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1 - IV - 1933 Cumartesi 

Münderical Sayıfa 
1 — Sabık zabıt hulâsası 2 
2 — Havale edilen evrak 2 
3 — Riyaset divanının Heyeti umuraiyeye 

maruzatı 3 
1 — Beynelmilel parlâmentolar ticaret kon

gresine iştirak edecek zevat hakkında B. M. M. 
Riyaseti tezkeresi 3 

2 — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyet
leri hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi S 

3 — 6 mayıs 1929 tarih ve 1436 numaralı ka
nunla ihracına mezuniyet verilen bonoların 
314 164 liraya iblâğı hakkındaki kanun lâyihası
nın geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 3 

4 — Asken ve mülkî tekaüt kanununun 30 ve 
42 nci maddelerile muvakkat beşinci maddesine 
müzeyyel kanun lâyihasının gem verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi 4 

4 — Saatte* 4 
1 — Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, Da

rülfünun Edebiyat fakültesi talebesi tarafından 
müderrislere verilen çay ziyafetinde asistan Ni
hal Bey ile Edebiyat fakültesi redsi Muzaffer 
Bey arasmda çıkan hâdise ve saireye dair Maarif 
ve İktisat vekâletlerinden şifahî sual takriri 4 

5 — Müzakere edilen maddeler 4 
1 — Anadolu - Bağdat demiryolları ve Hay

darpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 malî se
nesi adi ve fevkalâde bütçeleri hesabı katilerine 

Sayıfa 
mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kı
lındığı hakkında 3/194 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi ile Anadolu . Bağdat de
miryolları ve Haydarpaşa liman ve nhtım idare
sinin İ9^7 senesi adi ve fevkalâde bütçeleri he
sabı katileri hakkmda 1/123 numaralı kanun 
lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazba
tası 4 

2 — 1982 senesi muvazenei umumiye kanu
nuna müzeyyel î/537 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası 5 

3 — Evkaf umum müdürlüğünün 1928 se
nesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyan
namesinin takdim kılındığı hakkında 3/213 nu
mara!* Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Ev
kaf umum müdürlüğü 1928 senesi hesaibı katisi 
hafekmda 1/361 numaralı kanun lâyihası ve Di
vanı muhasebat encümeni mazbatası 5 

4 — Hükümetçe verilmiş, olan imtiyazlara 
müteallik mukavelelerde yazılı vergi ve resim 
muafiyetlerinin meriyeti hakkmda 1/501 numa
ralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümen
leri mazbataları 5 

5 — Satılan mektep kitapları bedellerinden 
39 798 lira 97 kuruşun Maarif vekâleti 1930 se
nesi bütçesine munzam tahsisat olarak konulma
sına dair 1/570 ve satılan mektep kitapları be
dellerinden 37 562 lira 69 kuruşun Maarif vekâ
leti 1931 senesi bütçesine munzam tahsisat ola-



Sayıfa 
rak konulmasına dair 1/571 numaralı kanun lâ
yihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 6 

6 — Mektep kitapları için açılacak hesabı cari 
hakkında 1/498 numaralı kanun lâyihası ve Ma
arif ve Bütçe encümenleri mazbataları 6 

7 — Afyon Karaîüsar . Antalya demiryolu* 

Devlet demiryolları ve limanlan umum! idaresinin 
1927 ve 1928, Konya ovası sulama idaresinin 1928, An
kara şehri imar müdürlüğünün, Yüksek mühendis 
mektebinin ve İstanbul darülfünununun 1929 mali se
neleri hesabı kati kanunu' I&yihalarile Milli Müdafaa 
vekaleti 1932 malî senesi bütçesinde münakale icrasına, 
1932 malî senesi muvazeneli umumiye kanununa mer
but bütçelerde bazı tadilat yapılmasına, Tuz inhisart 
1932 senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun 
lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

Şûrayı askeri kanununun 4 üncü maddesinin tadi
line, askeri muhakeme usulü kanununun 34 üncü mad
desinin değiştirilmesine ve 89 uncu maddesine bir fıkra 
ilâvesine, askerlik mükellefiyeti kanununun 39 uncu 
maddesinin değiştirilmesine, 1471 numaralı kanuna 
bir madde tezyiline, mekâtibi askeriye talebesile ihti-

Lfiyihalar 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 senesi büt

çesinde 7 500 liralık münakale yapılmasına ve 15 000 
liralık bono çıkarılmasına dair kanun lâyihası <Bütçe 
encümenine) 

2 — Harita umum müdürlüğü 1932 senesi bütçe
sinde 15 150 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — İstanbul darülfünununun 1932 senesi bütçe
sinde 16 000 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — İstatistik umum müdürlüğü merkez teşkilâtı 
hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

5 — Jandarma umum kumandanlığı 1932 senesi 
bütçesinde 43 008 liralık münakale yapılması hakkın
da kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

6 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara büt
çesinde 7 121 liralık münakale yapılması hakkmda ka-

Sayrfa 
nun inşası hakkmda 1/540 numaralı kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 14, 

18,19 
g — Fevzipaşa - Ergani hattının Elâzize 

bağlanması hakkmda 1/546 numaralı kanun lâ
yihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları 18,21 

yat zabit namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı 
fevkalâdeye dâir kanuna bir madde tezyiline, 1089 
numaralı kanunun tadiline, Ankara şehri otomatik te
lefon kanununun muaddel yedinci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun lâyihalarının dahi birinci mÜza. 
kereleri yapıldı. 

Seyrisefain idaresince 1932 malî senesi zarfında 
aktedilecek istikrazlar hakkındaki kanunun ikinci mad
desinin tadiline, Türkiye afyon yetiştiriciler birliği 
hakkındaki kanunun birinci muvakkat maddesinin 
üçüncü fıkrasının tadiline dair kanun lâyihaları müza
kere ve kabul edildi ve cumartesi günü toplanılmak 
îizere inikada nihayet verildi* 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Yozgat Çanakkale 

Avni Doğan Ziya Gevher 

nun lâyihası (Bütçe encümenine) 
7 — Tütün inhisarı idaresinin 1932, senesi bütçe. 

sinde 40 000 liralık münakale yapılması hakkmda ka. 
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
. 8 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 55 inci 

maddesinin tefsiri hakkmda 3/153 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

9 — Demiryolları ile yük nakliyatı hakkındaki bey
nelmilel mukavelenamenin imza protokolünde derpiş 
edilen 4 senelik muvakkat tedbirler müddetinin uza
tılması hakkmda 1/445 numaralı kanun lâyihası ve 
Nafıa encümeni mazbatası (Ruznameye) 

10 — Mektep kitapları için açılacak hesabı carî 
hakkmda 1/498 numaralı kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

1 — SABIK ZABIT HULASASI 

2 — HAVALE EDÎLEN EVRAK 



BİRİNCİ CfcfcBB 
Açılma saati: 14,15 

BBİS — Kâzım Pş. 
KATtPLEB — Busen Bşref B. (Afyon Karahisar), Avni Doğan B. (Yozgat) 

BEİS — Meclis içtima etmiştir . 

3 - RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎ YE YE MARUZATI 

1 — Beynelmilel parlâmentolar ticaret kon
gresine iştirak edecek zevat hakkında B. M. M. Ri
yaseti tezkeresi 

Heyeti umumiyeye 
Aşağıda isimleri yanlı Asayı kiramın 19, 23 

nisan 1933 te Komada inikat edecek olan Bey» 
nelmilel parlâmentolar ticaret konferansına işti
rakleri, Riyaset Divanının 1 - IV -1933 tarihli 
toplanışında tensip edilmiştir. Keyfiyet Heyeti 
umumiyenin tasvibine arzolunur. 

Beis 
A. Kâzım 

Antalya Basın B. 
Burdur Mustafa Şeref B. 
Çanakkale Ziya Gevher B. 
Gümüşane Edip Servet B. 
istanbul Ziyaettin B. 
MaraşNuriB. 
Mardin Ali Rıza B. 
BEİS — Efendim, her sene içtima eden Bey

nelmilel parlâmentolar iktisat kongresi bu sene 
Bomada'toplanacaktır. Sair senelerde buraya 
Meclisten birer ikişer zat gönderilirdi. Bu sene 
görülen lüzuma binaen Divanı riyasetçe gidecek 
olan aza adedini biraz f azlalaştırmak icap etmiş 
ve yedi kişi Heyeti Gelilenize teklif edilmiştir. 

(İsimleri okundu) 
Tekrar okuyup reyinize arzedeceğim: 
Antalya Basın B. 
BEİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Burdur Mustafa Şeref B. 
BEİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Çanakkale Ziya Gevher B. 
BEİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Gümüşane Edip Servet B. 
BEİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
İstanbul Ziyaettin B. 
BEİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 

Maraş Nurj B v .^ 
BEİS.— İtabut edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Mardin Ali RızaB. . 
BEİS — Kabul.edenler ... Etmeyenler ... Ka-

büVedümiştir. w 

2 — Azayi kiramdan bazı zevatın mezuniyetle
ri hakkmda B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

Heyeti umumiyeye 
Aşağıda isimleri yazılı Azayi kiramın hiza

larında yazılı müddetlerle mezuniyetleri Riyaset 
divanının 1 - IV - 1933 tarihli toplanışında mü
nasip görülmüştür. 

Keyfiyet Heyeti umumiyenin tasvibine arzo-
lünur. 

Beis 
A. Kâzım 

Halil B. (Kastamonu), bir buçuk ay. 
Mustafa Vasfı B. (Tokat), bir buçuk ay. 
BEİS — Bunları ayrı ayrı reyinize arzedece

ğim: 
Halil B. (Kastamonu), bir buçuk ay. 
BEİS —- Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
, , Mustafa Vasfi B. (Tokat), bir buçuk ay. 

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

3 — 6 mayıs 1929 tarih ve 1436 numaralı 
kanunla ihracına' mezuniyet verilen bonoların 
314 164 liraya iblâgt hakkındaki kanun lâyiha* 
sının geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

B. M. M. Yüksek Reislisine 
7 -1 -1932 tarih ve 9/39 sayılı tezkereye 

zeyildir: 
1436 sayılı kanunla çıkarılmasına izin veri

len bono miktarının 314 164 liraya iblâğı hak
kındaki kanun lâyihasının, kanun halini alma
sına lüzum kalmadığı cihetle geri gönderilmesi 
Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan 25-IH-1933 
tarih ve 315 sayılı tezkerede rica edilmektedir. 
Lâznngelen işin yapılmasına müsaade buyurul-

3 -
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ması rica olunur efendim. 
Başvekil 

İsmet 
REİS — Hükümetin talebi üzerine geri ve

riyoruz. 

i — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 30 
ve 42 nci maddelerile muvakkat beşinci madde
sine müzeyyel kanun lâyihasını a geri verilmesi
ne dair Başvekâlet tezkeresi. 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
18 -1 -1933 tarih ve 6/225 sayılı tezkereye 

zeyildir: 
1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüt kanunu

nun muvakkat üçüncü maddesile otuz ve kırk 
ikinci maddelerine zeylen hazırlanan kanun lâ
yihasının görülen lüzuma mebni, geri almması 
Millî Müdafaa vekilliğinden rica edilmektedir. 

Lâzımgelen işin yapılmasına müsaade buyu-
rulması rica olunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümetin talebi üzerine lâyihayı 
ia.de ediyoruz. 

4 — 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 sair ey e dair Maarif ve İkti

sat vekâletlerinden şifahî sual takriri 

REİS — Ruznamemizde bu sual takriri var
dır. Fakat sahibi sual burada bulunmadığı için 
geçiyoruz. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Anadolu - Bağdat demiryolları ve Hay

darpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 malî senesi 
adi ve fevkalâde bütçeleri hesabı katilerine müte
dair mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 3/194 numaıalı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile Anadolu - Bağdat demiryolları ve 
Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 sene
si adi ve fevkalâde bütçeleri hesabı katileri hak
kında 1/123 numaralı kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası fi] 

REİS — Kanun lâyihasının heyeti umumiye-
si hakkında söz isteyen var mı? Maddelere ge
çilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
liman ve nht ım idaresinin 1927 malî senesi 

adi bütçesine ait hesabı katî kanunu 

MADDE 1 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve nhtrm idaresinin 1928 
malî senesi adi bütçesine ait umum varidatı bi
tişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere 14 637 894 
lira 67 kuruştur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene büt
çesi umum masarifi bitişik (B) cetvelinde gös
terildiği üzere 10 178 533 lira 27 kuruştur. 

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

fil 94 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1928 malî senesi 
içinde sarf edilemeyen ve (B) cetvelinde ayn sü
tunda gösterilen 704 576 lira 73 kuruş iptal edil
miştir. 

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

MADDE 4 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize ,arzediyorum. 

MÜKERREM B. ( İsparta) — Tayini esami 
istemez efendim. 

REİS — Buna müteferri bir lâyiha daha var
dır. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler .... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ananolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
liman ve nhtım idaresinin 1927 malî senesi fev

kalâde bütçe hesabı katî kanunu 

MADDE 1 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 
malî senesi fevkalâde bütçe masarifi bitişik (A) 
cetvelinde gösterildiği veçhile 5 503 764 lira 54 
kuruştur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene fev

kalâde bütçe varidatı bitişik (B) cetvelinde gös
terildiği üzere 3 861 541 lira 59 kuruştur. 

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

MADDE 3 — Tahsisattan 1927 senesi içinde 
sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayn sütunda 
gösterilen 23 190 lira 46 kuruş iptal olunmuştur. 

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

MADDE 4 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

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

Bundan evvelki kanun lâyihası da hesabı ka
tiye aittir. Binaenaleyh tayini esami ile olmak
sızın reyi işari ile karar verilebilir Mezkûr ka
nunun maddeleri kabul edilmişti. Heyeti umu-
miyesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi müzakere edilen kanunu reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

2 — .1932 nenesi muvazenei umumiye kanu
nuna müzeyyel 1/53? numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası [İl. 

REİS — Encümen mazbatası kanun tanzi
mine lüzum olmadığı hakkındadır. Binaenaleyh 
bu mazbata hakkında mütaleası olanlar müta-
lealannı söylesinler, ondan sonra mazbatayı 
reye koyacağım. Mazbata kabul edilirse kanu
na ihtiyaç olmadığı anlaşılır. Mazbata kabul 
edilmezse teklif edilen kanun lâyihasını müza
kere ederiz. 

Bütçe encümeninin okunan mazbatasını re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Mazbata kabul edilmiştir. O halde kanu
na ihtiyaç kalmamıştır. 

3 — Evkaf umum müdürlüğünün 1928 senesi 
hesabı katisine mütedair mutabakat beyanname
sinin takdim kılındığı hakkında 3/213 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkersile Evkaf umum 
müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi hakkında 
1/361 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muha
sebat encümeni mazbatası [21. 

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

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
ze ~/ 96, 95 numaralı matbualar zaptın so

yluna bağlıdır. 
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I yenler... Kabul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğünün 1928 malî senesi 
hesabı katı kanunu 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1928 senesi umum masarifi bağlı (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere 3 706 495 lira 49 kuruştur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün ayni sene 
umum varidatı bağlı (B) cetvelinde gösterildiği 
üzere (2 921 809) lira (79) kuruştur. 

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

MADDE 3 — Tahsisattan 1928 senesi içinde 
sarfolunmayan ve (A) cetvelinde ayrı bir sütun
da gösterilen ( 325 630 ) lira ( 38 ) kuruş iptal 
olunmuştur. 

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

MADDE 4 — (A) cetvelinin sütunu mahsu
sunda gösterildiği üzere 1929 senesine devri 
meşrut tahsisat miktarı (253 965) lira ( 8 ) ku
ruştur. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Başvekil memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kanunun heyeti umumiye
si kabul edilmiştir. 

•i — Hükümetçe verilmiş olan imtiyazlara mü
teallik mukavelelerde yazılı vergi ve resim mua
fiyetlerinin meriyeti hakkında 1/501 numaralı 

• kamı:* lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları [1] 

- REİS — Encümen mazbatasında, bu iş için 
kanun lâyihasına ihtiyaç olmadığını gösteriyor. 
Mazbatayı reyinize arzedeeeğim. Kabul edildiği 
takdirde kanuna ihtiyaç olmadığı anlaşılacaktır. 

Encümenin mazbatasını kabul edenler... Etme
yenler ... Encümenin mazbatası kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh kanun kabulüne lüzum kalmamış
tır. 

[İl 99 numaralı malbua saplın sonuna nar-
buttur. 
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5 — Saklan mektep kitapları bedellerinden 

39 798 lira 97 kuruşun Maarif vekâleti 1930 se
nesi bütçesine munzam tahsisat olarak konulma
sına dair J/570 ve satılan mektep kitapları bedel
lerinden 37 562 lira 69 kuruşun Maarif vekâleti 
1931 senesi bütçesine munzam tahsisat olarak ko
nulmasına dair 1/571 numaralı kanıtn lâyihaları 
ve Bütçe encümeni mazbatası Jl] 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Mektep kitaplan mütedavil sermayesine munzam 
tahsisat kayit ve mahsubuna dair kanun 

MADDE 1 — Mektep kitaplarının Maarif 
vekâletince tabı hakkındaki 823 numaralı kanu
nun 1 inci maddesile maarif bütçelerine mevzu 
mütedavil sermayeden kanunun 3 üncü maddesi
ne göre satılan kitaplar bedelinin ayni maksat 
için devren istimalinden dolayı 1930 senesi için 
39 798 lira 97 kuruş ve 1931 senesi için 37 562 
lira 69 kuruş ki ceman 77 361 lira 66 kuruşun 
mezkûr kanunun 3 üncü maddesi hükmüne tev
fikan seneleri bütçelerine isabet eden miktarın 
munzam tahsisat olarak kayit ve mahsubu tasdik 
edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

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

6 — Mektep kitapları için açılacak hesabı 
cari hakkında 1/498 numaralı kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları [2] 

MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT CALİP B. (Ay
dın) — Maarifin en büyük dertlerinden biri 
mektep kitaplarının vaktinde basılıp, vaktinde 
yerlerine yetiştirilmemesidir. Bu hakikaten çok 
ıstırap verici sıkıntının önüne geçmek için bazı 
tedabir silsilesi hazırladık. Bunların içinde bir 
kısmı pek o kadar müstacel mahiyette değildir. 
Fakat bir tanesi -k i Devlet matbaasının işletme 
kredisinin arttırılmasına matuftur • pek müs
tacel bir mahiyette bulunmaktadır, önümüzde
ki sene kitaplann mekteplere vaktinde varabil-

[l,2j 102, 106 numaralı matbualar zaptın so
nuna merbuttur. 

mesi için tabılarına şimdiden başlanması ve bu
nun için Devlet matbaasının kredi itibarile biraa 
daha geniş bir kudrete ermesi lâzımgeliyor. Bil 
meselenin pek az tahammülü olması dolayısile 
muhterem Meclisinizden bu seferki tatil dağılı
şından evvel yalnız Devlet matbaasına müteallik 
olan kanunun çıkarılmasını müstaceliyetle ve 
tercihan müzakeresini istiyorum . 

REİS — Kanun lâyihası encümende müzake
re ve intaç olunmuştur. Yalnız henüz tabı tev
zi edilmedi. Vekil beyin teklifini Heyeti Celi* 
leye arzetmezden evvel bu kanunun münderica-
tma Heyeti Celilenin ıttıla hâsıl <etmesi lâzım
dır. Evvelâ kanunu okutayım. Ondan sonra 
Vekil beyin teklifini reye arzedeceğim. Kabul 
ederseniz kanunu müzakere ederiz. 

(Lâyiha okundu) 
Vekil beyin ibu gün müstacelen müzakeresini 

teklif ettiği kanun lâyihası budur. Vekil beyin 
teklifini kabul edenler... Etmeyenler... Kanu
nun bu gün müstaceliyetle müzakeresi kabul edil
miştir. 

Okunan kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, lâ-
yihai kanuniye daha elimize geçmediği için müs
tahzar bir şeyimiz yoktur. Yalnız kitapçı bulun
mak itibarile esasen bu işin içindeyim. Devlet 
matbaası kitap işile uğraşmalı mı, uğraşmamalı 
mı esasmın halli lâzımgelir. 

Bendenizce Devlet matbaasının bu işle uğraş
masına mahal ve lüzum yoktur. Çünkü bunu ya
pan kitapçılar elyevm bu işi muvaffakiyetle ba
şarmaktadırlar. Devlet matbaasının bu işe ka
rışması kitaplann maliyet fiatlerinin yükselme
sini intaç etmiştir. Bu gün gazetelerde müte
madiyen kılükali badi olan fiatlerin fazlalığına 
en büyük saik Devlet matbaasının bu işe karış
mış olmasıdır. Sebebi: Bundan bir buçuk sene 
evveldi, Devlet matbaası müdürüne gittim, be
yefendi biz diğer kitapçılardan % 40, % 50 is-
konto ile alıyoruz, siz ise % 5,10 iskonto ile veri
yorsunuz. Mikyas tayininde esas bir midir? de
dim. Ona müsbet bir cevap verdikten sonra, 
o halde siz bir taraftan bizim, bir taraftan ev
liyayı etfalin parasını çekiyorsunuz. Bize ne 
için % 10 la veriyorsunuz dedim. Dediler ki: 
bizim kâğıtlarımız daha eyidir. O halde mik
yası ona göre yapmalısınız. 

Çünkü mektep kitaplan muntazam bir kâğı
da basılıyor. İstenilen kâğıda basılmayan ve 
tertibinde hatalar görülen kitaplann sattırılma-
ması ve her hususta murakabe salâhiyeti Maarif 
vekâletinde mevcuttur. İndelicap bunlar hakkın
da ceza da tertip edebilir. Neşir, tabı, tevzi işi
ni muvaffakiyetle başaramayan kitapçıların elin
den bu haklan yine Maarif vekâleti alabilir, bu 
elindedir. Tahtı inzibatta bulundurulması lâ-
zımgelen bir işin Devlet matbaası işine karış
tırılmasını anlamıyorum. 



I : 3 5 İ - 4 - 1 9 3 3 O : 1 
Bunun zararları: maliyet fiatleri neden faz

la oluyor? Burada çalışan memurların günde
lik sarfettikleri mesai ne kadardır bilir misiniz? 

Bunu bir hikaye olarak anlatayım: Bu yaz 
îstanbulda bulunuyordum. İzmirden aldığım 
bir telgrafta bazı mektep kitapları isteniyordu. 
Saat te sekiz ilâ dokuz yardı. Bir müddet ki
tapçıların açık olup olmayacağım düşündüm. 
Saat ona geldi. Türk kitapçılık yurdu müdürü 
henüz yerindeydi, ona telefon ettim. Benim ki
taplarımı hemen hazırladı ve gönderdi. Eğer 
ben bu müracaati Devlet matbaasına yapmış ol
saydım • dosyalar tetkik edilirse anlaşılır ki ben 
oranın bayiliğini yaptım - istenilen malların vak
tinde gönderilmesine imkân bulunamazdı. Çünkü 
bir şok merasime tâbidir. Müdüre süylenecek, 
müdür muhasebeye havale edecek o da ambar 
memuruna emredecek. Aradan bir çok zaman ge
çecek. Halbuki arkadaşlar mektep kitaplarım 
günü gününe yetiştirmek lâzımdır. 

Efendiler; kitapçılar fazla bekleyemez. Çok 
gecikecek olursa gelecek mektep kitaplarını iade 
etmek lâzımdır. 

Kitapçılar indelhace günün on beş, yirmi sa
atinde, günü gününe sipariş yetiştirebilmek için 
çalışırlar. Devlet matbaasının ise bir çok teşki
lâtı vardır, bunun da bir çok masrafları vardır. 
Bunlar tabiatile mektep kitaplarından gelecek 
varidatla ödenecektir. 

Geçen sene yeni çıkan tarih kitapları için ba
yilere yüzde beş verdiler. Bu vaziyet karşısında 
hiç bir kitapçı bunları almadı. Hatta kendi 
bayileri bile getirtmedi, getirtti ise bile getirtti
ği miktardan bir çoğunu fazla paraya satabil
mek için dükkânında bekletti, iki üç ay çocuk
lar kitapsız kaldı. Bunları hiç menfaat umarak 
söylemiyorum. Daima bunun hakikatini ispata 
hazırım, bunları ispat ederim. 

Hilafı hakikat bir şey söylemek usulüm de
ğildir. Adliyeci olmak itibarile buna alışmamı
şım. Bir gün sonra hilafı sübut bulacak bir sö
zü, bilhassa Heyeti Celileniz huzurunda, sarfet-
mek hatırımdan geçmez. Binaenaleyh bu sözle
ri menfaati şahsiye kastile söylediğim hatıra 
gelmesin. Arkadaşlarımız içerisinde ahlak ve 
seciyemi bilmeyenler olduğu için bu sözleri söy
lemeğe mecbur oldum ve kendimi bu suretle mü
dafaa etmiş oluyorum. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Hatıra öyle 
şeyler gelmez. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (Devamla) — Devlet 
matbaası % 5 iskonto ile verdiği için kimse ge-
tirtmemiştir. Halbuki diğer kitapçılarda is
konto % 30 - 40 tır ve böyle olduğu için kitap
çılar onları aldılar. Bilhassa bendeniz tzmirde 
ilân ettim. Tek kitap alanlardan % 20, toptan 
kitap alanlardan % 30 tenzilât yaptım. Mektep 
kitapçılarının fazla kazandıkları doğru değildir. 
Binaenaleyh Devlet matbaasının kazanmaması 
iskonto fiatı lâyikile tetkik edilmeden kitapçı

lara kazanç verilmemiş olmasıdır. Eğer iyi tet
kik edilseydi vaziyet elbette böyle olmazdı. 

Saniyen bendeniz muallimlerle görüştüm. 
Terbiye mecmuası istediler. Halbuki intişar et
miyor; Ankaraya geldim, Maarif vekâletine git
tim. Talim ve terbiye heyetile görüştüm, thsan 
ve Ali Haydar Beylerle temas ettim. Bu zevat 
dediler ki, Maarif vekili merhum Necati Bey bu 
işin kıvrılması için 1000 lira temin etmişti ve 
bu para kâfi idi, çünkü (25) bin abonemiz vardı. 
Bilâhare Devlet matbaasının bize çıkarmış oldu
ğu hesap üzerine bu iş te durdu. Maamafih Ali 
Haydar Bey, ben bunu hususî surette çıkarmak 
istiyorum dedi. 

Onun için bir şey teklif edeceğim. Fakat ev
velâ Maarif vekili Beyefendiden sormak isterim. 
Maliye vekâletinin kefaletile hususî teşebbüsle 
onu temin mümkün değil midir? 

Mektep kitapları şimdiye kadar esas itiba
rile teşrinievvelde belli oluyordu. O zamana 
kadar elde ne liste bulunur ve ne de neşriyat 
malûm olurdu. Halbuki kitapçılar koku alır. 
Kitabın basılacağı hakkmda yüksek bir şahsi
yetten söz almıştır ve o kitap derhal basılmış, 
daha liste gelmeden kitaplar yetiştirilmiştir. 
Şimdi vazifelerini bu kadar fartı faaliyetle ba
şaran mektep kitapçılarını aciz içinde bırakmak 
doğru mudur, değil midir, sorarım? 

Biliyorsunuz harf inkılâbında kitapçılar pek 
faal bir surette çalıştılar. Bunları göndermiş 
oldukları broşürü okumuşsunuzdur. İbrahim 
Hilmi ki, memleketimizin irfanında, bilhassa 
neşriyat sahasmda fartı gayreti görülmüş bir 
adamdır; bu adamın vaziyeti çok feci bir hal 
almıştır. Bunun sebebini izah etmeyeceğim. 
Yalnız kitap alanlar bilirler M, İbrahim Hilmi 
bu gün acınacak bir vaziyettedir. Bu vaziyeti 
tabiidir ki evvelâ harf inkılâbı doğurdu. Ma
arif vekâleti kendisinin evvelce bastırdığı ki
tapların okunmasını menettî. Adamın elinde 
ihtimal 100, ihtimal 150 bin liralık eski harf
lerle basılmış satışı memnu kitap kaldı. Son
ra; onlarm tazminat talebi de boşa çıktı. Ne 
ise oraları daha fazla izah etmeyeceğim. Bu 
adamlar yine çalıştılar, vazifelerine ve hizmet
lerine yine devam ettiler. Arkadaşlar, fedakâr
lığın ve tahammülün derecesi bu kadar olur. 
Bu adamları takdis etmek lâzımdır. 

Kitapçıların bir ikinci çalışma sahaları daha 
vardır. Mektep kitapçılığından başka hususî 
neşriyat, ilmî, tarihî eserler de basarlar. 
Hali hazırda biliyorsunuz memlekette mütaleaya 
karşı bir mühimsememezlik, bir hevessirUk 
mevcuttur. Evet Türkiyede kitap okuyanların 
miktarı çok azalmıştır. Bundan dolayı da ba
sılan kitaplar sarfedilemez bir hale gelmiştir. 
Eğer mektep kitapçılarının mektep kitapların
dan edindikleri istifade de ellerinden alınacak 
olursa, bu kaba neşriyat hiç mertebesine ine
cektir. Dereceleri bilmem, fakat bastıkları 
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kitaplar çoktur. Meselâ hiç bilinmeyen Kana
at kütüphanesi her halde yüzlerce eser bastır
mıştır. Yeni harfler çıktı, vaziyet biraz tu
haflaştı. Amma nasıl olur da bu adam zararı
na kitap basıyor diyeceksiniz. Çünkü işin içi
ne bir defa girmiş bulunuyor. Bu, onun için 
bir zevktir. Ben bir zamanlar (Yeni mecmua) 
çıktığı vakit 300 tane sattım ve bunu bir şeref 
telâkki ettim. Çünkü o vakit mecmualarda 
bu kadar satış yoktu. Halbuki benim bir de 
tuhafiye mağazam vardı, bunun kazancı iki üç 
misli daha çok olduğu halde tuhafiye ile o ka
dar uğraşmazdım. Bu adamlar bir kere bu işin 
içine girmişler. Çalışıyorlar, çabalıyorlar, elde 
ettikleri az çok kân da bunlardan alırsak pek 
feci bir vaziyete düşmüş olurlar, hususî neşri
yatı da yapamazlar. Bunlar, Alinin külahını 
Veliye, Velinin külahını Aliye vererek bu işi 
idare ediyorlar. Binaenaleyh bence Maarif ve
kâleti bunları tergip ve teşvik etmelidir. Hiç 
bir zaman yoktur ki bunların bir kitabı noksan 
kalsın. Fakat her zaman vakidir ki Devlet 
matbaasının kitapları ihtiyaca kâfi gelmez. 
Halbuki diğer tarafta bu kitapçılar, nihayet 
on gün içinde istediğiniz kitabı basıp hazırlı
yorlar. Ben de bu işe hayret ettim. Meselâ 
bana; en ziyade sarf edilen ( Yeni hayat kıra
ati ) kalmadı dediler. Beş altı gün içinde bu 
kitaplar basılıp geldi. Nasıl olur dersiniz, ben 
de bunu kütüphaneden sordum. Formaları dört 
beş matbaaya verdik, bu suretle derhal yetiş
tirdik dediler. Vazifelerini tam manasile yapan, 
Maarifin kitaplarının tabı ve tevziinde bir teh
like mevcut olmayan, fiatlarmın tesbitinde, 
kâğıtlarının nefasetinde ve vaktinde tabının 
temininde hiç bir kusur olmayan bu kitapçılığı 
Maarif vekâletinin inhisar altına almasının 
bence manası yoktur. Hele faiz vermek sureti-
le ve Maliye vekâletinin kefaletile dışardan borç 
almak büsbütün mantıksızlık olur. Mukabil 
tarafm elinde sermayesi vardır, faaliyetle işini 
yapıyor, buna sen dur diyeceğiz, dışardan pa
ra alacağız ve iş yapacağız. Bence buna hiç 
lüzum yoktur. Maarif vekâleti bunu yapacağı
na vezaifi asliyesini yapsa daha iyi olur. Nete-
kim yapıyor. Her hususta vekâletin sarfettiği 
mesaiyi takdirle karşılamıştım. îlk defa çı
kan tekaüt kanununda bunu mevzubahs etmiş
tim. Fakat vekâletin vezaifi asliyesi daha bit
memiştir, daha bir çok mühim vazifeleri var
dır. Şimdi bu teşkilât mevcuttur. Bu teşkilât 
bittikten sonra o teşkilâta mahal kalmaz, o za
man ne yapacaktır? 

Hulâsai kelâm hangi taraftan tutulursa tu
tulsun buna lüzum yoktur. Onun için bunun 
reddini teklif ederim. 

AHMET İHSAN B. ( Ordu ) — Muhterem 
arkadaşlar, Hüsnü Beyefendinin söyledikleri
nin büsbütün zıddmı söyleyeceğim. 

KÂZIM Pş. ( Diyarbekir ) — Onu anladık. 

AHMET İHSAN B. ( Devamla ) — Bir kere 
mektep kitapları memleket irfanının istikbali
dir. Mektep kitapları çocuk babalarının bu dar 
zamanda aylıklarından ayırdıkları paraların 
gittiği bir yerdir. Bunun için en mühim iktisa
dî bir meseledir. Mektep kitaplarının iyi ya
zılmış ve iyi basılmış olarak çocukların eline 
zamanında gitmesi, gelecek nesilleri yetiştirmek 
için en mühim bir silâhtır. İrfan makinemizin kö
mürü kitaplarımızdır. Onun için bu işi umu
mî mahiyette görüştüğümüz gibi Maarif vekâ
letinin bu işi eline alması kadar doğru bir hare
ket tasavvur olunamaz. Bunun sebebi ne dir? 
Sebebi şudur: Kitapçılar müelliflerden kitap 
alıp satarlar. Fakat meselâ yazanlardan alıp tam 
zamanında çocuklara dağıtmak intizamı yok
tur. Kitapçıların çıkardıkları kitap pahalıdır. 
Çünkü onların adedi tabı başka kitaplar gibi 
500 - 1000 değildir. Meselâ (Yeni hayat) senede 
40 - 50 bin çıkmıştır. Birincisi budur. İkincisi 
bunların temiz basılması lâzım gelir ki çocukla
rımız daha küçük yaştan itibaren güzel resimli 
ve iyi basılmış kitaplara alışmış olsun. Bu böy
le olmadığındandır ki Maarif vekâletimizin 
himmetile, beş altı senedenberi mektep kitapla
rındaki bu eksiklik doldurulmağa başlanılmıştır. 
Maarif vekâleti bunu yapmasa idi kitapçıların 
çıkardığı paçavra gibi kitaplarla bu gün piyasa 
dolmuş olurdu. Fakat vekâlet onu görerek bu 
işe başladı. Kitapçılar yalnız irfan hayatile alâ
kadar değildir. Kâr adamlarıdırlar ve eser
lerini kitapçılara satanlar henüz eserlerinin mah
sûlünü alamamışlardır. Size bir misal söyliye-
yim: O da eserleri hepimizin ellerimizde olan bü
yük müellif Şemseddin Sami Beydir. Şemseddin 
Sami Bey bundan 40 - 45 sene evvel fransızca-
dan türkçeye kamus yazmağa başlamış, hakkı 
tabı Türk olmayan kitapçılara vermiştir. Arka
sından türkçeden fransızcaya kamus yazmış, ka
musu âlâmı yazmış. Bunları da Türk olmayan 
kitapçılara vermiştir. Kitapçılar bu yüzden bü
yük servet sahibi olmuştur. Kitapçıların ka
zanmak hakkıdır, Şemseddin Sami Bey zaruret 
içinde ölmüştür. Bu da gösterir ki kitapçılar 
o kadar hususî menfaatlerini umumî irfana feda 
edemezler. Bu kanunu tabiî icabıdır. 

Burada Maarif vekâletinin bu vazifeyi ele 
almış olmasını takdirle görüyorum. Yalnız bir 
kaç noktayı tebarüz ettirmek isterim: Bir 
mütedavil sermaye meselesi var, mütedavil ser
mayenin manası şudur: Ne zaman iste
nilirse mütedavil sermaye ile yapılan işler ya 
nakte tahavvüî eder, yahut malda bulunur. Öy
le mallar elde bulunacak ki o mal daima satı
lıp nakte tahavvüî edilebilecektir. 

Devlet matbaasının harf inkılâbı zamanında 
aldığı mütedavil sermayeler bu şekilde idare 
olunmuş değildi. Orada bir takım kitaplar ba
sılmıştır. Bunlar ambarlara doldurulmuştur. 
Satılamaz şeyler olmuştur. Mütedavil sermaye-
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ler sabit olduktan başka hiç bir zaman ana ser
maye miktarının yirmide birine bile kabili tah
vil değildir. Bir daha böyle bir felâkete uğra
nılmayacağım zannediyorum. Çünkü muhterem 
Vekil bey sade irfan işile değil iktisat kısmım da 
iyi kavrayacak kadar zeki ve çok çalışkan bir 
arkadaşımızdır. Fakat nazarı dikkatlerini celp 
ederim, mütedavil sermaye tabirini bu manada 
anlıyoruz: Ne zaman istenirse ya nakte veya 
nakte kabili tahvil kitapta görmek isteriz. 

Arkadaşlar, 60 milyon nüfusu olan Almanya-
nrn Uluştayn (Ullstein) denilen kütüphanesinin 
mütedavil sermayesi bir milyon mark yani 500 
bin liradır ve kırk milyon nüfuslu olan Fran-
samn Haset (Hachette) müessesesi de öyledir. 

Mütedavil sermaye olarak bir büyük matba
anın elinde Devletin nezareti altında suiistimale 
meydan vermemelidir. Suiistimal yalnız şekle 
matuf değildir, suiistimalin en büyük tehlikesi 
ihmalden çıkandır. 

Sonra bir de iskontodan bahsettiler. % 30 -
35 iskonto verilebilir. Fakat iskonto yalnız ki
tap alıp satmağı iş edinen esnafa verilmelidir, 
bunlar haricindekiler bu iskontodan istifade et
tirilirse fena olur. İşitiyoruz muallimler ve 
müdürler kitap ticareti ediyorlarmış, bu ne de
receye kadar doğrudur bilmiyorum. Buna bil
hassa Vekil beyefendinin nazan dikkatini celp 
ederim. 

Hüsnü Bey arkadaşımız ticarî zihniyetin 
hâkimiyetinden bahsettiler. Yani erkenden iş 
başında bulunmak. Evet Devlet idarelerinde 
tüccarlar gibi ticarî zihniyet, muayyen saatlerde 
çalışmak yoktur. Burada ticarî zihniyetten faz
la memurluk zihniyeti hâkimdir. Fakat Devlet
ler ahalinin işlerini, umumun menfaatlerini üzer
lerine aldıkları vakit ticarî zihniyete geçerler, 
meselâ saat beşte kalkan tiren vardır, memurları 
o saatte vazifesi başında bulunurlar. Halbuki 
o da Devletin idaresindedir. ^ Devlet matbaası-, 
mn da vazifesini ifa ederken şubelerinde, dük
kânlarında, ambarlarmdaki memurlarını ticarî 
zihniyete getirmelerini arzu ediyor ve bu husu
su kendilerinden çok rica ediyorum. 

Müellif ve muharrirlerin hakkından bahsede
ceğim. Mektep kitaplarım yazan muharrir ve 
müellifler mahrumdurlar. Kendilerinden bir ri
cam da Avrupada olduğu gibi kitabın üzerine 
konan kıymetin - ki nasıl takdir edileceğini söy
lediler - % 10 nu muharrirlere tahsis etsinler. Sa
tılan adet üzerinden kendilerine hesabı cari aç
sınlar. Haklan verilsin. Müellifler ve muharrir
ler şimdiye kadar olduğu gibi üç beş kitapçının 
elinde baziçe olmasm. 

AKA GÜNDÜZ B. (Ankara) — Davayi kay
betmiş gibiyiz. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Hangi davayı? 
AKA GÜNDÜZ B. (Ankara) — Kitap dava

sını, mahkeme davasını değil. 

ALÎ B. (Afyon Karahisar) — Kim? (Kitap
çılar sesleri). 

AKA GÜNDÜZ B. (Devamla) — Maarif ve
kâleti Türk mekteplerinin kitaplarım munta
zam, yerinde, güzel, iyi, faydalı bir şekilde yetiş
tirmek için Devlet matbaasında teşkilât yapıyor 
ve bir tahsisat istiyor. Biz bu davanın haricinde 
münakaşa ediyoruz. Ben burada Türk inkılâbı
nın Maarif vekâletinin yürümek istediği hedefi 
göremedim. Üç beş kişinin on vatandaşın, on beş 
kitapçının methiyesini dinledim. Biz üç beş kişi
nin methiyesini dinlemek için burada toplanmış 
değiliz. Biz burada sermayedarlığın; şu şekilde 
şahsî menfaatler getirir, bu şekilde şahsî menfa
atler götürür tarzında mütaleasım tecviz etme
yiz. Burada bir inkılâp maarifi vardır. O maari
fi o hedefe daha çabuk, daha güzel, daha esaslı, 
daha zararsız, daha dalaveresiz yürümesi için ne 
yapmak lâzımgelirse onu gütmeğe memuruz. Ma
arif vekâleti de bu davanın bir cüzü olarak Dev
let matbaasına bu şekilde bir tahsisat istemiştir. 
Dava budur. Ali Beyin, Hüseyin Beyin, Veli Be
yin zarar edeceği davası değildir. 

Bir ordu hedefine muzafferen vâsıl olabilmek 
için içinden bir çok canları, bir çok kanları fe
da eder. 16 milyonluk bir milletin hâlâ kitapsız 
kalan çocuklarına kitap vermek için ne Hilmi 
Beyi, ne Ahmet Beyi düşünürüm, ne de onları 
burada fuzulî müdafaa eden muhterem arkada
şımı düşünürüm. Batsın efendim, Üç tanesi, se
kiz tanesi, on dokuz tanesi batsın. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Batmaz, bat
maz onlar. 

AKA GÜNDÜZ B. (Devamla) — Amma 16 
milyonluk bir milletin çocukları kitap sahibi ol
sunlar. 

Mesele şudur: Devlet matbaasına istediğini 
verirsek yapar mı, yapmaz mı? Yapar arkadaş
lar, Devlet matbaasına istediğini verirsek ya
par. Çünkü eserlerile göstermiştir, yapacağız. 

Ucuza mal eder mi, edemez mi? Dünkü ter
tiple ucuza mal edemezdi. Yalnız Maarif veki
linden şunu isteyebiliriz. Deriz ki: istediğini ve
riyoruz amma bize daha modern, daha çabuk, 
daha ucuz yetiştir, senden bunu rica ederiz, is
tediğini veriyoruz, sen de bize bunu ver. 

Dava buradadır. Yoksa şu ziyan etmiş bu zi
yan etmemiş, şu sermaye mütedavil, bunlar yok
tur. Bunu veriyoruz, mukabilinde şunu istiyo
ruz: Çabuk kitap, temiz kitap, faydalı kitap, 
ucuz kitap. 

Bunu halletmek lâzımdır, buna rey verme
miz lâzımdır. 

Davayı karıştıran ikinci bir mesele var. Ar
kadaşımız diyor ki kitap okunmuyormuş, halk 
okumuyormuş. Arkadaşımı bu iddiasından ten
zih ederim ve kendisine çok rica ederim ki yalnız 
kendileri, yalnız müdafaa ettikleri vatandaş
larımız bu memlekette kitapçılık etmiş değildir
ler. Bir miktar, bir kaç ay ben de yaptım bu işi. 

- 9 -
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Ben de biliyorum ki bu halk okuyor, bu halk 
okumak istiyor. Fakat ne okutabiliyoruz, ne 
okuyacak şeyi veriyoruz. İşte Ankarada bura
dan 150 metre ileride bir kitapçı var. Halk oku-
masaydı onlar batardı efendiler. Halk okuma-
saydı, ben çocukluğumdan bilirim Istanbulda 
Babıâli caddesi denilen bir mahal vardır. Orada
ki kitapçılar daima ve daima zarardan şikâyet 
ederler. Her vakit Devletin sırtına yüklenirler. 
Artık bunun önüne geçmeliyiz. Babıâli caddesi 
artık Andarada, bu inkılâp yuvasında bir sokak 
olmalıdır. Bu işte üç kişi, dört kişi zarar edecek, 
veya kâr edecek diye düşünmemeliyiz. Buraya 
gelinceye kadar ne ziyanİar ettik. 

Halk okuyor efendiler, okumak istiyor. Fa
kat teşkilât yoktur, tevzi teşkilâtı yoktur. 

Üçüncüsü: Büyük bir fedakârlık, feragat mi 
diyorlar, bundan bir şey anlamıyorum. Her va
kit kullanılan bir şey, bir feragatmiş. Ne fera
gati, ben 31 senedir muharrirlik ediyorum. Ki
tapçılar benim iliğimi emdiler. Ahmet İhsan 
Efendinin (Gülüşmeler) Ahmet İhsan Efendinin 
dediği gibi Şemsettin Sami Beyin iliğini emdiler, 
tabutunu kemirdiler. Feragat, ne yapmışlardır. 
Biz göz nuru dökerek kitap yazarız, kitapçılara 
veririz. Formasını 450 kuruşa satar, fiatlı ol
duğu için çabuk satılmaz, bizim paramız da sü
rünür gider. 

Parasını 4 - 5 senede öderler. Feragat bu mu
dur? Yeni Türkiye inkılâbında yeni bir kitapçı
lık ve yeni bir tevzi teşkilâtının Ankarada tesi
sini Maarif vekâletinden rica ederiz ve bekleriz. 

Burada kitapçılar aleyhinde bulunmak mev-
zuumuz değildir. Binaenaleyh Devlet matbaası 
için istenilen şeyi verelim ve kendilerinden mu
kabilinde de bir çok şeyler isteyelim. Eyi olsun, 
güzel olsun; çabuk olsun ve saire.... Dava bu
dur. 

MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. 
(Aydm) — Mektep kitapları ve bunların hazır
lanışı, basılışı, satılışı dağıtılışı etrafında daha 
uzun görüşmek fırsatma, Yüksek Meclisin bay
ram tatilinden dönüşünü müteakip çok geniş za
manlara malik olacağız. Çünkü bu işlere müteal
lik asıl kanunumuz eldedir ve gelecektir. Müs
taceliyeti olmadığından dolayıdir ki bu gün onu 
da beraber takdim etmedim. Şunu arzetmek 
isterim ki mesele çok ehemmiyetli, çok memle
ket şümul ve istikbal noktai nazarından üzerin
de çok durmağa lâyik olduğu için arzettiğim 
kanunu hazırladıktan sonra büyük huzurunuza 
getirmeden hatta Vekiller Heyetine vermeden 
matbuata arzettim. Gerek kitapçılar ve gerek 
para veren ve filen alâkadar çocuk babalan 
mütefekkir ve münevverlerimiz, kitapla alâka
dar bütün vatandaşlarımız üzerinde uzun uza-
drya meşgul olsunlar, vaktinde tenkitlerini ge
rek bizlere, gerek matbuat vasrtasile efkârı umu-
miyeye bildirsinler. Aylarca çalışarak vücude 
getirdiğimiz esaslarda tenkide mütehammil nok

talar varsa düzeldikten sonra huzurunuza gelme
ği düşündük ve bunu resmî mecraya koymadan 
evvel bir defa daha mütalea edelim dedik. 

O halde mektep kitaplarının gerek hazırlan
ması ve gerek basılması ve satılması etrafında 
mütalealanmızı müdavele edebilmek için önü
müzde geniş fırsatlar olacaktır. Bu itibarla ona 
müteallik münakaşaları ve kısımları şimdilik 
bendeniz bırakıyorum, yalnız muhterem arka
daşımız Hüsnü Beyefendinin umumî mütalea-
lan arasında bazı müessesatm faaliyeti ve mek
tep kitapları işinin şimdiye kadar geçirdiği ma
ceraya dair yanlış anlayışlar uyandırabilecek 
noktalar olduğu için onlara bir iki kelime ile 
temas etmek istiyorum. 

Bir defa Devlet matbaası pahalılık yapıyor, 
buyurdular. Mektep kitapları üzerinde Devlet 
matbaasını pahalılık yapan bir unsur ve âmil gi
bi müessir bulmak varit değildir. Şimdiye kadar 
Devlet matbaasının bastığı mektep kitapları 
üç, beş içindedir. Diğerleri tamamile dışarıdaki 
tabiler tarafında basılmıştır. Bu ancak bir su
retle doğru olabilir, o da Devlet matbaası, mü
dürü vasrtasile iştirak ettiği bir komisyon, mek
tep kitaplarının fiatmı tesbit eden komisyon bel
ki fiat takdirinde aklanmıştır, bu cihet doğru 
olabilir, bunu kabul ederim, buna dair benim de 
bildiğim iki misal vardır. Fakat bu bir barem 
tayin edilmiş olmasındandır. Bu bareme ait bir 
hatadır, hazırlamakta olduğumuz esaslarla bunu 
ıslah etmek teşebbüsü üzerinde bulunuyor. Yok
sa Devlet matbaasının bastığı 4 - 5 kitapla bü
tün mektep kitapları üzerinde müessir olduğunu 
söylemek doğru değildir. Tahmin ederim ki 
muhterem arkadaşım böyle düşünmemiştir, fa
kat ifadeleri öyle bir kanaat uyandırabilecek şe
kildedir, ondan dolayı buna temas ettim. 

Sonra Devlet matbaası mektep kitaplarını vak
tinde gönderemiyor, yetiştiremiyor noktasında şi
kâyette bulundular. Hakikaten buna dair benim 
de bir iki şikâyetim vardır, Fakat sözümün başın
da arzettim ki bu işi, tatilden evvel sizi yorarak, 
bu gün buradan geçirmek istemekle Hüsnü Be
yefendinin şikâyet ettikleri derde devasaz olmak 
çaresini güdüyoruz. Biran evvel hazırlık yapabil
mek için beş, on gün kazanmayı bile büyük kâr 
sayıyoruz. O halde bu teklifimiz, endişelerini 
izaleye matuf olduğu için, ümit ederim ki hepi
mizle beraber bilhassa kendilerini de memnun 
eder. 

Mektep kitapçıları, mektep kitabı basan ve 
dağıtan tâbiler kazanmasınlar mı buyurdular ve 
bu, onların kazancına darba vurmaktır, büsbü
tün mahvetmek, yakıp kül etmek töhmetile bizi 
itham ettiler. Böyle bir sui niyet, böyle bir kast 
böyle bir imha siyaseti maarifte yoktur. Bunu 
bütün hudutları ve genişliği dahilinde katiyetle 
temin etmek isterim. Aksine olarak, kitapçıla
rın, kitap basanların himayesi, kitap basanların 
korunması hiç şüphe yok ki maarifin esaslı 

ıo-
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vazifelerindendir. Bu, kendi kendini tak
viyeye hizmet edecek vazifelerdendir. Mem
lekette kitap basmak ve kitap satmak işi 
ne kadar kârlı, kazançlı isler sırasına gi
rerse bundan o kadar memleketin irfan 
hayatı nihayetsiz istifade edecektir. Böyle bir 
istifadeli menfaati topumuzla, tüfeğimizle, kre
dilerimizle kuşadıp bir harp meydanına çevire
rek maktul verici muharebelere girersek kendi 
irfan tarzlarrmızdaki, zeriyatnmzı imha etmiş 
oluruz. Böyle bir günah ve kabahat hiç bir za
man bizden sadır olmayacak ve böyle bir şey 
düşünmek cürmü hiç bir zaman bize niyet halin
de, hafi şekilde dahi olsun gelmemiştir ve böyle 
bir şey affedilmemelidir. (Bravo sesleri). 

Bizim münhasıran bu kanunda teklif ettiği
miz ve ileri sürdüğümüz nokta; sadece mektep 
kitapları işini tertibine ve nizamma koymak yo
lunda almak istediğimiz tedbirlerin bir safhasını 
gösterir. Bu safhada güttüğümüz şey; Devlet 
matbaasını kredi itibarile takviyedir. Buna ne
den lüzum görüyoruz? Bir defa Devlet matbaası 
belli başlı vazife olarak mektep kitapları basmak 
işile mükelleftir. Devlet matbaasını lüzumsuz bir 
müessesedir diye lâğvetmedikçe ona mektep ki
tapları basmak vazifesini vermek tabiî bir zaru
rettir. Fakat bunun yanında daima tabileri ko
rumak ve senede irfan hayatımıza 200 - 300 ki
tap hediye edebilen bir müesseseyi hasara uğ
ratmamak için onların da mektep kitapları işile 
uğraşmalarına set ve mania çekmiyoruz. Dünkü 
ajansla ilân ettik, orada görülmüş olacaktır; 
önümüzdeki sene basılacak kitaplardan en mü
him kısmı yine tabilerin elinde kalacaktır. Çün
kü bu krediden sonra Devlet matbaasının faali
yeti yalnız liseler ve orta mektepler kitaplarını 
yetiştirmek ve ilk mekteplerden de bazılarına 
kitap temin etmekten ibaret kalacaktır. Binaen
aleyh ne kitapçıların îstanbulda ve ne de onlar 
namma burada telâşa düşmek vaziyeti yoktur. 

Hüsnü Bey arkadaşımız buyurdular ki; ki
tapçılar vaktile bazı kokular alırlar ve bu aldık
ları koku ile kaşla göz arasında bir şeyler yapıp 
kitap çıkarırlar. Maarif vekâletinde öyle bir 
takım mevkiler vardır ki önümüzdeki senede 
mevkii file çıkacak esrarı Devleti gizlice bazı ki
tapçılara fasederler. Onlar da bir koku alma 
mahiyetinde bu ıttıla üzerine derhal giderler, ça
bukça bir şey yetiştirirler. Şimdiye kadar böyle 
bir şey olmuş olacağım zannederim ki tasavvur 
etmeyiz. O halde ifadede bir sürç ve maksadı 
anlatışta bir sehiv olması varit olabilir. Yahut 
temenni ederim ki ben yanlış anlamış olayım, 
Her halde şunu katiyetle burada arzetmek iste
rim ki bizde ne koku vermek ne de başkalarına 
koku aldırmak istidadı vardır. ( Gülüşmeler ). 
Haddi zatinde yaptığımız işte de kokusu çıkmış 
hiç bir nokta yoktur. Çünkü gazetelerle ve gün
lerce ilân ettik. Gelecek kanun projesinde ve ta
limatnamesinde gösterdik ki bir kitabın ne vakit 

değişeceği en az bir sene evvel ilân edilir. Bu se
ne zarfmda yazdırılır. Onu takip eden altı ay 
zarfında bastırılır. 

Demek ki gerek yapılacak işi haber vermek 
noktai nazarından, gerek kitapçıların elinde 
fazla bir ihtiyatsız basılışlarla kitap değişeceği 
zaman istok kalmamasını temin etmek noktasın
dan her türlü tedbirleri almış bulunuyoruz. Bun
dan sonra hiç bir kitapçı: ben sizin kitap değiş
tirmeniz yüzünden zarara giriyorum deyemiye-
cektâr, çünkü basılan bir kitap üç sene devam 
edecektir ve üç senenin hitamından bir sene evvel 
Maarif vekâleti; ben filân kitabı değiştireceğim 
diye ilân edecektir. Son basılma olmayacaktır. 
Ondan sonra bunların ne suretle basılacağı ve 
sair teferruata ait kısımları öteki kanun geldiği 
zaman arkadaşlarımızın mütalea ve tenkitlerin
den istifade etmeyi istirham edeceğim. 

Sonra bir de teşkilât yapmak meselesi mevzu
bahs oldu. Gerçi bir teşkilât mevzubahstir. Fakat 
teşkilâtın mevzubahs olması Devlet matbaasının 
kadrosunun genişlemesi tarzında değil, bilâkis 
daraltılması tarzındadır. Çünkü kanunda söylen
diği üzere Devlet matbaasının bir mektep ki
tapları muhasebe kısmı vardır, bir de alelûmum 
neşriyat muhasebe kısmı vardır. Bu kanunda 
bu ayrı iki kadro tek olarak gelecektir. Geniş 
teşkilâtlı bir Devlet matbaası teşkili mevzubahs 
değildir. 

Devlet matbaasının iş görüp görmediği nok
tasından müesseseyi biraz müdafaa etmek mec
buriyetindeyim. Bir çok vesaitinin henüz yeni 
tamamlanmış olmasına rağmen Devlet matbaası 
son 10 sene zarfmda 55 milyon nüsha kitap ki 
78 milyon forma eder. 442 bini ciltli olarak 
hazırlanmıştır. 135 milyon yaprak matbua neş
retmiş, 3 milyon koçan basmış, (Maliye için), 
1100 000 defter basmıştır. 1800 000 santimetre 
murabbaı da kilise hazırlamıştır. 7 bin muhtelif 
mühürler hazırlamış ve 3 500 kilo da harf bas
mıştır. Bunun heyeti umumiyesi eski, çok fe
na şekilden çıkarak gömlek değiştirir gibi istiha
leler atlatarak ancak nizamma girmeğe başlayan 
bir müessese için az değildir. 

Tenkitlerimizi yaparken munsif olmak noktai 
nazarından bunları arzetmeği vazife ve vecibe 
bildim. Hulâsa olarak demek istiyorum ki bu 
kanun sadece Devlet matbaasının kredisine bir 
miktar kuvvet vermeği istihdaf ediyor. Bunu da 
yapmağa mecburuz. Çünkü bir taraftan mektep 
kitapları sahasında daha geniş çalışacaktır. Di
ğer taraftan karşımızda iki grupa ayrılmış ki
tapçılar vardır. Bunların iki gruba ayrılmala
rını memnuniyetle gördük ve onların toplu bir 
halde şirketleşerek, kooperatifleşerek çalışma
larını elimizden geldiği kadar teşvik ettik. Şimdi 
aşağı yukarı bu manzara hâsıl olmuş bulunuyor. 
Fakat her ihtimale karşı mektep kitapları vazi
yetini tehlikeye düşürmemek için, müdebbir 
olmak için iki teşekkül karsısında kuvvetli bir 
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sermaye ile durmak mecburiyetindeyiz. Tröst 
yaptıkları zaman, efendiler madem ki bizi kan
dırmak istiyorsunuz, buyurun kendimiz basaca
ğız deyebilmeliyiz (Bravo sesleri). 

SIRRI B. (Kocaeli) — Vekil beyefendiden 
bir sual soracağım. 

REİS — Buyurunuz sorunuz. 
SIRRI B. (Kocaeli) — Vekil beyefendinin 

son beyanatından anladım ki bu kanunun bu 
gün kabulü beyan buyurdukları kanunun kabu
lüne müessir olmayacaktır. 

MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. 
(Aydın) — Hayır efendim, hayır. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Değil mi efendim? 
MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. — 

Hayır efendim. 
REİS — Buyurun Besim Âtalay Bey! 
BESİM ATÂLAY B. (Aksaray) — Vaz geç

tim (Müzakere kâfi sesleri). 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Müsaade 

buyurulursa cevap vereyim. 
REİS — Hüsnü Bey cevap versin. 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 

Ahmet İhsan Beyle, Aka Gündüz Beyle aramız
da fark olmadığını görüyorum. Ahmet İhsan 
Bey dediler ki, Ticarî zihniyetle yürümüyorlar. 
Şimdiye kadar ticarî zihniyetle yürüdüğü görül
memiş bir müessesenin birden bire ticarî zihni
yet iktisap edeceğini kendileri de bilemezler. 
Önümüzde yapılmış bir vazife vardır. Ben de
mek isterim ki bu vazife hüsnü istimal edilirse 
böyle bir tecrübeye mahal yoktur. 

Tabı işlerinde aradığımız inzibat temin edil
memiş, fiatler de fazla imiş. Bunları ben arzet-
tim. Bunların inzibatı temin edilebilir. Vekâ
letin kuvveti, kudreti, salâhiyeti buna müsait
tir. Fiatleri de istediği şekilde tadil edebilir. 

Temiz basılamaması meselesi; bundan dört 
beş sene evvel bu temin edilemiyormuş ta şimdi 
eyi çıkıyormuş. Demek ki vekâletler biraz mu
kayyet olunca mesele halledilirmiş. 

Kitapçılar müelliflere para vermiyorlarmış. 
Ben bu meseleyi bilmem. Fakat vekil beyin 
işaret buyurdukları gibi bunlar kitapçıların top
lu bulunmamasile kolayca elde edilebilir. Kıy
metli bir eser çıkmış, ortada iki üç kitapçı mev
cutsa elbette o kitap satılabilecektir. Fakat 
ben öyle zannediyorum ki toplanan kitapçı grup-
lan bir dereceye kadar zarurî vaziyetle birleş
mişlerdir. Bilhassa en büyük gruptan iki kişi 
başta bir muhatap olsun diye kendi kendileri
ne birleştiler. Binaenaleyh müelliflerin eserle
rini kolayca satabilmek için dört beş kişi var mı; 
her hangi bir kıymetli eser kolayca satılacaktır. 
Aka Gündüz Bey benim beş on kişiyi müdafaa 
ettiğimi söylüyor. Her vatandaş bizce muhterem
dir. Hakka taallûk eden meselelerde gayet has- ! 
sas olmamız lâzımdır. Bu adamlar Türktür. | 
Bunların hakkını biz ne dereceye kadar temine i 
azim olursak, karşımızda o kadar müteşebbis I 

adamlar çoğalır. Eğer menafii umumiye bun
ları bütün bütün mahvetmeği istilzam ederse 
buna deyecek yoktur. Binaenaleyh bu cihet va
rit olmadıkça her vatandaşın gayet muhterem ol
ması lâzımgelir. 

Kitap okunmuyormuş, okunuyormuş mesele
si... Ankara bütün münevverlerin sinesinde top
landığı bir yerdir. Burada bir kitapçı vardır. 
Elbette bundaki kitaplar okunacaktır. Bütün 
Türkiye okumalı ki anlayayım. İzmirde kitap 
okunmasının ne kadar azaldığını ben biliyorum. 

Sonra ben kitapçıların hüviyeti ahlâkiyeleri 
çok yüksek demedim. Yalnız taahhüt ettikleri 
vazifeleri, işleri çok iyi ifa ediyorlar dedim. 
Aka Gündüz Bey Devlet matbaasına verelim di
yorlar, ucuz olsun, süratli olsun, iyi olsun de
diler. Vekil bey bunu isterse temin edebilir; o 
vakit mesele kalmaz. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — O halde bi
zimle birlesiyorsunuz. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. — Hayır, siz bana gel
diniz.... Bu şeraiti temin etmek güçtür. Çünkü 
kitaplara fiat koyabilmek için komisyona müra
caat ediliyor. Komisyon ise Devlet matbaası 
müdürüne müracaat ederek fikrini alıyor. Çün
kü bu sat hiç bir hususî menfaat gözetmediği 
için tabiî şayanı itimattır. Halbuki komisyon di
ğer serbest meslek erbabından birisine müracaat 
etse muhakkak daha ucuza maledebileceği an
laşılır. Devlet matbaasının üç kuruş dediğini 
diğerleri belki iki kuruş veya daha aşağı male-
dileceğini söyleyecektir. Kitapçıların dediği ka
bul edilirse o vakit Devlet matbaasının işi ber
battır, işi duman gider. Bu vaziyette diğerleri 
istifade eder. Çünkü onların fitlannda zaten 
% 20, 30 ucuzluk vardır. Faturalarla sabittir ki 
bunlar kitap satıcılarına % 40, 50 iskonto ile ki
tap verir. 

MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. 
(Aydın) — O usul kalkıyor. Buna dair bir ka
nun geleceğini arzettim. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (Devamla) — Devlet 
matbaası zaten pahalıya malediyor. Bu şekilde 
bırakırsak bir çok zamlar daha olacaktır. 

MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. — 
Bilâkis, bilâkis.... 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (Devamla) — Ben fa
turalar gösteriyorum, siz hâlâ bilâkis diyorsu
nuz. Bunları yakıp kül etmek için topa, tüfeğe 
lüzum yoktur. İnhisar altına alınınca bunlar za
ten yanacaktır. 

Devlet matbaası bunları basacak. Peki, fa
kat kitapçılar ne olacak? Efendim, siz de
vam edin diyecek, mektep kitapçılığı yapma
yın demiyecektir. Binaenaleyh mücadele için 
top tüfek istemez. Mektep kitapları inhisara 
alınınca mahvolduklan gündür. 

MAARİF V. Dr. REŞİT GALİP B. ( Ay
dın ) — Mücadele yoktur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( Devamla ) — Müca-
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dele kendiliğinden hâsıl oluyor. Bilhassa elimiz
de tek kitap usulü vardır ve kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh kitapçılar için vâsi saha yoktur. 
Bu tek kitabı da Devlet matbaası bastıktan son
ra mücadele kendiliğinden hâsıl olmuş olur. 

KÂZIM Pş. ( Diyarbekir ) — O halde Dev
let matbaasını lâğvedelim. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( Devamla ) — Dev
let matbaasının işi yalnız bu değildir. Daha 
başka işleri vardır. Esasen fırkanızın prensibi 
fertlerin yapacakları işlerde kendilerini serbest 
bırakmaktır. Şimdi ise teşebbüsü şahsileri 
sene be sene baltalamak gibi bir şey çıkryor. 
Bu mevzu etrafında seyrisefain meselesinde de 
fikrimi arzetmiştim. Her hangi bir şey ki fert
lerin işidir; ferde bırakılır. Fert yapamıyor
sa o vakit Hükümetin üzerine almasına diyecek 
yoktur. O işi fertlerin yapacağı zamana kadar 
Mükûmet yapar. Fert yaptığı gibi derhal ter-
keder. Onun için fert faaliyetlerinin sahasını 
daraltmamak lâzımdır. Binaenaleyh mektep 
kitapları kitapçılara kazanç temin, etmeyince 
elbette o işten sarfınazar ederler. 

Buyuruyorlar ki irfan sahasma 200-300 ki
tap hediye ediyorlar. Buradan gördükleri tak
viye ile yapabiliyorlardı. Fakat kudret olmaz
sa yapamazlar. 

Koku almak meselesine gelince, onu iyi söy-
leyemedim. Ekseriyetle liste geç taayyün ettiği 
için acaba kabul edilir mi ümüdile vaktinden ev
vel hazırlamağa kitapçılar mecburdurlar. Dün
yada iki sınıfta vazife aşkı gördüm: Gazete mü-
vezzileri ve kitapçılar!.. Meselâ gazeteciler vapu
ra geliyorlar, hayatlarını heder edecek şekilde 
vapura çıkıyorlar. Maksatları müşteriye bir an 
evvel gazete yetiştirmektir. Kitapçılar da böy
ledir. 

Teşkilâttan bahsedişimin sebebi, Devlet mat
baasını küçültmek değildir. Bunun sebebi, mek
tep kitaplarının tevzii iki üç aylık bir mesele
dir. Böyle kısa 

MAARİF VEKİLİ REŞİT GALİP B. ( Ay
dın ) — Tevzi, mevzubahs değildir. Kanun gel
diği zaman mevzubahs edilse daha iyi olur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (Devamla) — Bu me
sele de mevzubahistir. Eğer Devlet matbaası ki
tapları yedi inhisarına almazda satışı kitapçıla
ra bırakırsa mesele yoktur. Yok eğer kanun böy
lece çıkarsa iş değişir, Devlet matbaasının iş gö
rüp görmediğini söylemek istemiyorum. Evet, 
büyük müessesedir. Şüphesiz ki çok iş yapmıştır. 
Fakat bir kanaati katiye olarak arzedeyim ki, 
Devlet matbaası hususî ellerde olsaydı, kitapların 
adedi iki misline çıkardı. Memlekette kırtasiye
cilik henüz halledilmiş bir mesele değildir. Bunu 
söylemekten maksadım, Hükümet memurları va-
zifei asliyelerini iyi göremiyorlar demektir. Ben
ce kırtasiyeciliği yegâne halledecek şey, ehil in
sanların bulunmasıdır. Ehil insanlar kırtasiyeci
liğe mahal vermez. Hükümet, aslî vazifeleri gö

rebilecek elemanlar bulsun, ticarî kısımlar için 
fertler kâfidir. Kanunun reddini teklif ederim. 

REİS — Daha söz isteyen vardır. Evvelâ 
kifayet takririni reye koyacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere yeter, maddelere geçelim. 

Ordu 
Ahmet İhsan 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler . . . Gör
meyenler . . . Müzakere kâfi görülmüştür. 

Maddelere geçilmesini kebul edenler . . . Ka
bul etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçildikten sonra ret talebi tabia-
tile mevzubahs olmaz. 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
kanun 

MADDE 1 — Mektep kitaplarının Maarif ve
kâletince bastırılması hakkındaki 24 nisan 1926 
tarih ve 823 numaralı kanunun birinci maddesi 
hükmüne tevfikan 1926,1927,1928,1929 ve 1930 
seneleri bütçelerinden tahsis olunan mebaliğ ile 
ilmî ve meslekî kitap ve mecmuaların neşri için 
18 haziran 1927 tarih ve 1087 numaralı kanunun 
birinci maddesi ve 1928, 1929 ve 1930 seneleri 
bütçeleri ile verilen mütedavil sermayeler yine 
ayni işlerde kullanılmak üzere (Devlet kitapları 
mütedavil sermayesi ) adı altında birleştirilmiş
tir. 

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

MADDE 2 — 27 kânunusani 1927 tarih ve 
968 numaralı kanun mucibince Devlet matbaası 
için 1926 ve 1927 seneleri bütçelerile tahsis olu
nan mütedavil sermayelerle bu sermayeler ha
ricinde evvelce Maarif tarafından bastırılmış ve
ya satın alınmış kitapların mevcutları kıymetleri 
üzerinden Devlet kitapları mütedavil sermayesi
ne mal edilir. Gerek birinci mad'dede yazılı mü
tedavil sermayelerden bastırılan veya satın alı
nan, gerek bu madde ile Devlet kitapları müte
davil sermayesine mal edilen kitaplardan satışa 
çıkarılmasına Maarif vekâletince müsaade olun
mayan kısmı sermayeden tenzil olunur. 

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

MADDE 3 — Devlet kitapları mütedavil ser
mayesi ile basılacak kitapların fiatlan, her ne
vi masrafları ithal edilmek üzere tesbit edilecek 
maliyetine % 30 ilâvesile tayin olunur. Bu su
retle satışa çıkarılan kitapların fiatmdan % 20 e 
kadar iskonto yapılabilir. Satış işinin bu iskon* 
to haddi dahilinde müteahhide ihalesi de caizdir. 

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

MADDE 4 — Münhasıran Maarif vekâletin-
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ce bastırılacak mektep kitapları masraflarına 
karşılık olmak üzere Devlet kitapları mütedavil 
sermayesi nam ve hesabına Hazinenin kefaleti 
ile millî bankalardan azamî (350 000) liraya 
kadar hesabı cariler açtırmak için Maliye ve
kâletine mezuniyet verilmiştir. Bu mezuniyet 
üç sene için muteberdir. 

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

MADDE 5 — 18 haziran 1927 tarih ve 1087 
numaralı kanunun bu kanuna muhalif olan hü-
kümlerile 24 nisan 1926 tarih ve 823 numaralı 
kanun mülgadır. 

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

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

7 — Afyon Karahisar - Antalya demiryolu
nun inşası hakkında 1/540 numaralı knun lâyi
hası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları flj. 

NAFIA V. Hilmi B. — Efendim, bu ve 
bunu takip eden lâyiha demiryollar inşasına 
mezuniyet talebi içindir. Hatların gerek etüdü 
ve gerek inşası mevsim ile çok alâkadardır. Bu 
itibarla derhal işe başlayabilmek için, bize me
zuniyet vermeniz için kanunların müstaceliyet
le müzakeresini teklif ediyorum ( Muvafık ses
leri ). 

İBRAHİM B. ( İsparta ) — Efendim, söz 
istiyorum. 

REİS — Kanunun ademi müstaceliyeti hak
kında mı? 

İBRAHİM B. — Hayır. 
REİS — O halde müstaceliyet teklifini reye 

koyduktan sonra söylersiniz. 
Vekil beyin müstaceliyet teklifini kabul e-

denler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İBRAHİM B. ( İsparta ) — Efendim, Mec

lisi Âlinizin ve Cumhuriyetimizin sayısız ve 
yüksek eserlerini tetkik edenler, ne kadar sa
mimî ve alâkalı bir surette yürekten çalışıldı
ğını görerek iftihar ederler. Bilhassa iktisadî, 
askerî ehemmiyeti haiz olan demiryolu siyaseti
mizi takdir ederken Devletimizin bükülmez ba-

ftj 103 numaralı matbua, zaptın sonuna mer
buttur. 

zulannın remzi olan bu lâyemut eserler araşiti.* 
da Afyon - Antalya hattının yeniden inşası hak
kındaki kanunun nıüzakeresiîe büyük sürür du
yan Yüksek heyetiniz, o güller, gülüstanlar 
diyarından geçecek olan (Alkışlar, bravo sesle
ri) bu hatlar o güzel memleketimizin lâtif koku
larını sizlere getirirken ruhlarınız yeni bir hava
nın ebediyetile meşbu ve bünyeniz o damarla
rın varlığile yaşayacaktır. Sizleri, Devlet ve 
Hükümetimizi, Reis ve erkânını hürmetle selâm
lar ve bu kanunun kabulünü istirham ederim 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

RASİH B. (Antalya) — Saygılı, necip ar
kadaşlarım , Türk milleti 36 senesinde kendi ma
lının sahibi olduğunu ilân ettiği ve kendi işini 
kendi idare etmek için memleket mukadderatı
na elini koyduğu günden bu güne gelinceye ka
dar bin bir büyük işler başarmış, memleketin 
imarında, milletin kurtuluşunda büyük muvaffa
kiyetler göstermiştir. Büyük Gazi; yurdun tek 
efendisi vardır, o da Türk milletidir ve kendi 
mukadderatına ancak o sahiptir, dediği günden 
bu güne kadar kendi işine sahip olan Türk mil
leti işte o büyük liderlerin verdiği istikamet üze
rinde şimdiye kadar ihmal edilmiş olan bütün 
büyük işlerini başarmıştır ve başarmaktadır. 
Bu gün de en mühim işlerinden birisini yapmak 
için huzurunuzda Hükümeti mezuniyet istiyor. 
Bilirsiniz arkadaşlar, meşhur darbi meseldir, 
kendi malını kendisi arayan, malını yitirmiştir. 
Çocuğuna havale ederse bizim mal yitmiştir, olu
yor; Hizmetçisine havale ederse ağamız malını 
yitirmiş oluyor. Ayni Türk milleti kendi malını 
yitirmiştir, fakat sorduğu vakit, kendi yüreği
nin yandığı gibi yanan bir yürekle kendine ce
vap vereni bulamazdı. Fakat kendi işine, kendi 
mukadderatına el koyduğu günden, kendi irade
sini hâkim kıldığı günden itibaren yurdunun 
imarında daima kendi kalbinin çarptığını duy
du ve o yolda çalıştı. 

Arkadaşlar, memleketlerin tapusu o memle
ketin imandır derler. O memleketin imar eser
leridir derler. İşte bu yapacağınız hat ta, arka
daşlar, yurdumuzun tapularından bir parçasını 
daha size hediye ediyor. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet merkezimizi Afyon
la, Antalya ile, Afyon - Antalya hattının geçti
ği sahadaki büyük vilâyetlerimizden beş altısını 
en yakın bir yoldan bağlamış oluyoruz. 

Arkadaşlar, Türkiyemizi Afrikaya, Avrupa-
ya en yakın bir hatla bir daha bağlamış oluyo
ruz. Yalnız bu kadar değil arkadaşlar, Anado-
lumuzun kuru yaylalarında susuz, yemsiz, otsuz 
hayvanlarile kalan insanlarımıza daha fazla fe
yizli sahalar yolunu açıyoruz. 

Arkadaşlar, bu hatla Türk milleti, bir içti-
maımızda Büyük Başvekilimizin bahsettikleri 
gibi, imparatorluğun senelerce ihmal ettiği 
Muğla - Antalya sahillerinin çok ehemmiyetli ve 
çok kıymetli ve çok feyizli olan verimlerini Cüm-
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huriyet bir daha kıymetlendiriyor ve bir daha 
onu milletine takdim ediyor. 

Arkadaşlar, fazla heyecanımdan hepinizin 
hissiyatına tercüman olduğumu bildiğimden da
ha çok uzun söylemeden affinizi rica eder, kanu
nun kabulünü Heyeti umumiyenizden rica ede
rim (Alkışlar). 

SIRRI B. ( Kocaeli ) — Antalyamn öz 
çocuğu arkadaşımız Rasıh Beyefendi ta
rafından meselenin mevzuu hakkmda orta
ya konulan mütaleadan sonra buna bir şey 
ilâve etmek lüzumsuzdur. Fakat meselenin ma
hiyeti o kadar ulvî ve o kadar ehemmiyet
lidir ki her hangi birimiz tarafından da âdeta bu 
büyük inşaata bir avuç toprak taşımak kabilinden 
âcizane bir surette bir kaç kelime söylemek hayır
lı olur (Bravo sesleri). Her sene Hükümet yeni 
bir muvaffakiyet gösteren veya yeni bir muvaf
fakiyete doğru yürüdüğünü irae eden tekliflerile 
huzurunuza gelmektedir. Şimdi de ayni veçhile 
bu tekliflerin en nafilerinden birisini size sun
maktadır. Bu da Afyon Karahisar ile Antalya 
arasında inşa edilmesi tasmim edilen şimendifer 
hakkındadır. Esasen şimendifercilik, daha evvel 
de söylediğim gibi îsmet Paşa Hükümetinin şiarı 
olmuştur, vasfı mümeyyizi makamma geçmiştir. 
Tarihi millî Hükümetimizin icraatım ahfadımıza 
hikâye ederken şüphe yoktur ki îsmet Paşa Hü
kümetinin şimendifercilik hakkındaki himmet ve 
muvaffakiyetini büyük sitayişlerle onlara söyle
yecektir. 

Antalya, Anadolunun cenubunda en işlek bir 
iskele ve ayni zamanda en feyyaz bir hinterlanda 
maliktir. Bu kadar feyyaz bir kıtayı, orta vata
na bağlamak için lâzım olan bu demiryolunun, 
hatta şimdiye kadar yapılamaması bir ihmaldir. 
Fakat bu gün onun da mevkii file kon
ması için bir azim karşısında bulunmakta 
olduğumuzu görüyoruz. Şüphe yokutr ki, Antal
ya hinterlandı memleketimizin en feyyaz parça
larından biridir. Bundan başka Antalya ve hin
terlandı daha kablettarih zamanlardan beri 
Türklüğün beşiklerinden birisi olması dolayısile 
nazarlarımızda âdeta kutsiyeti haiz bir vatan 
parçasıdır (Bravo sesleri). Onun için buraya 
verdiğimiz kıymet daha başka noktai nazardan 
çok büyük ve çok hassastır. Şimdi Hükümeti; 
Antalyayı vatanın orta kısımlarına bağlamak 
için bu hattın inşasını tasmim eder görürken 
teşvik için kendisini tebriklerle karşılamamız 
icap eder (Bravo, güzel sesleri). Onun için Hü
kümeti bu tasmiminden dolayı tebrik etmeği va
zife bilirim. Hükümete bu tasmiminden dolayı 
müstahak olduğu teşekkürü ve tebriki yaptıktan 
sonra bir noktaya nazarı dikkatinizi celbedece-
ğim ve tabiî alacağım izahat üzerine şahsan da 
tenevvür etmiş bulunacağım. 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında 
bunun tahsisatının - nasıl ki Maliye vekili be
yefendi söyleyeceğim sözü hissetmişlerdir (Gü

lüşmeler) - istikraz suretile temin edileceği yazı
lıdır. Fakat bu cümle son cümleyi teşkil ediyor. 
Sarf ve nahiv itibarile yukarıya hiç merbut de
ğildir. Orada öyle kopmuş bir parça gibi. 

LÜTFÎ MÜFÎT B. (Kırşehir) — Yapayal
nız. 

SIRRI B. (Devamla) — Hakikaten yapayal
nız, öksüz gibi durmaktadır. 

Oönül arzu eder ki Maliye vekili beyefendi
nin bu teklifine karşı bu lâyihayı tetkik eden 
encümenler de bir mütalea ilâve etsinler. Fakat 
bu mütalea görülmemiştir. 

Daha bir noktai nazar. Maliye vekili beye
fendinin bu teklifinin kabul olunmayzşı Hükü
metçe ne gibi bir sebebe müstenittir? O da esba
bı mucibede izah olunmuş değildir. Anlıyoruz 
ki Hükümetin bu teklifi ekseriyetle verilmiştir. 
O halde tarafeynin mütaleatını burada dinlemek 
faydalı olur. Eğer Maliye vekili beyefendi bu 
tekliflerinin mahiyeti hakkmda izahat verirler
se kendilerine tabiî ayrıca teşekkür edeceğim. 

ÎHSAN B. (Ordu) — Vermezlerse? 
SIRRI B. (Devamla) — Vermezlerse bir şey 

söylemem. 
REÎS — Buyurun Emin Aslan Bey. 
EMÎN ASLAN B. (Denizli) — Afyon Kara

hisar - Antalya hattmm inşası hakkmda Hükü
metin tasarlayıp bize getirdiği bu kanun lâyihası 
yalnız Antalya mıntakası için değil, bir kısım 
feyyaz garp vilâyetlerimizin dahi iktisadiyatının 
canlandırılması noktai nazarından fevkalâde mü
him ve tasvibinize şayandır. 

Sultanlar devrinin şimdiye kadar ihmal ve te
seyyübü yüzünden el vurulmayan yurdumuzun 
en mühim ve en hayatî bir ihtiyacı olan şimen
difer siyasetini muvaffakiyetle, bin bir müşkü
lâtla, azimle, yılmaz, bıkmaz bir imanla başaran 
Cumhuriyet idaremizi tebrik etmek en kutsî bir 
borcumdur. 

Afyon Karahisarla Antalya hattının inşası 
hakkmda teklif edilen bu lâyihanın kabulü 
.hiç şüphe yoktur ki Hükümetimizin ve Cumhu
riyet idaremizin şimendifer siyasetine çok şanlı 
ve şaşaalı bir şeref sahifesi daha ilâve ediyor. 
Arzettiğim gibi bu hat yalnız Antalya havali
sinin iktisadiyatım ihya etmekle değil, garp 
vilâyetlerimizden yedi sekiz vilâyetimizin ara
sından geçecek ve bu hat Denizli, Aydın, İs
parta, Burdur gibi ekserisinin bol ve çeşitli 
mezruatmı ve çok iyi mamulâtmı Anadolu iç
lerine taşıyacak ve bu suretle umumî hayatı
mızda geniş bir küşayiş ve ucuzluk baş göste
recektir. Bu itibarla bu hat askerî ehemmiye
tinden daha çok iktisadî ehemmiyeti haizdir di
yebilirim. 

Aziz îsmet Pş. Hükümetini yürekten tebrik 
eder ve memleket için en hayırlı, en nafi, en 
kıymetli bir maksadı ifade eden bu lâyihanın 
kabulünü rica ederim. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — Efendim, 
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îsmet Pş. Hükümetinin şimendifer siyasetinde 
gösterdiği çok azimli, çok kudretli mesaisinin 
bu gün yine bir numunesine, bir misaline şahit 
oluyoruz. Afyon ve Antalya hattının ve Ay
dın - Denizli şimendiferile iltisakından do
layı husule gelecek fevaitten bahsetmek zarife, 
zarafet dersi vermek kabilinden bir şey olur. 

Efendiler, biraz maziye atfı nazar edilirse 
bundan yedi sekiz sene evvel sekiz günde Kay-
seriye, 12 - 13 günde Sıvasa gidebiliyorduk. 
22 günde Elâziae gittiğim gün vardır. Elâzize 
gittiğim ve orada bulunduğum zaman kalbimde 
yanan, acaba buralarda da bir şimendifer dü
düğü duyulur mu arzusu idi. Allah bizi bu ar
zuya muvaffak etti. Şimendifer siyasetini bil
hassa dünya buhranı ve sıkıntısı içinde Hüküme
timizin azimkar bir kudret ve mesaisi ile ve ken
di yağımızla kavrularak yaptığımızı yalnız biz 
değil, bir arkadaşın Tayinisin başmakalesinden 
tercüme ettiği takdirkâr sözlerden de anladım 
ki ecnebiler de bunu hayretle karşılamaktadır
lar. Bu dar zamanda Türklerin şimendifer in-
şaatındaki azimkârlığını ve mesaisini hayretle 
takdir ediyorlar. Binaenaleyh çok feyizli seme
re veren bu mesai ve şaşılmayan, dönülmeyen si
yasetlerinden dolayı İsmet Paşa Hükümetine te
şekkürü borç bilirim. Kendi yağımızla kavrul
mak hepimizin arzumuzdur. Amma Hükümet, 
kendi yağımızla yapılmış böyle tatlılar da geti
rirse bu, nurunalânurdur (Alkışlar). 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Hepiniz tara
fından benden daha derinine nüfuz etmiş olarak 
bu işin lehinde serdedilecek kanaatleriniz oldu
ğunu bildikten ve nihayet benden evvel üç beş 
arkadaşımın her sahasında ve her safhasında bu
nun lehinde olan kanaatlerini dinledikten sonra 
yine söz söylemekte ısranm, ancak heyecanımdan 
ve sizin lûtüfkâr nazarlarınızın verdiği cesaret
tendir (Teşekkür ederiz sesleri). Aydının istilâ
sını müteakip on, on beş nüfuslu ailemle Antal-
yaya iltica etmiştim. Demin bir arkadaşımın 
dediği gibi, o hissiyatın da tesiri altında olarak, 
orada yapılabilecek şimendifer âbidesinin eğer 
taşı Ankaradan gidecekse suyunu da ben Aydın
dan götürmek istiyorum (Alkışlar, bravo ses
leri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Biz de 
havasmı .. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Ilık havalı, 
tatlı bakışlı insanlarla meskûn bu muattar mem
lekette yaşadığım günlerin neşesinin yanında, 
bir de ıstırap vardı. O ıstırabı zaman, zaman 
gittiğim o güzel havali ve mülayim iklimle deniz 
kenarlarında teskin etmek yolunu arıyordum ki 
gittiğim zaman orada, o mahalde bir yabancı 
çizme o masum topraklan çiğniyordu. Evet, 
İnönü gibi çok heyecanlı safhaları ihtiva eden 
harplerin cereyan ettiği bir zamanda Antalyada 
idim. Denizin kenannda, merkezden oldukça 
uzak ve düşmanın denizden savletine maruz bir 

yerde halkta bir eseri nevmidi müşahede etmek 
şöyle dursun, büj'ük bir heyecan ve halecanla 
bu mücahedeyi milliyeyi takip ve hakikaten em
sali çok az bulunur şekilde nümayiş ve düşmanın 
mezalimini protesto için miting aktederlerken 
gördüm. 

Bundan sekiz sene kadar evvel bu memleke
tin en büyük bir evlâdının bir sözüne muhatap 
olmuştum. Bir münasebetle diyordu ki; bu 
memleketin zaptu teshir edilmemiş nice Hakâri 
gibi yerleri vardır. Evet mektep hayatında 
Girit hâdiselerine ve ondan sonra Trablus Garp 
ve Bingazi ve saire hâdiselerine elemle muttali 
olduğum zaman iş başında bulunanların gaf
letinden müteessir ve elemnâk olurdum. 
Vaktaki Türkiye Cumhuriyeti Ankarada tees
süs etti. Ben de milletin bir ferdi olarak 
omuzuma bir vazife alarak işe iştirak ettiğim 
zaman, işi daha yakmdan ve mesul bir adam 
sıfatile müşahede etmek vaziyetine girdiğim da
kikadan itibaren gördüm ki memleketin nice 
ihmal olunmuş Trablus Garpleri ve Bingazileri 
vardır. Onlar, tecavüze tekaddüm eden za
manın idarî ve askerî gafletidir. Bu; müs
temleke siyasetinin en acı bir tatbik sahası idi 
ve o zaman bu memleketin muhtelif iklimi bir
birini tanımaz, aralarında göz göze gelmek için 
ne bir rabıta ne de kalbin kalbi anması için 
bir vasıta mevcuttu. 

İşte benim ucundan ve kıyısından görüp se
zebildiğim bir vaziyetin amakına nüfuz eden 
büyük liderlerin nazarları, daha derinliklerine 
girerek şimendifer siyasetini ortaya attılar. 
Memleketimizi bir ucundan diğer ucuna bağla
yacak olan demiryolu siyaseti için fedakârlık 
yapmak, velev bu fedakârlığın kan pahasına 
olsa da onu bir vecibe telâkki ederek şimendi
fer siyasetini ortaya atmışlardır. 

îşte her şimendifer lafı ortaya çıktığı zaman 
bu büyük sözün dimağımda bıraktığı gıcıklama-
lann tesiri altında heyecanım artar. Şimendi
fer, asırları istikbal eden, karşılayan müessese
ler, fertlerin hayatlarile ölçülmez ve onların 
Devlet bütçelerinden adı geri kalmaz. Bir mil
lete, bir nesle bu kadar yük yükletilemez gibi 
söylenen sözlerin ve yapılan davaların bende 
yaptığı tesir çok geride bıraktığım kara kaplı 
kitaplardan çıkarılan fetvalar mahiyetindedir. 
Kendini değil, kendine yakın birisinin hayatını 
kurtarmak için damarlanndaki kanları feda et
mekten hazer etmeyen insanlar, kendi mevcu
diyetlerinin ve benliklerinin ve bütün şeref ve 
haysiyetlerinin çok uzun mazilerden gelen şeref 
ve haysiyetlerini istikbale götürmek davalarını 
üzerine almış olan bir nesil, falan veya filân ka
ra kitabın formüllerine bağlanıp kalamaz. Eski 
devrin bıraktığı borçlan, müstemleke borçları 
davasının mukabili olarak arzetmek isterim ki 
başlı başına kendiliğinden yeniden canlanıp ça
lışan Türkiye Cumhuriyetinin hesabını bozmağa 
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kabiliyetli bir madde olarak mevcutken ve böy
le istimal edilmesi imkânları da tamamen gözü
müzün önünde dururken biz kapı kapı dolaşaca
ğız ve para isteyeceğiz ve bu paralar hiç şüphe 
yok ki istiksar edecek derecede akıttığımız kan
larla kazandığımız istiklâl heykelinin; mecmu
asının bilmiyorum kaçta kaçını temin edecektir. 

içinden çıkmak için bu çareye baş vurduğu
muz eski borçlara bir miktar daha ilâve edeceğiz. 
Onunla şimendifer yapacağız, eski kitaplara 
uygun olacağız. Fakat bilmiyorum muhafazası 
gerek bir teşekkül olarak ve gerek müstakil bir 
Devlet mefhumu altmda lâztmgelen her şeyi 
mahfuz tutmak mevkiine nazaran yaptığımız mü
dafaa âletinin kendimizi yıkan veya yıkmak 
kabiliyetini alan bir vesile, bir vasıta olmuş ol
duğunun farkında olamayacağız, buna imkân 
var mı? (Bravo sesleri). Antalyanm mağrur ve 
göğsü kabarık duran yüksek kayalarının zaman 
zaman eteğine vuran dalgaların çıkardığı boğuk 
ve derin sesleri ve sevilmez sadalarmı, şimendi
ferin tiz, yüksek, şatır sesleri ve düdükleri örte-
cektir (Bravo sesleri). Garbinde gurup etmek 
vaziyetinde bulunan hiç bir ateşin şualarının şi
mendiferin gözlerde akseden inikasları çok uzak 
memleketleri daha iyi tenvir etmeğe vasıta ola
caktır (Bravo sesleri). Türkün dünyanın o bir 
sahillerine kadar bir zaman giden medeniyeti 
için yine o geniş denizleri aşacak bir ağız daha 
peyda olacak ve nihayet Türkün yüksek medeni
yet ve irfan çemberi tamamlanacaktır. 

Türkiyenin şarkından, garbından, şimalinden, 
cenubundan bu eser için taziz ve takdis buket
leri getiren şimendiferler Afyon Karahisarda 
birleşecek, ve bu âbide, ebedii hayat olarak da
ima zevk ve neşe veren bir eser olarak yaşaya
caktır. Ben artık mutlaka bir şimendifer ya
pılması için, esbabı mucibenin, her zaman ikti
sadî olması lâzımgeleceği davasında da değilim. 
İktisadî sebepleri çok sarih olarak herkes bilir 
ve burada herkes söyledi. Fakat daha açık ola
rak söylemekte de hiç bir mahzur yoktur ki bir 
memlekette refahı, saadeti, iktisadiyatı, her şeyi 
temin etmek için lâzımgelen ümitler insanlara 
verilmiştir. Memleketin her hududuna istediği 
gibi yetişmek haklarmı bulmak elbette en büyük 
bir milletin şu veya bu işe tevessül etmekle eline 
alacağı kuvvetli bir sebeptir. Belki yokuşa tır
manan bir ihtiyarın göğsünden çıkan hırıltılar 
gibi sesler çıkaracak olan bu eski lokomotifle 
ne uğraşıyorsunuz, bunlarla uğraşacağınıza bu
gün fennin en son terakkiyatile mütenasip sür
ati haiz kamyonlar, asfalt şoselere yakışacak 
otomobiller vardır diyecekler de bulunacak
tır. Fakat bunlara şu kadarını söyliyebili-
rim ki kendi varlığını, kendisinin her 
şeyini bilen bir insânm havada uç
mak kabiliyetini iddia etmesi kadar az 
çok donkişotluk olur. Türk milleti hiç bir 

zaman son asrm irfan ve medeniyetinin mey
dana getirdiği bu yüksek eserleri takipten hiç 
bir dakika fariğ olmamakla beraber şknendi-
ferciliğin Türkiyede en kuvvetli bir temel ve 
en yüksek bir emel halinde henüz mevcut bu
lunduğunu iddia etmenin yeridir. Bu itibarla 
da elbette şimendifercilik siyaseti C. H. F. nm 
bükülmez kolu, yenilmez bir azmü iradesi 
halinde daha uzun zaman devam edecektir. 
Onun, fırkanın prensipleri halinde sayrfalarma 
geçen fikirlerini ve arzularını tatbikat sahasın
da arzumuzun belki fevkinde tahakkuk ettiren 
bir Hükümet ve bir ismet Paşa mevcutken el
bette bir an evvel bu işlerin yapılması için fır
kamız bunu fırsat addeder. 

Bu itibarla müstacelen bu hattın meydana 
getirilmesini ve bittabi meydana getirilebilme
si için kanun lâyihasının hattâ birer birer eli
nizle atacağınız rey puslasile değil havaya kal
dıracağınız iki elinizle, şakırtılarla kabul etme
nizi temenni ederim ( Alkışlar ). 

KÂMİL B. ( İzmir ) — Efendim, bende
nizden evvel söz söyliyen muhterem arkadaşlar 
hiç bir ciheti noksan bırakmadılar. Yalnız 
bendeniz garp vilâyetlerine mensup bir arkada
şınız olmak sıfatile Antalyamn memleketimiz 
için Antalyanm da memleketimiz için bir ihracat 
iskelesi olarak yeniden teşekkül etmiş bir mevki 
olacağını düşünerek hissiyatımı bir iki kelime 
ile arzetmek isterim. 

Büyük Gazi devrinin ve Cumhuriyet Hükü
metimizin açık vasıflarından biri de şimendifer 
siyasetidir. Hükümetimiz bu siyaseti katiyetle 
ve kemali azimle başarmaktadır. Memleketimi
zin her tarafmı bezendiren demir şebekenin 
memleketin her tarafının kuvvetle perçinlen
diğine her vakit şahit oluyoruz. Bu gün huzuru 
âlinize getirilen bu kanun lâyihası da Afyon 
Karahisarm Antalyaya bir şimendiferle bağlan
ması maksadım istihdaf etmektedir. Bu maksat 
Akdeniz sahillerimizi ve güzel sathı maillerimizi 
memleketimizin orta kısımlarile ve bilhassa mer
kezle bağlayacak ve daha ziyade kuvvetli bir 
irtibat tesis edecektir. Ayni zamanda o havalinin 
mahsulâtı memleketimiz dahilinde bu vasıta ile 
yayılacağı gibi memleketimizin bu kısmındaki 
mahsulât dahi o güzel kıta vasıtasile harice çıka
rılacaktır. Şu halde bu hattın yapılmasında 
memleketin emniyet ve ticareti itibarile çok bü
yük faide vardır. Binaenaleyh bu lâyihayı Mec
lise şevkinden dolayı İsmet Paşa Hükümetini 
tebrik ederim ve muhterem arkadaşlarımızın 
şimdi verecekleri kararm diğer emsali bazı ta
rihî kararlar gibi çok yüksek olacağını ve lâyi
hanın müttefikan kabule şayan olduğunu arze-
derim. 

MOLLAOĞLU CEMAL B. (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlarım; aziz cumhuriyetin 
yurda ve yurtdaşlara sunduğu feyizlerden bu 
defa da son defa olmak üzere Afyon hattmm 
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(Son defa değil sesleri, gürültüler). 
REİS — Efendim, son defa dediniz; son de

fa değil, bu defa diyorlar. 
MOLLAOĞLU CEMAL B. ( Devamla ) — 

Bu defa Afyon - Antalya hattının yurda ve 
yurtdaşlara vereceği verimleri tahayyül etmek 
mümkün değildir. Bu cennet gibi memleketleri 
birbirine bağlayacak olan bu hattı vücude ge
tireceğinden dolayı Hükümeti cidden tebrik eder 
ve muvaffakiyetler temenni ederim (Alkışlar). 

REÎS — Efendim; kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında başka söz isteyen yoktur. 

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

Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun 
inşasına dair kanun 

MADDE 1 — Afyon Karahisanndan başla
yarak Antalyaya müntehi olmak ve en çok dört 
senede ikmal edilmek üzere normal genişlikte 
demiryolu inşası için 25 000 000 liranm sarfına 
ve gelecek senelere sari taahhütler icrasına me
zuniyet verilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu demiryolun inşası için her 
sene sarf edilmesi icap eden meblâğ Nafıa vekâ
leti bütçesine konulur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Nafıa ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum efendim. 

8 — Fevzipaşa - Ergani hattının Elâzize bağ
lanması hakkında 1/546 numaralı kanun lâyihası 
ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları fil. 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim (Yoktur sesleri). 

fi 1 97 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler 
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Etme-

Elâziz şube hattının inşasına dair kanun 
MADDE 1 — Fevzipaşa - Ergani hattı üze

rinde bulunan bir noktadan başlayarak Elâzinle 
bitmek ve bir sene zarfmda ikmal olunmak üze
re 600 000 liraya kadar taahhüt icrasma ve her 
sene tediye olunacak miktarı o seneye ait Nafıa 
bütçesine konulmak şartile bu miktara kadar 
azami üç sene vadeli bono ihracma mezuniyet 
verilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu hatta muktazi yol malzemei 
ferşiyesi Devlet demiryolları ve limanlan işlet
me umum müdürlüğü tarafından Ankara ile Po
latlı arasındaki mrntakada tecdit edilen malze
meden verilir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

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

Kanunu tayini esami ile reyinize arzediyo
rum. Lütfen reylerinizi veriniz. 

Rey vermeyen varsa reylerini versinler. Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun 

inşasına dair kanun lâyihası için (195) zat rey 
vermiştir. Kanun (195) reyle kabul edilmiştir 
( Sürekli alkışlar ). 

Elâziz şube hattının inşasma dair kanun lâ
yihasına (192) zat rey vermiştir, kanun (192) 
reyle kabul edilmiştir ( Alkışlar ). 

Ruznamede başka müzakere edilecek madde 
kalmamıştır. Şimdilik müstaceliyetle müzake
resine lüzum bulunan bir madde de yoktur. 
Tensip ederseniz gelecek müzakereyi nisanm 
onuncu pazartesi gününe bırakacağız ( Muva
fık sesleri ). O halde nisanm onuncu pazartesi 
günü saat on dörtte toplanılmak üzere celseyi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17 

TASHİH 

34 üncü zaptın inikat tarihi: 30 - III -1933 ve ayni zaptın 66 ncı sayifasmm birinci sütunundaki 
17 numaralı başlığın sonundaıki not raıkamı [2] olacak ve bu sütunun altındaki not ta şu şekilde 
düzeltilecektir: 

[î, 2] 88, 101 numaralı matbualar zaptın sonuna merbuttur. 



35 1-4-1Ö33 C : 4 
Afyon Kaıahisar - Antalya demiryolunun inşasına dair olan kanuna 

verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 

Afyon Kardhisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

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

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. ! 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

317 
: 195 
: 195 

0 
0 

119 
3 

/ Kabul edenler ] 

Tahsin B. 
Balıkesir 

Enver B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

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

Cebelibereket 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

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

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 

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

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B, < -' • 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 

Münir B. 
Gümüşane 

|Şevket B. 
Hakâri 

ibrahim B. 
îçel 

Emin B. 
[Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. 
Halil Etem B. 
IHamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. " ' » ^ > | 
[Mitat B. 
[Taşar B. 
[Ziyaettin B. 

İzmir 
İKâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
İMustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
[Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
İMükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
İFaik B. 
Memet Nazif B. 
İMuhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
jAli Rıza B. 
Halil B. 

- 1 9 -
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kefik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
11 «izim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
S i m B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 

Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Sairn B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Vaki B. ^ . J * # 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat Ii. 

Samsun 
Dr. Asını B. 
Etem B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Yusuf Kemal B, 

SlVÜS 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

3adri Maksudi B. 
Vasfı Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hasan F». 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B, 

ürfa 
Ali Saip B. 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rıfat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
îzzet B. 

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

Artvin 
Asım B. 

Bahkesir 
Ali ŞuuriB. (Mezun) 
Hacim Muhitttin B. -
ibrahim Yürük B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Büecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. (Mezun). 

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

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 
Refet B. (R. V. ) 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
M. Nuri B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 
Şevket B. (Mezun) 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 

- 2 0 -
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Ahmet Hamdı B. 
Alâettin Cemil B. » 
Hasan Vasıf B. 
Dr. ibrahim Tali B. (Me
zun ) 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Eüştü B. (V. 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 

Konya 
Kâzım B. 

Kâzım Hüsnü B. 
Kütahya 

Memet B. 
Rasim B. 
Recep B. -

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

)|Vasıf B. 
Manisa 

Kani B. 
Memet Sabri B. ,», r. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

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

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rke 
Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Haeıyunus B. 
Ruşeni B. (Mezun) 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
tbrahim Alâettin B. 

Recep Zühtü B. 
Sivas 

Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
(Mezun) 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 

ürfa 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

Klazi/ şube hattının inşasın;, dair kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir.) 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B, 

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

Aza adec li : 317 
Reye iştirak edenler : 192 

Kabul edenler : 192 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler : 122 
Mûnhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 
Aksaray 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 

Nafiz B. 
Ankara 

Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B 

21 
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Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
îsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. wı/.î 
Memet Cavit B. , 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
îsmail Hakkı B. 

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

Cebelibereket 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çarıkın 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 

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

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B, 

Hdkâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B, „;< 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

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

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

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. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırn B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
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Manisd 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Mımet Vefik B. 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
îsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Yusuf Kemal B. 

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

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

Tekirdağ 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 



Tokat 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 

Adana 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
îzzet B. 

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

Antalya 
Dr. Nazifı Şerif B. 

ı Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Baükesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 
Refet B. (Rs. V.) 
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fRaif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
İMi Saip B. 
Behçet B. 
Refet B. 

| Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
£iya Gevher B. 

Çorum 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 
Şevket B. (Mezun) 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Hasan Vasıf B. 
İbrahim Tali B. (Mezun) 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
j Kayseri 
Reşit ^ 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 

Konya 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 

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

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
[Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldalı 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

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

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

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

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Mezun) 
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Nazım B. 
Trabzon 

Panis B, 

I : 3 5 
Halil Nihat B. 

Vrfa 
Momet Emin B. 

1 4 - 1 9 3 3 C : 1 
Van 

Münip B. 
Yozgat 

Süleyman Srm B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

»m*u 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra NQ 94 
Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve 
rıhtım idaresinin 1927 malî senesi adi ve fevkalâde bütçeleri 
hesabı katilerine mütedair mutabakat beyannamelerinin 
takdim kılındığı hakkında 3/194 numaralı Divanı muhasebat 
Riyaseti tezkeresile Anadolu - Bağdat demiryolları ve Hay
darpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 senesi adi ve fev
kalâde bütçeleri hesabı katileri hakkında 1/123 numaralı ka
nun lâyihaları ve Divanı muhasebat encümeni mazbataları 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 malî senesi adi 
ve fevkalâde bütçeleri hesabı katilerine mütedair mutabakat beyannamelerinin takdim 

kılındığı hakkında 3/194 numaralı Di. M. Riyaseti tezkeresi 

T.G. 
Divanı muhasebat 2-VI-1932 

U. 23420 
H. 46 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

927 malî senesine ait Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman, rıhtım idaresinin adi 
ve fevkalâde bütçeleri hesabı katilerine mütedair olarak Divanca tanzim edilmiş olan iki kıta mutaba
kat beyannamesinin müteferri cetvellerdle birlikte leffen takdim kılınmış olduğu arzolunur efendim. 

Di. M. Reisi 
Fuat 

Adi bütçeye dair beyanname 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 senesi adi bütçe
sinin katî hesabı Nafıa vekâletinden gönderilmekle muhasibin Divanı muhasebatça tetkik ve muha
keme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırılarak cetvelde muharrer meşruhat nazarı dikkate alın
mak suretile katî hesapta gösterilen rakamların kabule şayan olacağını arzeyleriz. 

Divanı Mu. Reisi 
Fuat 

Aza 
Basri 

Aza 
Fevzi 

D. 1. Reisi 
Faik 

Aza 
Ziya 

Aza 
Halit 

D. 2. Reisi 
Abidin 

Aza 
Müeyyet 

Aza 
Nazmı 

D. 3. Reisi 
H. Âlim 

Aza 
Refik 

Aza 
Emin Rifat 

D. 4. Reisi 
Seyfi 

Aza 
Kâmil 

Müddeiumumi 
M. Ali 

Aza 
Celil 

Aza 
M. thsaı 
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Fevkalâde bütçeye dair beyanname 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 senesi fevkalâde 
bütçesinin kati hesabı Nafıa vekâletinden gönderilmekle muhasibin Divanı muhasebatça tetkik ve mu
hakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırılarak cetvelde muharrer meşruhat nazarı dikkate alın
mak suretile kati hesapta gösterilen rakamların kabule şayan olacağını arzeyleriz. 

Divanı M. Reisi D. 1. Reisi D. 2. Reisi D. 3. Reisi D. 4. Reisi Aza Aza Aza 
Fuat Faik Âbidin H. Âlim Seyfi Celil Basri Ziya 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Fevzi Mücyyet Refik Kâmil 

Aza Aza Aza Aza Müddeiumumi 
M. İhsan Halit Nazmı Emin liifa M. Ali 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 senesi adi ve fev
kalâde bütçeleri hesabı katileri hakkında 1/123 numaralı kanun lâyihaları 

T. C. 
Başvekâlet 22-VI-1931 

Muamelât Müdürlüğü. 
Sayı: 6/1790 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 malî senesi adi ve 
fevkalâde hesabı katisi hakkında Nafıa vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
17 - VI -1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihaları esbabı muci-
besile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Anadolu - Bağdat demiryollarile Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 malî senesi 
(1 kânunusani 1927 - 31 mayıs 1928) hesabı katisine adt esbabı mucibe lâyihası 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 malî senesi (1 kâ
nunusani 1927 - 31 mayıs 1928 : 17 aylık) hesabı umumisi hesabı katî cetıvellerile birlikte merbutan 
arz ve takdim kılınmıştır. 

Anadolu - Bağdat demiryolları işletme müdüriyetinin 1927 senesi bütçesi Devlet demiryolları büt
çesinden ayrı olarak 1927 takvim senesine münhasır olmak üzere on iki aylık hidemat ve tahsisatı ih
tiva etmekte iken umumî idare bütçesinin Devlet bütçesine tevfikan mayısta başlayıp haziranda bit
mesine mukabil mezkûr işletme müdüriyeti bütçesinin kânunusanide başlayıp kânunuevvel nihayetinde 
bitmesi muamelâtı idariye ve hesabiyede bazı gûna müşkülâtı mucip olduğundan 1928 senesi bütçesi 
1 haziran 1928 tarihinden itibaren idarei umumiye bütçesile mütenazır olarak tanzim edilebilmesi 
için 1927 senesi bütçesinin 31 kânunuevvel 1927 tarih ve 1189 numaralı müzeyyel bir kanun ile beş 
aylık bir tahsisat ilâvesile mayıs 1928 gayesine kadar temdidine zaruret hâsıl olmuş ve bu sebeple 
1927 senesi devrei hesabiyemiz (1 kânunusani 1927 - 31 mayıs 1928 : on yedi aylık) muamelâtı ihtiva 
etmekte bulunmuştur. 

Anadolu - Bağdat demiryollarının 1927 senesi (on yedi aylık bütçesi) biri adi, diğeri fevkalâde 
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olmak üzere iki kısımdan mürekkep idi. Bu kısımlardan adi bütçe (10 883 110) lira olarak tayin 
edilmiştir. Varidat muhammenatı da merbut hesabı katinin (A) cetvelinde muharrer olduğu veçhile 
(15 441 664) lira olarak tahmin edilmiştir. Bu muhammenata nazaran hesabı katinin mezkûr cet
velinde murakkam (14 547 995) liradan ibaret olan hakikî varidat (893 669) lira kadar noksan tahsil 
edilmiş bulunması bütçenin on yedi aylığa iblâğı için senenin kısır ve nakliyatın az olduğu (kânunu
sani - mayıs) beş aylık muhammenatı (1 kânunusani - 31 kânunuevvel 1927) on iki aylık muhammena-
tın vasatisine göre hesap edilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

Tahsisata gelince: evvelce de arzedildiği veçhile mezkûr sene tahsisatı adiyesi merbut hesabı kati
nin (B) cetvelinde gösterildiği üzere (10 883 110) liradan ibarettir. Yine hesabı katinin mezkûr 
cetvelde murakkam hakikî masarifin heyeti umumiyesi (10 178 533) lira olup buna nazaran tahsi
sattan (704 577) liranın tasarruf edildiği anlaşılmıştır. 

Fevkalâde bütçe tahsilat ve tahsisatına gelince: 1927 senesi fevkalâde bütçe tahsisatı (3 000 000) 
lira tayin edilmiştir. Karşılığı da mezkûr sene varidatı fazlası olarak (3 &66 889) lira tahmin edil
mişti. Tahsilat yani varidat fazlası tahminin fevkinde zuhur ederek mezkûr miktar muhammenata 
mukabil (204 753) lira fazlasile (3 771 641) lira (91) kuruş olarak tahakkuk etmiştir. 

Buna mukabil mezkûr sene fevkalâde sarfiyatı (5 503 764) lira (54) kuruşa baliğ olmuş ve binaen
aleyh tahsisattan fazla kalan (23 190) lira (46) kuruşun imhası lâzımgelmekle mezkûr sene umumî 
muamelâtı için biri adi diğeri fevkalâde bütçemize ait iki kıta kanun lâyihası tanzim ve takdim kılın
mıştır. i i , . . 

Adi bütçe hesabı katisine dair Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Divanı muhasebat encümeni 27 • III - 1933 
Karar No. 30 

Esas No. 1/123, 3/194 
Yüksek Reisliğe 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 malî senesi âdi 
bütçesine ait hesabı katî hakkında Başvekâleti Celilenin 22 haziran 1931 tarih ve 6/179 numaralı 
tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatça hazırlanan mutabakat beyannamesi ile 
birlikte müzakere ve eetveller tetkik edildi. 

Hükümetçe teklif olunan kanun lâyihasile mutabakat beyannamesine bağlı cetvelde yazılı mu-
hassasat ve tediyat arasında bir fark olmamasına nazaran iptali lâzımgelen tahsisat bakiyesi 704 576 
lira 73 kuruştan ibaret olmak lâzımgelirken Hükümetçe teklif olunan lâyihanın üçüncü 
maddesinde bu miktarin sehven 407 576 liro 73 kuruş olarak gösterildiği ve mutabakat be
yannamesine merbut varidat cetveline nazaran hesabı katiye bağlı varidat cetvelinde noksan görü
nen 89 899 lira 68 kuruşun da fevkalâde bütçe sarfiyatı için yapılan kambiyo muamelelerinden hâsıl 
olan bu miktardaki kârın âdi bütçeye de varidat kay di lâzımgelirken yalnız fevkalâde bütçeye vaıl-
dat yazılmakla iktifa edilmiş olmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Bu sebeple lâyihanın birinci ve üçüncü maddelerindeki rakamlar düzeltilmiş olduğu gibi dördün
cü maddede yazılı hesaplar idare hesabı meyanmda Divanca tetkik edilmiş ve hesabı katî kanun lâyi
halarının bütçeye mütenazır olması için bu madde çıkarılmış ve diğer maddelerin ibarelerinde de ba
zı değişiklikler yapılmıştır. 

Bu suretle hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur efendim. 
Divanı M. E. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 

Konya Rize Yozgat Aksarak Ankara Çankırı tzmir 
Refik Ali Ahmet Avni Rıza Hasan Rifat Hüsnü 

Aza Aza Aza Aza 
Kayseri Kocaeli 

Osman 8%m 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
liman ve rıhtım idaresinin 1927 malî se
nesi (1 kânunusani 1927 - 31 mayıs 1928) 

hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1 —Anadolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 
malî senesi (1 kânunusani 1927 - 31 mayıs 1928) 
varidatı merbut (A) cetvelinde muharrer oldu
ğu veçhile (14 547 994) lira (99) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin malî senesi 
masarifi merbut (B) cetvelinde gösterildiği 
üzere (10 178 533) lira (27) kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarf edilmeyip (B) 
cetvelinin sütunu mahsusunda gösterilen 
(407 576) lira (73) kuruş muhassasat bakiyesi 
iptal edilmiştir. 

MADDE 4 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rrhtrm idaresinin mer
but (C, 1) ve E) cetvellerinde yazdı blânço, iş
letme ve kâr ve zarar hesapları tasdik olun
muştur. 

MADDE 5 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 6 — Bu kanunun icrasına Nafıa 
vekili memurdur. 

17 -VI -1931 

Bş V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

M İ V. 
Esat 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. tk. V. 
Hilmi M. Şeref 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENÎNÎN 
TADÎLt 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
liman ve rıhtım idaresinin 1927 malî senesi 
adi bütçesine ait hesabı kati kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1928 
malî senesi adi bütçesine ait umum varidatı 
bitişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere 
14 637 894 lira 67 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene »büt
çesi umum masarifi bitişik (B) cetvelinde gös
terildiği üzere 10 178 533 lira 27 kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1928 malî senesi 
içinde sarfedilemeyen ve (B) cetvelinde ayrı sü
tunda gösterilen 704 576 lira 73 kuruş iptal edil
miştir. 

MADDE 4 — işbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Nafıa vekili memurdur. 



F. 

1 

2 

3 
4 
5 

F. 

1 

2 
3 
4 

M. 

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

A - OETVELÎ 

Varidatın nevi 

Yolcu 
Ağırlık 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Tahmil ve ihraç 
Ardiye 
Kantariye 
Tatili edevat 
Zabıta cezası 
İşletme cezası 
Bedeli icar 
Eşcarı müsmire satışı 
Hasılatı mütenevvia 
Sıhhiye tevkifatı 
Derince limanı 
Palamar 
Rıhtım 
Tahmil ve ihraç 
Demir yolu ücreti 
Kantariye 
Ardiye 
Varidatı muhtelife 
Bedeli icar 
Su satışı 
Cerri sefain ve duba 
Elektirik satışı 

Muhassasatm nevi 

Maaşat, ücurat, yevmiyeler, 
aidat ve ikramiyeler 
İşletme masarifi 
Masarifi mütenevvia 
Sabıka düyunu 

Yekûn 

icarı 

Y e k û n 

B - CETVELİ 

Tahsisi 

Lira 

4 711 
6 045 

124 
2 

1 0 8 8 3 

it 

170 
940 
000 
000 

İ IO 

Muhammenat 

Lira 

3 500 000 
150 000 
330 000 

6 000 000 
61 000 

2 000 
26 000 
17 500 

3 800 
5 000 
2 600 
2 600 

61 500 
70 000 
68 000 
16 000 

154 000 
257 000 

46 500 
41 900 
22 900 

1 000 
22 500 
2 200 

10 000 
26 000 

10 9 0 0 0 0 0 

Tediyat 

Lira 

4 370 543 
5 687 "379 

118 812 
1 798 

10 178 533 

1 4 

K. 

4 
59 
42 
22 
2 7 

Tahsilat 

Lira 

4 907 706 
236 672 
601 421 

7 402 417 
98 755 

8 420 
42 902 
39 660 

4 818 
9 301 

10 823 
4 275 

238 066 
123 379 

93 733 
22 973 

219 859 
280 224 

58 343 
50 440 
57 712 

3 855 
26 160 
6 965 

19 983 
69 020 

6 3 7 8 9 4 

İptal olunan 
tahsisat 

Lira 

340 626 
358 560 

5 187 
201 

7 0 4 İ > 7 6 

K. 

14 
15 
79 
24 
79 
71 
28 
55 
53 
47 
78 
15 
74 
47 
81 
43 
86 
05 
03 
57 
61 
91 
25 
20 
29 
87 

6 7 

K. 

96 
41 
58 
78 

7 3 
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Fevkalâde bütçe hesabı katisine dair Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. muhasebat encümeni 

Karar No. 29 
Esas No. 1/123 3/194 

27 - III -1933 

Yüksek Reisliğe 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 malî senesi fevkalâ
de bütçesine ait hesabı katî hakkında Başvekâleti eelilenin 22 haziran 1931 tarih ve 6/179 numaralı 
tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatça hazırlanan mutabakat beyannamesi ile 
birlikte müzakere ve cetveller tetkik edildi. 

Mutabakat beyannamesi ile hesaibı katiye bağlı cetveller arasında bir fark olmadığı anlaşılmış ve 
kanun lâyihası yalnı>z ibarelerde bazı değişiklikler yapılmak suretile kabul edilmiştir. 

Bu suretle hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur efendim. 

)ivanı M. K. 
Konya 
Refik 

Aza 
izmir 

Hüsnü 

R e i s i M. M. 
Rize 
Ali 

Aza 
Kayseri 

Osman 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Avni 

Aza 
Kocaeli 

Sırrı 

Aza 
Aksaray 

Hiza 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Çankırı 

Rıfat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
liman ve rıhtım idaresinin 1927 malî senesi 
(1 kânunusani 1927 - 31 mayıs 1928) fevkalâde 

bütçesinin hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 
senesi (1 kânunusani 1927 - 31 mayıs 1928) fevka
lâde masarifi merbut (A) cetvelinde gösterildiği 
veçhile (5 503 764) lira (54) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin varidat faz
lasından 1927 fevkalâde bütçe sarfiyatına karşılık 
olan mebaliğ merbut (B) cetvelinde yazılı olduğu 
veçhile (3 861 541) lira (59) kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarfedilemeyip (A) 
cetvelinin sütunu mahsusunda gösterilen (23 190) 
lira (46) kuruş muhassasat bakiyesi imha edil
miştir , 

MADDE 4 — Bu kanun 
muteberdir . 

neşri tarihinden 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜME
NİNİN TADİLİ 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
liman ve. rıhtım idaresinin 1927 malî senesi fev

kalâde bütçe hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Anadolu - Bağdat demiryolla
rı ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1927 
malî senesi fevkalâde bütçe masarifi bitişik (A) 
cetvelinde gösterildiği veçhile 5 503 764 lira 54 
kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene fev
kalâde bütçe varidatı bitişik (B) cetvelinde gös
terildiği üzere 3 861 541 lira 59 kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1927 senesi içinde 
sarfolunmayan ve (A) cetvelinde ayrı sütunda 
gösterilen 23 190 lira 46 kuruş iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — işbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 
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MADDE 5 

kili memurdur. 
Bu kanunun icrasına Nafıa ve-

17 

B*. V 
İsmet 

Ad. V. 
Yusuf Kemal Zekât 

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

Na. V. Ik. V. 
Hilmi M. Şeref 

VI - 1931 

M. M. V. Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V . 
Esat 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

Fevkalâde bütçe masarifi 

A - CETVELİ 

Muhassasat 
Lira 

5 526 955 

B - CETVELİ 

Sarfiyat 
Lira 

5 503 764 

Muhammenat 

K. 

54 

Sarfolunamayıp 
iptal olunan 
muhassasat 

Lira K. 

23 190 46 

Tahsilat 

Lira K. 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
ilman ve rıhtım idaresinin fazlai varidatı 

Lira K. 

3 861 541 59 3 861 541 59 

\>m<{ 





Sıra No 96 
1932 senesi muvazenei umumiye kanununa müzeyyel 

1/537 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 2 - III - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/567 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1932 malî senesi bütçe kanununa zeylen hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 1 - I I I - 1933 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurla
rına sunulmuştur efendim. 

* Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Altı adet Ford kamyonu, Gümrük muhafaza umum kumandanlığı teşkilâtı dahilinde ve cenup 
mmtakasmda Payas ile Hızılsuyu arasında kaçakçıları takip ve tenkil işlerinde kullanılacaktır. 

Üç büyük motor veya balıkçı gemisi ve on adet motorlu sandal, İstanbul ve İzmir limanlarında ge
mileri kontrol işlerinde çalıştırılacaktır. 1296 numaralı nakil vasıtaları kanununun üçüncü maddesi 
bu kabîl vasıtaların hususî kanunla veya bütçeye bağlanacak kadroda gösterilerek alınmasını emret
miştir. Bunun için bu kanun lâyihasının teklifine zaruret hâsıl olmuştur. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1932 malı senesi bütçe kanununa eklenecek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî senesi bütçe kanununa bağlı (D) cetvelindeki nakil vasıtaları kadrosunun 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti kısmına (6) adet ford kamyonu, (3) adet büyük motor veya balıkçı 
gemisi ve on adet motorlu sandal ilâve olunmuştur. 

MADDÎ5 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri me

murdur. 
1 - III - 1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Hilmi Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 26-111-1933 

M. No. 73 
Esas No, 1/537 

Yüksek Reisliğe 

19^2 malî senesi muvazenei umumiye kanununa zeylen tanzim olunup Başvekâletin 2 - I I I -1932 ta
rih ve 6/567 numaralı tezkeresile gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale edilmekle Gümrük 
ve inhisariar vekili Ali Rana Bey hazır olduğu halde tetkik ve mütalea edildi. 

Vekil beyin encümene vermiş olduğu izahata nazaran Gümrük muhafaza umum kumandanlığı 
için yeniden mubayaa edilecek olan kara ve deniz takip vasıtalarının mubayaa bedeli olarak 1932 
bütçesile kabul edilen 300 000 liralık tahsisattan, alınacak nakil vasıtaları kadrosunun 1296 numa
ralı kanunun 3 üncü maddesi »hükmüne tevfikan bütçeye raptedilmediği cihetle Divanı muhasebat
ça İni iş için sarfiyat yapılmasına müsaade edilmediği ve bu sebeple bu kanun lâyihasının tanzimine 
mecburiyet 'hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 

Filhakika resmî dairelerde bulundurulabilecek nakil vasıtaları hakkındaki 1296 numaralı kanunun 
3 üncü maddesinde dairelerde bulundurulacak nakil vasıtaları nevi ve miktarlarının ya kavanini 
mahsusa ile veya her sene 'bütçelerine raptolunacak kadrolarla tayin edileceği gösterilmekte ise de 
kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun tamamii tatbikini temin etmek üzere 1932 Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti bütçesinin müzakeresi esnasında dairesince nevi ve miktarları ile fiatlan ve 
sair masrafları tesbit edilmek suretile mubayaasına lüzum gösterilen kara ve deniz takip vasıtaları 
için istenilen 718 900 liralık tahsisata mukabil ihtiyaç haddinin asgarisi olarak ve malî vaziyetin 
de müsaadesi nazarı dikkate alınarak ancak 300 000 liralık bir tahsisat verilebilmiş ve bu tahsisat 
dahilinde alınacak takip vasıtaları nevi ve miktarlarının bütçenin tanzimi esnasında tesbiti 
mümkün olamıyacağı cihetle tatbikatta müşkülâta tesadüf edilmemesini temin için bu tahsisat 
1932 Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesinde bu işler için mevcut daimî fasıllardan başka ola
rak ( Yeniden mubayaa edilecek kara ve deniz vesıtalarının mubayaa bedeli ile işletme masrafı 
ve müstahdemleri ücreti ) namı altında müstakillen açılan 279 numaralı fasla vazedilmiş ve müs
tahdemlerine ait kadro tanzimi salâhiyeti dahi muvazenei umumiye kanununun 6 ncı maddesine 
merbut cetvel ile îera Vekilleri Heyetinin salâhiyetine bırakılmıştır. 

Esasen muvazenei umumiye kanununa merbut bütçelerde yazılı fasıl ve madde unvanları ka
nun hüküm ve kuvvetinde olduğundan bu itibarla muayyen bir iş için açılan mezkûr 279 uncu 
fasla konulan tahsisat ile unvanının ihtiva ettiği hüküm kanunu mahsus mahiyetinde olduğundan 
1932 malî senesi zarfında alınacak nakil vasıtaları kadrosunun bütçeye raptı zımnında bir kanun 
tedvinine lüzum olmadığına karar verilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzoluııur. 

Reis Kâ. 
Gümüşane Tokat Aksaray Çorum İsparta Erzurum Giresun İstanbul 
/ / . Fehmi A. Süreyya Mustafa Mükerrem Âsim Kâzım Sadettin 

Elâziz Kayseri Sivas Yozgat 
//. Tahsin A. Hilmi M. Remzi S. Sırrı 



Sıra No 95 
Evkaf umum müdürlüğünün 1928 senesi hesabı katisine 
mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakk
ında 3/213 numaralı Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile 
Evkaf umum müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi hakkın

da 1/361 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası 

Evkaf umum müdürlüğünün 1928 senesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında 3/213 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

T.C. 
Divanı muhasebat 27 - VI - 1932 

V. 25226 
H. 61 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Evkaf umum müdürlüğünün 1928 malî senesi katî hesabına müteallik olarak tanzim edilen mu
tabakat beyannamesinin müteferri cetvellerile birlikte leffen takdim kılmmış olduğu arzolunur 
efendim, 

D. M. Reisi 
Fuat 

Beyanname 

Evkaf umum müdürlüğünün 1928 malî senesi katî hesabı Başvekâleti celileden gönderilmekle muha
siplerin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesaplarile karşılaştınlarak görülen 
fark ve sebepleri merbut cetvellerde arz ve izah edilmiştir. 

Yalnız Bolu hükümet konağı yangınında evkaf idaresine ait evrak ile defterlerin de yanmış olması 
hasebile varidat; tahakkukat ve tahsilâtına ait evrakın tamamen ve 2474 lira 70 kuruşluk sarfiyatına 
ait evrakın da tetkik ve tevsiki mümkün olamamıştır. 

Arzolunan cihetler nazarı dikkate alınmak üzere hesabı katide gösterilen rakamların kabule şayan 
olduğunu arzeyleriz. 

Divanı M. Reisi D. 1. Reisi 
Fuat 

Aza 
Celil 

Aza, 
Emin Rifat 

Faik 

Aza Aza 
Refik Kâmü 

Müddeiumumi 
M. Ali 

D. 2. Reisi 
Abidin 

Aza 
Müeyyet 

D. 
H 

-

3. Reisi 
r. Âlim 

Aza 
Fevzi 

• < ; . • - . 

D. 4. Reisi 
Seyfi 

Aza 
M. İhsan 

> > 
' ' ' 

Aza 
Ziya 

Aza 
Halit 

i 

Aza 
Basri 

Aza 
Nazmi 
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Evkaf umum müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi hakkında 1/361 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 22 - V - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sa/yı: 6/1333 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Evkaf umum müdürlüğünün 1928 malî senesi hesabı katisi baklanda hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 16 - V - 1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe 
ve cotvelle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
îsmet 

Evkaf umum müdürlüğünün 1928 malî senesi hesabı katî esbabı mucibe lâyihası 

Varidat 

Evkaf umum müdürlüğünün 1928 malî senesi hesabı katisi tanzim ve leffen takdim kılınmıştır. 
Bu sene zarfında varidatı umumiye tahsilatı (2 519 492) lira (57) kuruşa baliğ olmuş olup 

bu miktar bütçedeki (3 489 000) lira mııhammenata nazaran yüzde 72 derecesinde görülmekte 
ise de ferağ ve intikal hasılatının Evkaf bütçesinden kaldırılmasile buna mukabil muvazenei 
umumiyedeıı yardım olarak varidat bütçesinin ikinci faslının birinci maddesine dahil olup bazı 
esbap dolayısile 1929 senesine devredilen (400 000) lira muhammenattan. hariç bırakıldığı takdir-
de emvali saire tahsilatının muhammenata nisbetinin yüzde 81 derecesinde olduğu anlaşılır ve 
1928 senesinde memleketin bir çok aksamında hükümferma olan kuraklık dolayısile hâsıl olan 
buhranı iktisadî nazarı dikkate alınınca 81 derecesindeki tahsilat nisbetinin şayanı istisgar gö-
rülemiyeceği ümit olunur. 

Tahsilatın tahakkukat nisbetine gelince: Buradaki fark daha ziyade bakayada görülmektedir. 
Bakaya tahakkukatının meşrutiyet devrinden beri devren gelmekte olan mühim bir kısmı aşar 

bedelâtı bakayasile ferağ ve intikal hasılatı, deva iri resmiye mukataa ve icarlarından terekküp 
eden -Maliyedeki matlubatı vakfiyedir. Tahsilleri Maliye bütçesine tahsisat vazına mütevakkıf 
olduğundan bu paralar tahsil edilememekte ve bakaya tahsilatının tahakkukata nazaran irae et
tiği nisbet te bu cihet mühim bir âmil bulunmaktadır. 

Keza evkaf varidatının vergi ve teklif mahiyetinde olmaması ve tahsilatının kuvvei müeyyedesi 
ancak memurların sayü gayretlerinden ibaret bulunması da tahsilatın kâfi dereceye iblâğına mâni 
teşkil etmektedir. 

Masraf 

1928 malî senesi sarfiyatı ( 3 366 096 ) lira (62) kuruş olup 1387 ve 1448 numaralı kanunlarla alı
nan (162:387) lira tahsisatı munzamına ile (3 648 217) liraya baliğ olan ınuhassasa.tı unıumiyeye nis
bet edildiğinde sarfiyatın yek nazarda muhasşasatı uınuıniyenin yüzde 92 si derecesinde olduğu görü
lürse de bütçenin 35,inci faslına mevzu (600 000) liradan (503 800) lira, varidat kısmmda arzedilen 
maliyedeki matlubatı vakfiye ile mahsup edilmek üzere maliyeye verilmeyip bütçe emanatma alına
rak 1929 senesine devredilmiş olduğuna göre sarfiyattan bu miktar hariç tutulduğu takdirde sarfiyat 
nisbetinin yüzde 78 derecesinde olduğu anlaşılır. 

Hesabı katinin müfredat cetvelleri de raptediliiğine göre varidat ve masraf hakkında bu izaha
tın arzile iktifa olunur. 

Buraya kadar olan maruzatımız bütçeye dahil varidat ve masraf hakkmda olup kanunu, mahsus-
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lan mucibince fevkalâde tahsisat kaydi ve o suretle sarfı lâzımgelen icarei vahideli mahaller ile 
müsteğnaanha hayrat satış ibedelâtı hesabından geçen seneden devredilen mebaliğ ile beraber ıbu he
sap 1928 malî senesinde (388 510) lira (89) kuruş gösterilmekte olup bunlardan bu sene zarfmda 
(336 002) lira (92) kuruş sarfedilmiş ve müteİKikt (52 507)'lira (97) kuruş, 1929 malî senesine dovro-
lımmuştur. 

Kanun lâyihasına gelince: 
Birinci, ikinci ve üçüncü maddeler takdim edilen merbut cetvellere ve kanunen muayyen olan şe

killere göre tanzim edilmiş ve dördüncü madde 1929 malî senesine devredilen satış bedelâtmı irae et
mekte bulunmuştur efendim. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. Ii. M. M. 
Di. Muhasebat encümeni 27 - III - 1933 

Karar No. 28 
Esas No. 1/161, 3/213 

Yüksek Reisliğe 

Evkaf umum müdürlüğünün 1928 malî senesi katî hesabı hakkında Başvekâleti celilenin 22 mayıs 
1932 tarihli ve 6/1333 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatça hazır
lanan mutabakat beyannamesi ile birlikte müzakere ve cetveller tetkik olundu. 

Mutabakat beyannamesine bağlı cetvele nazaran hesabı katî masraf cetvelinin muhassasat kısmında 
637 873 lira 95 kuruş ve tediyat kısmında 4 395 lira 95 kuruş noksanlık mevcuttur. Muhassasatta-
ki 637 873 lira 95 kuruş farktan 189 918 lira 82 kuruşu 1927 senesi hesabı katisine nazaran satılan 
icarei vahideli mallar bedelinden ve müstağnii anha evkaf hasılatından 1928 senesine devrolunan ve 
402 509 lira 4 kuruşu satılan icarei vahideli mallar bedeli ve müstağnii anha evkaf hasılatı olarak 
1928 senesinde irat kaydolunan ve 45 446 lira 9 kuruşu tekaüt ve eytam ve eramil maaşatma tedi
ye olunan mebaliğ olup aynen muhassasat olarak gösterilmesi lâzım iken dairesince tahsisat olarak 
gösterilmemesinden ve tediyattaki 4 395 lira 95 kuruş farkın da mutabakat beyannamesine bağlı mas
raf cetvelinde yazılı şerhlere nazaran hesabı katiye ithali lâzımgelen mebaliğin açıkta bırakılmış ve 
açıkta bırakılması icap eden mebaliğin hesaba alınmış olmasından ileri geldiği ve bundan başka fasıl
lar arasında 348 lira fark olup bunun da muhasipliklerce Divana ve dairesine gönderilen cetvellerde 
bu paranın başka, başka fasıllarda gösterilmiş olmasından neşet eylediği anlaşılmıştır. Encümence mu
vafık görülen bu sebeplerden dolayı kanun lâyihasının birinci maddesi ve onun mütemmimi olan 4 nu
maralı cetvel tadilen kabul olunmuştur. 

Bağlı varidat cetvelinin tahakkukat ve tahsilatında görünen farkın da mutabakat beyanna
mesine bağlı varidat cetvelindeki meşruhata nazaran tahakkukat ve tahsilata ilâvesi lâzımgelen 
paraların hesabı katiye alınmamış ve tahakkukat ve tahsilattan çıkarılması icap eden mebaliğin 
hesaba alınmış ve bazı muhasipliklerin varidat ve tahsilatının hesabı katiye noksan ve fazla it
hal edilmesinden ileri geldiği tebeyyün etmiştir. Bu sebeple lâyihanın 1, 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı rakamlar mutabakat beyannamesine bağlı cetvellere göre tashih edilmiş ve kanunun neş
ri tarihinden muteber olduğunu göstermek maksadile beşinci madde kaleme alınıp lâyihanın be
şinci maddesinin numarası da altıncı madde olarak değiştirilmiştir. 

Bu suretle hazırlanan kanun lâyihası Heyeti Umumiyenin yüksek tasvibine arzolunur. 
v. 

Di. M. E. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Konya Rize Yozgat Aksaray Ankara Çankırı îzmir Keyseri Kocaeli 
Refik Ali Ahmet Avni Rira Hasan Rifat Hüsnü Osman Sırrı 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Evkaf umum müdürlüğünün 1928 malî senesi 
hesabi katî kanım lâyihası 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1928 malî senesi masarifi merbut (4) numaralı 
masraf hesabı katî cetvelinde gösterildiği üzere 
(3 366 096) lira (62) kuruştur. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1928 malî senesi varidatı merbut (2) numaralı 
varidat hesabı katî cetvelinde gösterildiği üzere 
(2 519 492) lira (57) kuruştur. 

MADDE 3 — Merbut (4) numaralı cetvelde 
yazıldığı üzere faslı mahsusla beraber sarfolun-
mayan tahsisat bakiyesi (327 481) lira (18) ku
ruştur. 

MADDE 4 — icarei vahideli mahaller satış 
bedelâtı hesabından 1928 malî senesinde gayriez-
sarf (39 166 ) lira (95) kuruş ve müstagna anha 
mahaller satış bedelâtından gayriezsarf (13 341) 

'lira (2) kuruş 1929 malî senesine devredilmiştir. 

MADDE 5 — İşbu kanunun icrasına Başvekil 
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. Büstü Af. Abdülhalik Esat 

Na. V. îk. V. S. İ. M. V. 
Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

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

Evkaf umum müdürlüğünün 1928 malî senesi 
hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1928 senesi umum masarifi bağlı (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere 3 706 495 lira 49 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün ayni sene 
umum varidatı bağlı (B) cetvelinde gösterildiği 
üzere (2 921 809) lira (79) kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1928 senesi 
içinde sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayrı bir 
sütunda gösterilen (325 630) lira (38) kuruş 
iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — (A) cetvelinin sütunu mahsu
sunda gösterildiği üzere 1929 senesine devri 
meşrut tahsisat miktarı (253 965) lira (8) ku
ruştur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Başvekil memurdur. 



F. Muhassasatın nevi 

1 Merkez maaşatı 
2 Merkez ücuratı 
3 Vilâyat memurin maaşatı 
4 Ücurat 
5 Tahsisatı fevkalâde 
6 Uzaklık ve pahalılık zammı 
7 Tahsisatı maktua 
8 İhtisas ücreti 
9 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

10 » levazımı 
11 » müteferrikası 
12 » ikramiyesi 
13 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
14 » levazımı 
15 » müteferrikası 
16 » ikramiyesi 
17 Masarifi mütenevvia 
18 Harcırah 
1Q Resmî telefon masarifi 
20 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
21 Dahilî resmî telgraf ücreti 
22 Masarifi muhakeme 
23 Akaratı vakfiye masrafı 
24 Orman ve zeytinlikler ve arazii vakfiye masrafı 

^ 5 Zeytinlikler için celp olunacak ecnebi mütehassıs 
ile tesis olunacak zeytin fidanlığının bedel ve 
masarifi 

26 Müzayede ve ihale heyetleri huzur ücreti 
27 İnşaat ve tamirat ve mubayaat 

(A) CETVELİ 

Muhassasat 
Lira İC 
64 308 
26 920 
114 282 
83 560 
350 000 
35 000 

500 
18 360 
4 500 
7 500 
11 000 
7 500 
7 500 
12 000 
12 750 
4 000 
57 500 
38 000 

400 
750 

3 000 
3O5I00O 
210 000 
80 000 

25 000 
3 000 

912 500 

Sarfiyat 
Lira 
59 915 
23 617 
102 938 
76 102 
339 821 
30 933 

500 
13 148 
4 495 
5 289 
10 613 
7 262 
5 064 
8 127 
8 016 
3 854 
51 451 
32 361 

271 
464 

1 726 
281 554 
185 237 
69 774 

0 
2 309 

822 788 

6 
9 
3 
6 
5 
8 

3 

3 
4 
5 
4 
0 

8 
9 
9 

6 

6 
8 



F. Muhassasatın nevi 
j,b Tahrir masrafı 
29 Muavenet 
30 Avrupa harcırahı 
31 Oureba hastanesi masarifi umumiyesi 
32 Evkaf matbaası masarifi 
33 İmaretler 
34 Maaşatı zatiye 

.3 5 Diyanet işleri riyasetine ve Maarif vekâletine devre
dilen müessesatın maaş ve masarifi mukabili olarak 
maktuan Hazinei maliyeye verilecek olan 

36 788 numaralı kanunun tatbik masrafı 
37 Oeçen sene düyunu 
38 Düyunu müdevvere 
39 1927 senesinde tahakkuk edip tertibi mahsusunda 

karşılığı bulunmayan lâzımüttediye düyun 
F. M. Tekaüt ve eytam maaşları 

» İcarei vahideli akar, arazi ve saire bedeli 
» Müstağniianha evkafın satış bedeli 

Yekûn 

Muhassasat 

Lira 
23 000 

360 000 
7 500 

110 000 
29 500 
5 000 
35 000 

600 000 
6 000 
25 000 
50 000 

2 387 
45 446 
549 355 
43 072 

K. 

09 
82 
04 

Sarfiyat 

Lira 
18 528 

330 855 
0 

109 651 
27 479 
4 998 

27 645 

600 009 
3 448 
21 531 
29 306 

1 497 
45 446 

323 068 
15 394 

5 

7 

8 

6 
0 
4 
3 

4 286 090 95 3 706 495 4 



Mahsus 
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B - CETVELİ 

Muhammenat Tahsilat 

1 i Icarat 
2 İcarei müeccele ve tevsii intikal ruhsatiyesi 
3 Mukataa 
4 Müddeti mahlûle kirası 

2 1 Muvazenei umumiyeden yardım 
2 Evkafı mülhaka varidatından alınacak 

hakkı murakabe karşılığı 
3 Maa rüsum ve saire mahlûl müeccelatı 
4 Orman ve zeytinliklerle arazi ve maadin 

hasılatı 
5 Varidatı mütenevvia 
6 Nükudu mevkufe^neması 

3 Sinini sabıka bakayası 
Faslı Aidatı tekaüdiye 

F. M. Varidatın nevi Lira Lira K. 

icarei vahideli mahaller satış bedeli 
Müstağni i anha evkaf hasılatı 

Yekûn 3 489 000 2 921 809 79 

1 215 000 
550 000 
80 000 
5 000 

400 000 

82 000 
250 000 

275 000 
132 000 
40 000 
460 000 

0 

0 
0 

1 015 
271 
56 
1 

24 
100 

154 
229 
25 
626 
12 

376 
25 

482 
853 
801 
343 
0 

896 
849 

167 
563 
628 
393 
322 

779 
729 

47 
04 
12 
57 

25 
05 

03 
47 
56 
57 
62 

16 
88 





Sıra No 99 
Hükümetçe verilmiş olan imtiyazlara müteallik mukavele
lerde yazıh vergi ve resim muafiyetlerinin meriyeti hakkında 
I 501 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümen

leri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 12-1-1933 
Sayı: 6/127 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Teşkilâtı Esasiye kanununun meriyete girdiği 20 nisan 340 tarihinden 2025 sayılı kanunun 
meriyetine kadar Hükümetçe verilmiş imtiyazlara müteallik mukavelelerdeki vergi ve resim 
muafiyetlerinin muteber tutulması hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 9/1/1933 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiie 
birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hakkındaki 10 haziran 326 tarihli kanun hüküm

lerine istinaden Hükümet tarafından verilmiş olan imtiyazlara müteallik mukavelenamelerle 
imtiyaz sahiplerine bazı vergi ve resim muafiyetleri verilmekte idi. Ancak zikrolunan bazı 
maddeler tezyiline ve bu kanunun bazı maddelerinin ilgasına dair Hükümetçe tertip edilen 
lâyihai kanuniye B. M. Meclisince kabul edilerek iktisabı kanuniyet etmiş bulunmaktadır. 
28-VI-932 tarih ve 2025 numaralı olan bu kanun mucibince bundan böyle Hükümetçe akte-
dilecek imtiyaz mukavelelerinde imtiyaz sahiplerine verilecek her nevi resim ve vergi muafiyet
lerinin daha evvel B. M. Meclisinin tasvibine iktiran etmiş bulunması esastır. 

Binaenaleyh Hükümetçe vergi ve resim muafiyetini ihtiva edip fakat bir kanunu mahsusa 
istinat etmemekte olan mukavelelerin de bundan böyle verilecek olanlar gibi bir kanuna 
istinat ettirilmesi lüzumlu mülâhaza edilerek yukarıda zikrolunan 2025 numaralı kanuna 
zeylen merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 
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Nafıa encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Nafıa encümeni 19 - 111 - 19SS 
Kanar No. 7 
Esas No.. î/501 

Yüksek Reisliğe 

Teşkilâtı esasiye kanununun meriyete girdiği 20 - IV -1340 tarihinden 2025 sayılı kanunun 
"meriyeftine kadar Hükümetçe verilmiş olan imtiyazlara müteallik mukavelenamelerdeki vergi ve 
resim muafiyetlerinin muteber tutulması hakkında Başvekâleti Celileden gönderilip encümenimize 
havale ıbuyurulmuş olan 1593 numaralı ve 12-1-1933 tarihli kanun lâyihası Nafıa ve Maliye ve* 
killeri beyefendilerin ıhuzurile tetkik ve müzakere olundu: 

2025 sayılı kanun 10 haziran 326 tarih ve 108 numaralı ınenafii umumiyeye müteallik imtiya
zat hakkındaki kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddelerini ilga etmiştir-. Fakat teşkilâtı esasiye kanu
nunun meriyete girdiği tarihle 2025 sayrlı kanunun neşri arasındaki müddet zarfmda Hükümet 
tarafından menafi i umumiyeye müteallik imtiyaza! hakkındaki kanuna istinaden muhtelif şir
ketlere imtiyazlar verilmiştir. (2025) sayılı kanun, imtiyazat kanununun yalnız iki maddesini 
ilga ettiğine göre nıeakûr kanunun mevaddı sairesi ahkâmı caridir ve Hükümetin Meclisçe de 
tanınmış olan mezkûr kanuna tevfikan imtiyazat vermiş olması da doğrudur. Ancak mezkûr im
tiyazların da 2025 numaralı kanuna uydurularak bütün imtiyazların muamelâtı tasfiye edilmiş 
olmak üzere bu kanunun tanzim edildiği anlaşıldı. Binaenaleyh 2025 numaralı kanunu, esas ka
nun olarak tutmak.için buna bir zeyl ilâvesinden ise 'başlı başına bir kanun yapılması daha muva
fık görülmüştür. 

( Bazı şirketlerin muhtelif vergi ve resimlerden muafiyeti hakkında kanun ) adını verdiğimiz 
lâyihai kanuniye aşağıdaki şekle konulmuştur: 

Madde 1 — Teşkilâtı esasiye kanunu meriyet mevkiine girdiği 20 nisan 1340 tarihinden iti
baren 28 - VI -1932 tarih ve 2025 numaralı kanunun neşri tarihine kadar geçen devre zarfında 
Hükümetçe verilen aşağıdaki cetvelde yazılı imtiyaz mukavelelerindeki vergi ve resim muafiyet
leri gerek yukarıda zikrolunan devre zarfında ve gerek bundan sonra mukavelelerin devam müd-
detince meri ve muteberdir. 

Diğer mevaddı aynen .kabul olunarak Yüksek Reisliğe arz ve takdim kdmdı. 

Nafıa E. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Samsun Erzincan Mersin Tekirdağ Eskişehir 
JCtem, A. Samih S. Fikri M. Raşim Ahmet 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

28 - VI - Î932 tarih ve 202") -numaralı kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası 

1 — Teşkilâtı esasiye kanununun meriyet 
mevkiine girdiği 20 nisan 1340 tarihinden itiba
ren 28 - Vİ - 1932 tarih ve 2025 numaralı kanu
nun neşri tarihine kadar geçen devre zarfında 
Hükümetçe verilmiş olan imtiyazlara müteallik 
mukavelenamelerde yazılı vergi ve resim mua-
fiy etleri gerek yukarıda zikrolunan devre zar
fında ve gerek bundan sonra da mukavelelerin 
devamı müddetinee meri ve muteberdir. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Ve
killeri memurdur. 

9 - I - 1933 
Bş.V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
tsme.t, Yusuf Kemal Zakâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü M. AbdülhaUk Dr. Reşit Galip ffilmi 

İk. V. S. İ. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanunu meri
yet mevkiine girdiği 20 nisan 1340 tarihinden 
itibaren 28 - VI - 1932 tarih ve 2025 numaralı 
kanunun neşri tarihine kadar geçen devre zar
fında Hükümetçe verilen aşağıdaki cetvelde ya
zılı imtiyaz mukavelelerindeki vergi ve resim 
muafiyetleri gerek yukarıda zikrolunan devre zar
fında ve gerek bundan sonra mukavelelerin devam 
müddetinee meri ve muteberdir. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen . 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 
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Samsun şehri su ve elektrik imtiyazı teşkilâtı esasiye kanununun meriyete vazından mukaddem 1 ni
san 1339 tarihli mukavelename ile belediyeye verilmiş olması dolayvsile mezkûr mukavelename hüküm
lerinden olan muafiyet meselesi işbu cetvelde gösterilmemiştir. 
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Şirketin ismi Mukavele ts Z 
tarihi ^ -£ 

İstanbul Anadolu cihe- 20 nisan 1931 7 
ti elektrik tesisatının 
İstanbul elektrik şir
ketine devri mukave
lenamesi. 

Üsküdar ve havalisi 22 temmuz 1929 11 
halle tramvayları. 

İzmir elektrik ve tranv- 17 mart 1841 13 
vay. 

(Vlcmiş su ve elektrik. 22 mayıs 19126 17 

Maddenin ayni 

18 eylül 1340 tarihli şartname mucibince elektrik 
ve havagazı şirketine elektrik tevziine müteallik 
olarak hariçten eelbedeceği malzeme için bah
şedilmiş olan gümrük muafiyeti, Anadolu ci-
hetile Adalara yapılacak şebeke tevsiatı için 
(elektrik muadditler hariç olmak üzere) hariçten 
celbedilecek malzemenin faturalara müstenit be
del ve kıymeti maktuan tayin edilmiş bulunan 
(750 000) yekûnunu dolduruncaya kadar, meri 
ve muteber olacaktır. 

Tramvay ile müştemilatının tesisatı iptidaiye 
ve ameliyatı tevsi iyesine ait malzeme ve her sı
nıftan arabalar ve tesis olunan ve atide tesis 
olunması iktiza eyleyen kuvvei elektrikiye istih
saline mahsus fabrikalara muktazi bilcümle eşya 
ve edevat gümrük rüsumundan muaf tutulacak
tır. Tramvay hatlarının müddeti imtiyaziye zar
fında ara//i ve sermayesile alât ve edevat ve ihti
yat akçesi ve tramvaylar ile müştemilâtı üzerin*1 

Hükümete ait bir gîma rüsum ve tekâlife tabi ol
mayacaktır. 

Şirketin mukavelesi mucibince inşasına mecbur 
olduğu tesisatı iptidaiyesi için lâzım olup Tür
kiye dahil ve haricinden celp ve mubayaa edece
ği bilcümle eşya ve malzeme bir defaya mahsus 
olmak üzere gümrük resmile rüsumu dahiliye
den muaftır. Şirketin sermayesi üzerine hiç bir 
vergi tarholunmayacaktıi'. 

Tesisat ve inşaatı iptidaiye ve tevsian ilâve olu
nacak aksam için bir defalık olmak: üzere gerek 
dahil ve gerek hariçten mubayaa ve celp edile
cek taş, kum, kireç, ahşap, çimento, demir, çelik, 
elektrik, esas tevziat nâkilleri, demir ve çelik 
font boruları, elektrik türbin, motor ve dinamo
ları, mübeddileler gibi bir çok malzeme, alât ve 
edevat, makineler rüsumu dahiliyeden ve gümrük 
resminden muaftır. 
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Şirketin ismi Mukavele *S .2 Maddenin ayni 
tarihi g t 

Adana elektrik. 3 Kâ. Sa. 1929 22 

Beynelmilel tayyare şir- 17 ağustos 1341 8 
keti Ruhsatname 

Aeroesperesso tayyare 18 eylül 1341 9 
şirketi Ruhsatname 

Konya elektrik şirketi 7 ağustos 1340 41 
Şartname 

Trabzon elektrik şirketi 8 Kâ. S. 1341 49 
Şartname 

Mezkûr şirketle münaıkit 22 teşrinisani 1331 ta
rihli şartname! esasiyenin 69 uncu maddesinde 
verilen muafiyete 3 kânunusani 1929 tarihli mu
kavelenamenin 22 inci maddesile ilâve yapılmış
t ır : 

Madde 22 — 69 uncu maddede mevzubahs olan 
muafiyetin tevsiat için celbedilecek bir nevi 
malzeme hakkında da cari olması kabul edil
miştir. 

Şirketin 5 inci madde mucibince iddihar etmek 
mecburiyetinde bulunduğu yedek aletlerle tayya
releri gümrük resminden muaftır. 

5 inci madde ile vaki olan taahhüdatı ita emrinde 
hakikî imkânı fili ve iktisadî temin etmek için 
Türkiye Hükıımeti şirkete muafiyeti âtiyeyi balı-
şeyler: 
Şirketin tayyareleri ve 5 inci madde mucibince 
iddihar etmeğe mecbur olduğu yedek aksamı güm
rükten muaftır. 

Tesisatı iptidaiye İçin muktazi olup sahibi imti
yazın memaliki ecnebiyeden celbedeceği ta$, ah-
şah, maadin ve mahrukat ilâahiri gibi malzeme ile 
alât ve edevat gümrük resminden istisna edilecek
tir. Müddeti imtiyaz zarfında gerek imalât ile 
bunları müesses bulunduğu arazi ve varidatı üze* 
rine hiç bir vergi tarholünmayacaktır. Sahibi 
imtiyaz tarafından inşa edilip işletme muamelâtı
na ait bulunan bilcümle mebani müessesatı ve 
şirketin umum memurin ve müstahdemini halen 
mevkii tatbikte bulunan ve âtiyen mevkii icra
ya vazedilecek olan bilcümle rüsuma tâbi ola
caktır. 

Tesisatı iptidaiye için muktazi olup müteahhidin 
hariçten veya dahilden celp ve tedarik eyleyeceği 
taş, ahşap, maadin ve mahrukat ve ilâahiri gibi 
malzeme ile alât ve edevat halen ve âtiyen güm
rük resmile sair her nevi tekâliften ve her gûna 
rüsumu mahalliyeden istisna edilecektir. Müddeti 
imtiyaz zarfında gerek imalât ile bunların müesses 
bulunduğu arazi ve gerek bizzat imtiyaz varidatı 
üzerine hiç bir vergi ve resim tarholunmayacajk-
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Şirketin ismi Mukavele "S S 
tarihi g +j 

Malatya elektrik şirketi 10 haziran 1926 44 
Mukavele 

Antalya elektirik şir- 8 Teşrin E. 1341 33 
Keti Şartname 

Maddenin ayni 

tır. Sahibi imtiyaz tarafından inşa edilip işletme 
muamelâtına ait bulunmayan bilcümle mebani ve 
müessesat ve şirketin umum memurin ve müstah
demini halen mevkii tatbikte bulunan ve âtiyen 
mevkii icraya vazedilecek olan bilcümle rüsuma 
tâbi olacaktır. Atiyen bir kanunu cedit ile kud
reti elıektrikiyeye doğrudan doğruya veya dolayı-
sile bir resim vazolunursa resmi mezkûr müsteh
likler tarafından ita olunacaktır, 

Tesisatı iptidaiye için muktaasi olup sahibi inıti* 
yazın memaliki. eenebiyeden veya dahilden celbe^ 
deeeği taş, ahşap, maadin ve mahrukat ve ilâahiri 
gibi malzeme ile alât ve edevat ve halen ve 
âtiyen gümrük resmi ile sair her nevi tekâliften 
ve her gûna rüsumu mahalliyeden istisna edilen 
çektir* 
Müddeti imtiyaz zarfında gerek imalât ile bunla
rın müesses bulunduğu arazi ve gerek bizzat im-̂  
tiyaz varidatı üzerine hiç bir vergi ve resim tar-̂  
«olunmayacaktır. Sahibi imtiyaz tarafından inşrt 
edilip işletme muamelâtına ait bıüılnmayan bil
cümle mebani ve ttiüessesat ve şirketin ümtiıri 
tnemufin ve müstahdemini halen mevkii tatbikte 
bulunan ve âtiyen mevkii icraya vazedilecek olan 
bilcümle rüsuma tâbi olacaktır; 

Tesisatı iptidaiye için muktazi olup kabulü katî 
tarihine kadar şirketin memaliki eenebiyeden 
celbine mecbur olacağı makine alât ve edevat ve 
maadin ve sair malzeme ile dahilden tedarik ede-> 
eeği taş ve saire gibi malzeme her gûna rusuin* 
dan ve gümrük resminden istisna edilecektir, 
Müddeti imtiyaz zarfından gerek imalât ile bun
ların müesses bulunduğu arazi ve gerek ser
maye ve varidatı üzerine bir gûna vergi tarho-
lunmayacaktır. Şirket tesisatı iptidaiye için 
muktazi keresteyi liva dahilinde bulunan or
manlardan orman memurlarının müsaadesi ve ma
lûmatı tahtında bilâ resim katettirecektir. Şir
ket tarafından inşa edilen işletme muamelâ
tına ait bulunmayan bilcümle mebani ve müesse
sat ve şirketin umum memurin ve müstahde
mini halen mevkii tatbikte bulunan ve âtiyen 
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Şirketin ismi Mukavele 
tarihi 
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N
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1 £ 

Kayseri elektrik şir- 11 Teşrini E. 1926 
« t i Mukavele 

17 

Denizli elektirik şir
keti 

14 - I I I - 1932 
Mukavele 

47 

Ankara otobüs şirketi 13 kâ. S. 1932 
Mukavele 

11 

Mtfdtlenin ayni 

mevkii icraya vazedilecek olan bilcümle rüsu
ma tâbi olacaktır. 

Tesisat ve inşaatı iptidaiye ve tevsian ilâve 
olunacak olan aksam için bir defalık olmak üze
re gerek dahil ve gerek hariçten mubayaa ve celbe-
dilecek taş, kum, ahşap, kireç, çimento, demir, 
çelik, elektrik esas tevziat nâkilleri ile ilâve 
ve sair bilûmum edevatı sabite ve müteharrike 
ve aksamı madeniye ve malzeme gümrük res
minden muaf olacaktır. İmtiyaz müddetince 
imalâtm müesses bulunduğu arazi ile imalât ve 
bizzat imtiyaz varidatından bir gûna resim alın
mayacaktır. Şu kadar ki, işbu maddede mezkûr 
eşya ve malzemenin müfredatı üçer nüsha ola
rak berayi tasdik Nafıa vekâletine gönderile
cektir. 

Hitamı müddeti imtiyaza kadar şirketin varidatı 
ve ihtiyat akçesi ve imalâtın tesisi için muktazi 
arazi müsakkafat olmayıp münhasıran arazidir. 
Vergiden muaf olacağı gibi hisse senedatı ve 
tahvilâtı dahi damga resminden maada diğer 
rüsum ve tekâliften muaf olacaktır. 
Atiyen yeni bir kanun ile ıkudreti elektrikiyeye 
doğrudan doğruya veya dolayısile bir resim va-
zolunursa resmi mezkûr müstehlikler tarafın
dan ita olunacaktır. 

İmtiyaz müddetinin nihayetine kadar şirketin 
ecnebi memleketlerden getireceği arabalar ve 
bunlara ait yedek edevatı tesisata müteallik 
âletler ve makineler ve bunların yedek parça-
larile şirketin varidat ve ihtiyat paraları ve 
şirketin idarehanesile tamirhanesine garaj, de
po ve »bekleme mahallerine muktazi arazi ver
gilerden ve gümrük ve belediye rüsumundan 
ve keza şirketin hisse senedatı ve tahvilâtı 
dahi damga resminden maada rüsum ve tekâlif
ten muaf olacaktır. Şu kadar ki gümrük res
minden muafiyet için getirilecek eşyanın fa
turaları Nafıa vekletince masraf edilmiş bulu
nacak ve ihtiyat lâstiklerle yedek parçalar şir
ketin tesis edesceği' bir depoya konulacak ve 
belediyenin kontrolü altmda depodan çıkanla-
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Şirket in ismi Mukavele 
tarihi 
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Ankara elektrik şirketi 
Ankara havagazı şirketi 24 mart 1927 .18 

Maddenin avni 

c aktır. 
Şirketin gümrük resminden muaf tutulan her 
hangi bir eşyası Jıer hangi bir zamanda her 
hangi bir sebepten dolayı elden çıkarılacak 
olursa tahmin edilecek kıymet üzerinden güm
rük resmini tediye etmek mecburî olacaktır. 

İmtiyazın devamı müddet ince gerek tesisat ve 
imalâttan ve gerek bunların mebni bulunduğu 
araziden ve işbu imtiyazın temin ettiği va
ridattan bir gûna resim ve vergi alınmaya
caktır. 
Bilcümle tesisat ve tefrişatın ve imalâtın vü-
cude getirilmesi için umumî kabulü muvakkat 
tarihine kadar tesisat, inşaat ve istihsalâta 
müteallik olup Nafıa vekâletince musaddak fa
turaları mucibince menialiki ecnebiyeden teda
rik ve celbolunacak kâffei alât ve edevatı ma
deniye ve mihanikiye ve levazımı saire güm
rük resminden muaf olacaktır. İşbu muafiyet 
ileride gaz fabrikası ( Müvellidi elektriki bab-
rikası) ve şebekei tevziiyenin tevsii için cel-
bedilecek levazım ve alât ve edevata da şamil 
olacaktır. Şinket tarafından inşa edilip işlet
me umurunda istimal edilmeyecek ınebani ve 
müessesat ile şirketin memurin ve müstahde
mini elyevm meriyülicra bulunan ve ileride vaz 
ve ihdas edilecek olan kâffei rüsum ve tekâlife 
tâbi bulunacaktır. 

Sivas elektrik şirketi 23 eylül 1341 
Mukavele 

Maras elektrik şirketi 12 mayıs 1341 
Mukavele 

17 Tesisat ve inşaatı iptidaiye ve tevsiau ilâve olu
nacak aksam için bir defalık olmak üzere gerek 
dahil ve gerekse hariçten celp ve mubayaa edi
lecek taş ve kum, ahşap, kireç, çimento, de
mir, elektrik esas tevziat nâkilleri, elektrik motor 
ve dinamoları ve mübeddileler gibi malzeme, 
âlet, edevat ve makineler rüsumu dahiliye ve güm
rük resminden muaftır. 
Atiyen elektrik cereyanına bir resim tarholu-
nursa bu resim müstehlikler tarafından tediye 
olunacaktır. 

48 Tesisatı iptidaiye için muktazi olup müteahhidin 
Türkiye dahilinde mubayaa eyleyeceği taş, ahşap, 
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tarihi g -g 

maadin ve mahrukat ve ilâahiri gibi malzemesile 
alât ve edevat her gûna rüsumu dahiliyeden istis
na edilecektir. 
Müddeti imtiyaz zarfında gerek imalât ile bunla
rın müesses bulunduğu arazi ve gerek bizzat imti
yaz varidatı üzerine hiç bir vergi tarholunama-
yacaktır. 
Bilûmum memurin ve müstahdemin halen mev
kii tatbikte bulunan ve atiyen mevkii icraya vaze
dilecek olan bilcümle rüsuma tâbi olacaktır. Ati
yen bir kanunu cedit ile kudreti elektrikiyeye doğ
rudan doğruya dolayısile bir resim vazolunursa 
resmi mezkûr müstehlikler tarafından ita oluna
caktır. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 22 - III - 1933 
Mazbata No. 69 
Esas No. 1/501 

Yüksek Reisliğe 

25 haziran 1932 tarih ve 2025 numaralı kanunun neşrinden mukaddem Hükümetçe verilmiş olan 
imtiyazlara müteallik mukavelelerde yazılı vergi ve resim muafiyetlerinin meriyeti hakkında Nafıa ve
kâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 9 - I - 1933 toplantısında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı mucibesiııin gönderildiğine dair Başvekâletin 12 - I - 1933 ta
rih ve 6/127 numaralı tezkeresi Nafıa, encümeninin bu baptaki mazbatasile birlikte encümenimize tev
di kılınmakla Nafıa vekili Hilmi Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

25 haziran 1932 tarih ve 2025 numaralı kanunun 3 üncü maddesinde 10 haziran 1326 tarihli me-
nafii nmumiyeye müteallik imtiyazat hakkındaki kanunun 3 üncü ve 6 inci maddelerinin ilga edildi
ği zikredilmesine göre bu maddelerin teşkilâtı esasiye kanununun neşrinden sonra dahi 2025 numa
ralı kanunun mevkii meriyete girdiği 2/VII/1932 tarihine kadar meri ve muteber oldukları Meclisi 
Âlice kabul olunmuş ad ve itibar edilmek tabiidir. Şu halde 2025 numaralı kanunun neşrine takad
düm eden tarihlerde Hükümetçe vergi muafiyetlerini dahi tazammun eden mukavelât akdini salâhiyet 
harici farz ve tasavvur etmeğe mahal ve imkân görülmemiştir. 

Bu itibarla mevzubahs mukavelâtın tasdiki sadedinde yeniden kanun tedvinine ihtiyaç görülme
diğinden lâyihanın Hükümete iadesi kararlaştırılmıştır. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip 
Oümüşane İsparta Tokat Elâziz Erzurum Erzurum Giresun 
77. Fehmi M ilk e rr em Süreyya H. Tahsin Asım Aziz Kâzım 

İstanbul Kayseri Sivas 
Hadettin A. Hilmi Rasim 



Sıra No 102 
Satılan mektep kitapları bedellerinden (39 798 ] lira (97) 
kuruşun Maarif vekâleti 1930 senesi bütçesine munzam 
tahsisat olarak konulmasına dair I/570 ve satılan mektep 
kitapları bedellerinden (37 562) lira (69) kuruşun Maarif 
vekâlet 1931 senesi bütçesine munzam tahsisat olarak 
konulmasına dair 1/571 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

Satılan mektep kitapları bedellerinden 39 798 lira 97 kuraktın Maarif vekaleti 1930 senesi bütçesine 
munzam tahsisat olarak konulmasına dair 1/570 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 30 - tîl * 1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/765 

B. M* M. Yüksek Reisliğine 

Satılan mektep kitapları bedellerinden 39 798 lira 97 kuruşun Maarif vekâleti İ93Ö senesi bütçe
sinin 569 uncu faslına tahsisatı munzamma olaraık ilâvesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 18 - III -1933 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muciıbesile 
birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Mektep kitaplarının tabı hakkındaki 823 numaralı kanunun üçüncü ve bu kanunun talimatname
sinin altmcı maddesi mucibince her iki ayda bir kitap bedeli olarak Devlet matbaası müdüriyeti 
tarafından 1930 senesi zarfında tahsil edilip mukabilinde tediye emri tanzim ve irsal edilmiş olan 
39 798 lira 97 kuruş satış miktarının tahsisatı munzamma olarak 1930 senesi bütçesinin 569 uncu fas
lına ilâve edilmek üzere bu baptaki kanun lâyihası rapten takdim kılınmıştır. 

Satılan mektep kitapları bedellerinden 39 798 lira 97 kuruşun Maarif vekâleti 1930 senesi büt
çesinin 569 uncu faslına tahsisatı munzamma olarak ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mektep kitaplarının Maarif vekâletince tabı hakkında 823 numaralı kanunun 
üçüncü maddesi mucibince satılan mektep kitapları bedellerinden senesi içinde devren istimal 
olunan 39 798 lira 97 kuruşun Maarif vekâleti 1930 senesi bütçesinin 569 uncu faslına tahsisatı 
munzamma olarak ilâvesi-tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

19-TIT-1933 
üş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zakâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip Hilmi 
Ik. V. S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Satılan mektep kitapları bedellerinden 37 562 lira 69 kuruşun Maarif vekâleti 1931 senesi büt
çesine munzam tahsisat olarak konulmasına dair 1/571 numaralı kanun 

lâyihası 

20 - III - 1933 . 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Satılan mektep kitapları bedellerinden 37 562 lira 69 kuruşun Maarif vekâleti 1931 malî senesi büt
çesinin faslı mahsusuna m imza m tahsisat olarak ilâvesi hakkında hasırlanan ve İcra Vekilleri Hey
etince 19 - 111 - 1933 t.e Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mııcibesile bir
likte sunulmuştur efendini. 

,ı Başvekil 
:: . ; îsmet 

Esbabı mucibe 

Mektep kitaplarının tabı hakkındaki 823 numaralı kanunun 3 üncü ve bu kanunun talimatname
sinin 6 meı maddesi mucibince her iki ayda bir kitap bedeli olarak Devlet matbaası tarafından 
1931 malî senesi zarfında tahsil edilip mukabilinde tediye emri tanzim ve irsal edilmiş olan 37 562 
lira 69 kuruş satış miktarının tahsisatı munzamına olarak 1931 senesi bütçesi faslı mahsusuna ilâve 
edilmek üzere bu baptaki kanun lâyihası rapten takdim kılınmıştır. 

Satılan mektep kitapları bedellerinden 37 562 lira 69 kuruşun Maarif vekâleti 1981 malî se
nesi bütçesinin faslı mahsusuna tahsisatı munzamına olarak ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mektep kitaplarının Maarif vekâletince tabı hakkındaki 823 numaralı kanunun 
3 ünoü maddesi mucibince satılan mektep kitapları bedellerinden senesi içinde devren istimal 
olunan 37 562 lira 69 kuruşun Maarif vekâleti 1931 senesi bütçesinin faslı mahsusuna tahsisatı 
munzamma olarak ilâvesi tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 —- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

19 - III -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zakâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip Hilmi 
îk. V. S. t M. V. a. t V. Zr. V. 

3/. Celâl, Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

T .C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/753 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. 11. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 77 
Esas No. 1/570,571 

29 - / / / -1933 

Yüksek Reisliğe 

Satılan mektep kitapları bedellerinden 39 798 lira 97 kuruş ile 37 562 lira 69 kuruşun Maa
rif vekâleti 1930 ve 1931 seneleri bütçelerine munzam tahsisat olarak verilmesine dair olan iki 
kıta kanun lâyihası Maarif vekili beyin huzıırile tetkik ve müzakere olundu: 

823 numaralı kanun mucibince satılan mektep kitapları bedelinin senesi içinde bir taraftan 
irat kaydi diğer taraftan ayni fasla tahsisat olarak ilâvesi sııretile devren ayni maksat için is
timali ve bu muamelenin Büyük Millet Meclisince de tasdik edilmesini âmir bulunduğundan her 
iki lâyiha birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasdikına ar-
zolunur. 

Reis 
Gümiüşane 
H. Fehmi 

Sivas 
Remzi 

Aksaray Çorum Elâziz 
A. Süreyya Mustafa H. Tahsin 

Yozgat 
S. Sırrı .* 

Erzımtaı 
Aziz 

Giresun 
Kâzım 

İsparta 
Mükerrem 

Kayseri 
A. Hilmi 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Mektep kitapları mütedavil sermayesine munzam tahsisat kayit ve mahsubuna dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mektep kitaplarının Maarif vekâletince tabı hakkındaki 823 numaralı kanunun 1 
inci maddesile maarif bütçelerine mevzu mütedavil sermayeden kanun'un 3 üncü maddesine göre 
satılan kitaplar bedelinin ayni maksat için devren .istimalinden dolayı 1930 senesi için 39 798 lira 
97 kuruş ve 1931 senesi için 37 562 lira 69 kuruş ki ceman 77 361 lira 66 kuruşun mezkûr kanunun 
3 üncü maddesi hükmüne tevfikan seneleri bütçelerine isabet eden miktarın munzam tahsisat olarak 
kayit ve mahsubu tasdik edilmiştir. 

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





Sıra No 106 
Mektep kitapları için açılacak hesabı cari hakkında 1/498 

numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 12- / -1933 
Sayı: 2/123 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Mektep kitapları için açılacak hesabı cari hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra 

Vekilleri Heyetince 9-1-933 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
1933 - 34 ders yılı ihtiyacı için Maarif vekâletince bastırılacak mektep kitaplarının tabı 

masraflarını karşılamak üzere üç yüz elli bin liraya ihtiyaç vardır. Derhal ihzarına başlanması 
ve 1933 yılı eylül ayı başında tamamen bitirilmiş olması lâzımgelen bu işe sarfoiunacak elde 
kâfi tahsisat yoktur. Halen mevcut mektep kitapları mütedavil sermayesinin senevi 30 - 40 
bin lira arasında bulunan devri ile de ancak lise ders kitaplarının noksanları ikmal edilmektedir. 
Yapılacak hizmet için elde bulunması icap eden tahsisatın bütçe vaziyeti dolayısile ancak teklif 
olunan merbut kanun lâyihasının birinci maddesinde arzedilen şekilde temini kabil olacağı 
anlaşılmıştır. 

Bu suretle alınacak ve mütedavil sermaye hakkında mevzu kanunî esaslara göre tedavül 
edecek olan tahsisat ile tabı kararlaşan 1933-34 ders yılına mahsus ilk ve orta mektep 
kitapları 1933 eylülüne kadar ihzar edilecek ve kitapların satış hasılatiie açılmış olan hesabı 
cari mektepler açıldıktan sonra üç dört ay zarfında tamamen kapatılmış bulunacaktır. Faiz 
olarak verilecek ve kirabın maliyetine dahil edilecek olan paranın kitap fiatiarında- yapacağı 
tesirin pek ehemmiyetsiz bir yekûn teşkil edeceği mutaiea edilmiştir. 

Layihanın ikinci maddesi mektep kitapları mütedavil sermayesinin nakit ihtiyacını müteakip 
senelerde de aynı suretle karşılamak için teklif olunmuştur. 
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1 ,f 'n,_~/ S 
Maarif encümeni mazbatası 

T. B. Mv-Mr— ~* 
Maarif encümeni 

Karari « f a f î ^ 
fsfls X° 1/49Ş 16-Ul- 1933 

Yüksek Reisliğe 

Mektep kitapları için açılacak cari hesap hakkında olup Maarif vekâletince hazırlanan ve 
Başvekâletin 12-1-1933 tarih ve 2/123 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise arzolunan kanun 
lâyihası ve esbabı mucibesi mütalea ve tetkik edildi. 

Maarif vekâletince hazırlanılacak mektep kitaplarının intizam ile ve zamanında bastırılarak 
satışa çıkarılmasını temin için teklif edilmiş olan bu kanun lâyihası Maarifin menfaat ve 
ihtiyacına uygun görünmüş ve lâyihadaki maddeler olduğu gibi kabul edilerek Yüksek Reisliğe 
arzolunmuştur. 

Maarif En. R. 
Erzurum 

Nafi Atuf 
Aza 

Konya-
Naim Hazini 

M. M. 
Sinop 

/. Alâetün 
Aza 

Mersin 
Ferit celâl 

Kâtip 
Afyon K. 

İzzet Ulvi 
Âza 
Muş 

K. 0. Hakkı 

Aza 
Af iyon K. 
Haydar 

Aza 
Ordu 
Hamdi 

Aza 
Çankırı 
Talat 
Aza 
Urfa 

Re/et 

Aza 
İzmir 

O, Hamdi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Af. No. 82 
Esas No-. 1/49 S 

Yüksek Reisliğe 

1\IV\1933 

Maarif vekâletince bastırılacak mektep kitapları masraflarına karşılık olmak üzere millî 
bankalardan 350 000 liraya kadar hesabı carî açılması hakkında olup Maarif Encümeni 
mazbatasi ile birlikte Encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Maarif Vekili Beyin huzu-
rile tetkik ve mütalea edildi. 

Mekteplerde talebeye okutturulmak üzere Maarif Vekâletince bastırılacak kitaplar masra
fının, bu iş için her sene bütçelerinden alınacak tahsisatla takviye edilecek bir mütedavil ser
mayeden temini düşünülerek 823 numaralı kanun kabul edilmiş ve bu suretle yapılan tecrü
benin faydalı neticeler vermesi, ilmî ve meslekî neşriyatın temini için de böyle bir sermayeniri 
tefrikini lüzumlu kılmıştı. Bu sermayeler hakkında yapılacak muamelenin aynı esasa göre 
tesbit edilmiş olması ve her iki sermaye hesaplarının ayrı ayrı şekillerde tutulması müşkülâtı 
mucip olduğu anlaşılmış ve bu itibarla her iki sermayenin birleştirilmesinde ve bu sermayenin 
hazinenin kefaleti ile millî bankalar hesabı carileri ile takviyesinde mühim faydalar mülâhaza 
edilmiştir. Aynı zamanda 968 numaralı kanunla istimaline mezuniyet verilmiş olan Devlet 
matbaası mütedavil sermayesi ile bastırılan veya daha evvel Maarifçe bastırılarak elyevm 
mevcut olan kitapların dahi birleştirilmiş olan mütedavil sermayeye mal edilmesi muamele 
itibarile faydalı görülmüştür. 

Maarif vekâletince tabedilmiş veya telif hakkı verilerek satın alınmış olan kitaplardan 
Tük harflerinin kabulüne dair olan kanunun neşrinden sonra satılmalarına hükümetçe müsaade 
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edilmeyenlerinin mevzu kıymetleri üzerinden bu sermayeden tenzil edilmesi zaruridir. 

Evvelce 1087 numaralı kanunla tesbit edilmiş olan °/015 iskonto haddi kitapların çok 
defa kitap satıcılığını meslek edinmiş tecrübeli unsurlar vasıtasile satışının icrasına müsaait 
bulunmadığı cihetle bu işin Devlet teşkilâtı tarafından yapılmasına mecburiyet hâsıl olmakta 
ve bu da tevziatı güçleştirmekte ve geciktirmekte ve diğer taraftan yapılan sevkiyat ve anbalaj 
masrafları da sermayelere ayrıca masraf tahmil etmekte olduğundan bu kitapların daha müsait 
şartlarla satılmasını temin etmek ve icabında en uygun şekilde sevk ve satış keyfiyetlerini 
müteahhide bırakmak suretile işin surat ve emniyetle ve Devlet bütçesine yük teşkil etmeyecek 
bir tarzda vaziyeti idare etmek maksadile iskonto miktarının %20 ye ve dolayısile maliyete 
yapılacak zammın % .30 a iblağı tensip olunmuştur. 

Bu esaslar dairesinde tanzim kılınan lâyiha Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzolunur. 

Rs. 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
İsparta 

M ilker rem 

M. M. 
Bursa 

Dr. Galip 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

Aza 
Elâziz 

M. Tahsin 

Aza 
Niğde 
Faik 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Aza 
Sivas 

M. Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Mektep kitapları için açılacak hesabı cari 

hakkında kanun lâyihası 
1 — Maarif vekâletince bastırılacak mektep 

kitapları masraflarına karşılık olmak üzere 823 
numaralı kanunla tesis edilmiş olan mektep 
kitapları mütedavil sermayesi nam ve hesabına 
Hazinenin kefaleti ile yekûnu üç yüz elli bin 
lirayı aşmamak üzere millî bankalarda hesabı 
cariler açtırmağa Maliye vekâleti mezundur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 

Kanun lâyihası 
MADDE l — Mektep kitaplarının Maarif 

vekâletince bastırılması hakkındaki 24 nisan 
1926 tarih ve 823 numaralı kanunun birinci 
maddesi hükmüne tevfikan 1926, 1927, 1928, 
1929 ve 1930 seneleri bütçelerinden tahsis 
olunan mebaliğ ile ilmî ve meslekî kitap ve 
mecmuaların neşri için 18 haziran 1927 tarih 
ve 1087 numaralı kanunun birinci maddesi 
ve 1928, 1929 ve 1930 seneleri bütçeleri 
ile verilen mütedavil sermayeler yine ayni iş
lerde kullanılmak üzere ( Devlet kitapları 
mütedavil sermayesi) adı altında birleştirilmiştir. 

MADDE 2 — 27 kânunusani 1927 tarih 
ve 968 numaralı kanun mucibince Devlet 
matbaası için 1926 ve 1927 seneleri bütçe-
lerile tahsis olunan mütedavil sermayelerle 
bu sermayeler haricinde evvelce Maarif tara
fından bastırılmış veya satın alınmış kitapların 
mevcutları kıymetleri üzerinden Devlet kitap
ları mütedavil sermayesine maledilir. Gerek 
birinci maddede yazılı mütedavil sermayelerden 
bastırılan veya satın alman, gerek bu madde 
ile Devlet kitapları mütedavil sermayesine mal-



2 — Bu kanunun hükmü neşri tarihinden 
başlamak üzere üç sene için muteberdir. 

3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye 
ve Maarif vekilleri memurdur. 

9 - 1 - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. 
İsmet Y. Kemal Zekât 

Da. V. H. V. Mal. V. 
£. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mf. V. Naf. V- İk. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi M. Şeref 

S. İ. M. V. G. İ. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

edilen kitaplardan satışa çıkarılmasına Maarif 
vekâletince müsaade olunmayan kısmı serma
yeden tenzil olunur. 

MADDE 3 — Devlet kitapları mütedavil 
sermayesi ile basılacak kitapların fiatlan, her 
nevi masrafları ithal edilmek üzere tesbit edi
lecek maliyetine % 30 ilâvesile tayin olunur. 
Bu suretle satışa çıkarılan kitapların fiâtmdah 
% 20 ye kadar iskonto yapılabilir. Satış işinin 
bu iskonto haddi dahilinde müteahhide ihalesi 
de caizdir. 

MADDE 4 — Münhasıran Maarif vekâle
tince bastırılacak mektep kitapları masraflarına 
karşılık olmak üzere Devlet kitapları mütedavil 
sermayesi nam ve hesabına hazinenin kefaleti 
ile millî bankalardan azamî 350 000 liraya 
kadar hesabı cariler açtırmak için Maliye ve
kâletine mezuniyet verilmiştir. Bu mezuniyet 
üç sene için muteberdir. 

MADDE 5 — 18 haziran 1927 tarih ve 
1087 numaralı kanunun bu kanuna muhalif 
olan hükümlerile 24 nisan 1926 tarih ve 
823 numaralı kanun mülgadır. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 



Sıra No 103 
Afyon Karahisar - Antalya demir yolunun inşası hakkında 

I/540 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçç 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 11 - VI - 1933 
Sayı: 61507 

B. M. M. Yüksek Eeisliğine 

Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun inşası hakkında hazırlanan ve İcra vekilleri 
hfcyelttMn 44H-933 toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte arzedilmiştir elendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Akdenizin mühim limanlarından birini teşkil eden Aııtalyanm iç Anadolu demiryollarına il-
tisakını temin ederek gerek bu limanın ve Hinterlandinin inkişafına hizmet ve gerekse Anadolu 
mamulât ve mahsulâtının mümkün mertebe yakın yollarla mahreçlere isalini temin ve diğer taraf
tan bu arada Aydın demiryolu da Devlet demiryollarına reptedilmiş olmak itibarile bu ihattm 
da vaziyeti hazırasını ıslâh ve memlekete temin edeceği istifadeyi tezyit maksadile Afyon Karahi-
sarından veyahut bunun civarında ve Eskişehir - Afyon - Konya hattı üzerinde münasip görü
lecek bir noktadan başlamak ve yapılacak etütlere göre Aydın demiryolunu Karakuyu civarla
rında katetimek veya bu demiryolunun bir kısmından istifade edilmek suretile Antalyaya mün
tehi olmak üzere normal genişlikte bir demiryolu inşası hakkında ihzar olunan lâyihai kanuniye 
leffen arz ve takdim kılınmıştır. 

înşa edilecek hattın tulü takriben 325 kilometre tahmin edilmiş olup geçeceği arazinin arızası 
derecesine göre ray, travers ve saire malzemei ferşiyesi dahil olmak üczere bedıeli inşası 
( 25 000 000 ) türk lirası olarak tahmin olunarak kanunun birinci maddesinde bu miktar tahsi
satın sarfına mezuniyet verilmesi ve inşaat baliğine göre (4) sene zarfında ikmal edilmesi im
kânı verilmek ve inşaatın inkıtaa uğramayarak muntazam bir seyirle devamını temin eylemek 
üzere de müteaddit senelere sari taahhüdat icrasına mezuniyet verilmesini mutazammm ahkâm 
dercedilmiştir. 

Kanunun ikinci maddesinde işbu inşaatın icrasına muktazi tahsisatın her sene Nafıa bütçesine 
vazı kaydedilmiş olup bu da bütçe kanunu icabatmdan bulunmuştur. 

Bu inşaata müteallik paranın ancak istikrazla karşılanmasının muvafık olabileceği Maliye ve
killiğince mütalea olunmuştur, 
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Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 19 - IH - 1933 

Karar No. 4' 
Esas No. 1/540 

Yüksek Reisliğe 

Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun yapılması hakkmda Başvekâleti celileden gönderilip en
cümenimize havale buyurulmıış olan 11 - I I I -1933 tarih ve 1770 sayılı kanun lâyihasile esbabı muei-
besi Nafıa ve Maliye vekilleri beyefendilerin lıuzurile tetkik ve müzakere olundu. Memleketin çok 
kiymetli ve feyizli bir mmtakasının yurdumuzun başka taraflarına, karadan bağlanmasını temin 
edecek okn mezkûr hattın mahsulâtı ve nüfusu cok noktalardan geçmesi hem halkımızın istifadesi ve 
hem şimendiferin masrafını koruması noktai nazarından çok lâzımdır. Antalya havalisi yoloularile 
mahsulâtının memleketin her tarafına kolayca gidebilmesi ve hattan ticareten istifade olunması noktai 
nazarından iltisak noktasının mühim bir vilâyet merkezi olan Afyon Karahisarda bulunmasını lâzım 
kılmıştır. Binaenaleyh bu mülâhaza hattın inşasında göz önünde tutulmak üzere tasrihi encümeni-
mizce lâzımlı görülerek birinci madde aşağıdaki şok]e konulmuştur. 

Maodde 1 — Afyon Karahisarından başlayarak Antalyaya müntehi olmak ve en çok dört senede 
ikmal edilmek üzere normal genişliğinde bir demiryolu inşası için 25 000 000 liranın sarfına ve ge
lecek senelere sari taahhütlerde bulunmak için mezuniyet verilmiştir. 

Diğer maddeler aynen kabul edilerek Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Kâ. Nafıa E. Reisi 
Samsun 
Ethem 

M. M. 
Erzincan 

A, Samih 

Aza 
Antalya 
Rasth 

Aza 
Mersin 

S. Fikri 

Aza 
Tekirdağ 
M. Rasim 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
encümeni 29- TU -1933 

Yüksek Reisliğe 

M. No. 78 
Esas No. 1/540 

Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun inşasına dair olup Başvekâletin 11 mart 1933 tarih ve 
6/587 numaralı tezkeresile encümenimize havale olunan kanun lâyihasile Nafıa encümeninin bu 
baptaki mazbatası Nafıa vekili beyin lıuzurile tetkik ve mütalea olundu. 

Encümenimiz, Nafıa encümeninin noktai nazarına iştirak ederek lâyihayı yazılış tarzı değiştiril
mek suretile kabul etmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
.77. Fehmi 

Aza 
İsparta 

Miıkerrem 

M. M. 
Bursa 

Dr. Galip 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aksaray 
A. Süreyya 

Aza 
Yozgat 
S. Sırrı 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Aza 
Elâziz 

77. Tahsin 

Aza 
Erzurum 

Asım 





4 -
HÜKÜMETÎN TEKLÎFİ 

Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun 
inşasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Afyon Karahisar - Konya de
miryolunun bir noktasından ayrılarak Antalyada 
müntehi olmak ve en yok dört. senede ikmal edil
mek üzere normal genişlikte bir demiryolu inşa
sı için 25 (XX) 000 liranrn sarfına ve gelecek se
nelere sari taahhütlerde bulunmağa mezuniyet ve
rilmiştir. 

MADDE 2 — Bu demiryolun inşası için her 
sene sarfedilmesi icap eden meblâğ Nafıa vekâ
leti bütçesine konulur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Nafıa ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

4 - I I I - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekât Ş. Kaya 

H. V. V. Mal. V. Mf. V. 
Ş. Kaya .V. Abdülhalil Dr. Reşit Galip 
Na. V. îk. V. S. I. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 
G. t V. Zr. V. 

Muhlis 

NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun inşa
sına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Afyon Karahisarmdan başla
yarak Antalyaya müntehi olmak ve en çok dört 
senede ikmal olunmak üzere normal genişliğinde 
bir demiryolu inşası için 25 000 000 liranın sarfı
na ve gelecek senelere sari taahhütlerde bulun
mak için mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 



- 5 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun inşa-
mna dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Afyon Karahisanndan başlaya
rak Antalyaya müntehi olmak ve en çok dört 
senede ikmal edilmek üzere normal genişlikte 
demiryolu inşası için 25 000 000 liranın sarfına 
ve gelecek senelere sari taahhütler icrasına me
zuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 





Sıra No 97 
ivzipaşa Ergani hattının Elâzize bağlanması hakkında 

1/546 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 

T, C. 
Başvekâlet 11 - / / / -1933 

luamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/605 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

7evzipaşa - Ergani hattının Elâzize bağlanması için yapılacak şube hattı hakkında hazırlanan ve 
Vekilleri Heyetinin 4 - III -1933 toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 

ıası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 
Başvekil 
îsmet 

Esbabı mucibe 

.̂ evzipaşa - Ergani demiryolunun Safular istasyonundan başlayarak Elâzizde nihayet bulmak 
'e takriben 22 kilometre tulünde ve normal genişlikte bir şube hattı inşası hakkında ihzar olu-
kanun lâyihası leffen arz ve takdim kılınmıştır. 

>feemu masarifi (600 000) lira tahmin olunan şube hattmm inşası Fevzipaşa - Ergani demiryo-
aizergâhının lizaruretin Elâziz merkezinden uzak bir noktadan geçmesi dolayısile Murat çayı vadi-
*.bi mühim ve mümbit bir mmtaka mahsulâtının nakline lâyiki veçhile hizmet edememesi noktasm-
lüzumlu görülmekte olduğu gibi Elâziz mmtakasının sair nakliye vasıtalarile esas hat istasyoaı-

tıa getirilecek mamulât ve mahsulâtının bilüzum tahmil ve tahliyelerle masarifi nakliyesi arta-
ve bundan başka bir defa başka nakil vasıtalarına tahmil edilmiş mahsulâtın Elâziz nımtakası-

jn yakm istasyona değil, fakat mevkiin vaziyeti coğrafisi itibarile buisftasyonları atlayarak Ma-
aya kadar götürüleceği ve binnetice Malatyadan Saf ulara kadar esas hat kısmının bu münaka-
an istifade edemeyeceği ve halbuki şube hattının inşası halinde Elâziz mmtakası mahsulâtının 
j hattı nihayetinde doğruca demiryol vagonlarına tahmil ve sevkedileıbileceği cihetle gerek esas hat-
ve gerek şube hattının münakalâtının tezayüdüne badi olacağı şüphesiz ve bu hal Elâziz cihetin-
gelecek yolcular için de aynen varittir. t ? -

3iğer taraftan esas hattın Safular - Ergani madeni kısmınrn inşaatının halen müteahhitlerine ihalele-
îrdest olup bilhassa Ergani madeni civarına tesadüf eden kısımların inşaat malzemesinin nakliyatı, 
iye yollarının vaziyeti itibarile Safular - Elâziz - Maden şosesi üzerinden icra edileceği ve bu 
- hattının müatacelen inşası halinde ise Safular ile Elâziz arasında yapılacak malzeme nakliyatı-
demiryolu ile temin edilmesi neticesi olarak esas hattın inşaat masrafından kara yolu ile demiryo-
akliye ücreti farkı olarak Hükümet lehdne takriben 250 000 lira gibi azim ıbir menfaat temin edi-
$i ve binaenaleyh şube hattmm inşası için sarfedilecek paranın mühim bir kısmının bu suretle 
juçuk sene gibi kısa bir müddet zarfında istirdadı mümkün olacağı bilhassa kayde şayan bulun
cadır. 



Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 19 - III - 1933 

Karar No. 6 
Esas No. 1/546 

Yüksek Reisliğe 

Fevzipaşa - Ergani hattının Elâzize bağlanması için yapılacak şube hattı hakkında Başvekâleti 
Celileden gönderilip 11 - III - .1933 tarirf ve 6/605 sayı ile encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası Maliye ve Nafıa vekilleri beyefendilerin huzurile tetkik ve müzakere olundu. Fennî za
ruretler yüzünden Fevzipaşa - Ergani hattı Elâzize uzak bir noktadan geçirilmiş ve Elâziz mın-
takasından esas hat istasyonlarına getirilecek mamulât ve mahsulâtın bilüzum tahmil ve tahliyelerle 
masarifi nakliyenin artmasına ve çok yerlerden Malatyaya kadar vesaiti âdiye ile nakliyat yapı
larak Safulara kadar hat üzerindeki istasyonların yolcu ve eşya nakline uzak kalacağı anlaşılmış
tır. Gerek esas hatta, gerek hattında münakalâtın artmasnıa badi olacağı anlaşılan Elâzize müntehi 
olmak üzere şube hattının inşası encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

Hükümetçe tanzim kılınan lâyiha aynen kabul edilmekle havale mucibince Bütçe encümenine 
tevdii karargir oldu. 

Nafıa E. Reisi M. M. Kâ Aza Aza Aza Aza 
Samsun Antalya Samsun Mersin Tekirdağ 
Ethem Rasıh Dr. Asını L. Fikri M. Rasim 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 26 - III - 1933 

M. No. 74 
Esas No. 1/546 

Yüksek Reisliğe 

Fevzipaşa - Ergani hattının Elâzize bağlanması hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
4 - III -1933 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasile esbabı muci-
besinin gönderildiğine dair Başvekâletin 11 - III -1933 tarih ve 6/605 numaralı tezkeresi Nafıa encü
meninin mazbataslie birlikte encümenimize tevdi kılınmakla Nafıa vekili bey hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere edilerek kabul edilmiş ve lâyihanın 1 ve 2 nci maddelerinde ibareye ait bazı tadilât 
yapılmıştır. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. 
Gümüşane Bursa Tokat Aksaray 
H. Fehmi A. Süreyya 

İstanbul İsparta Kayseri 
Sadettin Mükerrem A. Hilmi 

Çorum Elâziz Erzurum Giresun 
Mustafa H. Tahsin Asım Kâzım 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Elazız şube hattının inşasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Fevzipaşa - Ergani hattı üze
rinde bulunan bir noktadan başlayarak Elâzizde 
bitmek ve bir sene zarfında ikmal olunmak 
üzere her sene tediye olunacak miktarı o seneye 
ait Nafıa bütçesine konmak ve icabında üç sene 
zarfında ödenmek üzere 600 000 liraya kadar 
taahhüdat icrasına ve bu miktara kadar bono 
ihracına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu hatta muktazi yol malze-
mei ferşiyesi Devlet demiryolları işletme umum 
müdürlüğü tarafından Ankara ile Polatlı ara
sındaki mıntakada tecdit edilen malzemeden 
verilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

4 - III -1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zakâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
»Şf. Kaya M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip Hilmi 

îk. V. S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Elâziz şube hattının inşasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Fevzipaşa - Ergani hattı üze
rinde bulunan bir noktadan başlayarak Elâzizde 
bitmek ve bir sene zarfında ikmal olunmak üze
re 600 000 liraya kadar taahhüt icrasına ve her 
sene tediye olunacak miktarı o seneye ait Nafıa 
bütçesine konulmak şartile bu miktara kadar 
azami üç sene vadeli bono ihracına mezuniyet 
verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu hatta muktazi yol malzemei 
ferşiyesi Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğü tarafından Ankara ile Po
latlı arasındaki mıntakada tecdit edilen mal
zemeden verilir. 

MADDE 3 — Aynen kabul. 

MADDE 4 — Aynen kabul. 




