 numaralı 
kanuna müzeyyel 1/118 numaralı kanun lâyiha
sı ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri maz
batalar} fil. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı efendim? 

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

29 mayıs 1929 tarih ve 1471 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Ahaliye ait olup seferberlik ve 
kısmî seferberlik haricinde ücretle askerî hiz
metlerde kullanılmakta iken müsademe esna
sında eşkıya tarafından kaçırılan veya öldürü
len hayvanlar ile tahrip edilen veya kaçırılan 
nakil vasıtaları 29 mayıs 1929 tarih ve 1471 nu
maralı kanunun ikinci maddesi mucibince Dev
let tarafından ödenir. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... • Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanım neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Millî Mü
dafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanun lâyihasının ikinci müzakeresine ge
çilmesini reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

/•/ — Askerî mektepler tcdebesile ihtiyat za
bit namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fev
kalâdeye dair olan kanuna müzeyyel 1/520 nu
maralı kanım lâyihası ve Millî Müdafaa ve Büt
çe ırncümenleri mazbataları [2j. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı efendim? 

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

Mekâtibi askeriye talebesile ihtiyat zabit nam
zetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkalâ

deye dair olan 357 numaralı kanuna 
zeyil kanun 

I MADDE 1 — Askerî tıbbiye mektebinin ih-
i j 

fi, 2] 83 ve 84 numaraalt matbualar zaptın 
S sonuna merbuttur. 
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zarî talebesi de birinci sınıf maaşını alır. Ec
zacı ve kimyager ve dişçi talebe bulundukları 
sınıfların maaşlarını alırlar. 

REİS — Birinci madde hakkında söz 
var mı efendim? Maddeyi reyi âlinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

REÎS — ikinci maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın ikinci müzakeresine geçilmesini 
kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

15 — 18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı 
kanunun tadili hakkında 1/267 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları flj 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz var mı? 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, bu 
kanunla istihdaf edilen gaye, orduya matlup ev
safta binek hayvanı temin etmektir. Yalnız 
esbabı mucibe okununca kanunun bu gayeyi te
min ettiğinden bihakkın şüphe etmemiz icap 
eder. 

Bir defa, Vekil Beyefendiden bir şey soraca
ğım. Bu kanun 1927 senesinden beri meriyülicra 
olduğu halde 1931 3enesinde 3761 binek hayvanı 
varmış. Orduda bu seneki miktar, 830 za inmiş. 
Şu halde ordudaki binek hayvanlarının azalma
sına, inmesine sebep, yalnız bu kanun değildir. 
Bu kanun meriyette bulunduğu zaman 3761 hay
van varmış, bilâhare bu miktar tenezzül etmiş. 
Birinci sualim budur. 

îkinci sual: Bu kanunla 261 hayvan temin 
edilecek. Acaba ordumuz için lâzımgelen kuv
vet, bu şekilde kaç sene zarfında temin edilebi
lir? Binaenaleyh bu kanunla memul edildiği de
recede istifade edilmeyecek demektir. 

Sonra, diyorlar ki, şimdiye kadar arabalar 
vardı, bu arabaları kaldıracağız, aşağı yukarı bu 
masraf bütçenin nısfından fazlasını tutuyor, yani 
bütçeye bar olacak değildir .... Bu kanunda yal
nız binek hayvanlarının ne suretle miriden iaşe 
edileceğini görüyoruz. Fakat arabaların kaldırı
lacağına dair bir fıkra yoktur. 

Sonra Müdafaai Milliye encümeni çok iyi 
bir noktaya temas etmiştir ve demiştir ki; ku-
vayı askeriye arasında sınıf farkı gözeterek 

Fi 1 85 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

yalnız bir kısmım bu iıaktan müstefit etmek 
doğru değildir. Bunun neticesi, diğerlerinde in
kisarı tevlit eder ve maksat hâsıl olmaz. Hakika
ten kanunlarda halkça en ziyade nazan itibara 
alınan, müsavi muameledir. Aksi takdirde mu
hakkak zararlı olur. 

Elyevm ellerinde binek hayvanları bulundu
ran nakliye ve topçu zabitleri kendilerinin ka
nun harici bırakıldıklarını görürlerse bu hayvan
ları kendi paraları ile beslemekten hakikaten 
imtina etmezler mi? 

Bunun için seyyanen tatbik edilmesini ve 
bütçe dolayısile vaziyetin idaresinin Müdafaai 
Milliye vekâletine bırakılmasını Millî Müdafaa 
encümeni teklif etmiştir. Ya bu teklifi kabul et
melidir, veyahut doğrudan doğruya hepsi kaldı
rılmalıdır. Yukarıda arzettiğim gibi tadili teklif 
olunan kanunun, binek hayvanlarının azalma
sında müessir olmadığım 1927 den 1931 senesine 
kadar geçen zamanki miktardan anlayoruz. Bu 
cihetle, bu esbabı mucibeye göre kanunu daha iyi 
bir şekle ifrağ etmek lâzımgelir kanaatindeyim. 
Binaenaleyh encümenlere iadesi suretile tekem
mülünü teklif edeceğim. 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ZEKÂÎ B. (Di
yar bekir) — Efendim, burada arzettiğimiz şey, 
zabitamn zatî binek hayvanlarının Devletçe ia
şesi meselesidir. Kendi paralarile satın alacak
ları zatî hayvanlarının Devletçe iaşesi mevzuba
histir. Şüphesiz kolaylıkla kabili tefehhümdür ki 
zabitamn bu suretle kendi paralarile tedarik et
mekte muhtar oldukları zatî binek hayvanları, 
bazan çok, bazan az olabilir. Nihayet kendileri
ne ait maldır. Şimdiye kadar mevcut kanuna 
göre kıtada bulunan zabitamn zatî binek hayvan. 
lan Devletçe iaşe ediliyordu. Halbuki geride 
bulunan zabitamn zatî /binek hayvanlarının Dev
letçe iaşesine imkân yoktu. Binaenaleyh heves 
edip hayvan alan zabit arkadaşların geriye ge
lecekleri zaman hayvanlarının Devletçe iaşe 
edileceğine kanunen imkân olmadığım görerek 
kıtada bulunduktan zamanlarda dahi zatî hay
van tedarik etmek gibi ordu ve binicilik noktai 
nazarından ışayanı iltizam olan bir vaziyeti he
vesle temin etmeleri kabil olmuyor. Bundan do
layı düşünüldü ki hiç olmazsa zabitan içerisinde 
binicilikle alâkadar olan süvari ve erkânı harp 
zabitleri ve erkân - bütçe dolayısile heyeti umu-
miyesine teşmil kabil olmazsa sırf bunların ol
sun - geride bulundukları zamanlarda dahi bi
nek hayvanlan Devletçe iaşe edilsin. Bunlann 
adedi kadro mucibince 260 tır. Bütçeye külfeti 
dahi hesap edilerek tahminen 53 000 lira rad
desinde bir masrafı mucip olacağı anlaşıldı. Sü
vari zabitlerinin ve zaten harpçilikle meşgul 
olan erkânı harbiye zabitlerinin, kitadan geri 
almdıklan sırada, kendilerine ait olan binek 
hayvanlannın Devletçe iaşesini temin için büt
çeden ayrılacak masrafın böyle 53 000 liradan 
ibaret olduğu nazan itibara alındı. Vekâletçe; 
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geçen sene erkân rütbesindeki ümeranın aldık-
lan arabaların tayyi ile oradan yapılacak tasar
rufla bunun karşılanması, bütçenin zarureti nok
tasından derpiş edilerek böyle teklif edilmiştir. 
Geçen sene encümeniniz kadroları tetkik eder
ken buradaki erkân arabalarının tayyedilmesi 
muvafık olmayacağını mütalea ederek kadroları 
kemafissabık ipka etti. Kanunun bu seneki mü
zakeresinde ise süvari zabitlerinin ve erkânı 
harp zabitlerinin geri hizmetlerde bulundukları 
sırada zatî hizmetlerinden bu hayvanların ayrıl
mamasını ve yapılacak masrafın da 50 000 lira
dan ibaret olduğu görülerek, kabili idare oldu
ğu düşünüldü. Bu kısmı, arabalardan tamamile 
ayırarak; bu, aynca bir kadro meselesidir di
yerek ve süvari zabitlerile, erkânı harp zabit
leri binek hayvanlarının iaşesi hususunda bütçe
ye mal olacak 50 000 lirayı gerek Bütçe encü
meniniz, gerekse Hükümet pek fazla bulmaya
rak, kanun lâyihasını huzuru âlinize getirdi. Millî 
Müdafaa encümeniniz üç sınıf ve binicilikte me-
lûf olmaları lâzım olan bu zabitanın zatî binek
lerinin iaşesini Millî Müdafaa bütçesinde kabili 
idare gördü. 

Yine beyefendinin suallerine cevaben arzede-
yim ki; Millî Müdafaa encümeniniz bu esası 
kabul etmekle beraber, daha vâsi manada ola
rak maddei kanuniyeyi (Bütün zabitan geride 
kaldıkları zaman zatî binek hayvanları için Dev
letten iaşe bedeli almak hakkına maliktir. Fa
kat, bütçenin istitaatine göre her sene kadro
sunu da Millî Müdafaa vekâleti tahdit eder) 
şeklinde kabul etmişti. 

Bütçe encümeni bu şekli tadil ederek, yani 
ileride bütçeye ne kadar masraf tahmil edeceği 
belli olmayan bir kanun yapmaktansa Hükü
metin malûn olan 50 - 53 bin liralık, masraf 
tahmil eden teklifini ancak bu sınıflara tahsis 
ederek kabul etmiştir. Bunun ileride diğer sı
nıflara da teşmili için hiç bir mâni yoktur. 

ABDÜLHÂK B. ( Erzincan ) — Reis Bey, 
bir sual soracağım. 

REİS — Buyurun efendim. 
ABDÜLHÂK B. ( Erzincan ) — Efendim, 

erkâniharp zabitam her sınıfta bulunuyor. Er
kânı askeriyeden süvari zabitlerinden maada 
gene atlı sınıftan olmak üzere topçu zabitam 
da vardır. Bu vaziyet karşısında bunlar hay
vanlarım satmak mecburiyetinde kalacaklardır. 
Bunların arasında ikilik olması bence muvafık 
değildir. Çünkü her ikisi de binicidir. Bunun 
için bir şey düşünülmüyor mu? 

M. M. V. ZEKÂ! B. ( Diyarbekir ) — E-
fendim, Millî Müdafaa encümeni ile Bütçe en
cümeni arasında bu kanunun metnini tanzim 
hususunda bir ihtilâf vardır. Maamafih Heyeti 
Celile nasıl tensip ederse biz de onu kabul ederiz. 

Yalnız smıflarm miktarı arttıkça, Hükü
metin, atlarım iaşe ettireceği sınıflar çoğaldık
ça bütçeye yüklenecek olan masraf yekûnu da 
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, I o nisbette kabaracaktır. Millî Müdafaa encii-
I meninin teklif şekli: Bilûmum zabitanın sınıf 

tefriki olmaksızın hepsinin, kıtada olduğu 
I gibi, zatî bineklerinin Devletçe iaşesi hakkım 

bahşeder bir şekildedir. Birinci fıkra ile bu 
hakkı bahşettikten sonra, ikinci fıkra ile deni
yor ki: Bütün zabitanın iaşe hakkı vardır am
ma, bu da bütçenin istitaatine göre her sene 
vekâletçe yapılacak kadroda bunların miktarı 
gösterilecektir. Binaenaleyh Millî Müdafaa 
encümeninin şekli teklifi, bütün zabitanın zatî 
binek hayvanlarının Hükümetçe iaşesinin kabu
lü demektir. Şu halde bu tarzı teklif, hepsinin 
kıtada olduğu gibi geriye geldikleri zaman da 
zatî binek hayvanlarının Hükümetçe iaşesidir. 

Kanun kıtadakilere müsaade ediyor. Geriye 
geldikleri zaman da hepsinin zatî binek hayvan
larının Devletçe iaşesi hususu ise, kadroda mev
cut olanların hepsi zatî hayvanlara malik olsalar 
ve bunların hepsini Hükümet beslerse 250, 300 
bin lira kadar bir masraf icap eder. Hepsinin de 
derhal hayvan tedarik ve iaşe ettirecekleri tabu 
varit değildir. Heyeti Celile nasıl tensip ederse 
öyle olur. 

M. M. ENCÜMENİ REÎSÎ İHSAN PŞ. (Gire
sun) — Efendim, M. M. encümeninin noktai na-

zaıını mazbatamızda arzetmiştik. Esasen, bu ka
nunun gelmesine saik olan fikir, kıtada zatî bi
nek hayvanına sahip olup ta geri hizmetlere 
geldikleri zamanlar, eldeki binek hayvanlarının 
elden çıkanlmamasıdrr. Çünkü hayvanlarının 
Devletçe iaşesi yalnız kıtada bulunmakla meşrut
tur. Esbabı mucibede yazılıyor ki, kadro, kıta 
başmda 3671 hayvana lüzum gösteriyor. Fakat 
hairikatta kıta başında 830 hayvan beslenebili
yor. Bu ne demektir? Kıta başında bulunanların 
bir çoğu zatî binek hayvanlarından mahrumdur
lar. Çünkü zatî binek hayvanlarının alınması 
mecburî değildir, ihtiyaridir. Kanunun kastı, 
geride binicilik kabiliyetinin muhafaza edilmesi 
ve hem de zatî hayvan besleyenlerin adetle
rinin çoğalması ve kıtadan geriye gelen zabita
nın bu haktan istifadesini temin etmektir. 

Kıtada zatî hayvana sahip olanlar tabiî 
müşkülâtından dolayı elindeki hayvanı satıyor
du ve bu da ordu aleyhine bir zarar idi. tşte 
encümeniniz bu mülâhazalara binaen yani 3671 
zatî binek hayvanı olması lâzımgelirken filen 
830 olduğunu görmesi üzerine geride bulunup ta 
zatî binek hayvanını elden çıkarttırmamak, ia
şesini temin etmek için encümeniniz, madem
ki 3600 küsur kadro mevcut iken beslenmiyor. 
O halde geride bulunacak zabitan da azdır ve 
zatî binek hayvanların rakipleri ziyade olsun 
diye mazbatada ve kanunun diğer bir madde
sinde bu suretle arzettik ve her sene Müda-
faai Milliye, bütçe vaziyetini nazarı itibare 
alarak bir tertip yapar. Bu rakamın haricine 
çıkılmasın. Bu suretle geride bulunan zabit
ler binek hayvanlarım beslemiş olurlar. Ge-
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ildeki sunufu askeriyeden yüzbaşıdan yukarı 
olanların zatî binek hayvan almağa haklan var
dır. Bir kısmına şimdi bu kanun mucibince 
yani erkana, paşalara, erkâniharplere, süva
ri zabitanma veriliyor. Diğer sınıflara verilmi
yor. Biz bir ikilik olmasını muvafık görmedik. 
Kendi ihtiyarile binek hayvanı almış olan za-
bitana bu şekilde bir muameleyi muvafık gör
dük. Maamafih Heyeti Celile nasıl muvafık gö
rürse öyle olur. 

MÜKERREM B. ( İsparta ) — Buyuruyor
sunuz ki, süvari sınıfına, erkâmharbiye zabi
tanma hayvan iaşe bedeli vermek... 

M. M. E. REÎSÎ ÎHSAN Pş. — Geri hizmet
te... 
MÜKERREM B. ( Devamla ) — Evet, geri 

hizmette. Şimdi zati âliniz buyuruyorsunuz ki, 
erkâniharbiye zabitlerile süvari zabitlerine ve-
rilipte diğerlerine meselâ topçu zabitlerine 
verilmezse arada ikilik hâsıl olmaz mı? Halbu
ki zati âliniz tayin ve tahdit salâhiyetini Müda
faa! Milliye vekâletine veriyorsunuz. Vekâlet 
te bazılarına verip bazılarına vermezse yine iki
lik olmaz mı? 

M. M. E. REÎSÎ ÎHSAN Pş. ( Giresun ) — 
Efendim, kadroda 3 600 küsur zatî binek mev
cudu olması lâzım. Halbuki bunun ancak 830 u 
vardır. Tasavvur edilmez ki geri hizmette bu
lunan zabitan birden bin hayvan tedarik et
miş olsun. Biz geri hizmette bulunupta zatî 
binek hayvan kullanacakların hemen bine, iki 
bine varacağım zannetmiyoruz. Maamafih He
yeti Celile nasıl kabul ederse öyle olur. 

MALÎYE V. ABDÜLHALÎK B. ( Çankırı ) 
— Müdafaai Milliye encümeninin teklifi kabul 
edildiği takdirde bu seneki yani 1933 Müdafaai 
Milliye bütçesinden 400 İrin lira çıkarmak lâzım-
gelir. Eğer Müdafaai Milliye vekâleti bunu 
kendi bütçesi içinden idare edebdlecekse ka
bul buyurulsun, yoksa bir varidat bulmak lâ-
zımgelir. Bu, kabul edildiği takdirde beheme
hal bir varidat bulmak lâzımgelir. Çünkü 
karşılığı yoktur. Müdafaai Milliye bütçesi 
tamam olarak miktar üzerinden yapılıyor. 
Bu, kabul edilirse barka bir yerden 500 bin 
lira kesmek lâzımgelir. Bu mesele evvelâ Şû-
rayi askerice tetkik edildikten sonra Hükümete 
şevke dil iniş, Hükümet te buraya sevketmiştir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( îzmir ) — Efendini, 
bu kanuna lüzum yoktur; sonra başka bir şey 
daha tebarüz ettirmek istemiştim. Arabaların 
kalkacağım ve onlarca masrafı ile bu masraf 
temin edileceğini söylediler. Halbuki arabalar 
olduğu gibi kalacaktır. Çünkü onun hakkında 
kanun vardır. Einaenaleyh masraf iki ola
caktır. 

MÎLLÎ MÜDAFAA 7EKÎLÎ ZEKÂÎ B. (Di-
yarbekir) — Efendim, arabalar duruyor. Millî 
Müdafaa kadı-osuna dahildir ve Bütçe encümeni 
bu sene tatbik edilmekte olan kadroları bu şe

kilde tasdik etmiştir. Gelecek seneye ait olan 
tatbikata gelince: bu kadrolar Bütçe encümeni
nin tasdikından sonra tahakkuk edecek şekle 
göre Heyeti Celilenize arzedilecektir. Bu günkü 
vasiyet böyledir. Fakat, yarınki vaziyet kadro
ların tetkik ve tarzı tasdikma tâbi olacaktır. 

Bizim teklifimiz Bütçe encümeni ile beraber 
olarak bütçeye nihayet 50 000 lira kadar bir 
masraf tahmil eden üç sınıf zabitanın, binicilik
le alâkadar oian zabıtanın geri hizmete alındıkla
rı zaman da zati binek atlarının iaşesinin temini
ne dairdir. Heyeti edilenin bu suretle tasdikr-
na arse.ieri.rn. 

REİS —Başka söz isteyen var mı efendim? 
(Yoktur sesleri). 

KÎTAPÇI HÜSNÜ B. (îzmir) — Reddine 
dair bir takrir vereceğim efendim. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim bu 
takrire lüzum yoktur. Maddelere geçilmesi kabul 
edilmediği takdirde reddedilmiş addedilir, 

REİS — Efendim, evvelâ, müzakerenin kifa
yetini reyi âlinize arzediyorum. Müzakereyi ka
fi görenler lütfen el kaldırsın ... Görmeyenler ... 
Müzakere kâfi görülmüştür efendim. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı kanu
nun tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 22 teşrinievvel 1339 tarih ve 
360 numaralı kanunun beşinci maddesini tadil 
eden 18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı ka
nunun birinci maddesi aşağıda yazılı şekilde 
tadil edilmiştir: 

Vakti hazarda kıtaata memur ve hakkı rü-
kûbe malik bulunan bölük kumandanından iti
baren müşüre kadar ( müşür dahil ) zabitlerle 
kıtaat harici geri hizmet ve teşkilâta memur 
erkân, erkânıharp ve süvari zabitlerinden hak
kı rükûbe malik bulunanların zatî birer binek 
hayvanları Hükümetçe iaşe olunur. 

REÎS — Madde hakkında bir mütalea var mı 
efendim? 

HALÎL B. (îzmir) — Bütçe encümeninin 
maddesidir değil mi efendim? 

REÎS — Evet efendim. 
Bir söz olmadığına göre bu maddeyi reyi âli

nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
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Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının ikinci müzakeresine ge
çilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16 — Ankara otomatik telefon kanununun 
7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/422 nu
maralı kanun lâyihan ve Dahiline ve Bütçe encü
menleri mazbataları fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? 

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

876 numaralı Ankara şehri otomatik telefon ka
nununun muaddel 7 inci maddesine bir fıkra 

ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — 876 numaralı Ankara şehri 

otomatik telefon kanununun muaddel 7 nci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

Gümrük muhafaza umum kumandanlığına 
dört ve kumandanının evine bir telefon konulur 
ve bu telefonlardan haricî tesisat ve mükaleme 
bedeli alınmaz. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — İkinci maddeyi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye vekili memurdur. 

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

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

17 — Seyrisefain idaresince 1932 mıalî senesi 
zarfında aktedilecek istikrazlara Maliye vekâleti
nin kefaleti mezuniyetine dair olan kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/572 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası flj 

REÎS — Bu kanun lâyihası hakkında bir 
müstaceliyet takriri vardır efendim. 

Buyurun Celâl Beyefendi. 
İKTİSAT VEKÎLÎ MAHMUT CELÂL B. 

(İzmir) — Efendim; kanun, evvelce kabul edi
len diğer bir kanuna bağlı bir mahiyettedir. Bu 
itibarla Heyeti umumiyeden müstacelen müza
kere ve kabulünü rica ederim (Kabul sesleri). 

REİS — Takriri okuyalım efendim. 

flj 88 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

- İ & 3 3 C : i 
I Yüksek Reisliğe 

Ruznamenin 8 inci ve 9 uncu fıkralarındaki 
kanunların esbabı mucibesini şifahen arzeyledi-
ğim veçhile müstacelen müzakeresini arz ve tek
lif ederim efendim. 

İktisat vekili 
Mahmut Celâl 

REİS — Okunan takriri reyi âlinize arzedi-
yorum efendim. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. Kabul edilen takrire 
göre ruznamenin 8 ve 9 uncu maddelerini müs
tacelen müzakere edeceğiz efendim. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Seyrisefain idaresince 1932 malî senesi zarfında 
aktedilecek istikrazlar hakkındaki 2093 numaraiı 

kanunun ikinci maddesinin tadiline dair 
kanun 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresince 1.932 ma
lî senesi zarfında aktedilecek istikrazlara Maliye 
vekâletinin kefaleti mezuniyetine dair olan 12 
kânunusani 1933 tarih ve 2093 numaralı kanunun 
ikinci maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edil
miştir : 

« Birinci maddede yazılı istikrazların tutarı 
idarenin 1932 malî senesi varidat kısmında açı
lacak bir fasla irat kaydolunarak bundan 
232 000 lirası İskenderiye yolunun verdiği açık
la İzmir - Antalya ara postasının vereceği açık 
karşılığına ve geri kalan kısmı da idarenin büt
çe ve adi emanet hesaplarında mukayyet Ereğli 

I kömür şirketinin müterakim borcuna tediye olu
nur. ' 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? Maddeyi reyi âlinize arzediyorum, ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

18 — İsparta mebusu Kemal Turan Bey ve 
3 arkadaşının, Türkiye afyon yetiştiriciler satış 
birliği hakkındaki kanunun 1 inci muvakkat mad
desinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
2/67 numaralı kanun teklifi ve İktisat encümeni 
mazbatası fi] 

fi] 100 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

66 -
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REİS — Efendim, bu kanunun 4a müstaceli

yetle müzakeresi ayni takrirle kabul buyurul-
muştu. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Yoktur sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye afyon yetiştiriciler birliği hakkındaki 
2061 numaralı kanunun 1 inci muvakkat mad
desinin 3 üncü fıkrasının tadiline dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye afyon yetiştiriciler 
birliği hakkındaki 2061 numaralı kanunun 1 inci 

muvakkat maddesinin 3 üncü fıkrasındaki 1 ni
san 1933 tarihi 1 haziran 1933 olarak tadil edil
miştir. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Yoktur sesleri) maddeyi kabul buyu
ranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 nisan 1933 tarihin
den muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Adliye, iktisat ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Münakalât hakkındaki kanun lâyihalarına 
verilen reylerin neticelerini arzediyorum efen
dim: 

Millî Müdafaa vekâletinin 1932 malî senesi 
bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasına (168) zat reye işti
rak etmiş ve kanun (168) reyle kabul edilmiştir. 
Muamele tamamdır. 

1932 senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut (bütçelerde bazı tadilât yapılmasına dair 
olan kanun lâyihasına (171) zat reye iştirak et
miş ve kanun (171) reyle kabul edilmiştir. Mu
amele tamamdır. 

Tuz inhisarı 1932 malî senesi bütçesinde mü
nakale yapılması hakkındaki kanun lâyihasına 
(168) zat rey vermiş ve kanun (168) reyle kabul 
edilmiştir. Muamele tamamdır. 

Ruznamemizde müzakere edecek başka mad
de kalmadığından cumartesi günü saat 14 te top
lanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,25 

Millî Müdafaa vekâ le t in in 1 9 3 2 m a l i senes i b ü t ç e s i n d e 2 0 0 0 0 l i ra l ık müna
ka le yap ı lmas ı h a k k ı n d a k i k a n ı m a ver i l en r e y l e r i n net iees i 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B. 

Afyon Karahisar 
îzzet Ulvi B. 

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

Amasya 
Esat B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
16S 
168 

0 
0 

146 
3 

/ Kabul edenler J 

İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Gavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Baht, 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
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Esat B 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
ismail Kemal B. 
îsmet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

JHyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zckâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr, Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Km in B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 

I : 3 4 

Münir B. 
Gümüşane 

Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

tçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
AH Rana B. 
Halil Etem B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

tzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 

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

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 

3 0 - 3 - 1 9 3 3 C : 1 

Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
S i m B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
îrfan Ferit B 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 

İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Eme 
Ali B. 
Atrf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfı Raşit B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
'îehçot B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrr B. 

Zonguldak 
Hasan B. 
Rifat B. 

- 6 8 -



I : 34 30-3-1983 C : 1 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (I. A.) 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. 
îbrahim Yürük B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
îbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
HaJit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Refet B. (R. V.) 
Cebelibereket 

Naci Pş. 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. (Mezun ) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Edirne 
tFaik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
(Mezun) 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. (Mezun) 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akç-uraoğlu Yusuf B. 
Alâettin Cemil B. > 

Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
ibrahim Tali B. (Mezun) 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nafiz B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Reşit B. 

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

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
îbrahim Süreyya B. 

Konya 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
tsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Tali ir B. 
Yakup Kadri B. 

Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıhcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet îhsan B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. (Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
îbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
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îasan B. (R. V.) 
Urfa 

xli Saip B. 

I : 3 4 
M. Emin B. 

Van 
Münip B. 

3 0 - 3 - 1 9 3 3 C : 4 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Esat B. 

Halil B. 
Eagıp B 

1932 mali senesi muvazene! ıımtıuıtye kanununa merbut bütçelerde bazı 
ladilAt yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanım kabul edilmiştir. ) 

Adana 
Ali Münif B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 

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

Amasya 
Esat B. 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B, 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
îsmail Hakkı B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

/ Kabul 

Memet Cavit B. 
Muzaffer B, 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaatt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
îsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
tlasan Basrı B. 
îbrahim B. 
S&ci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

317 
171 
171 

: 0 
0 

143 
0 

edenler J 

Ziya B. 
Çorum 

Bekir Karamemet B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Emin B. 
Gazi Antep 

Şahin B. 
Giresun 

Hakkı Tank B. 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

îzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
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Kitapçı Hüsnü B. 

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

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Sırrı B. 
Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 
tfuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

İrfan Ferit B. 
Mersin 

Ferit Celâl B. 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni B. 
Muş 

Naki B. 
Niğde 

Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

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

Rite 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Eteni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 

Şemsettin B. 
Ziyâettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Sefet B. 

Van 
Hakkı B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

«*. 
Adana 

Hilmi B. 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. '* 
Yahya Galip B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (1. A.) 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
Kâzım Pş. ( M. Rs.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
[Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Palih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

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

Çanakkale 
Vhmet Cevat B. 
7iya Gevher B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

[Münir B. (Mezun) 
Denizli 

İDr. Kâzım B. 
[Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
|Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Edirne 
[Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
[Hüseyin B. 
|Memduh Şevket B. 

Erzincan 
ISaffet B. 

Erzurum 
lAsım B. 
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Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antcp 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Nuri B. 

Giresun 
Şevket B. (Mezun) 

Oümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettm Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hasan Vasıf B. 
İbrahim Tali B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Memet Nazif B. 

Ömer Kâmil B. 
Kastamonu 

Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Reşit *B. 
Sait Azmi B. 

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

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
lasim B. 
Recep B. 

Malatya 
fsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 

Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoglu Hakkı B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit P>. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 
Rıışeni B. (Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Mahmut B. 
Sinop 

İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

TJrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ilalil B. 
Ragıp B. 

Tuz inhisarı iî)îl2 malî sene bütçesinde münakale yapılması hakkındaki 
kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
i Münif B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 168 

Kabul edenler : 168 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 146 
A'lünhaller : 3 

/ Kabul edenler J 

Afyon Karahisar 
Ali B. 

Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

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

Amasya 
Esat B. 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ilalit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
îsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
îhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B, 
Ziya B 

I Çorum 
[Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
jEmin Aslan B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. ' '" 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
kbdülhak B. 
Aziz Samih B. 

I Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
STafiz B. 

I Eskişehir 
I Mioğlu Ahmet B. 

Jafer B. 
Dîmin B. 

Gazi Antep 
Bahin B. 

Giresun 
lakla Tank B. 

I'lisan Pş. 
I vâzım B. 
Ivrünir B. 
I Gümüşane 
Edip Servet B. 

Uevkct B. 
I Hakâri 
I brahim B. 
I İçel 
I Smin B. 
Hakkı B. 

I İstanbul 
Mi Rana B. 

Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
layrullah B. " .•»^, 

[ilitat B. 
I Sadettin Rıza B. 
I Salâh Cimcoz B. 
faşar B. 

İZiyaettin B. 
İzmir 

Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Kâzım Pş, 

İsparta 
lllüseyin Hüsnü B. 
I İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Mi Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 

I Tahsin B. 
[Velet B. 

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

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Herdar Ahmet B. 
Kocaeli 

Ali B. 
vemalettin B. 
Ragrp B. 
Reşit Saffet B. 
ınlâhattin B. 

S im B. 
Konya 

Mı met Hamdi B. 
Haydar B. 

I Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakin B. 
tbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

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

Manisa 
Kânİ B. 
Osman B. 

Maraş 
Memet B. 
[Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
trfan Ferit B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
p i k i B - ^ 
I Niğde 
Ahmet Vefik B. 

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

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

j Samsun 
Dr. Asrm B. 
Emin B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
tsınail Memet B. 
Rehini B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
[îsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 
[Mahmut Rasim B. 
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Tokat 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi B. 

Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 
Behçet B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Hilmi B. 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
îzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (1. Â.) 

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

Balıkesir 
Ali Şımri B. (Mezun) 
Hacim Muhitttin B, 
İbrahim Yürük B. 
Kâzım Pş. (Reia) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. .,„.. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
İHalit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (Rs. V.) 
lofet. B. (R. Y. ) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevdet B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Sekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
?akir B. 
Şeref B. ***»• • •• 

Elâziı 
Hüseyin B. 
|Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
(Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
(Mezun) 

iNafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
[Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Şevket B. (Mezun) , 

Gümûsane 
İHasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. * 
Dr. Refik B. (V.) 
Hasan Vasıf B. 
Dr. İbrahim Tali B. (Me
ra D ) 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
İMustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Vfemet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Reşit B. 

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

Kırşehir 
Hazım B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 

Konya 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
|Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
İMitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıhcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Riee 
Akif B. 
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aat B. 
asan Cavit B. 

Samsun 
jmet Hacıyunus B. 
üşen i B. (Mezun) 

Siirt 
alil Hulki B. 
ahmut B. 

Sinop 
•ahim Alâettin B. 

IRecep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

S%va$ 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

I Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
[Ali Saip B. 
pfemet Emin B. 

| Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
LAvni Doğan B. 

Zonguldak 
Celal Sahip B. 
Halil B. 
pagıp B, 
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T. fi. M. M. Matbaan 



Sıra No 92 
Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 1927 yılı 
son hesabına dair yapılan mutabakat beyannamesi hakkın 
da 3/234 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Devlet demiryolları ve limanları umum müdürlüğünün 1927 
senesi hesabı katisi hakkında l/l 14 numaralı kanun lâyi

hası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 1927 yılı son hesabına dair yapılan muta
bakat beyannamesi hakkında 3/234 numaralı Di. M. Riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 2 - XI -1932 

ü. 36301 
Sayı: 

H. 99 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları idaresinin 1927 malî senesi kati hesabına müteallik olarak 
tanzim edilen mutabakat beyannamesinin eedavili müteferriasile birlikte lef fen takdim kılınmış 
olduğu arzolunur efendim. 

Di. M. Reisi 
Fuat 

Beyanname 

Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesinin 1927 malî senesi hesabı katisi Nafıa vekâ
letinden gönderilmekle muhasiplerin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare he-
saplarile karşılaştırılmış ve muhassasat ve varidat cetvellerinde görülen farklar ile sebepleri hakkın
da merbut cetveller birindeki izahat nazarı dikkate alınmak sııretile hesabı katide gösterilen rakam
ların kabule şayan görülmüş olduğunu arzeyleriz. 
Di. Mu. Reisi D. 1. Reisi 1). 2. Reisi 1). 8. Reisi I). 4. Reisi Aza Aza 

Fuat Abidin II. Alim Keyfi Jiasri Kâmil 
Aza Aza Aza Aza Aza Aza Müddeiumumi 

Müeyyet Emin Hifat Fevzi Akif Nazmi M. Ali 

Devlet demiryolları ve limanları umum müdürlüğünün 1927 senesi hesabı katisi hak
kında 1/114 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 8-VI-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1596 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları umum müdürlüğünün 1927 malî senesi hesabı katisi hakkında 



- 2 -
Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 7 - VI - 1931 tarihli içtimaında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifa ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasıııı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Devlet demiryolları ve umumî idaresi 1927 mali senesi blânoo ve hesabı katisi 
hakkında rapor 

Mukaddeme 

Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin 1483 numaralı kanunun 12 nci maddesine 
tevfikan vücude getirilen 1927 malî senesi blâııço ve hesabı katisi merbuten takdim kılınmıştır. 
Bu blânço mezkûr idarenin ilk blânço ve hesabı katisini teşkil etmektedir. 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresi, evvelce şirket namına, işletilmekte olan 
Anadolu - Bağdat hattı ve Haydarpaşa liman ve rıhtım işletme müdüriyeti umumiyesi ile Devlet 
tarafından inşa edilmekte olan yeni hatları idare eden İnşaat ve işletme müdüriyeti umumiyesi 
ve Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı demiryolları işletme idaresinin 'birleşmesi suretile Dev
let hatlarının bir elden idaresi için teşkil edilmiş ve 1927 malî senesi iptidasından vazifeye baş
lanmıştır. 

Anadolu hattı da umumî idarenin emri altına verilmekle beraber 1927 senesinde henüz şirketle 
mubayaa hususunda anlaşılamamış olduğundan bütçesi ayrıca Meclisi Aliden tasdik edilmiş ve 
Haydarpaşa liman ve rıhtımı ile Bağdat hattının da bu hat ile beraber olbaptaki kanunu muci
bince idaresine devam olunmuştur. Binaenaleyh Devlet demiryolları umumî idaresi bütçesinden 
yapılan işler ancak yeni hatların inşası ile bunlardan biten kısımların ve Erzurum - Sarıkamış 
hattının işletmesine inhisar ediyordu. Bu itibarla Devlet demiryolları hesabı katisini iki ayrr 
noktada toplamak ve bu suretle tetkik etmek icap eder ki, bunlardan birincisi işletme, ikincisi 
inşaattır. 

İşletme 

A) İşleyen batlar: 
Ankara-Sivas hattının en mühim merhalesi olan Kayseri istasyonu 29 mayıs 1927 tarihinde yani 

1926 malî senesinin kapanmasından iki gün evvel işletmeye açılmıştı. 380 kilometre tulünde olan 
bu hattın ilk işletme senesini 1927 malî senesi teşkil eylemiştir. Filhakika Ankara - Kayseri hattı 
muhtelif üç safhada işletmeye açılmıştır. 17 nisan 1925 te 86 nci kilometredeki Yahşihan ve 20 teşri
nisani 1925 te de 201 inci kilometredeki Yerköy istasyonları umumî münakalâta kuşat edilmişti. 
Fakat malûmu âlileridir ki kısa mesafeler üzerindeki nakliyat, bilhassa yeni yapılmış olan hatlar 
üzerinde müsbet neticeler veremez. Bunun muhtelif sebepleri arasında, evvelâ işletme merkez ve 
müşterek masrafının kilometreye daha pahalı isabet etmesi; saniyen ticarî nakliyatın aktarmadan 
müteessir olarak eski yolları ve eski vasıtaları tercih eylemesi ve otomobil ve kamyon rekabetinin 
daha müessir olmasıdır. Hat uzadıkça bu mahzurlar kuvvet ve tesirlerini azaltmaktadır. (îerçi Kay
seri istasyonu inşaat programımızda asıl varılmak istenilen gaye değil, bir uğrak olmakla beraber 
yine 1927 malî senesinde hattın en büyük safhası atlatılmış demekti. 

1927 malî senesi başlarken Samsun - Sivas istikametinde işlemekte olan ıhat 48 inci kilometredeki 
Kavak istasyonunda idi. Bu hat üzerinde hummalı bir faaliyetle ilerleyen inşaat bu malî sene zarfın
da iki mühim adım attı. 9 eylül 1927 de 86 nci kilometredeki havza ve 21 teşrinisani 1927 de 133 
üncü kilometredeki Amasya istasyonları işletmeye açıldı. 

Erzurum - Sarıkamış hattına gelince: bu hat dar ve geniş olmak üzere iki kısımdır. Dar hat 0.75 
metre arzmdadır ve Erzurumun garbindeki maden Yeniköyden başlıyarak Erzurumdan geçtikten 



sonra Sarıkamışa kadar imtidat eder. Tulü 232 kilometredir. Geniş hat 1.525 metre genişliğinde olup 
Sarıkamıştan Rus hududuna kadar uzanır ve 124 kilometredir. 

îşletme şebekesinin 1927 deki vaziyeti şu satırlarla hulâsa edilebilir: 

Malî sone başlangıcındaki vaziyet: 

Kilometre 
428 
232 
124 

784 
Malî sene sonundaki 

Kilometre 
513 
232 
124 

vaziyet: 

Genişlik 
1.435 
0. 75 
1.525 

Genişlik 
1.435 
0. 75 
1.525 

<SG9 

B) Trafik; 

Yukarıdaki fıkrada arzedilen sebeplere inzimam eden inşaat faaliyeti ve bunun istilzam ettirdiği 
nakliyat hasebile 1927 malî senesinde işletilen hatlar masarifi ile tekabül edebilecek bir işletme vari
datı temin edecek derecede münakalât olmamıştır. Umumî idarenin ilk işletme senesi olduğu için mez
kûr senede vaziyetin ne derece inkişafa doğru gittiğini göstermek için mukayeseye yarayacak eski 
seneler işletme istatistikleri yoktur. Hat kırımızın yüzümüzü güldürecek ve dökülen emekleri, çekilen 
eziyetleri unutturacak daha geniş ve mukayeseli neticelerini ancak müteakip seneler blânçolannda 
takdim edebileceğiz. 

Hatlar üzerindeki faaliyet dereceleri merbut ( 1 - 4 ) numaralı cetvellerde gösterilmiştir. 

C) îşletme hasılatı: 

1927 malî senesinde yalnız işletmeden elde edilen hasılat yekûnu (1 824 712 42) liradır. Buna 
(60 107 02) liralık sıhhiye tevkif atı da ilâve edildiği takdirde hasılat (1 884 819 44) liraya baliğ 
olur. Bu mebaliğe yine 'bütçeye nazaran işletme hasılatından ma dut olan ve umumî idare mütenev
vi hasılatını teşkil eyleyen (27 315 43) liranın da ilâvesi icap eylemektedir. 

1927 senesi bütçesi ile işletme hasılatı ( 2 601 800 ) lira tahmin edimişti. Tahsilat yekûnu 
(1 911 827 93) lira olduğuna nazaran muhammenattan (689 972 07) lira noksandır. Bu hesapla hası
latın muhammenata nisbeti % 73,5 dur. hasılatın hütçeye mütenazır müfredatı (A) cetvelinde gös
terildiği gibi hatlar iti'barile sureti tahassüiü de (5) numaralı cetvele dercolunmustur. Tahsilatın 
varidat envai itibarile nispetleri ve bunun muhammenat ile mukayesesi, (6) numaralı cetvel
den daha vazih olarak müsteban olur. Varidat noksanının en mühim sebebi 1927 malî senesinin yeni 
hatların ilk işletme senesi olmasına ıbinaen bütçe rakamlarının tamamen tahminî olarak konmasın
dan neşet etmektedir. Maanıafih bu arada yukarıda da arzedilen rekabet sebebi de şüphe yok ki çok 
müessir olmuştur. 

D) îşletme masrafı; 

1927 senesi bütçesi ile umumî idare merkezi teşkilâtı masrafından işletmeğe isabet eden kısım da 
dahil olduğu halde işletme için verilen tahsisat miktarı (4 611 000) liradır. Halbuki işletmenin mez
kûr sene masrafı bundan (1 956 122 48) lira noksanı ile (2 654 877 52) liradır. Bu masarifin fasıl ve 
maddeler itibarile müfredatı ve imhası icap eden taıhsisat miktarı (B) cetvelinde görülmektedir. Ay-
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ni masarifin hatlar itibarile müfredatı ve umumî idareden işletmeğe isaıbet eden hisse miktarı (8) 
numaralı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelin tetkikinden müsteban olacağı veçhile hakikî işletme 
masrafı (2 629 483, 16) lira olup mütebaki (25 394, 36) lirası umumî idare masarifinden bu 
hatlara isabet eden kısmı teşkil eder. İşletme masarifi işletme varidatına nisbetle ve heyeti 
umum iyesi itibarile (743 049, 59) lira noksan olup bu noksanlık Hazineden muavenet şeklinde tah
sis edilen' mebaliğ ile kapanmıştır. ( 4 611 000 ) lira masrafa mukabil bütçede (2 601 800) 
lira varidat tahmin edilmek suretiie (2 009 200) liralık bir Hazine muaveneti derpiş edilmiş 
ise de tatbikattaki tasarruf bu işletme muavenetinin (1 256 151) lirasının inşaata ayrılmasına 
imkân vermiştir. 

İşletme masrafı bütçe ile alınan tahsisata nisbetle % 57,6 nisbetine baliğ olup bütçe tahsisatının 
% 42,4 ü imha edilmektedir. İşletme masarifinin hatlar itibarile ve masrafın envama göre göster
diği nisbetler (9 ve 10) numaralı cetvellere dercolunmuştur. 

E) İşletme emsali: 

Tabiî bir işletme blâneosunun hasılat ve masarifin kilometreye düşen kısmını ve bunların mu
kayesesini ihtiva etmesi icap eder. (C ve T)) fıkralarında hulâsa edilen rakamları işletilen kilo
metreye tevzi ettiğimiz takdirde bulduğumuz netice şudur: 

1 - Masarif (Kilometre başına) Lira K. 
Ankara - Kayseri '. 3 562 10 
Samsun - Amasya 4 603 93 
Erzurum - Sarıkamış . . . , 1 863 93 
Bütün şebekede vasatı 3 055 09 

2 - Varidat (Kilometre başına) 
Ankara - Kayseri 2 331 77 
Samsun - Amasya 4 374 00 
Erzurum - Sarıkamış 1 170 50 
Bütün şebekede vasatî 2 200 03 

3 - Kilometre açığı: 
Ankara - Kayseri 1 230 33 
Samsun - Amasya 229 93 
Erzurum - Sarıkamış 693 43 
Bütün şebekede vasatî 855 06 

4 - İşletme emsali: 
Ankara - Kayseri . . . . . % 152 7 
Samsun - Amasya % 105 3 
Erzurum - Sarıkamış % 159 1 
Bütün şebekede vasatî . . . % 138 9 

Maamafih bu rakamlar müfredatı açık bir hesaba istinat etmiş olmakla beraber hakikî bir is
tatistik hüküm ve nüfuzunu haiz olmaktan uzaktır, (jünkü 1927 senesinde yeni hatlarda henüz 
işletme normal bir safhaya intikal edememiştir.Evvelâ inşaat malzemesi nakliyatı için tahrik edi
len tirenler işletme masrafını tezyit ettiği halde inşaat hesabına tahakkuk ettirilen ücret maliyet 
fiatından azdır. Saniyen bu sene içinde Samsun - Sivas hattında 38 kilometrelik Kavak - Havza 
arası dokuz aylık; 47 kilometrelik Havza - Amasya arası da ancak altı aylık bir tarihçeye malik
tir. Hatlar tabiî tamiratın fevkinde kalan masatriften kurtulup yalnız işletmenin istilzam ettirdi-
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ği masraflarla kalacak bir vaziyete girmedikçe ve uğradıkları havalinin münakalâtını toplayacak 
şekilde mahreçleri ile bir irtibat temin ve müsbet tesirler göstermedikçe kilometre hasılat ve 
sarfiyatında demiryollarımızın istikbali için bir karar verilmesine yarayacak mahiyet aramamak 
icap eder. Büyük bir faaliyetle devam eden inşaatın bitmesi veya hiç değilse en lüzumlu merha
lelerini atlatması lâzımdır. Binaenaleyh 1927 malî senesi işletme vaziyetinde bu vuzuhu arzedemi-
yeceğimiz gibi bir kaç sene daha bunu tam bir katiyetle ifade edememekliğimiz pek tabiîdir. 

Erzurum - Sarıkamış hattına gelince bu hat Devlete intikalinden beri esasen açıkla işleyip 
durmuştur. Hesabı katilere nazaran Hazineden filen ödenen işletme açığı miktarı şudur: 

1340 senesinde 254 883 53 
1341 » 340 791 (il ' ;" ] 
1926 » 3(j(i 660 74 

İşletme açığı olarak blânçoda görülen (743 049 59) liradan 1927 senesinde yalnız Erzurum 
işletmesine isabet eden miktar (195 624 67) lira teşkil eder. 

F) Sabit tesisat : 

1927 senesinde mevcut hatlarımız ile mezkûr senede bu yekûna iltihak eden demiryollarımızın sa
bit tesisatı pek noksandı. Ankara - Kayseri ve Samsun - Sivas hatları üzerinde gerek istasyonlar 
ve gerek işletmenin iltizam ettirdiği diğer mebani ve sabit tesisat yarıdan fazla noksandı. 

Memleketin uzak köşelerini bir an evvel yakınlaştırmak ve bağlamak prensibine istinat eden seri 
program bir kısım mebani inşaatı ile hat takviyesine ait tedabirin müteakip senelerde ve tedricen inşa
sına mecburiyet hâsıl etmişti. 

Erzurum - Sarıkamış hattına gelince: Ruslar tarafından harp esnasında alelacele yapılmış oldu
ğundan esaslı tamire muhtaç bir hattır. 

G) Muharrik ve müteharrik edevat: 

1927 malî senesi iptidasında hatlarımız üzerindeki muharrik ve müteharrik edevat (2 646 101,43) 
lira kıymetinde idi. 

Mezkûr malî sene zarfında (4 268 633,40) liralık vagon ve lokomotif mubayaa ve imal ettirilmek 
suretile sene sonunda sermayemizdeki muharrik ve müteharrik edevat kıymetimiz (6 914 734,83) lira
ya baliğ olmuştur. 

Bu miktarın (856 000) lirası lokomotif ve (6 058 734,83) lirası da muhtelif yolcu ve eşya vagon
larından terekküp eder. 

İnşaat 

1927 malî senesi yeni hatlarımızm inşa safhasında esaslı adımların atıldığı ilk senedir. 
Bu sene «zarfında altı istikamette inşaata başlandı. 

A) Gruplar: 

Büyük şimendifer inşaatımız için idarei umumiyenin teşekkülünden evvel, dalıa 1926 senesinde, 
Hükümetçe bazı malî gruplarla müzakerelerde bulunulmuş ve yapılan işin bedelini kısmen bir kaç 
sene sonraya tecil etmek suretile üç, dört senelik -bir atide vücut bulacak hatların borcunu yedi se
kiz senede ödemek esası üzerinde bazı şirketlerle anlaşılmıştı. Yapılan işin kısmen bono ile tesviyesi 
şeklinde temin edilen bu anlaşmalar Meclisi Âliden (944 ve 1091) numaralı kanunlarla alınan 220 
milyon liralık ;bono iıhracı mezuniyetine müstenit idi. 1927 malî senesi bidayetinde tatbiki idareye 
tevdi edilmek üzere Hükümetçe yapılmış mukaveleler üç adet idi; kendilerile mukavele aktedilen 
şirketler şunlardır: 
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1 — Sit: 
18 kânunuevvel 1926 da (Societe indutrielle des travaux) veya kısaca S it denilen Belçika grupu 

ile Turhal - Sivas ve Kayseri - Sivas hatlarının inşası için mukavele aktolunmuştu. Verilen iş faiz 
hariç olmak üzere 30 milyon Türk lirası tahmin edilmiş ve Turhal - Sivas için 2 buçuk, Kayseri - Si
vas için üç sene müddet konulmuştu. İnşaat bedelinin nısfı peşinen ve nakden ve mütebakisi de 1934 
haziranına kadar ödenecek bonolarla tesviye edilecekti. Bu mukavele 1927 senesinde tamamen hali 
meriyette kalmıştır. 

2 - İsveç grupıı: 

(Nydqvist ve Holnı) anonim şirketi unvanını taşıyan ve kısaca (Nohab) denilen İsveç grupu ile ilk 
mukavele 7 şubat 1927 de aktedilmiştir. Bu mukavele bidayeten Irmak - Filyos - Ereğli hattı ile Saf
ranbolu - Söğüt özü şubesini ve Ereğli limanını ve Pevzipaşa - Diyarbekir demiryolunun inşası ile 
100 lokomotif ve 1500 vagon itasını istihdaf ediyordu. İş miktarı 55 milyon dolar tahmin edilmişti. 
Şirkete bu miktar bono veriliyor ve bu bonolar 1927 senesi iptidasından itibaren üçer aylık vadelerle 
Ödeniyordu. 

Bu şekilde azamî beş senede bitecek işin bedeli on senede tesviye edilmiş olacaktı. 55 milyondan 
fazla işin bedeli de inşaat müddetinin bakiyesi esnasında müsavi nisbet dahilinde üçer aylık bonolarla 
ödenecekti. 

Malî sene tamamen bu mukavelename ahkâmı dairesinde cereyan etti. 

3 - Yulyus berger konsortium: 

Bu grupla mukavele 15 haziran 1927 tarihinde aktedilmiştir. Kütahya - Balıkesir ve Ulukışla - Bo-
ğazköprü hatlarının inşasına ait olan bu mukavele iki kısımdır. Biri malî mukavele olup banka
lar sindikası ile aktedilmiş ve inşaata muktazi 65 milyon raysmarkhk kredi temin edilmiştir. Diğeri 
inşaat için Yulyus Berger şirketi ile aktedilmiştir. Şirket inşaat bedelini bankalar sindikasr tara
fından acılan krediden sarf ederek hatları üç sene de bitirecek, Hükümetçe bu kredi bankalar 
sindikasma 1 temmuz 1935 tarihine kadar ödenecektir. 

1927 malî senesi zarfında da yukariki şirketlere ilâveten Fox - Brothers şirketi ile mukavele ak-
dolunmuştur. 20 kânunuevvel 1927 tarihini taşıyan bu mukavele mucibince Kayseri de yapılacak 
büyük atelye ve istasyon tesisat ve mebanisi bu şirkete ihale edilmiştir. Mukavelenin umumî şera
itine nazaran bedeli inşa 4,5 milyon lira tahmin edilmiş ve ameliyat müddeti üç sene olarak ka
bul olunmuştu. Şirkete avans olarak verilecek % 2,5 un mütebakisini teşkil eden mebaliğe mukabil 
bono verilecek ve bu bonolar 1 temmuz 1928 tarihinden başlayarak 1 kânunusani 1934 tarihine ka
dar tamamen ödenmiş olacaktır. Bu mukavele ile de inşaat bedelinin, müddetin bir- misli fazlasında 
ödenmesi esası nazarı dikkate alınmıştır. 

Bu suretle memleket ihtiyacının ilk safında olan hatlar tamamen mukavelelere bağlanmış ve 
taahhüt altına alınmış oluyordu. 

B) İnşaat faaliyeti: 

Kayseri - Sivas: (Kanun No. 449) Sit tarafından inşa edilecek olan 223 kilometre tulündeki bu 
hattın Kayseriden itibaren 427 inci kilometreye kadar 47 kilometrelik kısmı üzerinde inşaat devam 
etti. 

Samsun - Sivas (kanun No. 449) Bu hattın inşaatı 2 kısımdır. Birincisi Kavaktan Turhala 
kadar (Km.: 48 - 197) 1926 malî senesindenberi inşaata başlanılmış olan kısımdır ki umumî 
idare tarafından doğrudan doğruya inşasına devam olundu. İkincisi Turhal - Sivas kısmıdır ki yu
karıda arzedildiği gibi Sit grupuna ihale edilmişti. Doğrudan doğruya umumî idare tarafından ya
pılan .kısımda raporun (birinci kısmında da işletme münasebetile arzedildiği veçhile malî sene zar
fında Amasyaya kadar 85 kilometrelik kısım ikmal edilerek işletmeğe devredildi ve Turhala kadar 
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olan kısımda da hummalı bir faaliyetle çalışıldı. 1927 malî senesi biterken Turhala kadar olan kı
sım hemen hemen bitmiş vaziyette idi. Sit grupu da Turhal - Zile (216 km.) arasında faaliyete baş
ladı. 

Kütahya - Balıkesir: (Kanun No. 625). Bu hattın Kütahyadan itibaren 13,5 kilometrelik birinci 
kısmı mühim bazı sınaî imalâtı müstesna, hemen tamamen inşa edilmiş ve diğer kısımlarına başlanı
lamamıştı. Yulyus Berger şirketi ;bu hat üzerinde Kütahyadan itibaren iki, üç, dört ve beşinci kısım
lar (13,5 - 80) ve Balıkesirden itibaren de (25) kilometre üzerinde inşaata başladı. 

Ulukışla - Boğazköprü: (Kanun No. 787). 3 u hat üzerinde etütlere devam edildi ve 1927 malî se
nesinde filî inşaata başlanmadı. 

Fevzipaşa - Diyarbekir: (Kanun No. 793 ). İsveç grupuna verilmiş olan ıbıı hat üzerinde etüt
lere devam edilmekle beraber aplikasyonları icra edilen kısımlar üzerinde inşaata başlandı ve 
17-VII-1927 tarihinde ihale edilen ilk kısımdan itibaren 115 inci kilometreye kadar (6) kısım üze
rinde faaliyet devam etti. Gerek bu ıhattm ve gerek Ulukışla - Boğazköprü hattının inşaat malzeme
sinin tahmil ve tahliyesinde istenilen kolaylık ve çabukluğu temin etmek üzere Mersinde güzel bir 
iskele vücude getirildi. 

Irmak - Filyos: (Kanun No. 804, 943, 1158). Bu hattın inşasına biri Ankara - Kayseri üzerindeki 
Irmak ve diğeri Karadeniz sahilindeki Filyos olmak üzere iki istikametten başlanıldı. Irmaktan itibaren 
(25) km. tulünde (2) kısım müteahhitlere ihale edilerek inşaata girişildi. Filyostan itibaren ancak 25 
inci kilometreye kadar olan birinci kısım üzerinde inşaata başlandı. 

Malî muamelât 

A) Hazineden muavenet: 

1927 malî senesinde Devletin umumî bütçesi ile demiryollarına muavenet olarak Nafıa vekâle
tinin 595 inci ( Erzurum - Sarıkamış demiryollarına muavenet ) faslından (250 000) ve 600 üncü 
faslın birinci ( kavanini mahsusası mucibince yapılacak ve işletilecek demiryollar ve liman
lar ) maddesinden (21 740 000) lira tahsis edilmiş ve bu iki kalemin yekûnunu teşkil eden 
(21 990 000) lira ayni sene Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresi varidat bütçesine 
5 inci fasıl olarak geçirilmiştir. Bilâhare 1241 numaralı kanunla (4 000 000) munzam tahsisat 
ilâve edilmek suretile Hazinenin muavenet tahsisatı (25 990 000) liraya çıkarıldı. 

Buna mukabil hesabı katî kanununa merbut (A) cetvelinde görüleceği veçhile (27 559 597 68) 
lira alınmış gözükmektedir. Şu noktanın tavzihi icap eder ki mezkûr malî sene zarfında Hazi
neden tahsil edilmiş olan mebaliğ bu miktardan (2 444 143) lira noksanı ile (25 115 454 68) 
liradır. Yapılan taahhüdat mevcut tahsisat nazarı dikkate alınarak yapılmış olduğundan bunun 
karşılığını teşkil eden ve sene içinde Hazineden alınmamış olan meblâğ Hazine hesabına borç 
kaydedilmek suretile Devlet demiryolları bütçesine irat kaydedilmiştir. Bundan başka Hazineden 
ayrıca 1341 ve 1926 seneleri muavenet tahsisatından mülga İnşaat ve işletme müdüriyeti umu-
miyesiııden alacak olarak devredilen ve Hazinece bütçe emanetine alınmış olan mebaliğden 
(833 772 32) lira tahsil edilmiştir. 

B) Umumî idare masarifi: 

Umumî idare merkezî teşkilâtının Devlet demiryolları bütçesine dahil olan hatların işletme 
ve inşaat işlerine zamimeten 1927 de ayrı bütçe ile idare edilmekte olan Anadolu - Bağdat hat
ları ve Haydarpaşa liman ve rıhtımı ile de meşgul olması hasebile bu hatların yaptıkları iş nis-
betinde umumî idare masarifinin taksimi esas ittihaz edilmiş ve bu suretle haddi zatinde 
(750 251 15) liradan ibaret bulunan umumî idare masarifi berveçhi âti şekilde taksime uğra
mıştır : 
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451 671 48 İptidaî tesisat faslına isabet eden 
273 185 31 Anadolu - Bağdat hattı bütçesine isabet eden 

25 394 36 Ankara - Sivas, Samsun - Sivas ve Erzurum - Sarıkamış işlet
melerine isabet eden 1927 Devlet demiryolları bütçesi birinci 
işletme kısmında kalan 

750 251 15 Yekûn 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 25 - IH -1933 

Karar No. 24 
Esas No. 1/114, 3/234 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları umum müdürlüğünün 1927 malî senesi hesabı katisi hakkında 
Başvekâleti celilenin 8 -VI -1931 tarihli ve 6/1596 numaralı tezkeresi! e teklif olunan kanun lâyihası 
Divanı muhasebatça hazırlanan mutabakat beyannamesi ile birlikte müzakere ve cetveller tetkik 
olundu. 

Mutabakat beyannamesine bağlı cetvellere göre hesabı katinin bütçe masrafının muhassasat kıs
mında 2 925 736 lira 47 kuruş fazlalık olduğu ve bunun da 9 mayıs 1928 tarihli ve 1241 numaralı 
kanun ile Nafıa vekâleti bütçesinin 600 üncü faslının birinci maddesine tahsisatı munza.mma olarak ko
nulan dört milyon liranın kanunda bir gûna kayit ve sarahat olmadığı halde Devlet demiryolları 
idaresince hesabı katiye tahsisatı munzamına olarak ilâve edilmesinden ve 29 - TU -1930 tarihli ve 1573 
numaralı Devlet demiryolları idaresinin 1926 senesi hesabı katî kanunu ile devri meşrut tahsisattan 
1927 senesine devrolunan 1 074 263 lira 53 kuruşun dairesince hesabı katiye ithal edilmemesinden ileri 
geldiği anlaşılmıştır. Yine mutabakat beyannamesine bağlı cetvellere göre hesabı katide yazılı varidat 
tahsilatında dahi 1 580 839 lira 99 kuruş fazlalık görünmekte olup bunun da muvazenei umumiye-
den muhassas mebaliğe ait beşinci faslın muhammenatı olan 25 990 000 liraya mukabil Hazineden fi
len 25 978 757 lira 69 kuruş tahsil edildiği halde muhammenat ile tahsilat arasındaki farkı teşkil 
eden 11 242 lira 31 kuruşun hesabı katide tahsilat olarak gösterilmesinden ve idare hesabının Divan
ca rüyetinden sonra tahsil dahi edilmediği halde dairesince Hazineden eski senelere ait alacak olarak 
1 569 597 lira 68 kuruş hesaben tahsilat kaydile hesabı katiye ithal edilmesinden ileri geldiği anlaşıl
mış ve bahsolunan sebeplerden -dolayı mutabakat beyannamesine merbut cetvellerin kabulü muvafık 
görülmüştür. 

Yukarıda anlatılan sebeplerden dolayı kanun lâyihasında yazılı rakamlarda değişiklikler yapıldığı 
gibi dördüncü maddede bahsolunan hesapların idare hesabı meyanında Divanca tetkıik edilmiş ve he
sabı kati kanununun senesi bütçe kanununa benzemesi için bu madde kaldırılmış ve madde numaraları 
değiştirilerek hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunmuştur. 

Di. M. E, Reisi 
Konya 
Refik 

Aza 
Aksaray 

Biza 

M. M. 
Rize 
Mi 

Aza 
Çankırı 
Rıfat 

Kâ. 
Yozgat 

Ahmet Avni 
Aza 

Kocaeli 
Sırrı 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Kayseri 
Osman 

Aza 
İzmir 

Hüsnü 

Aza 
Kocaeli 
Ömer 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet demiryolları ve limanları Umumî idaresi 
1927 hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve limanlan 
Umumî idaresinin 1927 malî senesi varidatı mer
but (A) cetvelinde gösterildiği zere (29 471 425) 
lira (61) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene ma
sarifi merbut (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(23 947 642) lira (52) kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarfolunmayıp (B) 
cetvelinde gösterilen (11 918 357) lira (48) ku
ruş iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinin merbut ( C - D - E ve F ) 
cetvellerinde ya-zılı blânço, kâr ve zarar, işletme 
ve iptidaî tesisat hesaplan tasdik olunmuştur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

7 - VI -1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. Mal. V. Mf. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat 
Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

I DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Devlet demiryolları ve limanları umumî idare-
sinin 1927 malî senesi hesabı katî kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinin 1927 malî senesi varidatı 
bitişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere 
27 890 585 lira 62 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1927 senesi 
masarifi bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
23 947 642 lira 52 kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1927 senesi içinde 
sarf olunmayan ve (B) cetvelinde ayrı sütunda 
gösterilen 8 992 621 lira 1 kuruş iptal olunmuş
tur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun ahkâmını icraya 
Nafıa vekili memurdur. 
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A - CETVELİ 

Muhammenat Tahsilat 

VI. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 

Varidatın 
Yolcu 
Ağırlık 
Seyri seri 

» hafif 
Tahmil ve ihraciye 
Ardiye 
Kantariye 
Tatili edevat 
Zabite cezası 
İşletme 
Bedeli icar 
Hasılatı mütenevvia 
Maden kömürü hasılatı 
Hizar fabrikaları hasılatı 
Sıhhiye tevkifatı 

nevi 

Muvazenei umumiyeden muhassas mebaliğ 
Yekûn 

B - CETVELİ 

Muhassasat 

Lira 

650 000 
25 000 
50 000 

1 685 000 
7 000 
1 000 
4 000 
1 000 
1 500 

300 
1 000 
8 000 

80 000 
60 000 
28 000 

25 990 000 
2 8 5 9 1 8 0 0 

Sarfiyat 

Lira K. 

480 633 04 
23 972 i l 
32 786 67 

952 357 54 
37 167 81 

1 672 70 
742 66 

9 718 34 
3 174 33 

824 32 
2 088 

306 533 39 
0 
0 

60 107 02 
25 978 757 69 

2 7 8 9 0 5 8 5 6 2 

Sarfedilemeyip iptal 
olunan muhassasat 

Muhassasatın nevi 
Maaşat,ücurat,yevmiye, 
aidat ve ikramiye 
Masarif 
Masarifi mütenevvia 
Sigorta ücret ve sermayesi 
Tesisatı iptidaiye 
Muvazenei umumiye 
kanununa merbut (B) 
cetveline dahil olup 
hazineye tesviyesi 
lâzımgelen 

Y e k u n 

26 

Lira 

405 
085 
71 
50 

829 

K. 

000 
000 
000 
000 
263 53 

Lira 

1 165 844 
1 484 765 

2 520 
1 746 

21 292 765 

K. 

53 
28 
96 
75 

Lira 

1 239 155 
600 234 

68 479 
48 253 

5 536 498 

K. 

47 
72 
04 
25 
53 

1 500 000 1 500 000 
32 9 4 0 263 5 3 23 947 642 5 2 8 992 621 Ol 



Sıra No 79 
Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin 1928 yılı 
son hesabına dair yapılan mutabakat beyannamesi hak
kında 3/235 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü 
1928 senesi hesabı katisi hakkında 1/360 numaralı kanun 

lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 1928 yılı son hesabına dair yapılan mutaba
kat beyannamesi hakkında 3/235 numaralı Di. muhasebat riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı Muhasebat 2 - XI -1932 

V. 36301 
İL 100 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları idaresinin 1928 malî senesi katı lıesaibına müteallik olarak tan
zim edilen mutabakat beyannamesinin eedavili müteferriasile birlikte leffen takdim kılınmış olduğu 
arzolunur efendim. 

Di. M .Reisi 
Fuat 

Beyanname 

Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesinin 192S malî senesi katî hesabı Nafıa vekâle
tinden gönderilmekle muhasiplerin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idara 
hesaplarile karşılaştırılarak arada bir gûna fark görülmemiştir. Binaenaleyh katî hesapta gösteri
len rakamların kabule şayan olduğunu arzeyleriz. 

Di. M. Reisi D. 1. Reisi I). 2. Reisi D. 3. Reisi D. 4. Reisi Aza Aza Aza 
Fuat Faik Abidin H. Âlim Seyfi Basri Ziya Kâmil 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Müddeiumumi 
Refik Celil M. Ilışan Müeyyet Fevzi Akif Nazmi Emin Rifat M. Ali 
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Devlet demiryolları ve limanlan idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hakkında 

1/360 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 22 - V - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1339 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hakkında Maliye vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 17 - V -1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mueibesi ve merbutu cetvellerle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî müdürlüğünün 1928 malî senesi biânço ve hesabı 
katisi hakkında izahat 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî müdürlüğünün 1042 numaralı kanunun 45 inci mad
desine tevfikan hazırlanan 1928 malî senesi katî hesap kanun projesi lef fen takdim kılındığı 
veçhile şu kısımlardan terekküp etmektedir: 

1 - Katî hesap kanun projesi, 
2 - Masraf hesabı katî cetveli (A cetveli), 
o - Varidat hesabı katî cetveli (B cetveli), 
4 - Ton kilometrik cetveli ( îdarî nakliyat hesabı ), 
5 - Mukayeseli varidat cetveli, 
6 - Varidat umumî icmal cetveli, 
7 - 1928 hasılatının enva itibarile % nisbetleri, 
8 - 1928 sarfiyat müfredat cetveli, 
9 - 1928 bütçe sarfiyatının % nisbetleri, 

10 - Umumî idare ve işletme masarifinin mahiyet itibarile % nisbeti, 
11 - İşletme hesabı, 
12 - Tesisatı iptidaiye hesabı, 
13 - Biânço. 
Hesabı katî kanun projesinin ( 33 240 610 38 ) liradan ibaret olan ve 1928 masrafını tesbit 

eden ilk maddesinin müfredatı merbut (A) cetvelinde gösterilmiştir. Bu cetvel üç kısım masarifi 
muhtevi bulunmaktadır: Umumî idare, işletme, inşaat. 

Umumî idare ve teşkilâtı için 1928 malî senesinde ( 893 058 72 ) lira sarfedilmiştir. Bu 
masraf umumî idarenin işletme ve inşaattan ibaret iki esaslı vazifesinin ifasından mütevellit oldu
ğundan Vekiller heyetince hazırlanan hesap talimatına müsteniden bu masrafın işletme ve inşaat 
kısımlarına mütenasiben taksimi lâzımgelmektedir. Bu nisbet (9) numaralı cetvelde gösterilmiş 
olup buna nazaran 1928 senesi bütçe sarfiyatının % 9 zunu işletme ve % 91 ni de inşaat masarifi 
teşkil etmektedir. 

1928 malî senesinde işletmeler için yapılan masraf ( 2 723 545 ) lira (47) kuruştur. Bu 
masrafın hat itibarile müfredatı (8) numaralı cetvelde gösterilmiş olup umumî idare masrafından 
işletme hissesine isabet eden ( 260 375 65 ) liranın da ilâvesi halinde hakikî masraf 
( 2 983 921 12 ) liradan ibaret olup işletme hesabını gösteren (11) numaralı cetvel kaydine mu
tabıktır. 
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1928 senesinde işletilmekte olan hatlar şunlardı: 

işletme Kilometre 
Ankara - Kayseri 380 
Samsun - Amasya 134 
Erzurum - Sarıkamış 232 dar 
Erzurum - Sarıkamış 124 geniş 

870 
Malî seneye bu şebeke ile başlayan Devlet demiryolları 2 ağustos 1928 tarihinde Amasya - Zile 

81 kilometrelik bir kısmın iltihakile 951 kilometreye baliğ olmuş ve 1 - XII - 1928 de işletmeye açı
lan Kütahya - Tavşanlı 51 kilometre hatla sene gayesinde işletilmekte olan hatların uzunluğu 1002 
kilometreye çıkmıştır. 

1927 malî senesi hesabı katı kanunu münasebetile takdim olunan raporda da bertafsil arzedil-
diği veçhile yeni hatların memleket iktisadî hayatında esaslı bir inkişaf ve faaliyet vücude ge
tirebilmesi için evvel emirde normal işletme şeraitinin mevcut olması muktazidir. Sene içinde kıs
men işletmeğe açılan hatlarımız ise bu gayeyi temine matuf ilk adımları teşkil etmektedir. 1927 
senesinde Ankara - Sivas hattının Kayseriye varması nasıl işletme üzerinde mahsûs bir inkişaf 
vücude getirmiş ise diğer kısımların da esaslı merhalelere vardıkça ayni netayici temin edeceği 
şüphesizdir. 

1928 malî senesi içinde işletmeğe iltihak eden hatların umumî bütçe vaziyeti üzerinde müessir 
olamamasının en başlıca sebebini bu nokta teşkil etmektedir. Bununla beraber işletmeye iltihak 
eden her kısım seyrüsefer emniyetinin istilzam ettiği şeraitin temini zarureti karşısında işletme 
masraflarının çoğalmasını intaç etmektedir. Bu seneki işletme masraflarımızın hatlar itibarile müf
redatı şu şekildedir: 

işletmeler 1928 sene 1927 sene Fazlası Noksanı 

Ankara - Kayseri 
Samsun - Amasya 
Erzurum - Sarıkamış 

1 373 610 
702 367 
647 566 

98 
97 
52 

1 353 598 
612 323 
663 561 

86 
19 
11 

20 012 12 
90 044 78 

15 944 59 

2 723 545 47 2 629 483 16 94 062 31 
Bu senenin işletme vasatî emsali 126 dır. işletme varidatının masrafa nazaran bu kadar aleyhte 

çıkmasını intaç eden sebepler bilhassa Erzurum işletme emsalinin 166 olmasından neşet etmektedir. 
Erzurum hattının emniyetle işleyebilmesi için hattın tamir ve takviyesi zarureti vardı. Seneler-

denberi işletme açığı veren bu hattın bu seneki varidatı da masrafına nazaran noksan zuhur etmiş 
ve bu suretle işletme emsalinin tezayüdünde başlıea âmil olmuştur. 

Bütçe faaliyetinin % 91 ne tekabül eden inşaat masraflarına gelince: Bu sene içinde Devlet de
miryolları inşaat işleri şu istikametlerde hali faaliyette idi. 

A - Yulius - Berger şirketine ühale edilen Kütahya - Balıkesir kısmı. 
Bu ıkısmm Kütahyadan 51 inci Km. deki Tavşanlıya kadar olan kısmının ferşiyatı ikmal edil

diğinden sene içinde işletmeğe açılmış ve Balıkesirden itibaren 36 inci Km. ye kadar olan kısmın tes-
viyei türa'biyesinin ikmalinden sonra faaliyet yine Kütahya cihetine tevcih olunarak Tavşanlıdan 
itibaren tesviyei tünaıbiye ve sınaî imalâta başlanmıştır. Yine bu şirketçe inşası lâzımgelen Ulukış
la - Boğazköprü hattı üzerinde de etüt ve ihzarat yapılmakta idi. Bu kısma ait faaliyetin bütçe nok-
tai nazarından hulâsası (8 660 528 84) liradan ibarettir. 

B - isveç grupu. 
Bu şirket Irmak - Filyos (kömür) ve Fevzipaşa - Diyarbekir (Bakır) hatlarının inşaatı ile meşgul 

olmuştur. Esaslı faaliyet Filyos - Baltkısık ve Irmak - Çankırı ile Fevzipaışa - Gölbaşı sahalarına has
redilmiştir. 

1 - Irmak - Filyos hattı üzerinde inşaat faaliyeti başlıca üç şubede temerküz etmiş (bulunuyordu. 
Birinci sulbe Irmaktan itibaren 70 inci Km. ye ve ikinci şuıbe 200 üneü Km. ye üçüncü şube de hattın 
müntehasını teşkil eden Filyostan 300 üncü Km.ye kadar olan kısımları ihtiva ediyordu. 
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Birinci şubede 1 - 25 inci Km. ye kadar (Kalecik) hattın pozu ikmal edilerek işletmeğe amade 

ıbir vaziyete getirilmiş ve diğer kısımların inşaatına devam edilmiştir. Filyos cihetinden 70 inci 
Km. ye kadar inşaat faaliyeti devam etmiştir. Bu şu'benin 1-26 inci Km. sine kadar olan kısmının 
inşaatı % 70 nisbetinde ikmal edilmiş ve 46 ncı kilometreye kadar uzanan ikinci kısmın da % 50 si 
yapılmış bulunuyordu. 

İkinci şube inşaatı: Bu şubeye mensup kısımlar henüz ihale edilmiş olduğundan Ibu sene içinde 
yalnız ihzaratla iştigal edilmiş ve inşaat faaliyeti diğer şubelere nazaran ehemmiyetsiz kaini ıştır. 

2 - Fevzipaşa - Diyarbekir kısmına gelince: 
Gölbaşına kadar olan kısım 143 kilometre inşaatının ikmali için sarf edilen mesai çok ilerlemiş, pozun 

hitamı kuvvei karibeye getirilmiş bulunmakta idi. 
1 ve 2 numaralar tahtında gösterilen inşaat için bütçe ile yapılan sarfiyat (10 091 639,28) liradan 

ibaret bulunmaktadır. 
O - Sit gurubundan müdevver Kayseri - Sivas ve Samsun - Sivas inşaatı: 
Bu sene Amasyadan - Zileye kadar olan kısmın pozu ikmal edilerek işletmeye açılmış ve Zileden 

itibaren Turhala kadar 283 kilometre ameliyatı türabiye, imalâtı sınaiye ve saire gibi işlerle uğraşılmış
tır. Diğer taraftan Kayseri - Sivas cihetinden: Şarkışlaya kadar olan kısımlar üzerinde azamî faa
liyetle çalışılmakta idi. Bu işlerle beraıber Ankara - Kayseri mebanisinin inşası ve diğer inşaat nok
sanlarının ikmali ve kontrol işlerinin ifası için ceman (7 851 955,92) lira sarf edilmiştir. 

Gene iptidaî tesisat hesabına masraf kaydi suretile (3 432 787) lira (85) kuruş makina ve vagon 
ve (220 252,37) liralık demirbaş mubayaa edilmiştir. 

Kanun projesinin ikinci maddesini teşkil eden varidat tahsilâtına gelince: Bu varidat ta iki kısım
da toplanmaktadır: 

1) işletme varidatı, 
2) İnşaat varidatı. 
işletme varidatı birinci fasılda (2 345 800) lira muhammenata karşı (1 995 711,72) lira tahsilat 

ve ikinci fasılda (60 200) lira muhammenata karşı (224 702,93) lira tahsilat ve 3 üncü fasılda da 
(66 000) lira muhammenata karşı (54 069,27) lira tahsilat ve 4 üncü fasılda (100 000) lira mu
hammenata karşı (100 000) lira ki, ceman (2 572000) lira muhammenata karşı (2 374 488,92) lira 
tahsilatı ihtiva etmektedir. Bu tahsilat mey anında hasılatı mütencvvia maddesinde gözüken 
(207 087,30) liranın (20 033,91) lirası inşaat işlerinde istihdam edilen memurinin sıhhiye tevkifa-
tmı teşkil etmekte olduğundan defteri kebirde iptidaî tesisat varidat meyanında gösterilmiş ve 
bütçe kanununda ise iptidaî tesisat varidatı Hazineden icra edilecek muavenet ve krediler namile 
açılan 5 ve 6 ncı fasıllardan ibaret bulunduğundan varidat müfredat cetvelinde tesisatı iptidaiye 
varidatı meyanına alınamayarak hasılatı mütenevvia maddesine ithal edilmiştir. 

İnşaat varidatı (25 000) liralık bir münakale dplayısile (28 970 000) lira olarak tamamen Hazi
neden alınmış ve senesi içinde krediye müsteniden yaptırılan işlerin yekûnu da cetvelde gösterildiği 
veçhile 3 589 946,95 liraya baliğ olmuştur. 

Kanun projesinin 3 üncü maddesi tahsisattan sarfedilemeyen kısmın iptali maksadile konulmuş 
olup (A) cetvelinin sütunu mahsusunda gösterildiği veçhile iptal olunacak tahsisat yekûnu 
(20 857 389,62) liradan ibaret bulunmaktadır. 

1042 numaralı teşkilât kanunumuzun 45 inci maddesi Devlet demiryolları hesabı katilerinin aşa
ğıda zikredilen hesapları ihtiva etmesini âmir bulunmaktadır: 

A - Tesisatı iptidaiye hesabı, 
B - İşletme hesabı, 
C - Kâr ve zarar hesabile blânço, 
D - Senmaye hesabı 
H - İdarî malzeme nakliyat hesabı. 
A) İptidaî tesisat hesabı: Bütçe masrafları dolayısile de izah edildiği veçhile 1928 malî senesi 

içinde iptidaî tesisat için ceman (30 256 689,26) lira sarf edilmiştir. Bu masrafın (28 345 528,89) 
lirası Hazineden, ve (20 033,91) lirası inşaat hesabına tahsil olunan varidattan, ve (5 523 783,09) 
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lirası da 1927 senesinden müdevver bakiyeden temin edilmiş olup buna nazaran gayriezsarf bakiye 
kalan (3 632 656,63) lira da 1929 senesine devredilmiştir. 

B) İşletme hesabı: Kanuna merbut (A) cetveline ait izahat sırasında işletme masraflarının mahi
yeti izah edilmiştir. Bu ıbesabın hulâsasını gösteren işletme hesabı cetvelinde 1928 senesi içinde ceman 
(2 983 921 12) lira sarfedildiği, -buna mukabil temin edilen varidatın da (2 354 450 01) liradan ibaret 
(bulunduğu görülmektedir. İşletme açığı olan (629 471 11) liranın teşkilât kanunumuzun 51 inci 
maddesi mucibince Hazinece /tediyesi lâzımgeldiğinden açık miktarı Hazinece yapılan muavenet 
tahsisatından mahsup edilerek işletme hesabı tevzin edilmiştir. 

C), D) Kâru zarar hesabile -blânço: Takdim kılınan blânço ayni zamanda sermaye hesabını da muhte
vi bulunmaktadır. Sermaye hesabının zimmetinde görünen (115 106 966 40) liranın karşılığını tesisa
tı sabite, edevatı muharrike ve müteharrike ve demirlbaş hesaplarının matlubunda bulunan rakam
larla iptidaî tesisat masarifi için Hazineden alınıp henüz istimal edilemeyen ve sermaye hesabında 
gösterilen mebaliğ teşkil etmektedir. Kezalik teşkilât kanunumuzun 47 inci maddesine tevfikan tefrik 
edilen tecdit ve itfa isermayeleri de 50 inei maddeye tevfikan kâru zarar hesabına verilmek suretile 
bu hesaplara tahakkuk ettirilmiştir. Umumî idarenin 1928 senesinde tahakkuk eden zararı da itfa 
ve tecdit sermayelerinin yekûnu olan (2 140 121) liradan ibaret bulunmaktadır. 

H) İdarî malzeme nakliyat hesalbı: Diğer nakliyat ile birlikte kanun projesine merbut (4) numa
ralı ton kilometrik cetvelinde gösterilmiştir efendim. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 22 - 111 - 1933 

Karar No. 21 
Esas No. 1/360, 3/235 

Yüksek Keisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti Celilenin 
22 - V - 1932 tarihli ve 6/1339 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatça 
hazırlanan mutabakat beyannamesi ile birlikte müzakere ve cetveller tetkik olundu. 

Hesabı katî ile mutabakat beyannamesine bağlı, cetveller arasında ayrılık görülmedi. 1927 malî 
senesi hesabı katisindeki mazbatada gösterilen sebeplerden dolayı Hükümetin teklif ettiği kanun lâyi-
hasındaki dördüncü madde çıkarıldığından madde numaraları değiştirilmiş ve kanunun yazılışında 
bazı değişiklikler yapılarak kabul olunduktan sonra Heyeti umumiyenin yüksek tasvibine sunulmuş
tur. 

Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Konya Rize Yozgat Aksaray Ankara (Jankırı İzmir 

Refik Ali Rıza Hasan Rifat Hüsnü 

Aza Aza Aza Aza 
Kayseri Kırşehri Kocaeli Kütahya 

Osman Hâzini Sırrı Ömer 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî ida
resinin 1928 katı hesap kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve limanları 
umumî idaresinin 1928 malî senesi masarifi mer
but (A) cetvelinde gösterildiği üzere (33 240 610) 
lira (38) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene va
ridatı merbut (B) cetvelinde gösterildiği veçhile 
(34 939 430) lira (87) kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarfolunmayıp (A) 
cetvelinde gösterilen (20 857 389, 62) lira ip
tal olunmuştur. 

MADDE 4 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinin merbut blânço, kâr ve za
rar, işletme ve iptidaî tesisat hesapları tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

17 - V - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsmet Zekâi Ş. Kaya 

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

Na. V. îk. V. S. î . M. V. 
Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 

G. I. V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî idare
sinin 1928 malî senesi katî hesap kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinin 1928 malî senesi masarifi 
bitişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere 
33 240 610 lira 38 .kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1928 senesi 
varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
34 939 430 lira 87 kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1928 senesi içinde 
sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayrı bir sü
tunda gösterilen 20 857 389 lira 62 kuruş iptal 
olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir . 

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



F. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Muhassasatın nevi 

Meclisi idare 
Maaş, ücret ve yevmiyeler 
ikramiye 
Masarifi idare 
Masarifi mütenevvia 
Sigorta ücreti 
Maaş, ücret ve yevmiyeler 
ikramiye 
Masarifi idare 
İşletme masarifi 
Sigorta ücreti 
İhtiyat malzeme 
inşaat, tesisat, malzeme ve 
istikşafat, kontrol masarifi 
ile işletmeğe açılacak hatlar 
masarifi umumiyesi 

A -

M 

1 

1 

49 
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CETVELI 

uhassasat 
Lira 

40 600 
760 000 
30 000 

113 500 
79 000 
30 000 

685 000 1 
85 000 

331 500 
662 000 1 

15 000 
10 000 

166 400 29 

Sarfiyat 

Lira 

38 274 
644 146 

10 863 
106 433 
63 341 
30 000 

050 790 
23 022 

211 294 
423 437 

15 000 
0 

624 006 

K. 

47 
57 
06 
31 
31 

85 
39 
55 
68 

19 

Sarfedilemeyip ip
tali lâzımgelen 

muhassasat 

Lira K. 

2 325 53 
115 853 43 

19 136 94 
7 066 69 

15 658 69 
0 

634 209 15 
61 977 61 

120 205 45 
238 562 32 

0 
10 000 

19 542 393 81 
Yekun 54 098 000 33 240 610 38 20 857 389 62 

B - CETVELİ 
Bütçede yazılı 

olan muhammenat Tahsilat 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

M. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 

Varidatın 
Yolcu 
Ağırlık 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Tahmil ve ihraç 
Ardiye 
Kantariye 
Tatili edevat 
Zabıta cezası 
İşletme cezası 
Bedeli icar 
Hasılatı mütenevvia 
Sıhhiye tevkifatı 
Anadolu demiryolları 

nevi 

ve Haydarpaşa liman 
rıhtım idaresinden alınacak idarei umumiye 
Muvazenei umumiyed< 
Mukavelât mucibince 
kredi 

;n muhassas olan 
inşaat gruplarına 

ve 

1 

hissesi 
meblâğ 

açıl lan 
29 

22 

Lira 
710 000 

34 000 
70 000 

500 000 
27 500 

3 000 
1 300 
2 000 

700 
300 

2 000 
55 200 
66 000 

100 000 
000 000 

526 000 

1 

28 

3 

Lira 
587 275 

34 706 
22 621 

298 966 
49 642 

117 
2 382 

12 424 
2 058 

1486 
1 645 

207 087 
54 069 

100 000 
975 000 

589 946 

K. 
05 
47 
53 
02 
70 

95 
18 
83 
67 
95 
30 
27 

95 
Yekûn 5 4 098 OOO 34 939 430 87 





Sıra No 8 0 
Konya ovası sulama idaresinin 1928 malî senesi hesabı 
katisine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/196 numaralı Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Konya ovası sulama idaresinin 1928 senesi 
son hesabı hakkında 1/450 numaralı kanun lâyihası ve 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

Konya ovası sulama idaresinin 1928 malî senesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyan
namesinin takdim kılındığı hakkında 3/196 numaralı Di. M. Riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 2 - VI -1932 

U. 23418 
Sayı: 

II. 41 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1928 malî senesine ait Konya sulama idaresinin katî hesabına mütedair olarak Divanca tan
zim edilmiş olan beyannamenin müteferri cetvellerile birlikte leffen takdim kılınmış olduğu ar-
zolunur efendim, 

Di. M. Reisi 
Fuat 

Beyanname 

Konya sulama idaresinin 1928 senesi katî hesabı Nafıa vekâletinden gönderilmekle muhasi
bin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırılarak cetvelde 
muharrer meşruhat nazarı dikkate alınmak suret ile katî hesapta gösterilen rakamların kabule sa
van olacağını arzevleriz. 

)ı. M. Reisi 
Fuat 

Aza 
yiik'ijjh 7 

D. 1. Reisi D. 2. Reisi 
Faik Abidin 

Aza Aza Aza 
/»V//A- Kâmil M. İhsan 

D. 3. Reisi 
II. Âlim 

Aza 
F< V:tİ 

D. 4. Reisi 
Seıjfi 

Aza 
Akif 

Aza Aza Azu, 
Celil Besri Ziya 

Aza Aza Müddeiumumi 
Naımi Emin Hifat \(. Ali 
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Konya ovası sulama idaresinin 1928 senesi son hesabı hakkında 1/450 No. lı kanun lâyihası 

T. C. , • 
Başvekâlet 20 - XII - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/3070 

P>. M. M. Yüksek Reisliğine 

Konya ovası sulama idaresinin l')28 senesi hesabı katisi için Maliye vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 17-XII - 1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası merbutu cetvelle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim, 
Başvekil 

tsmet 

tösbabı mucibe 

Konya ovası sulama ve işletme idaresi 1928 senei maliyesinde müstakil bir bütçe ile idare edilmiş 
olmakla kabul edilen bütçe dairesinde vukubulan varidat, tahsilat ve sarfiyatı havi cetvellerle bütçe 
dahil ve haricinde kabz ve tediye olunan mcbaliğûı mizanı idare muhasebesince raptolunarak beş 
maddeyi havi 'hesabı katı kanunu lâyihası tanzim edilmiştir. Varidat cetvelinde görüldüğü üzere su
lama ücuratı olarak bütçedeki muhammen miktar 139 100 lira olduğu halde senenin kurak gitmesin
den dolayı zeriya.t taliminden noksan olmakla 106 563 lira 44 kuruş ve ayni esbaba binaen değir
men ve fabrika su ücretinde 250 lira tahminine karşı 56 lira 4 kuruş tahakkuk ettiği gibi kezalik 
kuraklığın tesiratradan hayli mutazarrır olan zürradan tahsili tahmin olunan bakayaya mukabil 
ancak 5 072 lira 33 kuruş tahsil edilebilmiştir. 

Masraf kısmına gelince: Bütçede kabul olunan hidemat tamamen ifa edilerek tasarruf 
edilen 39 293 lira 47 kuruşlulk tahsisatın imha edilmesi suretile muhasebei umumiye kanununa 
tevfikan tanzim ve takdim kılınmıştır. 

6 - X -1930 

Reis Aza Aza Aza Aza 
A. Ferit Nusrat Hamdi Rakım II, İsmail 

Divanı muhasebat encümeni 

22 - / / / - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Konya ovası sulama idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti celilerim 20 kânunu
evvel 1932 tarihli ve 6/3070 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatça 
hazırlanan mutalbakat beyannamesi ile birlikte müzakere ve cetveller tetkik edildi. 

Hesabı katı ile mutabakat beyannamesine bağlı cetveller arasında bir ayrılıtk görülmedi. Kanun 
lâyihasının 1928 senesi 'bütçesindeki maddelerin yazılışına benzemesi için madde numaralarında ve 

T. B. M. M. 
Di. muhasebat encümeni 

Karar No. 22 
Esas No. 1/450 3/196 
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kanunun yazılışında bazı değişiklikler yapıldıktan sonra kabul ve Umumî heyetin yüksek tasvibine 
sunuldu. 

Reis 
Konya 
Refik 

Aza 
Kırşehir 
Hâzim 

M. M. 
Rize 
Ali 

Aza 
Kocaeli 

Sırrı 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Avni 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Aza 
Aksaray 
Riza 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Kayseri 
Osman 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanya ovası sulama idaresinin 1928 malî senesi 
hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin 
1928 malî senesi varidatı umumiycsi merbut (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 104 599 lira 
89 kuruştan ibarettir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1928 senesi 
masarifi ıımumiyesi merbut (C) işaretli cetvelde 
gösterildiği veçhile 130 271 lira 53 kuruş olarak 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — (C) işaretli cetvelde yazılı ve 
devrei hesabiye zarfında tediye olunan mebaliğin 
tenzilinden sonra bakiye kalan 39 293 lira 47 ku
ruş tahsisat imha edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

17 - XII - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 

Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 

(İ. t. V. Zr. V. 
AH Rana Muhlis 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ
NİN TADİLİ 

Konya ovası sulama idaresinin 1928 senesi 
hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin 
1928 malî senesi masarifi bitişik (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere 130 271 lira 53 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1928 senesi 
varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
104 599 lira 89 kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1928 senesi içinde 
sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayrı bir sütun
da gösterilen 39 293 lira 47 kuruş iptal olunmuş
tur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Nafıa vekili memurdur. 
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A CETVELİ 

Muhassasatın nevi 

Ücurat 
Masarifi idare 
Alât ve edevatı fenniye ve inşaiye 
Tenvirat ve tathiratı mütemadiye 
masrafı 
Tamirat ve tathiratı esasiye ve ye
niden kuşat ve imal edilecek kanal
lar ve imalâtı sınaiye masrafı 
Masarifi gayri melhuza 

Y ekıın 

» 

Muhassasat 
Lira 

55 560 
16 660 

7 000 

8 000 

72 345 
10 000 

169 505 

Sarfiyat 

Lira 

46 352 
14 200 

3 205 

1 266 

65 246 
0 

130 271 

K. 

49 
31 
24 

64 

85 

5 a 

Sarfedilemeyip 
iptal olunan 
muhassasat 

Lira K. 

9 207 51 
2 459 09 
3 794 76 

6 733 36 

7 098 15 
10 000 

39 293 47 

B CETVELİ 

Varidatın nevi 

Sulama ücreti 
Değirmen ve fabrikalar su ücreti 
Hasılatı müteferrika 
Bakaya tahsilatı 
Muvazenei umumiyeden muavenet 

Muhammenat 
Lira 

139 100 
250 

2 000 
8 000 

23 000 

Tahsilat 
Lira K. 

72 253 45 
56 04 

4 218 07 
5 072 33 

23 000 

172 350 104 599 89 



Sıra No 89 
Ankara şehri imar müdürlüğü 1929 senesi hesabı katisine 
mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 3/218 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Ankara şehri imar müdürlüğünün 1929 senesi son hesabı 

hakkında 1515 numaralı kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası 

Ankara şehri îmar müdürlüğü 1929 senesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında 3/218 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 3 - VII - 932 

Ü. 25815 
ir. 6i 

Büyük. Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1929 malî senesi hesabı katisine müteallik olarak tanzim edilen 
mutabakat beyannamesinin müteferri eetvellerile birlikte leffeıı takdim kılınmış olduğu arzolunur 
efendim hazretleri 

D. M. Reisi 
Fuat 

Beyanname 

An,k<ara< şehri îmar müdürlüğünün 1929 senesi hesabı kati cetvelleri, bütçesindeki muham-
monat ve muhassasat ve muhasibin niyet ve muhakeme edilmiş olan idare hesabındaki rakam
larla karşılaştırıldı. İmar müdürlüğünün 1929 bütçesi Meclisi Âlice kabul ve tasdik buyurul-
nuı$ olmayıp 1351 numaralı kanunun muvakkat maddesi hükmünü temdit eden 1431 numaralı 
kanun mucibince İcra Vekilleri Heyeti kararnamesile tesbit edilmiştir. 1351 numaralı kanu
nun 8 inci maddesinde hesabı katinin Divanı muhasebata verileceği gösterilmiş olmasına ve 
bıi' maddeye müsteniden îcra V-ekilleri Heyetince tanzim kılınan talimatnamenin 42 ve 43 üncü 
maddelerinde hesabı katinin muhasebei umumiye kanununa tevfikan tanzim ve Büyük Millet 
Meclisine ve Divanı muhasebata takdim edileceği tasrih olunmasına binaen hesabın tetkika-
tma ait işbu, beyanname ihzar kılındı. 1351 numaralı kanunun muvakkat maddesindeki salâ
hiyete ve bütçe kararnamesinin 3 üncü maddesine müsteniden Maliye vekâletinin kefalet il e 
Emlâk ve eytam bankasından aktedilen istikrazdan bu sene zarfında 161 213 lira 44 kuruş alın
dığı ve âti senede kapatıldığı anlaşılmıştır. 

Merbut cetvellerde gösterilen farklar nazarı dikkate alınmak üzere hesabı katideki erkanım şa
yanı kabul olduğunu arzeyleriz. 

D. M: Reisi D. 1. Reisi D. 2. Reisi D. 3. Reisi D. 4. Reisi Aza Aza Aza Aza 
Fuat II. Âlim Seyfi Celil Basri Ziya Kâmil 
Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Müddeiumumi 
Refik Müeyyet Fevzi M. îhsan Nazmi M. Ali 
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Ankara şehri imar müdürlüğünün 1929 senesi son hesabı hakkında 1/515 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 25-1- 1Ş33 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/265 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ankara şehri tınar müdürlüğünün 1929 malî senesi hesabı katisi hakkında Dahiliye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra, Vekilleri Heyetinin 2 3 - 1 - 1933 tarihli içf imamda Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbaibı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
}smrt 

Ankara şehri imar müdürlüğünün 1929 senesi hesabı kati kanun lâyihasının izahrıamesi 

Ankara şemri imar müdürlüğünün 1929 senesi hesabı katı kanun lâyihası bir metin ile bir senei kâ
mile zarfında cereyan eden malî muamele netayicini gösteren mizandan ve bütçe tahsisat ve tedi-
yatını ve varidat tahakkuk ve tahsilatını gösteren cetvellerden terekküp etmek üzere tertip ve tak
dim olunmuştur. 

Mizan: İmar müdürlüğünün teşkilât ve vezaifine dair olan 1.351 numaralı kanım icabmea İcra 
Vekilleri Heyetince kabul ve tasdik buyuru! muş olan usulü muhasebe talimatlarının muhtevi ol
duğu esaslar dairesinde tutulan esas defterlerinden iktibas edilmiş bir hulâsadır. Burada müdü
riyetin bir senelik muamelâtı maliyesi muhtelif hesaplar üzerinde topluca kurulduğu gibi varidat 
ve sarfiyatın fasıl itibarile müfredatı da ayrı cetveller halinde tanzim ve raptedikniştir. 

Tahsilat ve tediyat: 
Merbut (4) numaralı cetvelde görüldüğü üzere 1929 senesi zarfında bilfiil tahakkuk ve tahsil 

edilen varidat 443 378 lira 44 kuruş olup işbu mebaliğ umumî bütçeden muavenet olarak verilen pa
ra ile 1351 numaralı kanunun muvakkat maddesi ve bütçe kararnamesinin üçüncü maddesine isti
naden yapılan istikraz hasılından ve bir kısım müteferrik veridattan hâsıl olmuştur . 

Muhassasat: 1929 senesi masarifi umum iyesine karşılık olmak üzere bütçe kararnamesile 450 800 
lira aslî ve bilâhare 21 - V - 1930 tarih ve bilâ numaralı kararname ile de 32 000 lira munzam 
ki ceman 482 800 lira tahsisat alınmıştır. 3 numaralr cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere muhte
lif tertiplere vazedilmiş olan işbu tahsisattan senesi içinde 462 503 lira 54 kuruş istimal olunarak 
20 296 lira 46 kuruşun istimaline mahal kalmamış ve bittabi iptali lâzımgelmiştir. 

3 numaralar cetvelin tetkikinden anlaşıldığı üzere 1929 senesi zarfında müdüriyetçe ifa olunan 
memur ve hidemat mukabilinde 462 503 lira 54 kuruş masraf tahakkuk eylemiş ve bundan 391 562 
lira 80 kuruş rnayrs 1930 nihayetine kadar naklen tediye olunarak 70 940 lira 74 kuruşu esbabının 
müracaat etmemiş olması veya her hangi bir merasimin noksan kalması sebebile ertesi senede tes
viye edilmek üz^re bütçeye masraf ve bütçe emanet hesabına matlup kayit ile devrolunnıuştur. Ka
nun lâyihası ve merbut cetveller üzerinde izaha ihtiyaç gösteren başka bir cihet yoktur. 

İmar müdürlüğünün 1929 senesi hesabı katisine merbut âmiri ita cetveli 
Devrei hesabiye zarfında 

Daire ismi Âmiri itanın ismi Mübaşeret İnfikâk Mülâhazat 
Ankara şehri İmar Dahiliye vekili Şükrü 3 teşrini

mi! düdüğü Kaya Bey Ef. sani 927 
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Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 25 - III - 1933 

Karar No. 25 
Esas No. 1/515, 3/218 

Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1929 senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti Celilenin 25 -
I - 1933 tarihli ve 6/265 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatça 
hazırlanan mutabakat beyannamesi ile birlikte müzakere ve cetveller tetkik olundu. 

imar müdürlüğünün 1929 bütçesi Meclisi Âlice kabul ve tasdik Duyurulmuş olmayıp 1351 numa
ralı kanunun muvakkat maddesi hükmünü temdit eden 1431 numaralı kanun mucibince İcra Vekil
leri Heyeti karai'ile tesblt edilmiş ve hesabı katinin Büyük Millet Meclisine takdimi de 1351 nu
maralı kanunun 8 inci maddesine istinaden İcra Vekilleri Heyetince hazırlanmış olan .talimatname
nin 42 ve 43 üncü maddelerine müstenit bulunmuştur 

Beyanname ve ona bağlı cetvellerden İmar müdürlüğünce Maliye vekâletinin kefal et il e Emlâk 
ve eytam bankasından aktedilen istikrazdan bu sene zarfında 161 213 lira 44 kuruşu alınarak bu
nun ertesi senede kapatıldığı ve hesabı katiye bağlı masraf cetvelinde 9 lira fazlalık bulunduğu anla
şılmış've bu fazlalığın hesaptan çıkarılması lâzımgelirkcn sehven hesapta bırakılan bir paradan iba
ret olduğu tebeyyün etmiştir. 

Bu sebeple kanun lâyihasının birinci ve üçüncü maddelerindeki rakamlarla ikinci ve dördüncü 
maddelerdeki bazı ibareler değiştirilmiş ve kanun ahkâmını icra edecek olan vekâletin tayini maksa-
dile kanuna beşinci madde olarak bir madde yazılmıştır. 

Bu suretle hazırlanan kanun lâyihası Heyeti umumiyenin yüksek tasvibine arzolunur. 
Divanı M. E. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 

Konya Rize Yozgat Aksaray Ankara Çankırı izmir 
Refik Ali Ahmet Avni Rıza Hasan Rifat Hüsnü 

Aza Aza Aza Aza 
Kayseri Kocaeli Kütahya 
Osman Sırrı Ömer 

HÜKÜMETİN TEKLlFt 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1929 senesi 
hesabı kati kanun lâyihası 

MADDK 1 -— Ankara şehri İmar müdürlüğü
nün 1929 senesi masarifi merbut 3 numaralı cet
velde. gösterildiği üzere 462 503 lira 54 kuruş 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ankara şehri imar müdürlüğü
nün 1929 senesi varidatı merbut 4 numaralı cet
velde gösterildiği üzere 443 378 lira 44 kuruş ola
rak kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Merbut 3 numaralı cetvelde 
gösterildiği üzere senesi zarfında istimal edil
meyen 20 296 lira 46 kuruş tahsisat bakiyesi ip
tal olunmuştur. 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ
NİN TADİLİ 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1929 malı senesi 
hesabı katı kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Ankara şehri İmar müdürlüğü
nün 1929 malî senesi masarifi bitişik (A) cetve
linde gösterildiği üzere 462 494 lira 54 kuruştur. 

MADDE 2 — Ankara şehri İmar müdürlüğü
nün 1929 malî senesi varidatı bitişik (B) cetve
linde gösterildiği üzere 443 378 lira 44 kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1929 malî senesi 
içerisinde sarfolunmayan ve (A) cetvelinde ayrı 
sütunda gösterilen 20 305 lira 46 kuruş iptal o-
lunmuştur. 
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MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 

23 -1 -1933 

Bş. V. Ad. V. 
tsmct Yusuf Kemal 

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

Na. V. tk. Y. 
Hilmi 

G. İ. V. Zr. V. 
Ali Ra/na Muhlis 

M. M. V. Da. V. 
Zckâi S. Kaya 

m. v. 
Dr. Reşit Galip 

S. 1. M. V. 
Dr Refik 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Daihiliye vekili memurdur. 

F. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

q 
10 

F. 
1 
2 
3 

A - CETVELİ 

Mühassasatın nevi 
Ücretler 
Plân ve proje tetkiki ihzar ve murakabe 
masarifi 
Masarifi idare 
Levazım 
Müteferrika 
Melbusat 
Bedeli icar 
Usulü muhasebe talimatının 32 inci 
maddesi mucibince verilecek ikramiye 
İnşaat ve tamirat 
İstikşaf ve tecrübe ameliyesi masarifi 

Yekun 

Muhassasat 

Lira 

35 600 

82 924 
7 300 
8 100 
1 200 

300 
3 600 

800 
342 676 

300 
482 800 

B-CETVELİ 

Varidatın nevi 
Umumî bütçeden tahsis olunan 
Müteferrik varidat 
İstikraz hasılatı 

Sarfiyat 

Lira 
32 962 

82 813 
7 299 
5 908 

939 
300 

3 180 

748 
328 287 

55 
4 6 2 4*94 

K. 
84' 

96 
25 
57-

4.4. 
48 

5 4 

Muflam menat 

Lira 

250 000 
800 
00 

Sarf edilmeyip 
iptal olunan 
muhassasat 

Liri K. 
2 637' 16 

111 
04 

2 191 75 
26a 43 

0 
420 

52 
14. 388 56 

244 52 
20 305 44* 

Tahsilat 

Lira İC 
282 000 

165 
161 213 44 

Yekûn 2 5 0 8 0 0 4 4 3 3 7 8 4 4 



Sıra No 9 0 
Yüksek mühendis mektebinin 1929 senesi hesabı katisine 
mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 3/210 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Yüksek mühendis mektebi l929senesison hesabı hakkında 

1/535 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası 

Yüksek mühendis mektebinin 1929 senesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında 3/210 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 20 - VI - 1932 

U. 24.526 
II. 57 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek mühendis mektebinin 1929 malî senesi katî lıesabına müteallik olarak tanzim edilen mu
tabakat beyannamesinin cedavili müteferriasile birlikte leffen takdim kılınmış olduğu arzolunur 
efendim. 

Di. M. Reisi 
Fuat 

Beyanname 

Yüksek mühendis mektebinin 1929 malî senesi katî hesabı Nafıa vekâletinden gönderilmekle 
muhasibin Divanı muhasebatla tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırıldı. Ra
kamlar arasında görülen cüzî mübayenet ile sebepleri merbut cetvellerde irae edildi. Bu cihetler 
nazarı dikkate alınmak üzere katî hesapta gösterilen rakamların kabule şayan olduğunu arzey-
leriz. 

Di. M. Reisi 
Fuat 
Aza 

Kâmil 

I). 1. Reisi 
Faik 
Aza 
Refik 

1). 2. Reisi 
Ab idin 
Aza 

Miieyyet 

I). 3. Reisi 
/ / . Âlim 

Aza 
Fevzi 

I). 4. Reisi 
8 ey fi 
Aza 

M. İhsan 

Aza 
Ce.Ul 

Aza 
Akif 

Aza Aza Aza 
Besri Ziya Emin Rıfat 

Aza Müddeiumumi 
Nazmı M. Ali 

Yüksek mühendis mektebi 1929 senesi son hesabı hakkında 1/535 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 19 - III -1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/776 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Yüksek mühendis mektebi 1929 senesi bütçe hesabı katisi hakkında Maliye vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 11- I I I -1931 tarihli ihtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı nıucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

http://Ce.Ul
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Muktazasıuın ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Yüksek mühendis mektebi 12 aylık 1929 malî senesi hesabı katisi hakkındaki kanun lâyihası 
îzahnamesi 

Mektebin 1928 malî senesi varidat bütçesinin (B) cetvelinde yazılı birinci fasla mevzu (12) aylık 
(273 400) liradan ibaret umumî bütçeden muavenet varidatı muhammene aynen tahsil ve ikinci fas
lın birinci maddesine mevzu ve (2 400) lira talebe tahsil ücreti muhammen varidatına karşı da 
(1 390) lira tahakkuk ederek (100) lirası bermucibi tahakkuk natahsil kalarak senei âtiyeye dcvrile 
(1 110) lira noksan ile (1290) lira ve ikinci maddesine mevzu (500) lira muhammen kimyahane ve 
tecrübelıane hasılatının (230) lira fazlasile ve üçüncü maddeye mevzu (2 500) lira kütüpane ve 
matbaa hasılatına mukabil (399) lira (65) kuruş ııoksanile senesi zarfında (2 100) lira (35) 
kuruş ve 1928 senesinde tahakkuk edip tahsil edilmeyen (76) lira (25) kuruşla ceman (2 176) 
lira (60) kuruş tahsil ve dördüncü hasılatı müteferrika maddesine mevzu (2 500) lira muhammen 
varidata mukabil mektebin banka hesabı carisi tevdiatından raütehassıl faiz, eşya satışı ve sair 
muhtelif hasılatı olarak (2 766) lira (97) kuruş fazlasile tahsilat icra ve (281 300) lira umumî 
muhanımenata mukabil sabık senede (76) lira (25) kuruş tahakkuk bakayasile beraber (283 063) 
lira (57) kuruş varidat tahakkuk ve (100) lirası tahsil edilemeyerek senei âtiyeye devir suretile 
1929 malî senesi zarfında muhammen varidata mukabil (1 587) lira (32) kuruş fazlasile (282 963) 
lira (57) kuruş tahsil edilmiş ve fazlai varidat olarak »-ayriezsarf bakiye kalan (34 831) lira (59) 
kuruş ta senei âtiyeye devredilmiştir. 

Kezalik mütenevvi masarifat olarak mezkûr seneye mütedair mektep bütçesinin (A) cetvelinde 
yazılı (280 700) liradan ibaret umumî muhammen masarifata mukabil (248 131) lira (98) kuruş 
sarf edilmiş ve (32 568) lira (2) kuruş tahsisat bakiyesi dahi iptal edilmiştir efendim. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. muhasebat encümeni 25 - III -1933 

Karar No. 26 
-Esas No. 1/535 3/210 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek mühendis mektebi 1929 senesi bütçe hesabı katisi hakkında Başvekâleti celilenin 
19 mart 1931 tarhli ve 6/776 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatça 
hazırlanan mutabakat beyannamesi ile birlikte müzâkere ve cetveller tetkik olundu. 

Mutabakat beyannamesine nazaran hesabı katiye bağlı masraf cetvelinde 51 kuruş fazlalık ve 
fasıllar arasında da 1 lira 37 kuruş miktarında bir nıübayenet bulunduğu ve 51 kuruş fazlalığın he
saptan çıkarılması lâzımgelirken dairesince hesabı katiye ithal ve bir lira 37 kuruşun da yanlış mah
sup muamelesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Bu iki sebepten dolayı (A) cetvelinde ve kanun lâyihasının maddelerinin rakamlarında değişiklik
ler yapılmıştır. Bundan başka hesabı katî kanununun bütçeye 'benzemesi için lâyihanın ikinci ma d-
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d es i birinci ve birinci maddesi ikinci madde olarak alınmış ve diğer maddelerde de ibareler üzerinde 
bazı tadiller yapılmıştır. Bu suretle hazırlanan kanun lâyihası Heyeti umumiyenin yüksek tasvibine 
arzolunur. 

. M. En. Reisi 
Konya 
Refik 
Aza 

İzmir 
Hüsnü 

M. M. 
Rize 

-Ali 
Aıza 

Kayseri 
Osman 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Avni 
Aza 

Koeaeli 
Sırrı 

Aza 
Aksaray 
Rıza 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Çankırı 

Rifat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yüksek mühendis mektebi 1929 senesi bütçe 
hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebinin 
1929 malî senesi umum varidatı 1 numaralı cet
velde gösterildiği üzere 282 963 lira 57 kuruştan 
ibarettir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1929 senesi 
zarfında masarifatı umumiyesi 2 numaraalı cet-
zarfında gösterildiği üzere 248 131 lira 98 kuruş 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İdarenin 1929 senesindeki mu-
hassasattan sarfedilmeyerek bakiye kalan 32 568 
lira 2 kuruş tahsisat imha edilmiştir. 

MADDE 4 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

11 - I I I -1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zakâi Ş. Kaya 

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

Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Hümi Mustafa Şeref Dr. Refik 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Yüksek mühendis mektebinin 1929 malî senesi 
hesabı katî kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebinin 
1929 malî senesi masarifi bitişik (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere 248 131 lira 47 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr mektebin 1929 malî 
senesi varidatı bitişik (B) cetvelinde gösteril
diği üzere 282 963 lira 57 kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1929 senesi içinde 
sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayrı bir sü
tunda gösterilen 32 568 lira 53 kuruş iptal olun
muştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Nafıa vekili memurdur. 
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A - CETVELİ 

Muhassasatın nevi 
Maaş ve ücret 
Tahsisatı fevkalâde 
İdare masrafı 
Telif, tercüme ve mecmua bedeli ve 
tab masrafı 
Ecnebi muallimler ücret ve harcırahı 
Fcnebi memleketlerde talebe tahsil 
masrafı 

Yekun 

Muhassasat 

Lira 

47 160 
54 255 

148 500 

10 000 
16 000 

4 785 
2 8 0 7 0 0 

B - CETVELİ 

M. Varidatın nevi 
Umumî bütçeden muavenet 

1 Talebe ücreti 
2 Kimyahane ve tecrübehane hasılatı 
3 Kütüphane ve matbaa hasılatı 
4 Müteferrik hasılat 

Yekûn 

Sarfiyat 

Lira 

42 178 
35 420 

145 179 

9 602 
12 000 

3 750 
248 İSİ 

K. 

93 
78 
63 

13 

47 

Muhammenat 

Lira 

273 400 
2 400 

500 
2 500 
2 500 

2 8 1 3 0 0 

K. 

Sarf edilmeyip 
iptal olunan 
muhassasat 

Lira K. 
4 981 7 

18 834 22 
3 320 37 

397 87 
4 000 

1 035 
3 2 5 0 8 5 3 

Tahsilat 

Lira K. 

273 400 
1 290 

730 
2 176 60 
5 366 97 

2 8 2 0 0 3 57 

~»-J> "> > • • <<?'«£»-



Sıra No 91 
İstanbul darülfünununun 1929 senesi hesabı katisine müte
dair mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/208 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
İstanbul darülfünununun 1929 senesi hesabı katisi hakkında 

i/365 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası 

İstanbul Darülfünununun 1929 senesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakkında 3/208 numaralı Di. M. Riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 20 -VI -1932 

U. 24525 
II. 56 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

istanbul Darülfünununun 1929 malî senesi katî hesabına müteallik olarak tanzim edilen muta
bakat beyannamesinin cedavili müteferriasile birlikte lef fen takdim kılınmış olduğu arzolunur 
efendim. 

Di. M. Reisi 
Fuat 

Beyanname 

İstanbul darülfünununun 1929 malî senesi katî hesabı Maarif vekâletinden gönderilmekle mu
hasibin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırıldı. Rakam
lar arasında görülen cüzî mübayenet ile sebepleri merbut cetvellerde irae edildi. Bu cihetler nazarı 
dikkate alınmak üzere katî hesapta gösterilen rakamların kabule şayan olduğunu arzeyleriz. 
Divanı M. Reisi D. 1. Reisi D. 2. Reisi I). 3. Reisi D. 4. Reisi Aza Aza 

Fuat Abidin II. Âlim Sey fi Basri Kâmil 
Aza Aza Aza Aza Aza Müddeiumumi 

Emin Rıfat Fevzi Halit Nazmı Fahri M. Ali 

İstanbul darülfünununun 1929 senesi hesabı katisi hakkında 1/365 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 22- V - İÜ32 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1340 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İstanbul darülfünunu 1929 senesi hesabı katisi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra 
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Vekilleri Heyetince 17 - V -1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbaıbı 
mucibesi ve merbutu cetvellerle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyurulması rica olunur efendim. 
Başvekil 

İsmet 

İstanbul Darülfünununun 1929 senesi hesabı katî kanun lâyihası izahnamesi 

1 — Darülfünun ve şuabatında tahsilde bulunan talebe ücurat ve harçları ve sair varidat ta
hakkuku tahsiline tâbi varidat olması hasebile yalnız muhammen olarak bütçeye vazedilmiş ve 
bittabi ayrıca tahakkukat kaydedilmemiştir. Medreselerce tahsili tahakkuk ve tahsil tablolarında 
irae edilmiş ve bakaya olmadığından gösterilmemiştir. 

2 — Hulâsai hesabiye cetveli raptedil mistir. Şehremanetinden alınmayan ve varidat cetve
linde mukayyet bulunan (10 000) lira Maliye vekâleti celilesinin 26 - IX -1929 tarih ve 3890/304 
numaralı tahriratı mucibince varidat tahakkuk yekûnundan tenzil edilmiştir. Hülâsai hesabiye 
cetvelinde görülen eşhas zimemi bakayası yalnız elbise ve şapka avansı bakiyesi olup bermucibi 
kanun her ay maaşı aslilerin % 5 i nisbetinde katolunagelmekte bulunmuştur. Emanat baki
yelerini natık cetvel leffen takdim kılınmıştır . 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 25 - III - 1933 

Karar No. 27 
Esas No. 1/365, 3/208 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul darülfünununun 929 senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti celilenin 22 mayıs 1932 ta
rihli ve 6/1340 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatça hazırlanan mu
tabakat beyannamesi ile birlikte müzakere ve cetveller tetkik olundu. 

Mutabakat beyannamesine bağlı masraf cetveli ile hesabı katinin masraf cetveli arasında görülen 

1116 lira 44 kuruşluk fark evrakı müsbiteye nazaran muhtelif fasıllar sarfiyatından tenzili lâzımgelen 
1 650 liranın hesabı katiye dahil bulunmasından ve buna mukabil yine muhtelif fasıllar sarfiyatına 
müteallik ceman 533 lira 78 kuruşu hesabı katinin ihtiva etmemekte bulunmasından ileri geldiği anla
şılmış ve Hükümetçe teklif olunan kanun lâyihasının birinci ve üçüncü maddeleri ona göre tashih 
edilmiş ve diğer maddelerde şeklen bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu suretle hazırlanan kanun lâyi
hası Heyeti umumiyenin yüksek tasvibine arzolunur. 

Divanı muhasebat encümeni reisi M. M. Kâ. Aza Aza 
Konya Rize Yozgat Aksaray Ankara 
Refik Ali Ahmet Avni Riza Hasan 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Çankırı izmir Kayseri Kocaeli Kütahya 

Rıfat Hüsnü Osman Sırrı Ömer 



3 _ 
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

İstanbul darülfünunu 1929 senesi hesabı 
katisi kanun lâyihası 

MADDE 1 — İstanbul darülfünununun ve 
müteşekkil bulunduğu medreselerin 1929 malî se
nesi umum masarif atı (1) numaralı cetvelde gös
terildiği üzere 802 195 lira 70 kuruştan ibarettir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1929 senesi 
zarfında varidatı umumiyesi 831 287 lira 26 ku
ruş olarak kabuU edilmiştir. 

MADDE 3 — İdarenin 1929 senesi bütçesin
deki muhassasattan sarfedilmeyerek bakiye kalan 
87 146 lira 30 kuruş bakiyei tahsisat imha edil
miştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maarif ve Maliye vekilleri memurdur. 

17 - V - 1932 
"~Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 

İsmet Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. Mal. V. Mf. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat 
Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

G. î. V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Istanbıd darülfünununun 1929 malî senesi 
hesabı kati kanunu lâyihası 

MADDE 1 — İstanbul darülfünununun 1929 
malî senesi masarifi (A) cetvelinde gösterildiği 
üzere 801 079 lira 26 kuruştur. 

MADDE 2 — Darülfünunun mezkûr sene 
umum varidatı (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
831 287 lira 26 kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1929 senesi içinde 
sarfolunmayan ve (A) cetvelinde ayrı bir sütunda 
gösterilen 88 262 lira 74 kuruş iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maarif vekili memurdur. 



A w CETVELİ 

F. Muhassasatın nevi 

1 Maaş, ücret, tahsisat 
2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Levazım 
4 Müteferrika 
5 Masarifi mütenevvia 
6 Tercüme, muhaberat, neşriyat ve leva

zımı tabiye masrafı 
7 Harcırah 
8 Telefon tesisat ve muhabere ücreti 
9 Kongrelere ve ecnebi darülfünunları 

merasimine iştirak masrafı 
10 Darülfünun temsil masrafı 
11 Tetkikat ve taharriyatı ilmiye ve te

tebbu seyahatleri masrafı 
12 Gazi Mustafa Kemal mükâfatı 
13 Umumî kütüphane masarifi umumiyesi 

ve kitap bedeli 
14 Fakir talebeye muavenet 
15 Tamirat 
16 Ecnebi mütehassıslar ücret ve harcı-

rahlarile bunların mütercimleri ücreti 
17 Ecnebi memleketlerde tahsil edecek 

talebe masrafı 
18 Tıp medresesi maaş, ücret ve tahsisatı 
19 Tıp medresesi masarifi 
20 Eczacı ve dişçi mektepleri maaş ve 

ücreti 
21 Eczacı ve dişçi mektepleri masarifi 
22 Hukuk medresesi maaş,ücret ve tahsisatı 
23 Hukuk medresesi masarifi 
24 Edebiyat medresesi maaş, ücret ve 

tahsisatı 
25 Edebiyat medresesi masarifi 
26 Cağrafiya darülmesaisi seyahati tetki-

kiye ve masarifi umumiyesi 
27 İlahiyat medresesi maaş,ücret ve tahsisatı 
28 İlahiyat medresesi masarifi 
29 Fen medresesi maaş, ücret ve tahsisatı 
30 Fen medresesi masarifi 
31 Arziyat tetkiki masarifi umumiyesi 
32 Tahsisatı fevkalâde 
33 788 numaralı kanunun tatbik masrafı 
34 Geçen sene düyunu 

Yekûn 

Muhassasat 
Lira 
36 672 
2 000 

37 000 
11 500 
6 000 

4 500 
2 500 
2 000 

4 500 
4 500 

1 500 
1 500 

4 256 
1 000 

15 500 

78 000 

3 000 
108 996 
153 000 

25 128 
14 000 
26 280 
7 000 

26 400 
10 500 

2 500 
10 260 
1 800 
28 050 
29 500 
4 000 

223 000 
2 000 
1 000 

889~342 

Sarfiyat 

Lira 
36 496 
1 999 

36 049 
10 914 
5 989 

4 173 
2 279 
1 718 

2 500 
4 313 

820 

3 984 
885 

15 437 

64 331 

3 000 
100 553 
152 471 

23 889 
9 923 
21 661 
4 500 

22 461 
9 375 

1 844 
9 190 
1 375 
25 157 
23 339 
3 467 

196 384 
527 
61 

801 079 

K. 
01 
71 
64 
59 
52 
50 
12 
25 

16 

66 

34 

91 

70 
46 

26 
60 
48 
92 

14 
45 

97 
82 
50 
73 
66 
45 
73 
71 
27 

26 

Sarfedilemeyip 
iptal olunan 

tahsisat 
, 

Lira 
175 
0 

950 
585 
10 

* 
326 
220 
281 

2 000 
186 
680 

1 500 
271 
115 
62 

13 668 

0 
8 442 
528 

1 238 
4 076 
4 618 
2 499 

3 938 
1 124 

655 
1 069 
424 

2 892 
6 160 
532 

26 615 
1 472 
938 

88 262 

K. 
99 
29 
36 
41 
48 
50 
88 
75 

84 

34 

66 

09 

30 
54 

74 
40 
52 
08 

86 
55 

03 
18 
50 
27 
34 
55 
27 
29 
73 
74 
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B - CETVELİ 

Muhammenat Tahsilat 

Varidatın nevi 
Muvazenei umumiyeden verilen 
İstanbul şehremanetinden verilen 
Teberrüat 
Hasılatı müteferrika 
Ücret ve harçlar 
İlmî asar ve risaleler satış bedeli 
Ücret ve harçlar 
Vekâletnamelerden alınan iane 
İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 
Ücret ve harçlar 
İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 
Ücret ve harçlar 
İlmî eser ve risaleler satış hasılatı 
Ücret ve harçlar 
İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 
Ücret ve harçlar 

Lira 

800 000 
10 000 

4 000 
15 000 
20 000 

6 000 
12 000 
5 000 
3 000 
4 000 
3 000 

500 
500 

2 500 
3 000 
2 000 

Lira 

800 000 
0 

442 
9 465 
8 780 

4 
3 918 
2 930 

110 
1 248 

515 
10 

133 
2 095 

5 
1 627 

K. 

48 
55 
99 
96 

20 
12 

08 

16 
75 
72 
25 

Yekûn 890 5 0 0 831 287 26 

» 0 ' C C < > - » 





Sıra No 98 
Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi bütçesinde 20 000 lira
lık münakale yapılması hakkında 1578 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât miidürlğü 27 - III - 933 
Sayı: 6J817 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekilliğinin 932 mali senesi bütçesinde münakale yapılması hakkında hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26 - III- 933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibe ve cetvellerle birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin acelelik kaydile müzakeresine müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Vekâlet kara bütçesinin 696 ncı muvakkat tazminat faslından 20 000 lira noksan bulun
duğu cihetle merkezdeki zabitan ve askerî memurların iki aylık muvakkat tazminatını vermeğe 
imkân görülememiş ve merbut cetveldeki tasarrufu mümkün fasıllardan 20 000 liranın işbu 
fasla nakline zaruret görülerek merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

26 - III -1933 

Yüksek Reisliğe 
Millî Müdafaa vekâletinin 1932 malî senesi bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılması hakkında 

olup encümenimize havale olunan kanım lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 
Lâyihaya merbut esbabı mucibeye nazaran teklif olunan münakale encümenimizce aynen kabul 

edilmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane Aksaray Çorum Elâziz Erzurum Giresun İsparta 
H. Fehmi A. Süreyya Mustafa H. Tahsin Aziz Kâzım Mükerrem 

Kayseri Sivas 
A. Hümi Basim 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 75 

Esas No. î/578 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Müdafaa vekâletinin 1932 malı bütçesinde yirmi bin liralık münakale ya
pılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekilliği 1932senesi bütçesinin merbut cetvelde yazdı fasd ve 
maddeleri arasında 20 000 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
M ADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Na. V. 
Hilmi 

F. M. 

695 
697 
720 
696 

Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha, V. 
Yusuf Kemal, Zckâi Dr. T. Rüştü 

İk. V. 8. 1. M. V. (i. I. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana 

Cetvel 

Muhassasatın nevi 

Müstahdemler ücreti 
Temsil tahsisatı ve akça farkı 
Ecnebi mütehassıslar 
Muvakkat tazminat 

Yektin 

26 
Mal. V. 

M. Abdülhalik D 
Zr. V. 

Muhlis 

Tenzil edilen 

12 750 
2 250 
5 000 

2 0 0 0 0 

- III -1933 
Mf. V. 

r. Reşit Galip 

Zammedilen 

20 000 
~~~2Ö"ÖÖÖ 



Sıra No 86 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 1932 senesi bütçesinde 8 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/559, Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 22 800 liralık münakale ya
pılması hakkmda 1/566, Maarif vekaleti 1932 senesi bütçesinde 3 200 liralık münakale yapılması hak
kında 1/568, Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi hava bütçesinde 36 641 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/569, Ziraat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 14 700 liralık münakale yapılması hakkında 
1/573, Bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde 112 150 liralık münakale yapılması hakkında 1/574 
numaralı kanun lâyihalarile İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1932 senesi bütçesine 23 800 lira
lık tahsisat konulmasına dair 2/63, Büyük Millet Meclisi 1932 senesi bütçesinde 1 276 lira 83 kuruş
luk münakale yapılması hakkmda 2/64, Büyük Millet Meclisi 1932 senesi bütçesine 2 500 liralık tah

sisat konulmasına dair 2/65 numaralı kamın teklifleri ye Bütçe encümeni magbâ aş* 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1932 senesi bütçesinde 8 500 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/559 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 11 - III - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Say t: 6/611 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinin 1932 bütçesinde 8 500 liralık münakale yapılması hak
kında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4 - III - 1933 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1932 malî senesi bütçesinin 445 inci faslının birinci memurlar ve ikinci müfettişler harcırahı mad
delerine konulan tahsisatın geçen senelere nisbeterı azlığı dolayısile bu tertiplerdeki tahsisat kamilen 
sarfedilmiş ve sene nihayetine kadar da 1 inci maddeden 4 500 ve 2 inci maddeden 1 000 liraya ihti
yaç hâsıl olacağı anlaşılmıştır. Bunlardan maada bu sene ıgerek kadro dolayısile açıkta kalan ve ge
rek 1777 numaralı kanuna tevfikan vekâlet emrine alınan memurların adedi de artmış bulunduğu ci
hetle 463 üncü faslın 2 inci açık maaşı maddesine konulan tahsisat dahi kamilen sarf edilerek sene ni
hayetine kadar 2 300 liraya lüzumu katî olduğu tesbit edilmiştir. 

1932 bütçe kanununun 8 inci maddesi mucibince hükmü 1932 malî senesi zarfında da tatbik edil
mekte bulunan 1931 bütçe kanununun 19 uncu maddesine tevfikan Ankarada istihdam edilmek üze
re getirilen memurlara da muvakkat tazminat verilmek lâzımgeleceği ve bütçenin tanzimi sırasında 
bu suretle ikaç. memur getirileceği malûm olmadığı cihetle bu tertibe mevzu tahsisatın da kifayet 
edemeyeceği ve sene nihayetine kadar 700 liraya lüzum hâsıl olacağı anlaşılmıştır. 

463 ün<jü fasıldan 6 500 ve 457 inci fasıldan da 2 000 lira tasarruf edilebileceği anlaşılmakla bu 
sekiz bin liradan 4 500 lirasının 445 inci faslın 1 inci maddesine, 1 000 lirasının mezkûr faslın 2 inci 
maddesine, ve 2 300 lirasının 465 inci faslm 2 inci maddesine, 700 lirasmın da 436 inci fasla müna
kalesinin icrasına mecburiyet hâsıl olmuştur. 
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Silikat ve içtimaî muavenet vekilliğinin 1932 mali senesi bütçesinde münakale icrasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 1932 malî senesi bütçesinin merbut cetvelde 
yazılı fasıl ve maddeleri arasında ceman 8 500 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

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

Bş. V. 
İsmet 
Na. V. 
Hilmi 

F. M. 

436 
445 
445 
465 
457 

463 

Ad. V. M. M. V. Da. V. 
Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ik. V. S. L M. V. 
M. Celâl Dr, Refik 

Nevi muhassasat 

Muvakkat tazminat 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Açık maaşı 
Seyyar küçük sıhhat memurlarına 1754 numaralı 
kanun mucibince verilecek yem bedeli 
Akliye ve asabiye hastaneleri 

Yekûn 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
fi. i. V. 

.t 

M. 

4 
Mal. V. 

Abdülhalik 
Zr. V. 

Muhlis 

Zammı lâzım 
gelen 
Lira 

700 
4 500 
1 000 
2 300 

- III - 1933 
Mf. V. 

Dr. Reşit Galip 

Tenzili lâzım 
gelen 
Lira 

8 500 

2 000 
6 500 

8 500 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 22 800 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/566 numaralı kanun lâyihası 

T. €. 
Başvekâlet 

M ııamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/747 

20 - IH - 1933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 bütçesinin muhtelif fasılları arasında 22 800 liralık mü
nakale yapılması hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - I I I - 1933 de Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1 - 798 — ikinci muvakkat tazminat maddesine mevzu 12 000 liralık tahsisat sene iptidasın-
daki merkezde mevcut zabitan ve memurini askeriye adedine «yöre ve gecen seneye nazaran vaze
dilmiş ise de ahiren eylül 1932 de tatbik edilen 1932 kadrosu mucibince yapılan tebeddülat do-
layısile tahsisatın sene nihayetine kadar kafi ^elmiyeceği anlaşılmış ve 530 Jiraya ihtiyaç hâsıl 
olmuştur. 



~3 — 
800 - 1 — Kırtasiye maddesine mevzu 1 500 liralık tahsisat geçen seneye nazaran 500 lira nok

sandır. Tasarrufa riayet edilmiş ise de bu sene ayni fabrikalarla İstanbul barut fabrikasının faali
yete geçmiş olmasından kâfi gelmemiş ve 100 liraya ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

805 — Ücretli muhabere faslına mevzu 500 lira tahsisat bu güne kadar vaki sarfiyata nazaran 
sene nihayetine kadar kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. Çünkü geçen seneden kalan düyunun tedi
yesi için bu fasıldan münakale zarureti hâsıl olmuş ve esasen yapılan ücretli muhaberenin fazlalı
ğı ve Istanbuldaki üç telefon mükâleme bedelinin de bu fasıldan verilmesi dolayısile sene nihaye
tine kadar daha 300 liraya ihtiyaç görülmüştür. 

815- 2 — Amele yevmiyesi maddesine mevzu 1 080 350 lira tahsisat geçen seneye nazaran 
22 587 lira /noksandır. Bu noksanın telâfisi için fabrikalar perşembe günleri tatil edilmiş olduğu 
halde bu güne kadar tevazün ettirilememiş ve elde mevcut siparişlerin de sene nihayetine kadar ik
mali zarurî bulunmuş olduğundan fabrikaların perşembe günleri çalıştırılmasına mecburiyet hâ
sıl olmuştur. Bu açığın telâfisi ve işlerin ikmali için sene nihayetine kadar 21 520 liraya ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. 

2 — Binaenaleyh balâdaki müfredat veçhile 22 800 lira ihtiyacın temini için yine 1932 bütçe
sinin merbut münakale cetvelinde gösterilen tertiplerinden 22 800 liranın tasarruf edilebileceği 
anlaşılmış olduğundan mezkûr tertiplerden tenzil ve ihtiyaç olan tertiplere zam suretile münaka
le icrasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 bütçesinin muhtelif fasılları arasında 22 800 liralık 
münâkale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî yılı Askerî fabrikalar umum müdürlüğü bütçesinin merbut cetveldeki fasıl 
ve maddeleri arasında 22 800 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir; 

MADDE 2 — Bu »kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memiirdüi4. 

18 - I î l -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdüthalik Dr. Reşit Galip 

Na. V. Ik. V. S. I. M. V. O. t. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 



_ 4 -

801 
802 
806 

807 
807 
808 
810 

1 
1 

1 
2 

798 
800 
804 

815 

1 
2 

2 

Münakale cetveli 
F. M. Tahsisatın nevi Tenzil Zam 

Müteferrika 1 250 
Bedeli icar 1 650 
Efradı askeriye ve sanayi mektebi talebesi iaşe 
masrafları 7 100 
Melbusat 9 000 
Teçhizat 200 
Levazımı sıhhiye ve tecrübe hayvanatı 100 
Fennî kitap ve risalelerin ve gazetelerin mubayaa 
ve abone bedelleri 700 

813 Staj için Avrupaya gönderileceklerin tahsisat, harcı
rah ve masarifi zaruriyeleri ve mektep ücretleri 2 800 
Muvakkat tazminat 530 
Kırtasiye 100 
Mükâleme bedeli 350 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 300 
Amele ücretleri ve ihtisas ücretleri 21 520 

Ytkün 22 800 2 2 8 0 0 

Maarif vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 200 liralık münakale yapılması hakkında 1/568 numaralı 
kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 20 - III -1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/751 

lî. M. M. Yüksek Reisliği ne 

Maarif vekilliğinin 1932 senesi bütçesinde 3 200 liralık münakale yapılması hakkında hazırlanan 
ve icra Veikilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı nracibesile bir
likte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Maarif vekâletince istihdam edilecek mütehassıslar için 1932 malî senesi bütçesinin 541 inci fas
lına konulan tahsisattan; mütehassıslardan bazılarının sene içinde'başka mekteplere nakledilmeleri 
veya memleket dahilinde tetkik seyahatine gönderilmeleri veyahut bazılarına mukaveleleri temdit 
«edilmediğinden memleketlerine dönmek için avdet harcırahı verilmesi hasebile mezkûr fasılda kalan 
miktar (bazılarının bu malî sene nihayetine kadar olan ücretlerini tesviyeye kâfi gelmemektedir. 

Diğer taraftan Şikagoda açılacak olan beynelmilel sergiye iştirak için bütçenin 527 inci faslına 
konan tahsisattan, bu sergiye iştirakten sarfınazar edildiğinden bir kısım tasarruf vardır. 

Binaenaleyh yukarıda arzedilen sebepler dolayısile 527 inci fasıldan 3 200 liranın 541 inci fasla 
münakalesine zaruret hâsıl olduğundan işbu kanun lâyihası teklif olunmuştur. 



Maarif vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 200 liranın münakalesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maarif vekâleti 1932 senesi bütçesinin 527 inci (beynelmilel kongre, sergi ve mü
sabakalara iştirak ve ilmî tetkik için gönderileceklerin harcırahı) faslından 3 200 lira tenzil edilerek 
541 inci (ecnebi mütehassısları ve mütehassıs muavini ve tercümanları ücretleri, memleket dahilinde 
azimet ve avdet harcırahları ve seyahat ve ikamet yevmiyeleri) faslına ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

18 - I I I - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekân, Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr.. E eşit Galip 
Na. V. îk. V. S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi hava bütçesinde 36 641 liralık münakale yapılması hak
kında 1/569 numaralı kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 20 - III -1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/749 • •;'*";* 

L i i B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekâleti hava bütçesi fasılları arasında yapılacak münakale hakkında"hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - III -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba • 
bı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

' l " Başvekil 
t • İsmet 

Esbabı mucibe 
1 — 1932 hava bütçesinin 731 ve 736 ncı maaş ve uçuş fasıllarına konulan tahsisat bermucibi 

kadro istihdam edilenlerin 1933 mayıs gayesine kadar olan istihkaklarının tesviyesine kâfi gel
memektedir. Buna binaen 731 inci maaş faslından 20 000 ve 736 ncı uçuş faslından da 14 889 
liraya, ihtiyaç bulunduğu. 

2 — 741 inci faslın birinci bedeli icar maddesine konulan tahsisat tamamen sarfedilmiş bulun
duğundan Karaköse benzin depolarının icar bakiye bedeli 204, Srvas rasat binasının 140, Erzu* 
rum rasat binasının dört aylık icarı 92 ve Ankara' rasat kurs binasının iki aylık icarı 140 lira ol
mak üzere ceman 576 liranın senei hal iye bütçelinden sarfına zaruret olduğu. 

3 — 1930 düyunu faslına konulan tahsisatta t halen ezgayrisarf 94 lira bakiye olup buna 
mukabil muhtelif muhasipliklerden gönderilmiş dört kıta düyun ilmühaberi muhteviyatı olan 550 
lira ile Berlinde tahsilde bulunan zabit vekili Fuat Hakkı Efendinin 1930 farkı olarak 720 lira ki 
ceman 1 270 liradan 94 lira tenzil edildikten soara 1 176 liraya ihtiyaç vardır. 

4 — Mesken bedelinden bütçeye konulan tahsisattan fazla kalan ve münakalesi teklif edilen 
3 500 lira Ankara Hava müsteşarlığının 1932 kadrosunun ikmal edilmemiş olmasından dolayı ha
lihazır mevcude nazaran senei maliye mayıs nih yetine kadar ihtiyaçtan fazla tahakkuk eden mik
tar olup bizzarur maaş faslına nakline zaruret hâsıl olmuştur . 
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1932 mail yılı Millî Müdafaa hava bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması hak

kında kanun lâyihası 

MA DDK 1 — 1932 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti hava bütçesinin müfredatı merbut cetvelde 
yazılı fasılları arasında 36 641 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Rıı kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kamımın hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

18 - III - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. JÎa. V. Mal. V. Mf. V. 
lamel Yusuf Kemal Zekât Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdüİhalik Dr. Keşif Galip 
Na. V. îk. V. S. t. M. V. (i. t. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Münakale cetveli 
K M. Muhassasatın nevi Tenzil edilen Zammedilen 

Tenvir ve teshin 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Tayinat 
Yem bedeli 
Mahrukat 
Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı 
sıhhiyede tedavi ettirilecek malûlin masarifi 
Geçen sene düyunu 
Muvakkat tazminat 
1107 numaralı kanun mucibince gedikli küçük 
zabitana verilecek aile zammı 300 
Maaşatı umumiye 20 000 
889 numaralı kanun mucibince hava nıensubinine 
verilecek tahsisat 14 889 
İcar bedeli 576 
930 senesi düyunu 1 176 

Yekûn 3İT641 36 641 

Ziraat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 14 700 liralık münakale yapılması hakkında 1/573 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 20 - / / / - 1933 

M nam elât müdilrJüğ ii 
Sayı: G/7 d 3 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ziraat vekilliğinin 1932 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında 14 700 liralık münakale yapıl
ması hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - III - 1933 te Yüksek İMeclise arzı ka
rarlaştırılan kanun Iâyihsı esbabı mucibesilc birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

738 
744 
746 
746 
746 
753 

756 
734 
735 

731 
7 36 

741 
757 

1 
1 
2 
o 3 

1 
1 

29 

1 

1 
1 
3 

215 
300 
000 
150 
000 

000 
176 
500 
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Esbabı mucibe lâyihası 

1 - Asrı ve fennî ihtiyaçlara göre teessüs devresinde bulunan Yüksek ziraat mektebinin idaresi için 
bütçenin 676 ncı faslının 1 inci maddesine tahsisat: 

A - Bütçenin tanzimi zamanında darlıktan dolayı hesapların en aşağı tutulması, 
•B - Sonradan bir takım ihtiyaçların meydana çıkması, 
C - Lâzımgelen vasıfları haiz gençlerin mektebe girmek için düşünüldüğünden fazlaya varan mü-

racaatlerini kadro hududunu geçmemek üzere kabule zaruret hâsıl olması; 
Sebeplerile senenin sonunu tutmağa yetemeyeceği anlaşılmış ve aşağı bir hesapla on üç bin liraya 

katî ihtiyaç olduğu görülmüştür. 
2 - Vekâletin merkez kısmını alâkadar eden kırtasiye, müteferrika, mefruşat ve ücretli muhabere ve 

mükâleme tertiplerinde yazılı miktarlar tükenmiş, sene başında bir çok masrafların kaldırılmasına bir 
çoğunun kısılmasına rağmen bütçeye mevzu tahsisatlarla sene sonunu tutmak imkânı bulunamamıştır. 

Formülü geniş olan müteferrika terti'bindeki 400 lira hemen senenin ortasında bitmiştir. Bu ter
tipten yapılması lâzımgelen en mübrcm işler durmuştur. Kıymetli mefruşatı haraplıktan kurtaracak 
tamiratı yapmak mümkün olamıyor. Kırtasiye işinden büyük bir darlık içindeyiz. Ecnebi memleket
lerle yapılan muhabereler oldukça mühim bir rakam tutmuş, İstanbul, İzmir, Konya ve Adana gibi 
yerlerdeki teşkilâtımızın telefon konuşma masraflarını karşılamak için daha bir miktar tahsisata katî 
ihtiyaç mevcut bulunmuştur. 

13 000 liraısı Yüksek ziraat mektebine ait olmak üzere hepsi 14 700 lira tutan bu ihtiyaçlar için 
bütçenin 677 nci faslının birinci muzır hayvan ve hastalıklarla mücadele masrafı maddesinden çare
siz on bir bin lira diğer muhtelif beş tertipten de 3 700 liranın tasarrufu temin ve merbut kanun 
lâyihası dahi bu tasarruf atın yukarıda noksanlığı arzedileıı tertiplere münakalesinin icrası maksa-
dile tanzim ve takdim olunmuştur. 

Ziraat vekilliğinin 1932 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında münakale icrası hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ziraat vekilliğinin 1932 senesi bütçesinin fasılları arasında merbut cetvelde ya
zılı olduğu üzere 14 700 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE o — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

18 - III -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. İla, V. Mal. V. Mf. Y. Na. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zakâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip Hilmi 
tk. V. S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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664 
671 
674 

677 
683 
684 
657 
658 
659 
667 
676 

1 
1 

1 
9 
1 
1 
3 

1 

Münakale cetveli 
M. Muhassasatın nevi Tenzil edilen Zammedilen 

Bedeli icar 500 
Beynelmilel müessesata iştirak hissesi 600 
Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mektep 
ve yol masrafları 1 700 
Muzır hayvanlar ve hastalıklarla mücadele masarifi i l 000 
Orman haşeratile mücadele 600 
Muhafaza teşkilâtı ve masarifi 300 
Mefruşat 200 
Kırtasiye 500 
Merkez müteferrikası 400 
Ücretli muhabere ve mükâleme masarifi 600 
Yüksek ziraat mektebi 13 000 

Yek Un M 7 0 0 M 700 

Bazı dairelerin 1932 senesi bütçesinde 112 150 liralık münakale yapılması hakkında 1/574 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. ; "J ',' ' : '"' ' * - • ! - • • 

• B a ş v e k â l e t , ,.v,., <•, ' • - > , - 21 - lll - 1933 
Muamelât müdürlüğü - '•"••"-'• 

Sayı: 6/765 " ! * " ' ! :. . '' 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1932 senesi mııvazenei umumiyesine dahil bazı dairelerin fasılları arasmda 112 150 liranın münaka
lesi hakkında hazırlanan ve tera Vekilleri Heyetinin 19 - I I I -1933 tarihli içtimaında Yüksek Meclise 
arz; kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim kılınmıştır efendim. 

Başveki 1 
, , , ' * i tsmet 

Esbab: mucibe lâyihası 

Başvekâlet 

1 — 1932 senesi Başvekâlet bütçesinin tekaüt ikramiyesi faslına konulan tahsisat sarfedilmiş ol
duğundan yeniden tekaüdü icra kılınan iki memura itası icap eden ikramiye karşılığı i'»"! iş
bu tertibe 1 224 lira. 

2 — Başvekâlete ait iki otomobilin motor ve saire aksamında görülen arızanın tamiri için bin beş 
yüz liraya ihtiyaç olduğu ve keza otomobil işletme, sene nihayetine kadar tahsisatın kifayet etme
yeceği anlaşılmasına ibinaen işbu fasla 2 000 lira, 

3 — Matbaa işlerinin artmasından dolayı geceleri de çalıştırılan mürettiplerle makinistlerin yev
miyelerine verilmek üzere 1 000, 

4 — Üçüncü tertip altıncı ve on dördüncü düsturların basılmasına başlandığından ve resmî gaze
tenin adedi tabının da altı bin beş yüze ve Meclis zabrt ceridelerinin de bine çıkarılmasına zaruret hâsıl 
olduğundan mevaddı iptidaiye tahsisatının kifayetsizliğine mebni işbu tertibe de 2 576 lira, 



5 — Resmî gazete abonelerinin adedi bin iki yüze baliğ olduğundan pul-masrafı da o nisbette art
tığından dolayı 1500 lira ki ceman 6 950 liranın Başvekâlet bütçesine ilâvesine zaruret hâsıl ol
muştur. 

İstatistik V. müdürlüğü 

istatistik umum müdürlüğü bütçesinin 89 uncu müteferrika tertibine konulan tahsisatın şimdiden 
hitam bulduğu ve yıl nihayetine kadar görülecek hizmetler mevcut bulunduğu cihetle bu tertibe 
yeniden 150 liralık tahsisat ilâvesine zaruret görülmüş ve bunların karşılığı da mezkûr idarenin tes
hin, ücretli muihaıbere ve beynelmilel istatistik enstitülerine yardım tertiplerinden yapılan tasarru-
fattan temin edilmiştir. f . > , 

Maliye vekâleti 

1 — Muhtelif sebep ve suretlerle vekâlet emrine alınan memurların açık maaşlarına sarfedilmek 
üzere yapılan hesaba nazaran sene nihayetine kadar 154 üncü faslın 2 inci açık maaşı maddesine 
12 000 liranın ilâvesine ihtiyaç hâsıl olmuş ve 121 inci maaş tertibinden yapılan tasarrufla işbu mik
tarın karşılığı temin edilmiştir. 

2 — Muvazenei umumiye kanununun 11, .12 inci maddeleri mucibince tabedilen taıhvillerin îstan-
bulda ATımet ihsan matbaasından Ankaraya nakli masarif ile diğer müteferrik ihtiyaçlar için 122 in
ci merkez müteferrikası faslına 1 750, Hazine tarafından ita olunan bono ve çeklerin tahriften mu
hafazaları ve her hengi bir fenalığa mahal kalmaması için bunların bu işi görmeğe mahsus makine
ler vasıtasile tanzimine ve bilhassa rakamlarının işbu makinelerle konulmasına zaruret görülmüş ol
duğundan bu makinelerle vekâlet binalarının yangından muhafazası için satın alınacak hortum, pi
rinç borusu ve yangın söndürme aletlerinin temini ile tstanbuldan celbedilmiş olan 300 sandık dos
yanın vazı için imal ettirilecek dolapların imaJi için de mefruşat tertibine 5 000 liranın ilâvesi zarurî 
görülmüştür. 

3 — 133 üncü masarifi mukannene faslının 2 nci masarifi muhakeme tertibine konulan 
tahsisat kamilen sarfedilmiş ve bu yılın nihayetine kadar Hazine hukukunun temini için 
işbu tertibe de 5 000 lira ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

4 — Mefsuh barut ve mevaddı infilâkiye şirketine ait Küçük Yozgat ve istanbul depolarında 
mevcut malzeme kıymetlerinin takdirine lüzum görülmüş ve bunun için de Millî Müdafaa vekâletin
den gönderilen iki mütehassıs heyetin yol masarifi için bütçede mevcut taihsisat kâfi gelmemiş bu
lunduğundan 134 üncü faslın birinci memurlar harcırahı maddesine 2 000 liranın ilâvesi zarureti 
hâsıl olmuştur. 

5 — Bu kış mevsiminde Dolmabahçe sarayının teshini masarifi ile diğer bazı fevkalâde masraflar
dan dolayı 157 inci Millî saraylar tertibindeki tahsisat kâfi gelmediğinden işbu tertibe de 5 500 li
ranın zammı zarurî bulunmuştur. , ] " i ; < , , ı : ( 

Üügunu umumiye 

Ergani bakır madeni Türk anonim şirketinin Hazinece 1927 senesinde iştiraki taahhüt edilmiş bir 
milyon liralık hisse senedine mahsuben şimdiye kadar tediye olunan 450 000 liraya ilâveten şirketin 
1933 yılı zarfında Krganide yapacağı faaliyet programı mucibince ihtiyarı zarurî görülen masrafa 
karşılık olmak üzere Hazineden daha 50 000 liranın 25 mart 1933 talihinde itası talep edilmekte ol
duğundan bütçede karşılığı olmayan mezkûr paranın tesviyesi için de 187 inci fasla bu miktar tah
sisatın ilâvesi muktazi bulunmuştur. 

Yukarıda arzolunan zaruretler dolayısiie merbut münakale cetvelindeki tertiplere zammedilen 
tahsisata karşılık olmak üzere Maliye bütçesinin 140 inci faslının birinci faiz ve acyo maddesinden 
tasarruf edilen 100 000 lira karşılık gösterilerek ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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1932 malî senesi muvazenei umumiyesine dahil bazı dairelerin fasılları arasında münakale icrası 

hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1932 %ıalî senesi* muvazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut cetvelde 

yazılı fasıl ve maddeleri arasında 112 150 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 
MADDE 2 — Bu/kanım neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 19 - I I I - 1933 

Bş. V. . Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. M İ V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr, T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. îk. V. S. I. M. V. G. t. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

M. 
MÜNAKALE CETVELİ 

Nevi muhassasat Tenzil 

1 
1 
2 

fi 
8 

0 
14 
18 

i ? 

58 
58 
63 
63 
63 

88 
89 
92 
94 

121 
126 
128 
133 
134 
140 
154 
157 

1 
2 
1 
3 
4 

2 

1 

2 
1 
1 
2 

187 

B. M. MECLİS/ 
Âza tahsisatı 
Muvakkat tazminat 
Beynelmilel parlâmentolar ittihadı ve ticaret kon
grelerine iştirak edecek murahhaslar harcırahı 
Mefruşat 
Müteferrika ve riyasetin tensibine göre sarfedilecek 
gayri melhuza 
İşletme 
Matbaa işletme masrafı 
Tesisat ve demirbaş 

BAŞVEKÂLET 
1683 No. kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 
Tamir 
İşletme 
Yevmiye ve işletme masrafı 
Mevaddı iptidaiye 
Pul, posta ve sevk masrafı 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
Teshin 
Müteferrika 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Beynelmilel istatistik enstitülerine yârdım. 

MALİYE VEKÂLETİ 
Memurlar maaşı 
Mefruşat 
Merkez müteferrikası 
Masarifi muhakeme 
Memurlar harcırahı 
Faiz ve acyo 
Açık maaşı 
Millî saraylar masarifi ıımumiyesi 

DÜYUNU UMUMİYE 
Ergani bakır madeni iştirak hissesi ve faizi 

Yekûn 

60 

50 
40 

12 000 

100 000 

Zam 

4 200 
300 

2 500 
10 000 

5 500 
500 
500 
300 

1 224 
1 500 
500 

1 000 
2 576 
150 

150 

000 
750 
000 
000 

12 000 
5 500 

50 000 
112 150 112 150 
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İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1932 senesi bütçesine 23 800 liralık tahsisat konul

masına dair 2/63 numaralı kanun teklifi 

T. B. M. M. 
İdare amirliği . - • ' • ' 

Muhasebe müdürlüğü 
Karar; 20 

Yüksek Reisliğe 

Vefat eden Ankara mebusu Ali ve Tokat mebusu Bekir Lûtfi Beyefendilerin ailelerine verilmesi 
icap eden iki bin yüzer liradan 4 200 lira ile Ankara mebusluğuna intihap edilen Aka Gündüz Beye 
itası iktiza eden üç aylık muvakkat tazminat için 1932 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 
1 inci faslının 2 nci aza tahsisatı maddesine 4 200 ayni faslın 4 üncü muvakkat tazminat maddesine 
300 ve 2 nci faslın 2 nci maddesine 2 500 lira tahsisatı kalmıyan 6 nci mefruşat faslına 10 000 ve 8 inci 
faslın 1 inci müteferrika maddesine 5 500, 9 uncu faslın 2 nci otomobil işletme maddesine 500 ve 14 
üncü matbaa işletme faslına 500 ve 18 inci tesisat ve demirbaş faslına 300 lira zam ve ilâvesi için 
âtideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare âmiri İdare âmiri İdare âmiri 
M. Ali t. Fent 

MADDE 1—1932 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 inci faslının 2 nci aza tahsi
satı maddesine 4 200 ve ayni faslın 4 üncü muvakkat tazminat maddesine 300 ve 2 nci fasim 2 nci 
Beynelmilel parlâmentolar ittihadı ve ticaret kongrelerine iştirak edecek murahhaslar harcırahı mad
desine 2 500, 6 nci mefruşat faslına 10 000, 8 inci faslın 1 inci müteferrika maddesine 5 500, 9 uncu 
faslın 2 nci otomobil işletme maddesine 500 ve 14 üncü matıbaa işletme faslına 500 ve 18 inci tesisat ve 
demirbaş faslına 300 lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrimden muteberdir. 
MADDE 3 — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur . 

îdare heyetinin feüyük Millet Meclisi 1932 senesi bütçesinde İ276 liralık münakale yapılması 
hakkında 2/64 numaralı kanun teklifi 

T. #. M. M. 
idare amirliği 22 • IU - 1Û33 

Muhasebe müdürlüğü 
Karar No. 26 

Yüksek Reisliğe 

Parlâmentolar birliğinin nisan 1933 te Cenevrede toplanacak Konsey içtimama iştirak etmek üze
re intihap edilmiş olan iki azanın gitmesi icap etmektedir. Bu ihtiyaca karşılık olmak üzere 1932 
seru?i maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 16 nci faslından 1276 lira 83 kuruş tenzil edilerek 
ayni sene bütçesinin 2 nci faslının 2 nci maddesine münakalesi için âtideki mevaddı kanuniyenin 

kabulünü arz ve teklif eyleriz efendim. 

İdare âmiri İdare âmiri İdare âmiri 
/. Ferit M. Ali 



MADDE 1 — 1932 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 16 nci faslından 1 276 lira 83 
kuruş tenzil edilerek ayni sene bütçesinin 2 nei faslının 2 nei maddesine zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — tşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

îdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi İ932 senesi bütçesine 2 50Ö liralık tahsisat konulmasına 
dair 2/65 numaralı kamın teklifi 

T.B.M.M. 
İdare amirliği 23 - îti - 1933 

M uh dse b e mü d ü düğü 
Karür No. ?7 

Yüksek .Reisliğe 

19 nişan 1933 tarihinde Roniâda toplanacak -Beynelmilel parlâmentolar ittihadı ve ticaret kon
gresine iştirak eyleyecek murahhasların harcırahına verilmek üzere 20 - IIT - 1933 tarih ve 2 numa
ralı kainin lâyihasile 1932 senesi bütçesinin 2 nci faslının 2 nci maddesine zam ve ilâvesi talep 
olunan 2 500 lira tahsisatı munzammatıin ahiren izamr kararlaştırılan murahhaslar adedinin teksir 
edilmiş olmasına nıebni 5 000 liraya çıkarılmasına hâsıl olan mecburiyet üzerine âtideki mevaddı 
kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

23 - III - 1933 

İdare, âmiri İdare âmiri İdare âmiri 
7. Ferit M. Alı 

MADDE 1 — 1932 genel maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 2.imci 'faslının-2 inci mâddesinö 
2 500 lira zam ve ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — İşbu kantin tarihi neşrinden muteberdir, 
MADDE 3 — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Miçe encümeni 22 - / / / - 1938 

M. No. 70 " ' ; 

Esd$ No. 1/559,566,568,569,573,574 ' , 
2/63,64,65 

Yüksek Reisliğe 

Ümilmi muvâzeneye dahil bazı daire bütçelerinin fasılları arasında münakale yapılmasına dair" 
ölüti muhtelif tarihlerde encümenimize 'havale edilen (6) kıta kantin lâyihasile (3) kıta kanun teklifi 
Maliye vekili ve idare âmiri beyler hâstır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif olunan lâyihalar esbabı mucibelerinde izah olunan sebepler dolayısile kabul edilmiştir, An
cak 2D -3tr i -1932 tarihli mazbatamızda da arzedildiği üzere tekaüt ikramiyesi tertiplerine istenilen 
zamların ayrı ayrı tetkikinden işe bütün devairdeki istihkak sahiplerinin bıi tertibe ait alacaklarının 
bir öetVelde toplanarak bir lâyiha ile istenmesi muvafık görülmüş Ve bu sebeple Başvekalet bütçesinin 
62 nei faslına ilâve edilen 1 224 lira tayyediimiştir. 
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Lâyihaların:hepsi birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvi

bine arzolunmuştur. 

Reis 
(lümüşane 
//. Fehmi 

Gir estin 
Kâzım 

M. M. 
Bursa 

İsparta 
Mükerrem 

Kâ; 
Tokat 

Süreyya 

İstanbul 
Badettin 

Aksaray 
A. Süreyya 

Kayseri 
A. Hilmi 

Çorum Elâziz 
Mustafa H. Tahsin 

Kırklareli 
M. Nakit 

Erzurum 
Aziz 

Erzurum 
Asım 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

193$ malî senesi muvazenci umumiye kanununa merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmayana dair 
kaTiUri tâyiİıası 

MADDE l — İ9S2 Malî Senesi tnüvazenei Umumiyesine dahil dâire bütçelerinin merbut cetvelde 
yazıh fasılları arasında 2ÖÖ 548 liralık münakale yaptlmtştm 

MADDE 2 — Bu kânun neşri tarihînden muteberdir, 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdu*4. 
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Tenzil edilen Zammedilen 

Muhassasatm nevi Lira Lira 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Beynelmilel parlâmentolar ittihadına iştirak hissesi 1 276 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Teshin 60 

Ücretli muhabere ve m ti kal em e masraf r 50 

Beynelmilel istatistik enstitüsüne yardım 40 

MALİYE VEKÂLETİ 

Memurlai' maaşı 12 000 

Faiz ve acyo 101 270 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

Seyyar küçük sıhhat memurlarına 1754 numaralı kanun 
mucibince vorilcek yem bedeli 2 000 

Akliye ve asabiye hastaneleri 6 500 

MAARİP VEKÂLETİ 

.Beynelmilel kongre serg'i ve müsabakalara iştirak vö 
ilmî tetkik için gönderileceklerin harcırahı 3 20Ö 

1 

11 

600 

600 

700 

000 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Bedeli icar 

Beynelmilel -müessesata iştirak hissesi 

Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mektep ve yol 
masrafları 

Muzır hayvanlar ve hastalıklarla mücadele masarifi 

Orman haşeratile mücadele 600 

Muhafaza teşkilâtı ve masrafı 300 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ HAVA KISMİ 

Muvakkat tazminat 3 500 

1107 numaralı kanun mucibince gedikli küçük zabitana ve
rilecek aile zammr 300 



Tenzil edilen 
Lira 

215 

300 

29 000 

150 

1 000 

30 150 

1 000 

1 176 

Zammedilen 
Lira 
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F. M. Muhassasatın nevi 

738 1 Tenvir ve teshin 

744 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafr 

746 Muayyenat 

1 Tayinat 

2 Hayvan yem bedeli 

3 Mahrukat 

Fasıl yekûnu 

753 Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıhhiye
de tedavi ettirilecek malûl in masrafları 

756••• Geçen .sene düyunu 

ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

801 Müteferrika 

802 1 Bedeli icar 

806 1 Efradı askeriye ve sanayi mektebi talebesi iaşe masrafı 

807 1 Melbusat 

2 Teçhizat 

Fasıl yekûnu 

808 Levazımı sıhhiye ve tecrübe hayvanatı 

810 Fenni kitap ve risalelerin ve gazetelerin mubayaa ve abone 
bedelleri 

813 Staj için Avrupaya gönderileceklerin tahsisat, harcırah ve 
masarifi zaruriyeleri ve mektep ücretleri 2 800 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

1 2 Aza tahsisatı 4 200 
4 Muvakkat tazminat 300 

1 250 

İ 650 

7 100 

9 000 

200 

9 200 

100 

700 

Fasıl yekûnu 4 500 

2 2 Beynelmilel parlâmentolar ittihadı ve tfoaret kongrelerine 
iştirak edecek murahhaslar harcırahı 6 276 

6 Mefruşat 10 000 

8 1 Müteferrika, ve riyasetin tensibine göre sarf edilecek gayri -
melhuza , ,., 5 500 

9 2 İşletme 500 
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F. M. 

14 

18 

Muhassasatm nevi 
Tenzil edilen 

Lira 

Matbaa işletme masrafı 

Tesisat ve demirbaş 

58 1 Tamir 
2 işletme 

63 1 Yevmiye ve işletme masrafı 
3 Mevaddı iptidaiye 
4 Pul, posta ve sevk masrafı 

BAŞVEKÂLET 

* \t) Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

89 Müteferrika 

MALÎYE VEKÂLETİ' 

126 1 Mefruşat 

J28 Merkez müteferrikası 

133 2 Masarifi muhakeme 

134 1 Memurlar harcırahı 

154 2 Acık maaşı 

157 Millî saraylar masarifi, umumiyesi 

DÜYUNU UMUMİYE 

187 Ergani bakır madeni iştirak hissesi ve faizi 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

436 Muvakkat tazminat 

445 Harcırah 
1 Memurlar harcırahı 
2 Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

465 2 Açık maaşı 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

MAARİF VEKÂLETİ 

541 Ecnöbi mütehassısları ve mütehassıs muavini ve tercüman
ları ücretleri, memleket dahilinde azimet ve avdet harcırah
ları ve seyahat ve ikamet yevmiyeleri 3 200 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

657 1 Mefruşat 200 

658 3 Kırtasiye 500 

659 Merkez müteferrikası 400 

667 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 600 

676 1 Yüksek ziraat mektebi 13 000 

MİLLÎ MÜDAFAA V. HAVA KISMI 

731 Maaşatı umumiye 

736 889 numaralı kanun mucibince hava men ubinine verilecek 
tahsisat 

20 000 

14 889 
576 

1 176 
741 1 Bedeli icar 

757 1 1930 senesi düyunu karşılığı 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

798 Muvakkat tazminat 530 

800 1 Kırtasiye bedeli 

804 2 Mükâleme bedeli 

805 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

815 2 Amele ücretleri ve ihtisas yevmiyeleri 

UMUMÎ YEKÛN 200 543 

100 
350 
300 

21 520 

200 543 

»«-«« 





Sıra No 93 
Tuz inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçesinde 15 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/492 numaralı kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası 
T. C. 

Başvekalet 12 - l - 1933 
Muamelât müdürlüğğü 

Saıjı: 6/124 

B. M .M. Yüksek Reisliğine 

Tuz inhisarı 1932 bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması hakkında G. î. Vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 - I - 1933 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Tevhit dolayısile mahalli memuriyetleri tahvil olunan memurların azimet harcırahlarile açıkta 
kalan memurlara mahalli ikametlerine kadar avdet harcırahı itası lâzımgelmekle bu sene tuz büt
çesine mevzu 15 000 lira tahsisattan elyevm bakiye 900 lira kalmış olduğundan sene nihayetine kadar 
ihtiyacı teminen 2 inci faslın 6 inci memurlar harcırahı tertibine 15 000 liranın zammına mecburiyet 
hâsıl olmuş ve buna mukabil bütçenin 6 inci inşaat ve tamirat faslından 9 000 ve 8 inci faslın 4 ün
cü ambarlar idare masrafı tertibinden de 6 000 liranın tenzilile bütçeye zammı teklif olunan me-
baliğa karşılık ittihazı mümkün görülmüş ve ona göre kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır 
efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 25 - III -1933 

M. No. 72 
Esas No. i/492 

Yüksek Reisliğe 

Tuz inhisarı idaresinin 1932 malî senesi bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılması hak
kında olup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar vekili bey hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

İnhisar idarelerinin tevhit edilmesi münasebetile Tuz inhisar idaresinden memuriyet mahalleri 
değiştirilen memurlarla açıkta kalan memurlaraverilecek harcırah karşılığının olmamasından do
layı teklif edilen bu kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Kâ. 
Gümüşane Tokat Aksaray Çorum Elâziz Erzurum Giresun İstanbul 
H. Fehmi A. Süreyya Mustafa H. Tahsin Âsim Kâzım Sadettin 

İsparta Kırklareli Manisa 
Mükerrem M. Nahit M. Turgut 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Tuz inhisarı 1932 malî senesi bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

1 —• Tuz inhisarı idaresinin 1932 malî senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıllan arasında 
15 000 liralık münakale yapılmıştır. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3 — Bu kanunun hükmünü icraya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 
9 -1 -1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip Hilmi 

Tk. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

CETVEL 

F. M. Muhassasatın nevi Tenzil edilen Zammedilen 
İnşaat, tamirat, istimlâk bedeli ve vergiler ve ma
kine ve teferruatı mubayaası g 000 
Ambarlar ve idarehanelerin icar ve idare masrafları 
para nakliyesi ve bendiyesi ve muvakkat memuri
yetler harcırahı 6 000 
Memurlar harcırahı 15 000 

Yekûn 15 0 0 0 15 0 0 0 



Sıra NQ 69 a ilâve 
$ûaryİ askerî kanunu ile mezkûr kanunu muaddil kanunun 
tadiline dair 1/528 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 

encümeni mazbatası 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

7\ B. M. M. 
M. M. encümeni 

Karar A: 20 
Esas A« 1/528 

Yüksek Reisliğe 
2 5 - / / / - 1933 

636 ve 870 sayılı Askerî şûra kanununun bazı maddelerinin tadiline dair kanun lâyihasinıil 
1 inci maddesinin yazılış şeklinin değiştirilmesi ve 2 nci maddesinin tayyı hakkında Yüksek 
Meclisin kararı üzerine encümenimize geri gönderilen kanun lâyihası karar veçhile düzeltilerek 
Umumî Heyetin tasvibine sunulduğu arzolunur. 
M. M. En. Reisi 

Giresun 
İhsan 
Aza 

Elâziz 
Ahmet Saffet 

M. M. 
Diyarbekir 

Kâzım 
Aza 

Gümüşane 
Şevket 

Kâ. 
Malatya 

AT. Nedim 
Aza 

Kütahya 
Rasim 

Aza 
Cebelibereket 

Naci 
Aza 

Ordu 
Recai 

Aza 
Kars 

Aza 
Tokat 
Hüsnü 

MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
636 Saydı Şârayi askeri kanununun 4 üncü maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 
Madde ı — 636 sayılı, 22 nisan 1341 tarihli Şûrayi askerî kanununun 4 üncü maddesi 

aşağıda yazılt şekilde değiştirilmiştir: 
Dördüncü madde — Âli Şûrayi askerî her sene şubat ayının başında ve Reisicumhurun 

veya Büyük Erkânıharbiye reisinin ve Millî Müdafaa vekilinin lüzum göreceği her zaman top
lanır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra No 81 
Askerî muhakeme usulü kanununun 34 üncü maddesinin 
değiştirilmesine ve 89 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine 

dair I 521 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Adliye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 23-//- 1933 
Sayı: 6/464 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1631 sayılı askeri muhakeme usulü kanununun 34 üncü maddesinin değiştirilmesi ve 89 uncu 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 20-11-933 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Birinci madde: 
Askerî mahkemelerin teşkili hususunda kanunun (B) serlâvhası altında cemedilmiş olan maddeler

den 30,31 ve 34 üncü maddeler ahkâmı esasiyeyi ihtiva eylemesine rağman ta-tbikatta bunlardan 
yalnız 34 üncü maddenin her yerde ve her mıntakada tamamiyeti meriyeti bir hayli müşkülât ihdas 
etmiş kâh sürat adalete, kâh adalet sürate tercih olunmak gibi nazariyatı hukukiye gözetilmiş olma
sına rağmen 'bu baptaki hükümlerin As. Tz. mahkemesince peyderpey ıslahı vüeubu tahassül etmiş 
ve fakat As. memurlar sınıfına dahil muhtelif kısımlar mensuplarının 1455 numaralı kanunun 3 ün
cü maddesi mucibince (tahsili âliye malik ve sahip olmayanlarının 3 üncü dereceden yukarıya irtika-
larına halen imkân kalmamış olmasına ve alelûmum memurlardan bazı kısımlarının ise bu derece tah
sile malik olmasına rağmen ahkâmı sa'bıka dairesinde mazharı terfi ve terakki olmaları sebebile halen 
gerçi birinci ve ikinci sınıfta bulunmaktalar ise de bunlar akalli kalil bir derecede ve ekseriya merkez
de ve muhtelif bir halde dağınık olduklarından ledelhace bir mahkeme merkezine izamı zamana ve 
bir hayli masrafa da mütevakkıf bu ve bazan erkânı askeriye ile birlikte muhakemeleri lâzımgelen 
sınıf fevkindeki askerî memurların muhakemesi esnasında heyeti hâkime aneyanında bulundurula
cak azanın bu günkü ahkâım dahilinde temini mikanı külliyen mefkut bulunmuş olmasında bıi hal 
alelekser mehakimi askeriyedeki davaların faslı rüyet ve intacı sürüncemede bırakılmakta ve bu 
yüzden hukuku umumiye (kadar hukuku şahsiye de haleldar bulunmaktadır. Bu mühim mahzuru izale 
zımnında her hal ve zaman ve mekânda heyeti hâkimeyi teşkil iımıkân ve suhuletini temin için lâyi
hanın birinci maddesi tanzim kılınmış ve bununla istihdaf olunan gayenin ancak temin olunabilece
ğine yakın hâsıl edilmiş ve bu da esasatı askeriyeye münafi ve mümtaz bir hal ihdas edemeyeceğine 
kanaat tevlit edecek yegâne bir şekli halden ibaret bulunmuştur. 

İkinci madde: 
Teşkilâtı esasiye kanununun 46 mcı maddesi mucibince her vekil kendi dairei salâhiyeti dahi-



İmdeki icraatından ve maiyetinin efal ve muamelâtından münferiden mesul bulunması noktai naza
rından Millî Müdafaa bütçesini ve ordunun zaptu rapt ve intizamı umumiyesini her ne suretle olursa 
olsun alâkadar eden ve müteessir .kılan efalden haberdar olununca 1412 numaralı umumî ceza muha
kemeleri usulü (kanununun 148 inci maddesinin son frkrasile mütenazır olarak bu hususta alâkadar 
eşhas haklarında hukuku amme davasının açılması için Millî Müdafaa vekâletince askerî müddeiu
mumileri sayılan bilûmum âmiri adlilere emir verebilmesi maksadüe ikinci madde tanzim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 11 - III -1933 
Karar No. 13 
Esas No. 1/521 

Yüksek Reisliğe 

6/464 sayılı ve 23 şubat 1933 tarihli Başvekâletin tezkeresile encümenimize gönderilen 1631 
sayılı askerî muhakeme usulü kanununun 34 üncü maddesinin değiştirilmesi ve 39 uncu maddesi
ne bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun lâyihası M. M. Vekili beyin huzurile okunarak müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihasına bağlı M. M. Vekâletinin esbabı mucibe mazbatasında tafsilen beyan edil
miş olan mütalea ve kasıtlar encümenimizce de varit görülerek 'kanun lâyihasının aynen kabu
lüne .karar verildiği arzolunur. 

Aza Aza Aza Aza 
Ordu Elâziz Kars Tokat 
Recai Ahmet Saffet Muhittin Hüsnü 

M. M. E. Reisi M. M. Kâ. 
Giresun 

ihsan 

Aza 
Balıkesir 

Enver 

Diyarbekir 
Kâzım 

Aza Aza 
Kırşehir Urfa 
L. Müfit Ali Saip 

Aza 
Cebelibereket 

Naci 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 22-111-1933 
Karar No. 10 

Esas No. 1/521 
Yüksek Reisliğe 

1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanununun 34 üncü maddesinin değiştirilmesi ve 89 uncu mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında Millî Müdafaa vekâleti tarafından hazırlanıp Başvekâletin 23-11-1933 
tarih ve 6/464 numaralı tezkeresile Adliye encümenine tevdi olunan kanun lâyihası Millî Müdafaa en
cümeninin mazbatasile birlikte Millî Müdafaa vekili Zekâi Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu: 

Askerî Adlî hâkim ve askerî memurların muhakemelerinin yapılması için askerî mahkemelerin teş
kili tarzından bahis olan askerî muhakeme usulü kanununun 34 üncü maddesinin pek çok yerlerde 
tamamile tatbikına imkân bulunmamasından ve her ne kadar askerî disiplinin mahfuziyetini temin 
maksadile maznun zabitanı muhakeme edecek mahkeme heyetlerinin sınıf ve rütbeleri derecesi kanu
nun buna dair maddelerinde tasrih olunmuş ve o meyanda askerî adlî hâkim ve askerî memurlar 
hakkında da bu mülâhazaya göre mahkemelerin teşekkülleri tarzı tesbit kılınmış ise de bu sınıf as-



— a s 

kerî mensuplarının 34üncü maddedeki şartlara göre bazı ahvalde maznunun mensup bulunduğu sınıf
tan yüksek derecede mahkemede aza bulundurmanın teşkilât itibarile imkânsızlığı ve teşkilât müsait 
olsa bile salahiyetli mahkemenin bulunduğu yerde o derecede ayni sınıftan aza olacak askerî hâkim ve 
memur bulunmadığından başka yerden izamı gibi her cihetçe mahzurlu külfetleri istilzam ettiğinden 
mezkûr maddenin değiştirilmesindeki lüzum ve zaruret encümenimizce kabul edilmiştir. Esasta teklifi 
musip bulan encümen, tatbikatta her türlü tereddüde mahal bırakmamak düşüncesile maddenin yazılış 
tarzı değiştirilmiştir. 

Ayni kanunun 89 uncu maddesine ilâvesi teklif olunan fıkrası da encümence tasvip edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekili vekâlet teşkilâtı vasıtasile yapılan tahkikten veya her hangi bir suretle ıtlaına vâsıl 
olan bir madde hakkında kanunî takibi müstelzim bir suç bulunduğuna kanaat ederse hukuku âmme 
davası açmak üzere âmiri adlilere emir verilmesi muvafrk ve umumî ceza muhakemeleri usulü ka
nunundaki esaslara da ahenktar bulunmuş olmakla mezkûr fıkranın maddeye ilâvesi kabul edilmiştir. 
Ancak; bu suretle vekil tarafından verilen emirler üzerine âmiri adlinin de başkaca hazırlık tahkikatı 
yaptırarak hukuku âmme davası açmak üzere takdir hakkını haiz olması bu hükmün konmasına saik 
olan mülâhaza ve lüzuma göre caiz görülmeyerek ilâve olunan fıkraya âmiri adlinin bu emir üzerine 
ilk tahkikatın açılmasını emretmekle vazifedar olduğu dercedilmiştir. 

Lâyihanın yukarıda izah edilen sebeplere göre yazılan surette kabulüne encümenimizce ittifakla 
karar verilmekle Heyeti umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek Eeisliğe takdim olunur. 

Ad. E. Reisi 

Mustafa Fevzi 

Aza 
Antalya 

Numan 
Aza 

Eefık Şevket 

M. M. 

Salâhattin 

Aza 

Osman Niyazi 

< 

Kâ. 
Yozgat 

A. Hamdi 

Aza 

S. Azmi 

1 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Aza 

Nâzım 

• 

Aza 
Trabzon 

Raif 

Aza 

8. Sırrı 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Edirne 

Şeref 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1631 sayılı askeri muhakeme usulü kanununun 
34 üncü maddesinin değiştirilmesi ve 89 uncu 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1631 sayılı askerî muhakeme 
usulü kanununun 34 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

(Madde 34 — 1 - Maznun askerî memur veya 
adlî hâkim ise mahkeme, maaşça beraber olan za
bitler gibi kurulur. 

2 - Maznunlar başka başka sınıflardan iseler bun
lara ait mahkeme en büyük rütbeli zabitin rüt
besine veyahut en büyük memurun sınıf ve de
recesine göre kurulur). 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanununun 
34 üncü maddesinin değiştirilmesi ve 89 uncu 

maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1631 sayılı 
askerî muhakeme usulü ka
nununun 34 üncü maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Askerî adlî hâkim veya 
memurların muhakemeleri 
maaşça muadilleri olan za
bitlerin tâbi olduğu mah
kemede görülür. 

Zabitlerin bunlarla işti
raki halinde mahkeme, rüt
be, sınıf ve derecesi büyük 
olan maznuna göre kurulur. 

Askerî adlî hâkim 
ve memurların yal
nız veya zabitlerle 
birlikte tâbi olduk
ları mahkeme 
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MADDE 2 —- 1631 sayılı kanunun 89 uncu 

maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 
(Millî Müdafaa vekili, hukuku amme davası 

açmak için âmiri adlilere emir verebilir). 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden başlar. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20 - II - 1933 
Bş. V. 
İsmet Y 
la. V. V. 
Ş. Kaya 
Na, V. 
Hilmi 

G. t. V. 
Ali Rana 

Ad. V. M. 
usuf Kemal / 

Mal. V. 
M. Abdül halik 

tk. V. 
M. Celâl 
Zr. V. 

Muhlis 

M 
tek 

V. 
âi 

Dr. 

Da. V. 
$. Kaya 

Mf. V. 
Reşit Galip 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

• 

MADDE 2 — Mezkûr 
1631 sayılı kanunun 89 un
cu maddesinin sonuna aşa
ğıda yazılı fıkra ilâve edil
miştir : 

Millî Müdafaa vekili hu
kuku amme davası açmak 
için âmiri adlilere emir ve
rebilir. Âmiri adlî de ilk 
tahkikatın açılmasını em
reder. 

MADDE 3 — Bu kanu
nun hükmü neşri tarihin
den muteberdir 

MADDE 4 — Bu kanu
nun hükümlerini icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memur
dur. 



Sıra No 82 
Askerlik mükellefiyeti kanununun 39 uncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 1/524 numaralı kanun lâyihası ve Millî 

Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 23-11-1933 
Sayı: 6/461 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1111 sayılı askerlik mükellefiyeti kanununun 39 uncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 20/11/1933 toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurla
rına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 39 uncu maddesi askere girmezden evvel hapse 
mahkûm olup bu hükmün kendilerine askere girdikten sonra tebliğ edilen askerlerin cezalarının 
infazı için ciheti adliyeye tevdi edileceğini âmir ve her hangi bir suçlu hakkındaki hükmün derhal 
infazı kanunun nüfuz ve hakimiyetini halka tanıttırmak noktai nazarından elzem ise de bu şekil 
hem muvazzaflık müddeti asgarî bir hadde indirilmiş olan neferin talim ve terbiyesine sekte ve bu 
kısa müddet zarfında temini iktiza eden askerlik mümaresesinin husulüne de nakisa vermekte ve 
hem neferin askere gelmeden evvel her nasılsa işlediği bir suçun cezasını askerliği esnasında görmek 
üzere umumî hapishanelerde hapsedilmesi esnasında her türlü mahkûmlarla temas ettirilmesi ve böyle
ce fena itiyatlar kazanması ihtimalâtmı arttırmakta olduğundan bu haller bu ordu için pek ziyade 
mahzur teşkil eylemektedir. 

Vakti hazarda efradın silâh altına çağmlmasmdan evvel işledikleri müntehası bir seneye kadar 
hapis cezasını mucip cürüm ve kabahatlere ait davaların terhislerine kadar tecili 1631 numaralı ka
nunun 4 üncü maddesi ahkâmından ise de vazın matlup istifadeyi temine kâfi olmadığını ve ordu
nun talim ve terbiyesine halel iras etmekte bulunduğunu ve bu itibarla meşhut olan avarızın bir an 
evvel izalesi lüzum ve vücııbunun mü'bremiyet halini aldığını tatbikat göstermiş ve B. E. H. Rs. tinin 
olbaptaki teklif ve işarı da bunu teyit etmiş olduğundan efradın silâh altına çağırılmadan evvel iş
ledikleri suçlardan umumî mahkemelerce altı ay ve daha az ağır hapis, hapis ve hafif hapse mahkûmi
yetleri halinde cezalarının infazını terhislerine talikan tecili suretile istihdaf olunan gayenin ancak 
İstihsali mümkün olabileceği anlaşılmış ve bu maksatla işbu lâyihai kanuniye tanzim kılınmıştır. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M.\M. Encümeni 

Karar No. 17 
Esas No. 1/524 

11 - III -1933 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 6/461 sayılı ve 23 şubat 1933 tarihli tezkeresile encümenimize gönderilen 1111 
sayılı askerlik mükellefiyeti kanununun 39 uncu maddesinin değiştirilmesine ilişikli kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte M. M. Vekili bey de bulunduğu halde okunarak müzakere edildi. 

M. M. Vekâletinin esbabı mucibe mazbatasında beyan olunan mütalealar encümenimizce de 
muvafık görülerek kanun lâyihasının aynen kabulüne karar verilmiştir arzolunur. 

M. M. E. Reisi 
Giresun 

İhsan 

Aza 
Urfa 

Ali Saip 

M. M. 
Diyarbekir 

Kâzım 

Aza 
Tokat 
Hüsnü 

Kâ. Aza 
Cebelibereket 

Naci 

Aza 
Ordu 
Recai 

Aza 
Kars 

Muhittin 

Aza 
Elâziz 

Ahmet Saffet 

Aza 
Balıkesir 

Enver 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No. 11 
Esas No. 1/524 

22-11-1933 

Yüksek Reisliğe 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 39 uncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Millî Müdafaa vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 23 - II -1933 tarih ve 6/461 numaralı tezkere
sile Adliye encümenine havale edilen kanun lâyihası M. M. Encümeni onazbatasile birlikte M. M. 
Vekili Zekâi Beyefendi hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Askere alınmadan evvel hapis cezasına mahkûm olupta askere girdikten sonra infazı için adli
yeye teslimleri lâzımgelen askerler hakkındaki askerlik mükellefiyeti kanununun zikredilen mad
desinin mutlak olan hükmü tatbikatta mahzurlar tevlit ettiğinden bu maddenin değiştirilmesine 
lüzum görüldüğüne dair esbabı mucibe lâyihasında serdedilen mütaleat ve bu bapta vekil beyin 
verdikleri izahat encümenimizce musip ve varit görülerek teklif olunan kanun lâyihasının kabu
lüne ittifakla karar verilmiş ve değiştirilen madde ile infazı terhislerine bırakılan mahkûmiyet
ler için müruru zaman cereyan etmiyeceği yolunda maddeye bir fıkra konması tensip edilmiştir. 

Lâyiha, Heyeti Umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. Rs. 
Manisa 

Mustafa Fevzi 

Aza 
Konya 
S. Sırrı 

M. M. 
Kocaeli 

Salâhattin 

Aza 
Manisa 

Refik Şevket 

Kâ. 
Yozgat 
A. Hana 

Aza 
Balıkesir 

Vasfi 

Aza Aza Aza 
Trabzon Çanakkale Kayseri 

Raif Osman Niyazi S. Azmi 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Antalya 
Numan 



HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 
39 uncu maddesini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 —1111 numaralı askerlik mükelle
fiyeti kanununun 39 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

( Madde 39 — Numaralı veya numarasız asker 
edilmiş efrattan askere girmezden evvel hapsedil
miş olanlar hapisten çıkıncıya kadar sevkedilmez-
ler. Askere girmezden evvel yaptıkları suçlardan 
dolayı umumî mahkemelerce altı ay ve daha az 
hafif hapis, hapis veya para cezasından çevril
me hapse mahkûm olupta hükümleri askerde iken 
bildirilenlerin hapislikleri terhisleri zamanına bı
rakılır. Bunlar terhislerinde cezalan çektirilmek 
üzere kıta veya müesseselerine e mahallî cumhu
riyet müddeiumumiliklerine teslim edilirler. Mah
kûmiyetleri altı aydan fazla olanlar hapisliklerini 
umumî hapishanelerde geçirmek ve tahliye edil
dikten sonra geri kalan askerliklerini tamamla
mak üzere keza bulundukları mahallin adliyesine 
teslim olunurlar). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri heyeti memurdur. 

20 - II - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 

Na. V. lk. V. S. İ. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 

G. t. V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 

3 -
I ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 
39 uncu maddesini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1111 numaralı askerlik mükel
lefiyeti kanununun 39 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Numaralı veya numarasız asker edilmiş efrat
tan askere girmezden evvel hapsedilmiş olanlar 

| hapisten çıkıncıya kadar sevkedilmezler. Askere 
I girmezden evvel yaptıkları suçlardan dolayı umu

mî mahkemelerce altı ay ve daha az hafif hapis, 
hapis veya para cezasından çevrilme hapse mah
kûm olupta hükümleri askerde iken bildirilenlerin 
hapislikleri terhisleri zamanına bırakılır. Bunlar 
terhislerinde cezaları çektirilmek üzere kıta veya 
müesseselerinde mahallî cumhuriyet müddeiumu
miliklerine teslim edilirler. Mahkûmiyetleri altı 

I aydan fazla olanlar hapisliklerini umumî hapisha
nelerde geçirmek ve tahliye edildikten sonra geri 
kalan askerliklerini tamamlamak üzere keza bu-

J lundukları mahallin Adliyesine teslim olunurlar. 
I İnfazları geri bırakılan mahkûmiyetler için 

müruru zaman cereyan etmez. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 





Sıra No 83 
I haziran 1929 tarih ve 1471 numaralı kanuna müzeyyel 
1/418 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürİğü 2-Vtl - 932 
Sayı: 6/J783 

R. M. M. Yüksek Reisliğine 
3 - VI -929 tarih ve 1471 numaralı kanuna zeylen Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan 

Ve İcra Vekilleri Heyetince 29-VI-932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Ksbabı mucibe 
Seferberlik ve kısmî seferberlik olmadığı halde icabı halinde eşkıya takibatında ve yahut 

buna mümasil bir sebeple ücretle askerî hizmetlerde kullanılmakta iken hayvanı ölen veya 
öldürülen ve yahut eşkiya eline geçen hayvanlar ile sair bilcümle nakil vasıtalarının tazmini 
hakkında 3-VI-929 tarih ve 1471 numaralı kanunda birkayit ve sarahat olmadığından böyle 
bir vaziyet karşısında ahalinin hayvan ve vesaiti nakliyelerini saklamaları ve askerî hiz
metlerden tevahhuş etmeleri varit görüldüğünden bir zeyil kanun lâyihası tanzimi tensip edilmiştir. 

Milli Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
M. M. encümeni 

Karar No. 1 
Ems No. 1/418 

Yüksek Reisliğe 

3 - VI. -1929 tarihli, 1471 numaralı kanıma zeylen tanzim kılınıp Başvekâletin 6/1783 numaralı ve 
2 - VII -1932 tarihli tezkeresile encümenimize havale bııyurulan kanun lâyihası M. M. vekili beyin 
huzurile okundu ve görüşüldü. 

M. M. vekâletinin esbabı mueibesinde yazıldığı veçhile umumî ve kısmî seferberlik haricinde eş
kıya takibi veya buna benzer asıkerî hizmetlerde ücretle kullanılmakta iken hayvanı ölen veya mü
sademede eşkıya eline geçen hayvanlarla Sair bilcümle nakil vasıtalarının 1471 numaralı kanunun 
ikinci maddesi hükmüne tevfikan kıymetlerinin ödenmesi hususunun lıakka uygun olacağı encümeni-

1.3 - XI -1932 
4. 
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mizce de münasip görülerek kanun lâyihasının kabulüne ve havalesi veçhile evrakın Bütçe encümeni
ne tevdiine karar verildi, arzolunur. 

M. M. En. Reisi 
(Jiresun 

thsan 

Aza 
Kars 
Faik 

M. M. 
Diyanbekir 

Kâzım 

Aza 
Kars 

Muhittin 

Kâtip 
Malatya 
M. Nedim 

Aza 
Kırşehir 
L. Müfit 

Aza 
Elâıziz 

Ahmet Saffet 

Aza 
Balıkesir 

Enver 

Aza 
(lazi Antep 

Kılıç Ali 

Aza 
Tokat 

Mustafa 

Aza 
Kastamonu 

A. Hiza 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 66 
Esas No. 1/418 

22 - 111 - 1933 

Yüksek lleisliğe 

Ordu ve jandarmaya mensup zabitlerle efradın ve sair binek hakkı olanların kendi mali binekle
rinin ve orduya alınan ahali nakliye vasıtalarının ödenmesi hakkındaki 1471 numaralı kanuna zeylen 
tanzim olunup Millî Müdafaa encümeni mazbatasile -birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyi
hası Millî Müdafaa vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve mütalea edildi. 

Lâyihanın esası, encümenimizce de kabul edilmiş ve tadilen hazırlanan kanun lâyihası ve ihtiva 
evlediüi hüküm daha tavzih edilmek suretile l'mumî hevetin tasvibine arzolıınmustur. 

Reis 
frümüşane 
//. Fehmi 

İsparta 
Mükerrem 

M. M. 
Bursa 

İstanbul 
Sadettin 

Kâtip 
Tokat 

Süre uya 

Kayseri 
A. Hilmi 

Elâziz Erzurum 
//. Tahsin Aziz 

Kırklareli 
M. Nahit 

Erzurum 
Asım 

Sivas 
Hasım 

Cüresun 
Kâzım 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3 - VI - 1929 tarih ve 147 L numaralı kanuna 
ıııvzeıjıjel kannn lâyihası 

MADDE 1 — Seferberlik ve kısmî seferberlik 
haricinde dahi askerî hizmet leı-de müstahdem iken 
müsademe esnasında eşkıya tarafından kaçırılan 
ve öldürülen hayvanlarla tahrip edilen ve kaçı
rılan nakliye vasıtaları 1471 numaralı kanunun 
2 nci maddesi veçhile Devlet tarafından ödenil'. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

29 mayıs 1929 tarih ve 147.1 numaralı kamına 
ınnzcı/yel kanun lâyihası 

MADDE l •- Ahaliye ait olup sefenberlik ve 
kısmî seferberlik haricinde ücretle askerî hizmet
lerde kullanılmakta iken müsademe esnasında eş
kıya tarafından kaçırılan veya öldürülen hayvan
lar ile tahrip edilen veya kaçırılan nakil vasıta
ları 29 mayıs 1929 tarih ve 1471 numaralı kanu
nun ikinci maddesi mucibince Devlet tarafından 
ödenir. 



MADDE 2 — Bıı kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Millî Mü
dafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

29 - VI - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet Yusuf Kemal Zekât Ş. Kaya 

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

Na. V. İk. V. S. î. M. V. 
Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

(i. İ. V. 7A: V. 
Ali Hamı Muhlis 
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MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen , 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 





Sıra Ns 84 
Askerî mektepler talebesile ihtiyat zabît namzetlerine veri
lecek maaş ve tahsisatı fevkalâdeye dair olan kanuna mü-
zeyyel 1520 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 

Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 25-1-1933 
Sayı : 6J266 

B. M. M. YtikMfc Reisliğine 

Askerî tıbbiye mektebi talebesile ihtiyat zabit namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fev
kalâde hakkındaki 357 sayılı kanuna zeyien Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 22-1-1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibeşile birlikte sunulmuştur Efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

339 senesinde neşredilen 357 No. lu mekteplere ait maaş kanunu neşrolunduğu zaman 
askerî tıbbiye mektebi 5 sınıftan ibaret olup bu mektepte askerî hekim ve eczacı talebesi bu
lunmakta idi. Kanun mevcudu nazarı itibara alıp 1-3 sınıfa bir grup olarak ve 4-5 sınıfa da 
bir grup olarak maaş miktarlarını tayin etmiştir. Bilâhare askerî tıbbiye mektebine bir ihzari 
sınıf ilâve edilerek sınıf adedi altıya çıkarıldığı gibi askerî kimyagerlik sınıfı da ihdas olunmuş 
bulunduğundan ihzarî sınıf ile kimyager sınıfı işbu kanunun şümulü haricinde kalmış ve bu 
sınıflara maaş verilmesi hususunda müşkülât zuhura gelmiştir. Bu müşkülâtı izale ve kadroya 
muvafık surette talebeye sınıflarına göre maaş verilmesini temin maksadile bitişik kanun lâyi
hası ihzar kılınmıştır efendim. 

- M. M. Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Karar No. 12 

Esas No. 1/520 

11 - III w 1933 

Yüksek Reisliğe 

« Askerî tıbbiye mektebi talebesile ihtiyat zabit namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkalade » 
hakkındaki 357 sayılı ve 18 teşrinievvel 1339 tarihli kanuna zeyil olarak Başvekâletin 6/266 sayı ve 
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â5 kânunusani 1933 tezkeresine bağlı kanun lâyihası M. M. Vekili Beyin huzurile okunarak müzakere 
edildi: 

357 sayılı kanunda yazılı askerî tıbbiye mektebine sonradan bir ihzarı sınıfın ilâvesile sınıf adedi 
altıya çıkarılmış olmakla beraber askerî eczacı ve kimyagerlik ve dişçilik sınıfları da ihdas edilmiş 
bulunduğuna göre mezkûr esâs kanunun şümulü haricinde kalan yukarıda yazık sınıflar talebesine 
maaş verilmesini istihdaf eden teklif encümenimizde de muvafık görülerek kanun lâyihasının yalnız 
birinci maddesindeki (kimyager) kelimesinden sonra) (ve dişçi) kelimesinin ilâvesi suretile kabulüne 
karar verilmiştir. Keyfiyet Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

M. M. E. Eeisi 
Giresun 
îhsan 

Aza, 
Kırşehir 
L. Müfit 

M. M. 
Diyarbekir 

Kâzım 

Aza 
Ordu 
Recai 

• Kil. 

Aza 
Balıkesir 
Enver 

"• A z a 

Cebelibereket 
Naci 

Aza 
Kars 

Muhittin 

Aza 
Elâziz 

Ahmet Saffet 

Aza 
Urfa 

Ali Serip 

Aza 
Tokat 
.Hüsnü 

T. B. MM, 
liütcs enııümeni 
M. No. 67 
Esas No. 1/520 

Bütçe, encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

22-111-1933 

Askerî mektepler talebesi ile ihtiyat zabit namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkalâdeye 
ait olan 357 numaralı kanuna zeylen tanzim olunup Millî Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte 
encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Millî Müdafaa vekili bey hazır olduğu halde tetkik 
ve mütalea edildi: 

Vekil beyden alınan izahat üzerine lâyihanın esası haziran l9ol> iptidasından i t ibarentatbik 
mevkiine konulmak üzere .Millî Müdafaa encümeninin tadilâtı dairesinde encümenimizce de kabul 
olunmuş ve bu sebeple ikinci madde tadil edilmiştir. .Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. \ 

Reis M. M. Kâ. 
Gümüşane Bursa Tokat 

H. Fehmi Süreyya 

İsparta İstanbul Kayseri Kırklareli 
Mükerrem Sadettin A. Hilmi M. Nahit 

Elâziz 
Tahsin 

Sıvaş 
Basim 

Erzurum 
Aziz 

Erzurum 
Âsim 

.— ; 

Giresun 
Kâzım 
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IIÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

M e kâtibi askeriye talebesi ile ihtiyat zabit nam
zetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkalâdeye 

dair olun 357 numaralı kanuna zeyil kanun 
lâyihası 

.MAD.DK 1 — Askerî tıbbiye mektebinin ih
zari talebesi de birinci sınıf maaşını alır. Eczacı 
ve kimyager talebe bulundukları sınıfların ma
aşlarını alırlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE o — Bu kanıur hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

22 - I - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
tsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
T)r. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 

Na. V. Ik. V. S. î. M. V. 
Hilmi Dr. Refik 

G. I. V. Zr. V. 
AH Rana Muhlis 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Mekâtibi askeriye talebesüe ihtiyat zabit nam
zetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkalâdeye 

dair olan 35? numaralı kanuna zeyil 
kanun lâyihası 

.MADDE 1 — Askerî tıbbiye mektebinin ihzarı 
talebesi de birinci sınıf maaşını alır. Eczacı ve 
kimyager ve dişçi talebe bulundukları sınıfların 
maaşlarrnı alırlar. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 —- Aynen kabul edilmiştir. 



Sıra No 85 
18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı kanunun tadili 
hakkında 1/267 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 10-III-1932 
Sayı: 6/534 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı kanunu tadilen Millî Müdafaa vekâletince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2 - III - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve Maliye Vekâletinin mütaleanamesi suretlerile bir
likte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1 — 22 teşrinievvel 339 tarih ve 360 numaralı kanunun 5 inci maddesini muaddil 1089 
numaralı kanun, ordu zabitlerinden yalnız kıtaata memur ve hakkı rükûbe malik bulunanlara 
ait zatî birer binek hayvanının Devletçe iaşe edilmesini âmir bulunmaktadır. 

Halbuki heyeti zabitanın muayyen bir zaman için ileride ( kıta başında) ve geride ( kıta 
harici addedilen teşkillerde , Büyük erkânı harbiye, M. M. vekâleti merkez teşkilâtında ve 
mekteplerde) bulunması ordunun talim ve terbiye ve terfi esasları icabatındandır . Bu sebeple 
her sene orduda ileri ve geri hizmet tebdilleri ve tayinleri bir zaruret halindedir. 

Bu hale nazaran kıtada bulunan ( bölük, tabur , alay ve daha büyük kumandanların ) zatî 
binek hayvanları bermucibi kanun Devletçe iaşe edildiği halde her terfi derecesi dahilinde 
geri hizmete alınan bu zabitlerin ve kumandanların zatî binek hayvanlarının iaşesine kanunun 
müsaadesi yoktur. 

2 — Âlî askerî şûranın bu seneki içtimaında geri hizmet ve teşkilâta memur olan heyeti 
zabitandan yalnız ( erkân, erkânıharp ve süvari ) zabitlerine ait zatî birer binek hayvanın 
kadroya konulmasına ve buna mukabil ordu dahilinde erkâna tahsis edilmiş olan binek araba
larının kadrodan tayyedilmesine karar verilmiştir. 

Bu karara tevfikan yeni sene kadrosuna ilâve edilecek 261 zatî binek hayvanı ile ayni 
miktardaki seyis neferleri ve fırka kumandanlığı derecesindeki erkâna mahsus olmak üzere atlı 
emir neferine tahsis edilecek 65 mirî bineğin bir senelik masrafları 68,153 liradır. Buna 
mukabil kadrodan ve mevcuttan tayyedilecek 51 binek arabasile arabacı neferinin ve 102 
koşum hayvanının da bir senelik masrafları 39,525 liradan ibaret bulunmaktadır. 

Senelik masraflar arasında 28,628 lira bir fazlalık görülmekte isede hakikatte mevcut binek 
arabaları için senede 39,525 liranın sarfı mutlak icap ettiği halde 261 zatî bineğin ve seyis 
neferlerinin lüzum gösterdiği senelik masraf ise, nazarî bir kadro hesabı olup sahipleri tara-
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fından tedricen ve zamanla tedarik edilinceye kadar , bütçede halen ayrıca bir masrafı icap 
ettirmemektedir. 

3 — Orduda matlup evsafta zabit binek hayvanlarının miktarını ihtiyaç derecesine çıkar
mak ve ayni zamanda bütçeden tedarik ve mubayaasına zaruret bırakmamak maksadile muha
rip zabitlerin kendileri için birer zatî binek hayvanı tedarik etmesi ve bu hayvanların 
Hükümetçe iaşe edilmeleri asas kabul edilmiştir . Bu meyanda mühim fedakârlık neticesi 
Avrupadan mubayaa edilen zabit binek hayvanları taksit mukabilinde zabitlere mal edilmekte 
ve zabitler maaşlarından taksitleri ödemek suretile fedakârlık göstermektedirler. Fakat kıtadan 
geri hizmete naklinde hayvanının iaşe edilmeyeceğini düşünen her zabit zatî binek tedarikine 
rağbet göstermediği gibi elinde zatî bineği olanlar da geri hizmete nakil esnasında bizzarur 
elden çıkarmak mecburiyetindedirler. Bu vaziyette vekâlet bu gibi hayvanların ordu haricine 
çıkmaması için bütçeden mubayaa etmek zaruretinde kalmıştır. 

Ordunun 931 kadrosunda zatî binek hayvanının mikdarı 3671 olmasına mukabil halen 
mevcut ve iaşe edilen miktarı 830 olduğu nazarı dikkate alınınca vaziyetin ordu aleyhindeki 
fena tesiri bariz bir surette anlaşılmaktadır. 

4 — Erkân, erkânıharp ve süvari zabitlerinin geri hizmetlerde bulundukları müddetçe 
binicilik mümarese ve idmanlarını muhafaza eylemeleri matlup olduğundan keyfiyet Âlî Askerî 
Şûraca ehemmiyetle mütalea ve tetkik edilirken bu zabitlere kadroya birer zatî bineğin 
ilâvesi ve buna mukabil erkâna tahsis edilmiş olan binek arabalarının kaldırılmasına karar 
verilmiştir. Bu kararın tatbikatı 2. maddenin son fıkrası mucibince bütçede fazla bir sarfiyatı 
intaç etmiyeceğinden mezkûr zatî hayvanların Devletçe iaşelerini t min için 1089 numaralı 
kanunun melfuf kanun lâyihası tarzında tadil ve kabul buyurulması cumhuriyet ordusunun 
zarurî ve mühim bir noksanını ikmal edecektir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

5-IV-1932 

Yüksek Reisliğe 

Vakti hazarda kıtaata memur ve zatî binek hayvanına malik zabitanın birer hayvanının 
Devlet tarafından iaşesi hakkındaki kanunun tadiline dair Başvekâletin 10 mart 1932 talihli ve 
6/534 numaralı tezkeresile encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası M. M. Vekili beyin 
huzurile müzakere ve tetkik edildi: 

Meri kanun hükmünce rükûp hakkına malik zabitlerin zatî binek hayvanlarının Devlet tara
fından iaşe edilmesi sahiplerinin 'kıta hizmetinde bulundukları .müddetle mukayyettir. Ordunun 
talim ve terbiyesi ve zabitlerin terfi esasları icapları olarak -kıta hizmetinde bulunanlar kısım 
kısım ve muayyen zamanlarda Büyük Erıkânıharbiyede, M. M. Vekâleti merkez teşkilâtında ve 
mekteplerde geri hizmetlere alınmakta ve geri hizmetlerde bulunanlar da ileri kıta hizmetlerine gön
derilmektedir. Bu mütevali vazife tahavvülleri sebebile kıta başında iken zatî binek hayvanına 
sahip olanlardan hemen ekserisi geri hizmetlere alındıkları zaman hayvanlarının Devlet tara
fından iaşe edilmiyeceğini düşünerek bilmecburiye hayvanlarını elden çıkarmakta ve geri hiz
metlerden ileri kıta başına gidenlerin de zatî binek hayvanı tedarikine rağbetleri azalmaktadır. 
Bundan başka Devletin matlup evsafta binek hayvanı tedarik etmek ve zabitanın bunları tak
sit ile maaşlarından ödemek gibi umumî ve şahsî ihtiyar edilmiş olan fedakârlıklarından zâfa uğraması, 
orduda zabit zatî binek hayvan miktarının ihtiyaç derecesinden çok dûn olarak bulunmasını ve rükûp hak
kına malik muharip zabitlerin geri hizmetlerde iken biniciliğe alâkalarının ve binnetice binicilik müma-

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Karar No. 21 
Esas No. 1/267 
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reselerinin tenakusu gibi ordunun âli menfaatleri aleyhine bir vaziyet hâsıl olmaktadır. M. M. vekâ
letinin lâyihaya merbut eslbabı mueibesinde zikrolunduğu veçhile kanunen Devlet tarafından 
iaşesi icap eden zatî binek hayvanlarının mevcudu 1931 kadrosundaki miktarın ancak dörette biri 
nisbetindedir. Bu menfi ııisbete saik olan sebeplerden biri de yukarıda maruız, geri hizmetlerde bulu
nan ve rükûp hakkına malik olan zabitlerin zatî bineklerinin Devlet tarafından iaşe edilmemesidir. 
Yukarıda zikredilen zararların önüne geçmek mütaleasma ve bütçe mülâıhazasma göre tanzim edilmiş 
olan kanun lâyihası encümenimizce de musip ve muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın birinci maddesinin ikinci fıkrasındaki (erkân, erkânı habriye ve süvari zabitleri) iba-
resile geri hizmetlerde bulunan ve kanunen hakkı rükûbe ıjtalik olan zabitlerden bir kısmının zatî bi
neklerinin Devlet tarafından iaşesi istihdaf ve piyade, topçu, makineli tüefk gilbi smrflara mensup ve 
ayni hakka sahip diğer muharip zabitlerin zatî bineklerinin iaşe edilmeyeceği kastedilmiştir. 

Encümenimiz muharip zabitan arasında bir farkı ifade eden bu noktai nazara iştirak etmemiştir. 
Ancak bütçenin istitaatı da düşünülerek geri hizmetlerde bulunacak zatî ıbinek hayvan miktarının 
M. M. vekâletinin her sene tanzim edeceği kadrolardaki miktarı tecavüz etmemesi şeklinde bir kay-
din fıkraya ilâvesi ile maksadın daha salim bir surette husulüne imkân olacağı mülâhaza edilerek 
birinci maddenin bu tarzda tertibi muvafık görülmüştür. 

Lâyihada tadili istenilen madde 360 numaralı esas kanunun evvelce tadil edilmiş beşinci madde
sidir. Bu itibarla lâyihanın serlâvJıasmın ve birinci maddesinin atideki şekilde tanzimi ile evvelce 
tadil edilmiş olan mezkûr maddeden bahseden 1089 numaralı kanunun mülga bulunduğunu gösteren 
bir maddenin lâyihada ikinci madde olarak yazılması ve lâyihanın diğer maddelerinin aynen ipkası 
suretile kanun lâyihasının kabulüne encümenimizce karar verilmiştir. Arzolunur. 

M. M. E. Reisi 
Giresun 
îhsan 

Aza 
Gümüşane 

Şevket 

Aza 
Kırşehir 

L. Müfit 

M. M. Kâtip 
Kars Diyarbekir 

Kâzım 

Aza Aza 
Gazi Antep Ordu 

Kılıç Ali Rccai 

Aza 
Elâziz 

Ahmet Saffet 

Aza 
Niğde 

Ali Galip 

Aza 
Malatya 
M. Nedim 

Aza 
Tokat 
Hüsnü 

Aza 
Kastamonu 

A. Rıza 

Aza Aza 
Cebelibereket Tokat 

Naci B. Lûtfi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 68 
Esas No. 1/267 

22 - 777 - 1933 

Yüksek Reisliğe 

18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı kanunun tadiline dair olup Millî Müdafaa encümeni maz-
batasile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Millî Müdafaa vekili bey hazır olduğu 
halde tetkik ve mütalea olundu. 

Askerî maaşatı hakkındaki 22 teşrinievvel 1339 tarih ve 360 numaralı kanunun beşinci maddesini 
tadil eden 1089 numaralı kanun, vakti hazarda kıtaya memur olup zatî hayvana malik bulunan ve 
bölük kumandanından itibaren müşüre kadar olan zabitlerin birer hayvanlarının Devlet tarafından 
iaşe edilmesine dairdir. Teklif olunan bu lâyiha ile esbabı mucibede izah olunan sebeplere binaen kıta 
hariei geri hizmet ve teşkilâta memur erkân ile erkâniharp ve süvari zabitlerinden hakkı rükûbe ma
lik bulunanların zatî birer binek hayvanlarının dahi Hükümetçe iaşesi istenilmektedir. 

Millî Müdafaa encümeni: teklifteki hükmü hakkı rükûbe malik olup kıta harici geri hizmet ve te
şekküllerde bulunan umum zabitlerin hayvanlarına teşmil etmek suretile maddeyi kabul eylemiştir. 
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Encümenimiz bütçe mülâhazasile bu tevsii muvafık görmemiş ve madde hükmünü Hükümetin teklifi 

dairesinde kıta harici geri hizmet ve teşekküllerde bulunacak erkân ile erkâniharp ve süvari zabitle
rinden hakkı rükûbe malik olanların bulunduracakları hayvanların iaşe edilmelerine hasredilmesi ve 
kanun hükmünün 1933 haziranı iptidasından tatbik mevkiine konulmasını kabul eylemiştir. 

360 numaralı kanunun beşinci maddesi 1089 numaralı kanun ile tadil edilmiş olduğundan bu mad
denin tekrar tadili suretile lâyiıhanın tanzimi muvafık görülmemiş ve bu sebeple Millî Müdafaa en
cümeninin tertip eylediği kanun lâyihasının serlâvhası tadil ve ikinci maddesi tayyedilmistir. Yeni
den hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

M. M. 
Bursa 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 

Aza 
Elâıziz 

11. Taksin 

Aza 
Kayseri 
A. Hilmi 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Aza 
Kırklareli 
M. Nakit 

Aza 
Erzurum 

Asım 

Aza 
Sivas 
Rasim 

HÜKÜMETİN TE KLİF İ 

18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı kanu
nun tadili halanda kanun lâyihası 

MADDE 1 — 22 teşrinievvel 1339 larih ve 
360 numaralı kanunun beşinci madesi aşağıdaki 
surette tadil edilmiştir: 

Vakti hazarda kıtaata memur ve hakkı rükûbe 
malik bulunan bölük kumandanından itibaren 
müşire kadar (Müşir dahil) ile kıtaat harici geri 
hizmet ve teşkilâta memur (Erkânı harbiye ve 
süvari zabitlerinden ) hakkı rükûbe malik bulu
nanların zatî birer binek hayvanları Hükümetçe 
iaşe olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

Bş. V. 
İsmet Y 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Hilmi 

G. î. V. 
Ali Kana 

2 
Ad. V. M. M. 

ısuf Kemal 
Mal. V. 

M. Abdülhalik 
Ik. V. 

M. Şeref • 
Zr. V. 
Muhlis 

- I I I - 1932 
V. 

S. 
M. 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Esat 

İ. M. V. V. 
Abdülhalik 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Askerî maaşlara dair 22 teşrinievvel 1339 tarih 
ve 360 numaralı kanunun 5 inci maddesinin ta

dili hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 22 teşrinievvel 1339 ta
rih ve 360 numaralı kanunun 5 inci maddesi aşa
ğıdaki surette tadil edilmiştir: 

Vakti hazarda kıtaata memur ve hakkı rükûbe 
malik bulunan bölük kumandanından itibaren 
müşüre kadar (müşür dahil) zabitan ile kıtaat 
harici geri hizmet ve teşkillere memur ve hakkı 
rükûbe malik zabıtanın zatî birer hayvanları Hü
kümetçe iaşe olunur. Şu kadar ki geri hizmet ve 
teşkillere memur zabitlerin zatî binek hayvanla
rının miktarı her sene Millî Müdafaa vekâleti kad
rosunda tesbit olunan miktarı tecavüz edemez. 

İKİNCİ MADDE — 18 haziran 1927 tarih ve 
1089 numaralı kanun mülgadır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun 1 haziran 
1932 tarihinden muteberdir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Ma
liye vekilleri memurdur. 



feÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Mekâtibi askeriye talebesile ihtiyat zabit nam
zetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkalâdeye 

dair olan 357 numaralı kanun-a miizeyyel 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa encümeninin 
teklifi veçhile aynen kabul 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 





BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLt 

18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı kanu
nun tadili hakkında kanun layihası 

MADDE 1 — 22 teşrinievvel 1339 tarih ve 
360 numaralı kanunun beşinci maddesini tadil 
eden 18 haziran 1927 tarih ve 1089 numaraj T ka
nunun birinci maddesi aşağıda yazılı şekilde 
tadil edilmiştir: 

Vakti hazarda kıtaata memur ve hakkı rü-
kûbe malik bulunan bölük kumandanından iti
baren müşüre kadar ( müşür dahil ) zabitlerle 
kıtaat harici geri hizmet ve teşkilâta memur 
erkân, erkâniharp ve süvari zabitlerinden hak
kı rükûbe malik bulunanların zatî birer binek 
hayvanları Hükümetçe iaşe olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye vekil
leri memurdur. 





Sıra Na 88 
Ankara otomatik telefon kanununun 7 ne i maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair 1/422 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 9-V/I/-932 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı : 6J2129 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

876 numaralı Ankara otomatik telefon kanununun yedinci maddesine ilâve olunan fıkra 
hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 31-7-932 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim kılınmıştır. 

Mııktazasının ifasına müsaade buyurulmasıııı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

blsba'tu mucibe layiha^î 

Ahiren kanunu mahsusla teşekkül eden Gümrük muhafaza umum kumandanlığına da 
Umum jandarma kumandanlığı gibi meccani telefon tahsisi lüzumuna binaen işbu kanun 
lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 
t. B. M. M. 

Dahiliye encümeni 14-XII-I932 
Karar A- 2 

Esas K° J/422 
Yüksek Reisliğe 

876 numaralı Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 31-VII-932 tarihli kararına 
atfen Başvekâleti celile tarafından Yüksek Meclise arzolunan kanun lâyihası Dahiliye ve Güm
rük ve İnhisarlar vekilleri Beyefendiler hazır oldukları halde encümenimizde müzakere edildi: 

876 numaralı Ankara şehri otomatik telefon kanununun muaddel 7 nci maddesinde 
Devletin yüksek vazifelerini ifa eden dairelere ve bu dairelerin başında bulunan bazı zavatın 
evlerine konulacak telefonlardan yalnız dahilî tesisat masrafı alınıp mükaleme ücreti ve haricî 
tesisat masrafı alınmayacağı zikrolunmasına ve Gümrük muhafaza umum kumandanlığının da 
Devletin pek mühim olan malî menfaatlerini korumakla mükellef bir makam olmasına ve 
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kumandanın istihbarat ve muhafaza işlerile meşgul olması tabii bulunmasına mebni tesisi 
talep olunan telefonların bahsolunan madde hükmüne göre tesisleri muvafık görülmüştür. 

Ancak 876 numaralı kanunun unvanı (Ankara şehri otomatik telefon kanunu) olduğundan 
serlevhaya (Şehri) kelimesi ilâve olunmuştur. Mezkûr kanunun 7 nci maddesi 13 -XII -926 
tarih ve 837 numara 13-XII-928 tarih ve 1366 numaralı kanunlarla tadil edilmiş bulun
duğundan encümenimizce lâyiha ona göre yazılmıştır. 

Maddelere zeyil yapılması teşrii teamüle muvafık görülmediğinden lâyihanın 7 hci mad
deye fıkra olarak kabulü münasip görülmüştür* Bu tadilât tanzim olunan lâyihanın havalesi 
mucibince Bütçe encümenine takdimine 18-XI- 932 tarihinde karar verildi. 

M* M. Kâ. Aza Aza Aza 
Çanakkale Çorum Şibin karahisar Kars 

/. Kemal Vasfi Raşit Baha Tali 

Dahiliye En. Reisi 
namına M. M. 

Şükrü 
Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 

Samsun Antalya Amasya Zonguldak Elâziz Kütahya Rize 
Zühtü Rasih İ. Hakkı Rifat Hüseyin Memet Esat 

Bütçe encümeni mazbatası 

7\ B> M, M. 
Bütçe encümeni 

M, No. 71 
Esas No. 1/422 

251 fiti 1933 

Yüksek Reisliğe 
Ankara otomatik telefon kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye 

vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 31/VII/1932 toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasile esbabı mucibesinin gönderildiğine dair Başvekâletin 
9/VIII/1932 tarih ve 6/2129 numaralı tezkeresi encümenimize havale buyuruimuş olduğun
dan mütalea ve tetkik olundu» 

Lâyihanın esası encümenimizce de kabul edilmiş ve Dahiliye encümeninin tadilâtı daire
sinde Umumî Heyetin tasvibine arzedilmiştir. 

Reis 
Gümuşane 
H. Eehmi 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
Aza 

Kayseri 
A. Hilmi 

Aza 
Çorum 

Mustafa 
Aza 

Kırklareli 
Af, Nahit 

Aza 
Erzurum 

Asım 
Aza 

Sivas 
Af. Remzi 

kz& 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Yozgat 
S. Sırrı 

Aza 
İsparta, 

Mükerrem 

Aza. 
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HÛKÛMETİN TEKLİFİ 

876 numaralı Ankara Otomatik Telefon kanu
nunun yedinci maddesine ilâve olunan fıkra 

hakkında kanun lâyihası 

Madde ı — 876 numaralı Ankara oto
matik telefon kanununun yedinci maddesine 
atideki fıkra tezyil olunmuştur. 

Oümrük muhafaza umum kumandanlığına 
dört ve kumandanın evine bir telefon ko
nulur ye bu telefonlardan haricî tesisat ve 
mükâleme bedeli alınmaz. 

Madde 2 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye vekili memurdur. 

31-7-932 
Bş. V. Ad. V. M. M. 
İsmet Y. Kemal Zekâi 
Da. V. H. V. Mal. V. V. 

Dr. T. Rüştü Dr. Refik 
Mf. V. Naf. V- İk. V. 

M. Şeref 
S. I. M. V. O. İ. V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

876 numaralı Ankara şehri otomat:k telefon 
kanununun muaddel 7 nci maddesine bir fıkra 

ilâvesine dair kanun 

Birinci madde —876 numaralı Ankara şeh
ri otomatik telefon kanununun muaddel 7 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur. 

Oümrük muhafaza umum kumandanlığına 
dört ve kumandanının evine bir telefon konulur 
ve bu telefonlardan haricî tesisat ve mükâleme 
bedeli alınmaz. 





Sıra No 101 
Seyrisefain idaresince 1932 malî senesi zarfında aktedile-
cek istikrazlara Maliye vekâletinin kefaleti mezuniyetine 
dair olan kanunun 2 inci maddesinin değiştirilmesi hakkın

da i/572 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 20 - II! - 1933 
Sayı: 6/745 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Seyrisefain işlerine ait olan 2093 sayılı kanunun 2 inci maddesinin tadili hakkında hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 18-III-933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Seyrisefain idaresinin vapurlarile geçen senelerde açtığı iskenderiye yolu bu idareye açık ver
dirmektedir. 1932 senesinde dahi bu açığın tutarı 200 bin lirayı geçmiştir. Sey-
risefainde bu açığı kapatmak için para yoktur. Bundan başka Akdeniz kıyılarındaki limanla
rımızın sık sık uğrağı olması da lâzımgelmekte ve bunun için haftada bir izmir - An
talya arasında bir posta işletmek icap etmektedir. Bu yeni postanın vereceği açık ise haziran başına 
kadar 32 bin lirayı tutacaktır. 

Bu vaziyet karşısında varidat bütçesinde muhammen miktarı işbu postaların hasılatı karşılaya
mamakta olduğundan masraf bütçesine kâfi miktarda konulmuş olan tahsisatla yapılmakta olan 'bu 
seferlerin istilzam ettiği masarif tediye edilememektedir. Bunun için memleketimizin yüksek menfa
atlerine uygun olan iskenderiye hattı ile izmir - Antalya ara postasının işletilmesi için sene niha
yetine kadar lâzım olan 232 bin liranın 2093 numaralı kanunla verilmiş olan salâhiyetle idarenin al
dığı ödünç paradan temini zarurî görülmektedir. Bir de idarenin Ereğli kömür şirketine olan borcu 
geçen senelerle bu sene bütçesindeki tahsisata müsteniden ita emrine raptedilerek para olmadığından 
dolayı bütçe emanatına ve 1932 senesinde emanatı adiye alınmak suretile vacibüttediye bulunmuş ol
duğundan bu borçlar için halen tahsisata ihtiyaç olmayıp yalnız nakte ihtiyaç bulunduğundan sali-
füzzikir 2093 numaralı kanunun ikinci maddesi bu ihtiyaçlar nazarı dikkate alınarak tadil edilmiş 
ve bu hususta tanzim olunan kanun lâyihası takdim kılınmıştır. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 28 - III - 1933 

M. No. 76 
Esas No. 1/572 

Yüksek Reisliğe 
Seyrisefain islerine ait olan 2093 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadili hakkında olup Baş

vekâletin 20 - III - 1933 tarih ve 6/745 numaralı tezkeresile gönderilerek encümenimize havale edi
len kanun lâyihası İktisat vekili beyin hıızurile tetkik ve mütalea edildi. 

Teklif olunan kanun lâyihası esbabı mucibesiue ve ayrıca alınan izahata nazaran tadilen kabul 
edilmiştir. Yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Aksaray (Jorunı Elâziz Erzurum Giresun İsparta Kayseri 
(»ümüşaue A.Süreyya Mustafa H.Tahsin Asım Kâzım Mükcrrem A.Hilmi 
H. Fehmi Sivas Yozgat 

Sivas M. Remzi S. Sırrı 
Rasim 

HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

2093 numaralı kanunun ikinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2093 numaralı kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

« Bu ödüncün tutarı idarenin 1932 malî se
nesi varidat 'bütçesine irat kaydolunarak 'bundan. 
232 000 lirası İskenderiye yolunun verdiği açık
la İzmir - Antalya ara postasının vereceği açık 
karşılığı olara'k ayni sene bütçesinin 2 nci mas
raf faslına ve ödüncün geri kalan kısmı da 
Ereğli kömür şirketine olan idare ıborcunun 
ödenmesi için 11 inci ( eski seneler faslı ) na 
konur ». 

MADDE 2 — Bu ikan un neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

18-IH-1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zakâi S. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Küstü M. Audülhalik Dr. Reşit Galip Hilmi 

Ik. V. S. 1. M. V. O. 1. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Seyrisefain idaresince 1932 malî senesi zarfında 
aktedilecek istikrazlar hakkındaki 2093 numa

ralı kanunun ikinci maddesinin tadiline dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresince 1932 ma
lî senesi zarfında aktedilecek istikrazlara Maliye 
vekâletinin kefaleti mezuniyetine dair olan 12 kâ
nunusani 1933 tarih ve, 2093 numaralı kanunun 
ikinci maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiş
tir : 

« Birinci maddede yazılı istikrazların tutarı 
idarenin 1932 malî senesi varidat kısmında açıla
cak bir fasla irat kaydolunarak bundan 232 000 
lirası İskenderiye yolunun verdiği açıkla İzmir -
Antalya ara postasının vereceği açık karşılığına 
ve geri kalan kısmı da idarenin bütçe ve adi ema
net hesaplarında mukayyet Ereğli kömür şirketi
nin müterakim borcuna tediye olunur. 

MADDE 2 — Aynen kabul, 

MADDE 3 — Aynen kabul, 



Sıra No 100 
İsparta mebusu Kemal Turan Bey ve 3 arkadaşının, Türkiye 
afiyon yetiştiriciler satış birliği hakkındaki kanunun I inci 
muvakkat maddesinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesi hak

kında 2/67 numaralı kanun teklifi ve İktisat encümeni 
mazbatası 

Yüksek Reisliğe 
Bağlı kanun teklifinin müzakeresini arzeyleriz efendim. 

İsparta İsparta Afyon İsparta 
H. Hüsnü İbrahim Akosmanzade Kemal Turan 

İzzet 

İktisat encümeni nmzbatası 

28 - III -1933 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği hakkındaki 3 - VII - 1932 tarihli ve 2061 numaralı ka
nunun 1 inci muvakkat maddesinin 3 üncü fıkrasının tadili için İsparta mebusu Kemal Turan 
Bey ve arkadaşları tarafından Yüksek Reisliğe takdim edilerek encümenimize havale buyurulan 
teklifi kanunî İktisat vekili beyefendi nazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği hakkındaki kanunun 1 inci muvakkat maddesinin 
1 inci fıkrasile ( afyon tacirleri 1 mayıs 1933 tarihinden itibaren dört ay içinde mevcut afyon
larının evsafını, miktarını ve nerede bulunduklarını bir beyanname ile birliğe bildirmeğe ) ve 
mezkûr maddenin 3 üncü fıkrasile de ( afyon tacirleri ellerinde bulunan afyonları 1 nisan 1933 
tarihine kadar ihraç etmeğe ve ihracın beyannameye uygun olduğunu birlik idare meclisine tas
dik ettirmeğe ) mecbur tutulmuşlardır. Teklifi kanunî 3 üncü fıkradaki 1 nisan 1933 tarihinin 
1 eylül 1933 olmak üzere değiştirilmesini istemektedir. Bu bapta encümenimize verilen malûmat
tan da 1 nisan 1933 tarihine bir kaç gün kalmış olup afyon tacirlerinin ellerinde 'bulunan afyon 
stoklarının ıbu tarihe kadar ihracına maddeten imkân olmadığı ve 3 üncü fıkranın katiyetine 
göre 1 nisandan sonra tüccar tarafından ihraç kabil olamayacağı gibi birlik teşekkülü dahi ihracı 
deruhte edecek halde olmadığından bu yüzden meşru afyon ticaretimizin bir inkıtaa uğraması 
muhtemel /bulunduğu anlaşılmış ve iktisat vekili beyefendi afyon birliği yerine bir afyon inhi
sar idaresi tesis maiksadile yeni bir kanun lâyihası hazırlamış olup bu günlerde Büyük Millet 
Meclisine takdim edeceği ve yeni kanun lâyihası ile meşru afyon ticaretimiz için yeni ahkâm 
düşünülmüş olduğunu ve bu ahkâm katiyet kesbedinceye kadar şimdiki vaziyette her hangi bir 
karışıklığa meydan vermemek üzere teklifi kanunî esasına muvafık bulunduğunu ifade eylemiştir. 

Türkiye afyon yetiştiriciler birliği hakkındaki kanunun 1 inci muvakkat maddesinin 1 inci ve 3 ün-

T. B. M. M. 
îktısat encümeni 

Karar No. 18 
Esas No. 2/67 
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cü fıkaraları arasında mevcut tezadı da narazı it i hare alarak encümenimiz yukarıda arzolunan esbabı 
mucibeyi varit görmekle teklifi kanuninin esas itibarilc kabulünü muvafık bulmuş ancak İktisat ve
kili beyefendinin izahatına nazaran yeni afyon inhisarı kanununun yakın günlerde Büyük Meclise 
takdimi mukarrer bulunduğu anlaşıldığından meşru afyon ticaretimizi o zamana kadar her hangi bir 
karışrklıktan korumak maksadilc teklifi kanuninin 1 nisan 1933 tarihi yerine konmasını derpiş ettiği 1 
eylül 1933 tarihi şimdilik ihtiyaçtan çok geniş bir zaman olarak görülmüş ve 1 nisan 1933 tarihinin 
1 haziran 1933 olmak üzere tadili ihtiyaca kâfi olacağı kanaatine varmıştır, bu noktai nazardan tek
lifi kanuninin 1 inci maddesi tadil ve serlevha ile 1 inci maddede ibare itibarile de bazı değişiklikler 
icra edilerek yeniden hazırlanmış olan kanun lâyihasının müstacelen müzakeresine müsaade buyu-
rulmak istirhamile Büyük Meclise arzına karar verilmiştir. 

İktisat E. 
Edirne 
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Aza, 
Zonguldak 

Rogıp 

Reisi M. M. Kâtip Aza 
Ş. Karahisar Afyon Karahisar istanbul 

ismail Akosmanzade Alâettin Cemil 
İzzet 

Aza, Aza Aza 
Kastamonu istanbul Gümüşane 

Tahsin H. Vasıf Edip Servet 

Aza 
Bursa 

Dr. Easim Ferit 

Aza 
Mardin 
Ali Rıza 

İSPARTA MEBUSU KEMAL TURAN BEY VE 
3 ARKADAŞININ KANUN TEKLÎFÎ 

2061 numaralı kanunun muvakkat birinci mad
desinin üçüncü fıkrasının tadili hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1 — 2061 numaralı kanunun mu
vakkat birinci maddesinin üçüncü fıkrasındaki 
1 nisan 1933 tarihi 1 eylül 1933 tarihi olarak ta
dil edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 nisan 1933 tarihin
den muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye, İktisat ve Ziraat vekilleri memurdur. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye afyon yetiştiriciler birliği hakkındaki 
2061 numaralı kanunun 1 inci muvakkat mad

desinin 3 üncü fıkrasının tadiline dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye afyon yetiştiriciler 
birliği hakkındaki 2061 numaralı kanunun 1 inci 
muvakkat maddesinin 3 üncü fıkrasındaki 1 ni
san 1933 tarihi 1 haziran 1933 olarak tadil edil
miştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 


