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1 — SABIK ZABIT HfLÂSASI 

Birinci celse 
1933 senesi bütçesinin büzakeresine devamla, 
Ziraat, 
Millî Müdafaa vekâletleri ve 
Askerî fabrikalar, 
Harita ve 
İstatistik umum müdürlükleri bütçeleri müzakere 

ve kabul edildikten sonra teneffüs için celse tatil 
olundu. 

Mazbatalar 
1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 

1930 senesi hesabı katisine dair yapılan mutabakat 
beyannamesi hakkında 3/315 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile Hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü 1930 senesi hesabı katisi hakkmda 
1/364 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

2 — Yüksek mühendis mektebi 1930 senesi hesabı 

i — 1/502 numaralı 1933 senesi muvazenei u-
mumiye kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası 

REİS — Muvazenei umumiye kanununun bi
rinci maddesindeki rakamda bir tadilât yapıla
caktı. Bu tadilât henüz yapılmamıştır. Onun 
için bu gün birinci maddeyi reye koymayacağım. 
Kanunun diğer maddelerinin müzakeresine geçe
ceğiz. Bunun müzakeresi bittikten sonra heyeti 
umumiyesinin reye konulmasını birinci madde
deki tadilât yapıldıktan sonraya tehir edeceğiz. 
Yani yann veya öbür gün reye koyacağız. Ka
nunun müzakeresine başlıyoruz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ RElSt HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim, bütçenin encümen
den matbaaya sevkedilip tabı ve tevziinden son
ra encümene gelen bazı kanunlardaki esasata ve 
ücretle istihdam edilenler hakkında Hükümetten 
gelen kadrolar üzerinde ufak tefek bazı tadilât 

İkinci celse 
1933 senesi muvazenei umumiye kanunu lâyihası» 

nın birinci maddesi tehir edilerek ikinci maddeye 
merbut fasıllar müzakere ve kabul edildi. Bu ikinci 
madde dahi tehir olundu ve pazartesi günü toplanıl. 
mak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
A. Kâzım Yozgat Rize 

Avni Doğan Ali 

katisin* dair yapılan mutabakat beyannamesi hakkın. 
da 3/318 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tez
keresile Yüksek mühendis mektebinin 1930 senesi he
sabı katisi hakkında 1/284 numaralı kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (Ruzna
meye) 

3 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesi hakkında 1/697 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

teklif şedilmişti. Encümenimiz bunları tetkik etti. 
Bunla!" bütçede yapılması icap eden bir tashih
ten ibaret olduğu için tabı tevziine vakit kalma
dı. Bazı noktalarda da matbaa sehvi vardır. On
ları da arzedeceğim. Çünkü aynca bir hata ve 
savap cetveli tabedilmedi. Takip buyurmasını 
arzu eden arkadaşlar takip ederler. 

Bütçenin 29 uncu sayrfasmdaki encümenin 
sekizinci maddesi metnindeki 589 rakamı 587 o-
lacaktır. 

30 uncu sayıfada Hükümetin 13 üncü ve en-
cümeıtin 14 üncü maddesi tayyedilmiştir. 

32 inci sayıfada Türkiye sanayi kredi ban
kasına verilecek makine resimleri hakkındaki 
encümenin 21 inci maddesi ile bu maddeye mer
but ve 143 üncü sayıfada bulunan ( Y ) cetveli 
tayyedilmiştir. 

Tayyedilen maddenin birisi teşviki sanayi 
kanununun tatbiki için 1,5 milyondan ibaret olan 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B I R I N C I CELBE 
Açılma saati: 14,15 

REİS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER — Ruşen Eşref B. (Afyon Karahisar), Hamdi B. (Mersin) 

REİS — Meclis inikat etmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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maddei iptidaiye gümrük muafiyetidir; teşviki 
sanayi kanununun tadili hakkında son kabul 
edilen kanuna göre üç milyon lira olarak tesbit 
edildi ve bu mutlak olarak beş sene müddetle de
vam edecektir. Hükümet te bu şekilde teklif et
ti. Miktar üç milyon lira olarak konmuştur ve 
ayni zamanda bütçeye bunun için, her sene büt-
çesile bir miktar tayini meselesi ortadan kalk
mış oluyor. 

ikincisi makinelerin gümrük resmi evvelce 
kabul buyurulan bir kanuna tevfikan Sanayi kre
di bankasına sermaye olarak verilecekti. Sanayi 
kredi bankası da fabrikatörlere kefil olacak ve 
kredi açacaktı. Bunun için de Hükümetin son 
defa sevkettiği kanuna göre gümrük muafiyet
leri olduğu gibi devam edecektir ve şimdiye ka
dar teminata raptedilerek alınan paralar da es-
habma iade olunacaktır. Bu iki madde cetvelle-
rile beraber bütçeden çıkarılmış oluyor. 

Ücretli kadrolar, yani ( D ) cetvelindeki tas
hihlere geçiyorum: 

44 üncü sayıfada Maliye vekâleti kadrosunun 
kazanç ve bina temyiz komisyonları kısmında 
görünen 100 lira ücretli iki adet mümeyyiz yeri
ne 120 lira ücretli bir mümeyyiz ve 80 lira ücret
li bir kâtip konacaktır. 

48 inci sayıfada Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti kadrosunun tatbikat kursu kısmında görülen 
bir adet 50 lira ücretli ( istatistik muallimi ve 
kurs müdürü) nün unvanı (muallim ve kurs mü
dürü) olacaktır. 

52 inci sayıfada Dahiliye vekâleti kadrosu
nun merkez kısmına iki adet 100 lira ücretli mü
tercim ilâve olunacaktır. 

Yine bu sayıfada bu vekâletin vilâyat ücretli
leri arasında bulunan ve kadroda 61 olarak gös
terilen vilâyat mümeyyizlerinin adedi 55 ve 118 
olarak gösterilen vilâyat odacılarının adedi 106 ve 
90 olarak gösterilen kaza odacılarının adedi 96 
olacaktır. 

65 inci sayıfada, Maarif vekâleti kadrosun
da lise, orta muallim mektepleri ve musiki mual
lim mektebi ücretlileri arasında bulunan ve mat-
buda 57 olarak gösterilen elektrik ve kalorifer 
memurunun ücreti 75 olacaktır. 

71 inci sayıfada İktisat vekâleti kadrosunda 
görünen 150 lira ücretli evrak müdürünün ücreti 
200 lira olacak ve yine bu sayıfanın nihayetin
de 3 numara altında yazılı not şu suretle tashih 
edilecektir : 

(Başmüşavir ile müşavirler için kabul olunan 
ücretlerin senevi tahsisatı yekûnunu geçmemek 
şartile İktisat vekâleti beherine verilecek ücreti 
tezyit veya tenkis edebilir.). 

76 mcı sayıfada Ziraat vekâleti kadrosunun 
makinist mektepleri kısmma 50 lira ücretli bir 
adet dahiliye memuru ilâve olunacaktır. 

77 nci sayıfanın 2 nci satırında 8 hademe 
ve saire için 230 olarak görünen ücret miktarı 
220 olacaktır. 

78 inoi sayıfada 80 lira ücretli fen memurla
rının üç olarak gösterilen adedi dört ve 40 lira 
ücretli fen memuru muavinlerinin 157 olarak 
gösterilen adedi 158 olacaktır. 

(E) cetveline ait tashihler: 
Bu cetvelin 83 ve 84 üncü sayıfalarmda ba

zı fasıl ve maddelerin numaralan ile bir madde 
unvanı metni sayıfalarmda işaret edildiği veçhi
le tashih edilecektir. 

(G) cetveline ait ilâveler: (Sari mukaveleler). 
Bu cetveldeki Düyunu umumiye yazısı son mu
kaveleye göre değişmek lâzımdır. Bu cetvele 
aşağıda yazılı ilâveler yapılacaktır: 

Gölcük limanı, Ankarada yapılacak polis 
mektebi, Sivas - Erzurum hattı, Filyos - Ereğli 
hattı. 

(L) cetvelinde 128 inci sayıfada Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletinin memurlarından bir 
adet birinci smıf sıhhat ve içtimaî muavenet 
müdürile 2 adet ikinci sınıf sıhhat ve içtimaî mu
avenet müdürleri kaldırılacaktır. Yani filî kad
roya alınmıştır. 

129 uncu sayıfada yine bu vekâletin bakteri
yoloji müesseseleri kadrosunda görünen 2 adet 
20 lira maaşlı depo ve sevk memuru ve ayniyat 
mutemedinin 17 lira olarak görünen derecesi 14 
olacak ve sağır, dilsiz ve körler müessesesi mu
allim tabibi unvanından tabip kelimesi kalkacak, 
muallim kalacaktır. 

(H) cetvelinde yapılacak tashihat: 142 nci 
sayıfaya 34 üncü maddeden sonra, 1932 senesi 
muvazenei umumiye kanununun metnine aşağı
da yazılı 35 inci madde ilâve edilecektir: 

MADDE 35 — Ulukışla - Boğazköprü hattı
nın noksan kalan tesviyei türabiye ve imalâtı 
sınaiyesi ile bilûmum aksammdaki ray ferşiyatı 
mebani ve balas gibi sair nevakısm ikmali için 
müteaddit senelere sari bir buçuk milyon lira
ya kadar taahhüdat icrasına Nafıa vekili me
zundur. 

Bu madde geçen sene mevcuttu, bu sene tek
lif edilmemişti. Biz de koymadık. Sonra teklif 
edildi. 

REİS — İkinci madde okunacaktır: 
MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil dairele

rin 1933 malî senesi masraflarına karşılık olan 
varidatı merbut (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzezre (170 477 000) lira tahmin edilmiştir. 

REİS — Varidat bütçesi fasıl fasıl reye kon
muştur. Bu, madde yekûnunu gösteriyor. Madde
yi reye arzediyorum, kabul edenler . . . Etme
yenler. .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1933 malî senesi zazrfında vilâ
yetler hususî idareleri nam ve hesabına olarak 
umumî vergiler üzerinden hususî kanunlarla ta
yin olunanlardan maada munzam kesirler tarh 
ve tahsil edilemez. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
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kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul olun

muştur. 
MADDE 4 — 1933 malî senesi zarfında Os

manlı bankasile olan Hazine hesabı carisinden 
maada kısa vadeli avans ve hesabı cariler akit 
ve küşadına ve azamî altı ay vadeli Hazine bo
noları ihracına Maliye vekili mezundur. Ancak 
hususî kanunların verdiği salâhiyetler hariç ol
mak üzere tedavülde bulunacak Hazine bonoları 
hiç bir zaman beş milyon lirayı tecavüz edemez. 

Hazinede mevcut millî esham ve tahvilât kar
şılık gösterilmek suretile temin olunacak kredi
lerle veya bunların satış bedellerile uzun vadeli 
Devlet tahvilleri ve yine bu millî esham ve tah
vilâttan 150 000 liralık miktarı satılarak bedeli 
ile Bursa kaplıcaları şirketi tahvilleri mubayaa
sına Maliye vekili mezundur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSt HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Dördüncü maddenin son sa
tırında bir noksan vardır efendim. «Bursa kaplı
caları şirketi tahvilleri» deniyor ki bu « Bursa 

kaplıcaları şirketi esham ve tahvilleri» olacaktır. 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Esham ve tahvilât yok

tur, hisse senedi kaydinin konması lâzımdır. 
MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 

B (Çankırı) — Hisse senedinden maksadımız 
eshamdır efendim. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Tahvil başka, hisse 
senedi başkadır. 

REİS — Dördüncü maddeyi (esham) kelime
sinin ilâvesile kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul olunmuştur. 

MADDE 5 — Dairelerin, maaşatın tevhit 
ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 
mevzuu haricinde kalan memurlarile ücretli müs
tahdemleri ve nakil vasıtaları kadroları merbut 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul olunmuş
tur. 

MADDE 6 — (D) cetvelinde dahil bulunma
dıkça ayrıca teşkilât icra ve daimî hizmetler için 
şehrî ücretli veya yevmiyeli müstahdemler kul
lanılmaz. Muvakkat veya senenin muayyen bir 
mevsimine mahsus hizmetlerle müstesna ve za
rurî ahval dolayısile kadro dahilindeki me
mur ve müstahdemlerle ifası mümkün olmayan 
hizmetler için kadroya dahil olmaksızın şehrî 
ücretli veya yevmiyeli müstahdemler kullanmak 
caizdir. Bu kabil müstahdemlerin ücret ve yev
miyeleri münhasıran ait oldukları daire bütçe
sindeki muvakkat müstahdemler tertibinden ve
rilir 

Fasıl numaralan ile unvanları merbut (E) 
işaretli cetvelde münderiç masraf tertiplerinden 
idaresi zarurî görülen hizmetler için kezalik şeh
rî ücretli veya yevmiyeli müstahdemler kullanı
labilir 

Bunların kadroları İcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile tatbik ve müteakip sene bütçesine rapten 
Büyük Millet Meclisine takdim olunur 

Yevmiye alan amele bu hükümden müstes
nadır. Masraf tertiplerinden idare olunacak 
hizmetler kadrolarının bütçede mevcut diğer 
bir hizmetin ifasına müteallik kadrolara ilâve 
mahiyetinde bulunması şarttır. 

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

MADDE 7 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 29 uncu maddesi mucibince: 

1 - Varidat nevilerinden her birinin müstenit 
oldukları hükümleri gösteren (C) cetveli, 

2 - Hidematı vataniye tertibinden kanunla 
muhassas maaşların müfredatını havi (Ç) cet
veli, 

3 - Gelecek senelere sari mukavelât aktine 
mezuniyet verilen hizmetlerin nevilerini göste
ren (G) cetveli, 

4 - Maliye bütçesine konulmuş ihtiyat tahsi
satından nakli mücaz tertipleri gösteren (F) 
cetveli, 

5 - Gümrük tarife kanununun 14 üncü mad
desi mucibince (kabulü muvakkat) usulünden 
istifade edecek eşyaya ait (1) cetveli, 

Bu kanuna raptolunmuştur. 
HASAN VASIF B. (İstanbul) — Altracı fık

radaki (1) cetveli senelerdenberi devam eden 
cetvelin hemen hemen aynidir. Halbuki şimdi 
vaziyet tamamen değişmiştir. Evvelce bir çok 
şeyler muaf tutuluyordu. Halbuki şimdi o mu
afiyet tamamen kalktı. Bu hususta erbabı sa
nayiin bazı temenni ve müracatleri vardır. Bu
nu evvelce fırka müzakeresinde arzettiğim za
man kabul edilmişti. Bu yeni maddelerin liste
ye ilâvesi için müracaatlerinin bir kısmını tak
dim ediyorum. Muvafık görülenler ilâve, mu
vafık görülmeyenler tayyedilebilir. Bunu Büt
çe encümeni tetkik edebilir efendim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gimıüşane) — Efendim; arkadaşımın mevzu-
bahs ettiği cetvel kabulü" muvakkat usulile 
memleketimize alınıpta her hangi bir ameliye ya
pıldıktan sonra ihraç edilen maddeleri gösteren 
cetveldir. Bunlar gümrüksüz gelirler, asıl güm
rük kanunundaki müddet bir senedir, Fakat son
radan vaziyeti umumiye dolayısile bir senede ay
nen ihraç mümkün olmadığı için iki sene olmak 
üzere geçen sene müddet temdit edilmişti. Bu se
ne de yine iki sene zarfında ihracı meşrut olmak 
üzere geçen seneki cetvel İktisat vekâletinin 
gösterdiği şeklü şerait dahilinde bütçeye bağlan
dı. Bu cetvelin tevsii teklif olunuyor. Bir pren
sip olmak üzere şunu arzetmek isterim ki; güm
rüksüz olarak memlekete alınan maddeler mem
leketteki istihsalâta az çok zarar veren bir usul
dür. Hariçten bizim memleketimize gümrüksüz 
olarak ithal edilip te memleketimizde her hangi 
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bir ameliye gördükten sonra ihraç edilecek mal, 
sanayi noktai nazarından pek az bir maldır. İk

tisat vekâleti uzun tetkikat neticesinde hangi mad
deler için bu usulün tatbik edileceğine dair bir 
cetvel tanzim etti. Bu cetveli Bütçe encümeni hiç 
bir harfini değiştirmeksizin kabul etti. Bunun 
tevsii her halde sanayiin lehine olmaz. Eğer İk
tisat vekili bu cetvelin tevsiini istiyorsa doğru
dan doğruya teklif etmesi lâzımdır. Arkadaşı
mız bunun tevsiini bütçedeki cetvelin müzakeratı 
esnasında şifahen bize de söyledi. Sanayi mü
dürünün, İktisat vekâletinin mütaleasını sorduk, 
onlar, yani salâhiyettar makam bu cetvelin tev
siine taraftar olmadılar. Binaenaleyh biz de, 
memleketimize gelip te her hangi bir ameliye 
gördükten sonra ihraç edilmek usulüne tâbi tu
tulacak mevaddın listesini İktisat vekâletinin 
gösterdiği eşyaya, mevadda ve tayin ettiği mik
tarlara hasrü tahsis ederek cetveli tanzim ettik. 

EMİN B. (Eskişehir) — İktisat vekâletinden 
gelen cetveli görmedik. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim 
bütçenin içindedir. (1) cetveli. 

EMİN B. ( Eskişehir ) — Bu cetvel eskiden 
gelme midir, yoksa bu sene mi gelmiştir? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Her sene 
yeniden gelir. Bütçe encümeni her sene bir ka
nunun metnini nasıl müzakere ve tetkik ederse 
bunları da teklif eden vekâletle beraber tetkik 
ve müzakere eder. 

Bu cetvel İktisat vekâletinden bu sene gel
miştir. Yenidir ve bütçenin içindedir. Zaten 
bütçe demek varidat ve masraf cetvellerinden 
ibaret değil, merbutatı cetvellerle tamam olur 
bir küldür. 

REİS — Efendim, Hasan Vasıf Beyin bura
ya bıraktığı tezkere Nazmi Nuri Beyin kendisi
ne verdiği bir tezkeredir. Riyasete ve bütçeye 
ait değildir. Madde hakkında başka mütalea 
yoktur. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — İsveç grupuna ihale edilmiş 
olan demiryollar inşaatı müteahhitlerinden mu
kaveleleri mucibince sıhhiye hizmetleri için 1932 
malî senesi nihayetine kadar tevkif edilip bu 
tarihe kadar yapılan sarfiyattan artarak Hü
kümete verilecek olan paralar bir taraftan 
varidat bütçesinin 42 nci faslına irat kayit ve 
diğer taraftan Nafıa vekâleti bütçesinin 587 
nci faslının 7 nci maddesine tahsisat olarak kay
dolunur. 

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

MADDE 9 — Şimdiye kadar aktedilen Dev
let demiryolları inşaat mukaveleleri işbu inşa
ata müteallik mubayaa mukavelelerinden dola
yı verilmesi lâzımgelen gümrük resmi ve di
ğer vergiler nâzım varidat ve masraf fasılları
na kayit ve mahsup olunur. Evvelce tahakkuk 

edipte henüz tesviye edilmemiş olan vergi ve 
resimler dahi bu hükme tâbidir. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümü
şane ) — Maddenin birinci satırında ( Şimdiye 
kadar aktedilen ) cümlesi kalkacaktır. Yeni 
kanunlar kabul buyurdunuz. Yeni mukavele
ler yapılarak işe başlanabilir. Binaenaleyh 
(Şimdiye kadar aktedilen) cümlesinin buradan 
çıkarılmasını istiyoruz. 

REİS — Maddeyi tashih veçhile yani (şim
diye kadar aktedilen) cümlesinin kalkması su-
retile kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10 — Su işleri taahhüdatı için 2082 
numaralı kanundaki usul dahilinde verilmek 
ve faizi ile birlikte hululü vade tarihine tesa
düf eden nafıa bütçesindeki sular masarifi umu-
miyesi tahsisatından tediye edilmek üzere 1933 
senesi bütçesine mevzu sular masarifi umumi-
yesi tahsisatına zamimeten 800 000 liraya ka
dar bono ihracı suretile mevcut mukaveleler 
dahilinde iş yaptırmağa Maliye ve Nafıa vekil
leri mezundur. 

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

MADDE 11 — Maarif vekâleti tarafından 
idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 
1838 numaralı kanunun bazı maddelerini mu-
addil 2005 numaralı kanunun 2 nci maddesi 
mucibince pansiyoner talebeden alınacak ücret
ler merbut (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

KEMAL TURAN B. ( İsparta ) — Bu cet
veldeki ücretler ne esas üzerine tayin edilmiş
tir? Sonra talebenin vermek kabiliyeti ve mek
tepler arasındaki nisbet nedir? Bu hususta bi
raz izahat versinler. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümü
şane ) — İlk tevzi edilen bütçe ile şimdi mü
zakere ettiğimiz bu cetvele ait bütçe karşılaş-
tınlırsa mühim bir tenzile matuf fark olduğu 
görülür. Bu cetvelin tetkikinde Maarif vekâ
leti zaten kanunu mahsusundaki ahkâma tevfi
kan vilâyetlerle muhabere ederek valilerden al
dığı muhaberatı topladı, encümene geldi. Uzun 
uzadıya müzakereden sonra geçen seneden daha 
az ve Hükümetin teklifinden noksan olmak üze
re kabul edilmiştir. 

Burada talebenin tediyesi meselesi kabul 
olunmadı. 

Çünkü pansiyonların bu masrafını leylî tale
be veriyor. Hükümet hesabına okuyan meccani 
talebe hangi mektepte okuyorsa bu cetvelde o 
mektep için ne miktar ücret kabul edilmişse onu 
maarif bütçesi tediye edecektir. Binaenaleyh bu 
sene ancak bu kadar tenzilât yapılabilmiştir. 
Bilhassa en yüksek ücretlerden birisi de Anka-
radır. Buranm ücreti aşağı yukan Galatasaray 
lisesi kadardır. Daha fazla tenzilât yapmak im-
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kansızdır. Çünkü iaşe farkı ancak bu kadarına 
müsaade etmiştir. 

REİS — Başka mütalea var mı? ( Yoktur 
sesleri ) Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — 1933 - 1934 ders senesi zar
fında ücret ve masrafları Devlet tarafından ve
rilmek üzere pansiyonu bulunan mekteplerde 
leyli meccani okutturulacak talebenin adedi 
1 000 olarak tesbit olunmuştur. 

Bu mekteplerde okutturulmak üzere mezkûr 
ders senesi zarfında Devlet hesabına ve 915 nu
maralı kanunun 2 inci maddesi hükümlerine 
tevfikan alınacak leylî meccani talebenin Maarif 
vekâletince tensip edilecek bir kısmı umumî mü

sabaka ile, bir kısmı da lise olmayan vilâyetlerden 
imtihana talip olan ve kanunu mahsusunun ta
yin eylediği şartları haiz bulunan talebelerden 
müsabaka imtihanında ayni vilâyet talebeleri 
arasında en çok muvaffak olanlardan tefrikile 
bu vilâyetlere de talebe isabet edecek şekilde alı
nır. 

Her iki suretle alınacak talebe, ücreti 225 li
ra veya bundan aşağı olan pansiyonlara gön
derilir. 

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

MADDE 13 — Sınaî müesseselerin 1933 malî 
senesi muamele vergilerinin hesabında tatbik o-
lunacak mevaddı iptidaiye tenzilât nisbetleri 
1932 malî senesinde tatbik edilen nisbetlerin ay
nidir. 

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

MADDE 14 — Bütçelerde geçen sene düyu
nu tertibine mevzu tahsisat kifayet etmediği tak
dirde işbu düyun, taallûk ettikleri hizmetlere 
tekabül etmek üzere cari sene bütçelerine mevzu 
tahsisattan mezkûr tertibe Maliye vekâletinin 
muvafakatile naklen tesviye olunacaktır. 

KyÎTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Bu hüküm 
yalnız geçen sene düyununa hasrediliyor. Hal
buki daha evvelki seneler düyunu daha ziyade 
lâzimüttediyedir. Binaenaleyh doğrudan doğ
ruya « geçen seneler » şeklinde tadil edilirse çok 
musip olur kanaatindeyim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim, geçen sene düyu
nundan maksat, burada meselâ 1933 senesi de
ğildir. Sene nihayetinde, mayısın son gününde 
ne kadar borç kalacağını rakamla tayin etmek 
mümkün olmadığı için bu müsaade daha evvel
ki seneler hesaplarına da teşmil edilerek fasıl
larda tahsisat açmak suretile ödettiriyoruz. Se
ne nihayeti gelmeden evvel bütçe tanzim edildi
ği için bu müsaade verildi. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İZMİR) — Efendim, 
bu bütçelerde geçen senelere tahsis edilmiş 

olan borçlan görmüş olduğum için bu arada 
bunlar için bir sual sormuştum. Demiştim ki, 
burada görüyorum ki 1931 senesinin borcu yok
tur. Maliye Vekili Beyefendi cevaben dediler-
ki, 1931 den itibaren bu borçlar tahakkuk ettik
çe verilir. Binaenaleyh muhakkak şekilde 1932 
de 200 lira borç varsa bundan fazla bir miktarın 
daha tahakkuk etmek imkânı vardır demektir, 
verdikleri cevaba göre böyle olacaktı.. Buna 
imkân olunca vatandaşların bir an evvel naili 
hak olmaları ve Maliye vekâletinin istediği gibi 
nakit işlerinin yürümesine imkân verdiği için 
bu teklifi yaptım. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim, Meclisi Âlice faslı
na konulan rakamdan fazla her hangi bir para
nın sarfını tecviz etmek doğru değildir. Fakat 
bazı zaruretler hâsıl oluyor. Meselâ geçen sene 
düyunu geçen sene bitmemiş ki tahakkuk etsin, 
buular nihayet bu gibi zarurî ahvalde olabili
yor. Fakat geçmiş senelerin de bundan sonra 
tahakkuk edecek düyunları için tahsisat açıl
masını ve Meclisi Âlinin malûmatı olmaksızın 
para sarfını tecviz etmek zannederim ki bütçe 
usulile kabili telif olmaz. Tahakkuk eden borç
lar için tahsisat açmakta Heyeti Celile tereddüt 
ve imsak etmez. Tahakkuklarını getirdikleri 
gün tahsisatını veriyoruz, fakat buradaki zaru
reti, zarurî olmayan hususlara da teşmil 
etmek lüzumsuz fazla para sarfetmek gibi 
hususlara da teşmil etmek biraz lüzumundan 
fazla para sarfına salâhiyet vermek gibi bir şey 
oluyor. 

RECEP B. (Kütahya) — Arkadaşlar, bu 
maddedeki bir kelime beni sizleri rahatsız etme
ğe şevketti. Kabul edilen maddelerin hepsinde 
buna benzer kelimeler vardır. Biliyorsunuz ki 
arkadaşlar milletçe dil hususunda yeni bir açık 
yola doğru gitmek hepimiz için müşterek bir iş 
olmuştur. Bu yolda çalışırken çok çabuk bir 
gidiş arzusu belki maksadı bozabilir. Fakat bu 
maddedeki (düyun) kelimesi gibi karşılıklarına 
alışılmış olan yabancı kelimeleri olsun kullan
mamalıyız. Borç kelimesi senelerden beri ( de
yin ) yerine kullanılıyor Pekâlâ dalgalı borçlar 
diyoruz. Düyun kelimesi borçlar kelimesile deği-
şeli çok olmuştur. Hâlâ düyun kelimesinde ısrar 
etmekle Meclisin umumî millî gidişe uymadığını 
iddia edenler olur. Halbuki Meclis milletin asil 
bir parçasıdır. Bu teklifimle bir taraftan bu mad
denin bir kelimesinin değiştirilmesini istiyorum. 
Öte taraftan da Yüksek Meclisimize bütün mille
tin gittiği yeni yola uymağa dikkat etmek zihni
yetini telkin etmek istiyorum. Bu işte biraz isti
cal edilmesi lâzımdır. 

Arkadaşlar, her şeyin aksülâmeli vardır. Bu 
kelimenin üzerinde ısrar ediş bir gün yine bu 
Meclisin içinden gelen bir feveranla buna ben
zer kelimelerin baştan başa ve birden değişmesi
ne sebep olabilir. Bundan zahmet çekilebilir. 
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Böyle bir yola anî olarak gitmemek için umumî 
gidişe uygun olabilecek bir tekâmüle, yavaş ya
vaş olsun düyun kelimesi gibileri türkçelere de
ğiştirerek olsun bu millî gidişe uymak lâzımdır. 
İçimizden gelen arzunun işlerimizde tatbikini 
görmeliyiz. 

Aziz arkadaşlarım, meselâ (maaş) kelimesi 
veya bazı kelimeler de böyledir. Neden aylık 
demiyoruz. Şimdi bir madde kabul edildi.. 0-
rada muaddü kelimesi geçti. Şimdi bu muad-
dil kelimesini kullanmağa ne mecburiyet var
dır? Filân maddesini değiştiren dersek bu mu
addü anlaşılmaz mı? Umumî ve millî kültür 
hayatında, uymak yollarında ferdimiz, encüme
nimiz, heyeti umumiyemiz hep beraber olmalı
yız. Bana öyle geliyor ki üç, beş arkadaş bir-
leşsinler, gayriresmî bir nöbetçi encümen gibi 
burada çıkan kanunların her kelimesi ile türkçe 
karşılık noktasından uğraşsınlar. Bunun çaresi 
galiba budur. Böyle bir tedbirdense her millî 
ileri maksatta olduğu gibi bu işte de hepimiz 
vazifemizi unutmasak daha iyi değil mi?. Son
ra bir şey daha arzedeyim: Arkadaşlar, konuşu
lurken bile - konuşma kelimelerin birbirine ça
buk bağlanmasını mecburî kılan bir vaziyettir -
bazı kelimelerin karşılığı gayret edilince bulu
nabiliyor. Belki birden hatıra gelmeyebilir. Fa
kat; yazarken, bir encümen bir vekâlet teklif 
yaparken, bir mebus takrir verirken, mek
tup yazarken hiç olmazsa karşılıkları meydana 
çıkmış olan kelimelerin eskilerinde ısrar etme
melidir. Bu hepimize mal olması lâzım bir 
zihniyet meselesidir. Büyük Meclisin kendi 
mensup olduğu büyük milletin yoluna uyar ol
duğunu göstermek için de eski kelimeleri müm
kün olduğu kadar bırakmamız lâzımdır. Bu iti
barla buradaki (düyun) kelimesinin (borçlar) a 
değiştirilmesini teklif ediyorum. (Bravo ses-

HAKKI TARIK B. ( Giresun) — Yalnız bu
rada değil. 

RECEP B. (Kütahya) — Hepsi. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 

B. ( Gümüşane ) — Efendim, kabul ediyoruz. 
Yalnız şunu hatırlatayım ki bu madde Hükü
metten geldiği gibi aynen kabul edilmiştir. (Gü
lüşmeler) . 

RECEP B. (Kütahya) — Maruzatım Meclise 
de, Hükümete de, encümene de, Heyeti umumi-
yeye de, hepimize racidir. 

REİS — Maliye Vekili Bey! ne buyurulur? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 

B. (Çankırı) — Kabul ediyoruz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Maliye 

vekiline de (para vekili) diyelim. 
RECEP B. (Kütahya) — Nöbetçi encümen 

lâzım. 
REİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler... 

Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Maaşların tevhit ve teadülüne 
dair olan 1452 numaralı kanunla zeyillerine mer
but cetvellerde yazılı memuriyetlerden işbu 
kanuna merbut (L) işaretli cetvelde derece, adet 
ve maaşları gösterilen memuriyetler 1933 malî 
senesi zarfında mevkuf tutulmuştur. Bu memu
riyetlerden gayri her vekâlet veya idare kadro
larında kalan memuriyetlerin heyeti umumiyesi 
o vekâlet veya idarenin 1933 senesi için filî kad
rosunu teşkil eder. 

REİS — Bir mütalea var mı efendim? Mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul olun
muştur. 

MADDE 16 — Filî kadro dolayısile açıkta 
kalacak memurlardan filen 30 seneyi doldur
muş olanlar dairelerince tekaüde sevkedilir. 
Açıkta kalmış memurlar mevcut oldukça bun
ların derecelerinde veya bir derece dunundaki 
münhal memuriyetlere hariçten memur alınmaz. 
Bu münhallere ve bulunduğu derecelerin bir de
rece dunundaki münhallere en evvel açıkta ka
lan memurlar yerleştirilir. Derecesi dahilinde 
veya bir derece aşağıdaki vazifeleri kabul et
meyenlerin açık maaşları kesilir. Kabul eden
lerin kendi derece ve silsilesi dahilindeki Uk 
münhallere tercihan tayin ve kendi derece ma
aşları üzerinden tekaüt edilmek haklan mah
fuzdur. « 

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

MADDE 17 — 1508 numaralı kanunun bi
rinci ve 2005 numaralı kanunun 3 üncü ve 2006 
numaralı kanunun 2 nci maddeleri mucibince 
her sene muvazenei umumiye kanunlarına raptı 
lâzımgelen kadrolar merbut (N) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

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

MADDE 18 — Sovyet Rusyada bulunan el
çilik ve konsolosluk memurlarından beş lira
ya kadar temsil tahsisatı olanların temsil tah
sisatlarına dört ve beş liradan fazla temsil tah
sisatı olan bu kısım memurlarla ataşemiliter 
ve muavini temsil tahsisatlarına üç misle ka
dar Millî Müdafaa ve Hariciye vekâletlerince 
zam yapılabilir. Bu zamlar memurların memu
riyet mahallerinde bilfiil ifayi vazife ettikleri 
müddete münhasırdır. 

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

MADDE 19 — 1338-1932 seneleri muvaze
nei umumiye, avans ve muvakkat bütçe ka
nunları maddelerinden hükümleri 1933 malî 
senesi zarfmda dahi devam edecek olanları 
merbut (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
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Bundan sonraki maddeler tatbik zamanını 

gösteren maddelerdir. Kanunun heyeti umumi-
yesi reye konacağı zaman o maddelerde reyinize 
arzolunur. 

Birinci madde de encümenin yapacağı tadi
lâttan sonra müzakere edilcektir. 

2 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi büt
çesinde 16 400 liralık münakale ya}>ılması hakkın
da 1/673 numaralı kanun lâyihası ve Hütçe en
cümeni mazbatası fil 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? (Yok sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğü 1932 malî senesi büt
çesinde münakale yapılması hakkında 

kanun 
MADDE 1 — 1932 malî senesi Evkaf umum 

müdürlüğü bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasıl
ları arasında 16 400 liralık münakale yapılmıştır. 
13 Vilâyat müteferrikası 900 
15 Harcırah 1 000 
30 Maaş, vazife ve tahsisatı fevkalâde 14 500 

REİS — Maddeyi cetvelle beraber reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri tari
hinden başlar. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

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

Kanun tayini esami ile reyinize arzedilecek-
tir, reylerinizi verirsiniz. 

.V — Askerî memurlar kanununu muaddil ka
mına müzeyyel 1/437 numaralı kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [2]. 

REÎS — Müstaceliyet teklifi var mı? 
BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümü-

şane ) — Müstaceliyetle müzakeresini rica edi
yoruz. 

REİS — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? ( Hayır sesleri ). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-

[1, 2] 199, 195 numaralı matbualar zaptın so
nuna merbuttur. 
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mey enler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Askerî mühendislerle fen memurlarına veri
lecek ihtisas ücreti hakkında kanun 

MADDE 1 — Askerî mühendislik ve askerî 
fen memuru unvanını kazanmış olanlara maaş
larından başka aşağıda gösterilen mabet ve esas
lar dairesinde ayrıca ihtisas ücreti verilir: 

A) Askerî mühendislere maaşlarının % 25:50 
si nisbetinde, 

B) Askerî fen memurlarına maaşlarının 
% 10 : 20 si nisbetinde, 

C) Bu tahsisatın azamî miktarı ancak dok
tora yapanlara verilir, 

D) Askerî mühendislerin % nisbetleri onar 
onar, fen memurlarının beşer beşer olmak üze
re, ait oldukları dairelerin teklifi ve Büyük er
kânı harbiye reisliğinin muvafakatile Millî Mü
dafaa vekilliğince arttırılır. 

H) Bunların tahsisatı en az iki sene geçme
dikçe arttırılamaz. 

RECEP B. ( Kütahya ) — Maddede geçen 
(maaş) kelimelerinin (aylık) kelimesile değiş
tirilmesini teklif ediyorum Paşa Hazretleri. 

REİS — Teklif tabiî yalnız bu maddeye ait
tir, bir çok kanunlarda maaş kelimeleri var
dır, bu teklif onlara şamil değildir. 

RECEP B. ( Kütahya ) — Şüphesiz yalnız 
bu maddeye aittir daha ilerisine kuvvetim yet
mez. 

REİS — Encümenin bu husustaki mütaleası 
nedir? 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümü-
şane ) — Encümen kabul ediyor. 

REİS — O halde maaş kelimeleri ( aylığa ) 
tahvil edilmiştir. 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

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

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

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

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

7 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine v< dahili matbuat işlerinin mez
kûr vekâlete bağlanmasına dair 1/700 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Hütçe encümenleri 
mazbataları fi] 

fi] 196 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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REİS — Müstaceliyetle müzakeresini reyini

ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, bir 
teşekkül vücude geleceği vakit gayet mukayyet 
olmamız lâzımdır. Çünkü bir külfet olacaktır. Fa
kat bu külfet ihtiyaca tekabül edecek midir? Bun-
lan düşünmek lâzımdır. Esbabı mucibe lâyiha
sı. tanzim edilirken dahilî matbuat işlerinin 
nereye raptı düşünülmüş ve sonra hukuk mü
şavirliğine raptı muvafık görülmüştür. Bu nok-
tai nazara bendeniz de iştirak ediyorum. Ancak 
yeri burası olabilir. Çünkü matbuat müdüriyetinin 
vazifesini tayin eden ikinci madde de arkadaşlara 
bu kanaati bahşeder. İkinci madde diyor ki 
«Matbuat umum müdürlüğü, memlekette çıkan 
bilûmum gazete ve mecmualan ve risaleleri ve 
emsali neşriyatı tetkik etmek ve Devleti alâ
kadar eden yazıları tefrik ile vekâlet makamına 
bildirmek ve matbuat mensuplarının matbuat 
kanununun tayin ettiği vasıf ve şartlan haiz 
olup olmadıklanm araştırmak ve matbuat ka
nununun hükümlerine nazaran matbuat harekâ
tını takip eylemek » Şimdi bu işlerle meşgul 
olacak yani matbuatın mündericatı neden iba
rettir ve bunda memleketin emniyet ve inziba
tına taallûk eden bir şey var mıdır, takibi icap 
ediyor mu, etmiyor mu? Bunu tetkik edecek
tir. Tabiî bunu tetkik edecek en mühim salâ-
hiyettar makam, ancak hukuk müşavirleri ola
bilir. Matbuatın teşekkülünden maksat - Eğer 
bu teşekkül meslekî bir teşekkül olsaydı lâzım-
gelen şerait aranacak, bu hususta bir takım ted
birler ittihaz edilecekti - Dahiliye encümeninin 
dediği gibi, bu işlerin başka başka işlerle telifi 
gayri kabildir. Fakat burada matbuatın ehem
miyetli işlerini tetkik edecek değildir. Onun 
vazifesi yalnız matbuatın mündericatı neden iba
rettir, alâkadar olunacak bir vaziyet var mıdır, 
yok mudur? Arzettiğim gibi meslekî bir tet
kik tekâmülüne doğru gitmeğe ihtiyaç görül
memiştir. Zaten bu günkü matbuatımız, şaya
nı şükrandır ki, sahiplerinin himmeti ile terakki 
adımlan üzerindedir. Bu itibarla böyle bir te
şekkül hakikaten ayn bir mahiyettedir. Onun 
için matbuatın hukuk müşavirliğine raptı kâ
fidir. 

İkinci bir mesele: Bu güne kadar matbuat 
işlerin Hariciyedeki matbuat umum müdürlüğü 
idare ediyordu. Zannederim bu teşkilâtın kadrosu 
8 kişiden ibaretti. Maaşlarının da yekûnu 305 
liradır. Bu da aşağı yukarı bin lira tutar. Bu 
kadro ile matbuatın hem dahilî hem haricî işle
ri görülüyordu. Çünkü dahilî matbuat bunun 
en mühim bir kısmını teşkil ediyordu. 

Kadro aynen mi ipka ediliyor bilmiyorum. 
Muhterem arkadaşlar, bir vatandaşa çok vazife 
tahmil etmek ne kadar doğru değilse hiç tahmil 

etmemek veya çok ehven bir iş tahmil etmek te 
o kadar doğru değildir. Çünkü diğer çok çalış-
malan lâzımgelen arkadaşlarına sui misal olur. 
Onun için encümenden soruyorum: Eğer oradaki 
vaziyet aynile ipka edilmişse doğru değildir. 
Eğer ipka edilmemiş ise bir kısım teşkilâttan 
tenkis edelim; diğer tarafa ilâve edelim ve dedi
ğim gibi aynca bir müdüriyet teşkili doğru de
ğildir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA ŞÜK
RÜ B. ( Çanakkale ) — Efendim, mesele
yi tavzih edebilmek için evvelemirde Hüsnü Be
yefendiye arzedeyim ki elyevm hariciyede 
bir matbuat müdüriyeti yoktur. Ufak bir 
para ile çalışan bir büro vardır. Hatta büro 
bile değildir. Şuradan buradan alınmış ve derme 
çatma bir teşekküldür. Matbuat işlerinin ehem
miyetini bu kürsüden söylemekle zatı âlilerini 
izaç etmekte bir fayda melhuz değildir. Arzetti
ğim gibi Matbuat müdüriyeti bir zamanlar bir 
umumî müdürlük tarafından ifa edilmiş ve hari
ciyeye merbut bir teşekkül halinde çalışmıştır 
ve zaman zaman bunun iyi işlediği ve iyi işleme
diği devreler görülmüştür. Ancak en iyi muvaf
fak olduğu zamanlar, yine bu idarenin umum 
müdürlük tarafından idare edildiği zamanlardır. 
O vakit « Ayın tarihi » diye hakikaten mucibi 
istifade idi ve o vakitM matbuat daha mazbut 
ve Hükümetle daha hemahenk bir surette yü
rüyordu. Halbuki bu kadro küçültülerek mat
buat işlerinin Hükümetçe murakabesi gevşeti
lince gördük ki matbuatta herhalde bir çok 
ahenksizlikler vücude gelmiştir. 

Şimdi iki kısım matbuat vardır. Birisi ec
nebi memleketlerde çıkan matbuatm bize ait 
olan yazılannı tetkik etmek ve onlara karşı 
mukabelede bulunmak. Bir de dahilde çıkan 
matbuatı harice karşı iyi göstermek ve Hükü
metle hemahenk yürütmeğe sevketmek. Buna 
nazaran dahilî matbuat işlerinin her halü kârda 
evvelemirde Dahiliye vekâleti ile olan alâkası 
barizdir. Çünkü alacağı malûmat ve munta
zam, mevsuk haberleri, ancak bu vekâletten 
alabilir. Binaenaleyh bu kısmı Dahiliye vekâ
letine raptetmekte bir zaruret vardır. Şimdi 
Matbuat müdürlüğünün bir talî müdürlük şek
linde kendisinin takip ettiği gayeden başka ga
ye takip eden bir daireye mi raptetmek iyidir, 
yoksa matbuatın haiz olduğu ehemmiyet ve 
memleketin âli menfaatleri taallûk eden yazı
lan takip ve hini hacette yol göstermek husu
sundaki ehemmiyeti sebebile mühim bir mevki 
telakki edilerek bu makamın umum müdürlük 
şeklinde teşkil ve Dahiliye vekâletine raptedil-
mesi mi daha muvafıktır? Encümen bu son şekli 
daha muvafık gördü. Bu meseleyi Vekil Beyle 
görüşerek Hükümetle hemahenk gidebilecek 
bir matbuat idaresinin tesis edilmesi için bu
nun bir umum müdürlük tarafmdan idaresini 
daha muvafık gördük. Zannediyorum ki Dahi-
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liyeye merbut bir umum müdürlük tarafından 
idaresi daha muvafıktır. 

Hüsnü Beyefendiye de arzedeyim ki Mat
buat umum müdürünün vazifesi yalnız mazba
tamızda dercettiğimiz gibi basit işlerden iba
ret değildir. Bir çok faideli yazılarla meşgul 
olacaktır. Binaenaleyh o mevkide bulunacak 
zatin de yüksek tahsil görmüş ve tecrübeli ol
ması her halde lâzımdır. Bunu da temin için 
o mevkiin umum müdürlük olarak vücude ge
tirilmesi icap ediyor. 

KÂZIM Pş. ( Diyarbekir ) — Hariçteki mat
buatı takip edecek kısmın da Dahiliye vekâ
letine raptı daha muvafıktır. 

HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Efendim, Hariciye
ye merbut olmak üzere müdürü umumî, mü
dür muavini, tetkik memuru, dosya memuru, 
kâtip, kolleksiyon memuru vesaire gibi sekiz 
kişilik bir kadro vardır. Acaba bunların hepsi 
buraya geçmiş midir, yoksa o şekilde değil 
midir? 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanak
kale ) — Evet, bu şekildedir. Bunlardan bir 
kısmı Dahiliyeye naklediliyor. 

HARİCÎYE V. V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğ
la) — Efendim, müsaadenizle bendeniz cevap 
vereyim. Çünkü Hariciye vekâletine ait sual
ler soruluyor. Beyefendi Dahiliye encümeni 
mazbata muharriridir. 

REİS — Buyurun. 
KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Müsaade buyu-

rulursa mütaleamı tekrar arz ve izazh edeyim: 
Beyefendi; haricî matbuat ne yazar? Bizim da
hilde bulunan işlerimiz için yazmaz mı? O hal
de bunun da Dahiliye vekâletine bağlanması lâ
zımdır. Yoksa haricî matbuatın oralardaki te-
rakkiyata dair yazılarını mı takip edecektir? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ ŞÜKRÜ 
KAYA B. (Muğla) — Paşa Hazretleri, müsaade 
ederseniz umumî surette arzı malûmat edeyim. 
Zannederim ki zati âlinizin suallerine de maru
zatım içinde cevap bulunacaktır. Matbuat teşki
lâtı bizde çok muhtelif safhalar geçirdi. Hiç bir 
vakit matbuat teşkilâtından beklenilen hizmet 
elde edilemedi. Meşrutiyet devrinde evvelâ da
hilî ve haricî diye ikiye ayrıldı. Bilâhare bir 
müdürlükte birleştirildi. Umum müdüriyete kal-
bedilerek bir müdürü umuminin elinde cemedil-
di. O sırada harp başladı. 

Bu birleştirmeden ne gibi faydalar elde edil
diğine dair katî br delilimiz yok. Harbe giri
lince matbuatın ve müdüriyeti umumiyenin va
zifesi değişti. 

Cumhuriyet teessüs ettikten sonra matbuata 
büyük ehemmiyet verdi. Evvelâ ayrı teşekkül 
olarak idare edildi. Sonra tekrar birleştirildi. 
Hariciyeye raptolundu. Matbuatın ikiye ayrıl
ması gayet tabiî ve zaruridir. Çünkü bir defa 
cihan matbuatı vardır ki daha ziyade Devletin 
haricî muamelâtile alâkadar yazılan vardır. Di

ğeri doğrudan doğruya millî ve dahilî matbuat
tır ki daha ziyade memleketin dahildek siya-
setilt alâkadardır. 

Gazetelerin bizim memlekete ve beynelmilel % 
münasebata dair yazdıkları makaleleri, haricî 
muameleyi tedvir eden makamlara bildirirler. 
Maksat onları bu hususlarda irşat etmektir. 
Haricî matbuat müdürlüğünün Hariciyede bu
lunması zaruridir. İş bölümünün iktizası da 
budur. Çünkü haricî matbuat müdürlüğü bütçe 
dolayısile her yere mümessil gönderemez. Ancak 
mühim merkezlerde mümessil bulundurabilir. 

Oradaki gazete istihbaratını ve ajansların 
beyanatını orada bulunan resmî memurlar yani 
Hariciye vekâletine merbut olan memurlar gö
rür ve burada temerküz ettirilir ve harice veri
lecek direktifler o vasıtalarla bildirilir. Binaen
aleyh heyeti umumiyesinin vazaif ve alâkai 
mahsusası itibarile doğrudan doğruya hariciye
ye merbut olmaları lâzımdır. 

Dahilî matbuata gelince, bunun Hükümetle 
alâkası bir alâkai hukukiyeden ibarettir. Mat
buat kanununun tatbikile mükellef olduğu için 
Hükümet onu takip eder. Fakat onun haricinde 
de, efkârı umumiyenin, Devletin, Hükümetin si
yaseti dahiliyesi ve hariciyesi hakkında memur
ların vazifesi, vaziyeti ve mesaisi hakkında her 
gün vekilleri. Hükümeti haberdar etmek vazifesi 
de vardır. Çünkü dahilî matbuat gittikçe büyü
mektedir ve gazete ve risalelerin adedi artmak
tadır. Bu, memleketin inkişafına bir delildir. 
Her memur bütün gazeteleri okumak imkânına 
malik değildir. Bunu istihbar eden makam ayı
racak, gönderecektir. Memleketimizin siyaseti 
dahiliyesine ait gazeteciler malûmat isterlerse 
onu-vermekle mükellef bir makam olmak lâzım-
gelir. O da matbuat müdüriyetidir. Onun Dahi
liye vekâletine merbut olması lâzımdır. Bu öte-
denberi mutasavverdi, fakat bütçelerin imkân
sızlığı bunu ayırmak imkânını vermedi. Dahiliye 
vekâleti bütçesinin daralması umumî bütçenin 
darâlmasmdandır. İlk imkânı bulduğu vakit Ha
riciye vekâleti de matbuatı hariciyeye ait olan 
kısmı tevsi edecektir. Çünkü bu günkü teşekkül 
büyük vazife görmeğe kâfi değildir. Hariciye ve
kâleti bir teşkilât kanunu yapmıştır. Haricî mat
buat işinin nasıl düşünüldüğü o teşkilât kanu
nunda görülecektir, bu kanun huzurunuza der
desti takdimdir. 

Hükümet ilk defa matbuat teşkilâtını yapar
ken çok küçük olduğunu bilmekle beraber büt
çenin alacağı şekil ve diğer taraftan alınacak 
tedbirler bilinmediği için gelecek seneler tevsi 
edilmek üzere bu sene küçük bir proje ile gelmiş
ti. Fakat proje ihzar olunup ta encümenlere 
gelince vaziyette bir inkişaf hâsıl oldu ve bunu 
büyültmek imkânı hâsıl oldu. Bu meseleye dair 
encümende aza beyler çok yerinde mütalea be
yan ettiler, Matbuat müdüriyetinin çok ehemmi
yetli bir vazife olduğunu hatırlattılar. Kendi-
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lerine maddî ve malî imkânlar olmadığı için bu
nunla iktifaya mecbur olduğumuzu, maksadımı
zın ileride fırsat buldukça tevsi etmek oldu
ğunu, arzettim. Malî imkân arandı, icap eden 
mesul malî makamlarla temas edilerek tevsiine 
imkân bulundu, müştereken yani Hükümetin de 
muvafakati ile şimdi Dahiliye encümeninin gör
düğünüz bu projesi meydana çıktı. 

Bundan dolayı encümene teşekkür etmek va
zifemdir. Hakikaten Matbuat müdüriyetinin va
zifesi hukukî olmakla beraber pekâlâ takdir bu
yurursunuz ki idarî ve siyasî bir çok noktalara 
da temas eden cihetleri vardır. Matbuatımızın 
hariçle temas ederek haricî vaziyeti kendilerine 
bildirmek ve onların ufku malûmatlarım tevsi 
edecek izahat vermek vazifelerindendir. Belki 
kendisile yakından temas eden muharrirler bu
lunabilir. Bunlara vaziyeti hakikiyeyi ve mem
leketin siyasetinin hakikî vaziyetini göstermek, 
ricalin bu husustaki fikirlerini anlatmak gibi bir 
çok mühim vazifeleri vardır ki bunlar ne kanun
la tadat edilebilir ve ne de bu kürsüde izah edi
lebilir. Çünkü her gün cereyana göre değişen si
yasetin vaziyetine göre hareketi anlamağa muk
tedir bir zata ihtiyaç vardır, işte bu gibi mah
zurları, 90 lira maaşlı bir müdürü umumiyi iş 
başına getirmek suretile kısmen halletmek imkâ
nını bulduk. Yüksek tecrübesi bulunan bir zata 
tercihan, tecrübesi nakıs küçük maaşlı bir me
muru getirmekte faide hâsıl olmaz, bilâkis zarar
lı olur. Tecrübe görmüş, memleketin dördüncü, 
üçüncü derecedeki memuriyetlerini ihraz etmiş 
bir zat getirerek, gerek dahilde, gerek matbuat 
üzerinde emniyet husule getirecek bir iş yapmış 
olmak ümidile bu noktai nazarı takip ettik. Bu 
umumî maruzatımla bütün suallere cevap vermiş 
olduğumu zannediyorum. 

ABDÜLHAK B. (Erzincan) —«Efendim, be
yefendinin izahında biz de matbuatın senelerden-
beri bir çok safahat geçirdiği, anlaşılmış, fakat, 
hangisinin daha ziyade iyi bir muvaffakiyet ve 
randıman verdiği anlaşılamamıştır. Acaba ec
nebi devletlerde böyle randımanı daha ziyade 
olan bir matbuat idaresi hakkında tetkikat icra 
edilmiş midir? 

Sonra ecnebi matbuatının, zannediyorum ki, 
hariciyeye ait olan kısmı ile dahiliyeye ait olan 
kısmı vardır. Belki ecnebi memleketinde çıkan 
gazetelerde bizim matbuatımızı da alâkadar ede
cek her hangi bir mevzu veya malûmata tesadüf 
edilebilir. Bu teşekkülde bu gibi işleri görebi
lecek ve tercümeye muktedir bir heyet buluna
cak mıdır? Çünkü, beyefendinin ıttılaına arze-
dilecek bir malûmat bulunabilir. Bu hususta 
lütfen izahat verirler mi? 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKÎLÎ ŞÜKRÜ I 
KAYA B. — Hariçteki matbuat teşkilâtı da çok | 
tehalüf etmiştir. Fakat isimleri başka başkadır. | 
Meselâ Îngilterenin matbuat teşekkülü tamamile 
başkadır. Onlar bu teşekkülü bir propaganda 

ofisi olarak kullanıyorlar. Bu vazife harbi umu
mî içinde Lort Vortkeif namında bir adama ve
rilmişti. Bu teşekkülün senelik tahsisatı milyon
larca ingiliz lirasıdır. Fransada daha başkadır, 
dahilî ve haricî işler ayrı ayn kimselere verilmiş
tir. Almanya matbuatının başında (Presse pre-
zdent) unvanlı büyük bir memur vardır. 

Hulâsa, her memleket matbuat teşkilâtını ken
di bünyesine ve ihtiyaçlarına göre yapmışta*. 
Hali hazırdaki matbuat idaresinin müşterek va
zifesi şudur: İstihbarat ve telkinat. Biz telkinat 
kısmını henüz yapmıyoruz, teşkilâtımız buna mü
sait değildir. Ancak istihbaratı yapıyoruz ve 
bunu iyi yapabilirsek bu da büyük bir muvaf
fakiyettir. Dahilî matbuatta mütercimler var
dır. Çünkü gerek memleketimizde ve gerek ha
riçten gelen başka lisanlarla yazılmış gazeteler 
vardır. Haricî matbuatın ekserisi başka kanal
larla gelir ve sefirlerimiz vasıtasile hariciyeye ve 
ajans vasıtasile ve matbuatın oradaki mümessili 
vasıtasile gelir. Dahilî matbuatta mütercimler 
vardır. Bu teşekkül çok mütevazidir. Onun için 
behemehal vazifesini yapacaktır diyecek cesare
tim yoktur. Fakat ilk adım atılmıştır. Şimdi 
bu teşekkül vazifesini tevsi edecektir. Belki ge
lecek senelerde başka suretle muvaffakiyetler 
gösterecektir. 

HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, Vekil beye
fendinin izahatlarile Dahiliyede böyle bir teşek
külün lüzumuna kani oldum. Yalnız hariciye
deki teşkilâtı tenkis suretile bu mümkündür. 
Bunları beraber yürütmezsek ne olacaktır? Bu
rada bu teşekkülün noksanlarını hariçteki me
murlardan temin edelim. Çünkü onların vazi
fesini sefaretler görebilirler ve esasen hariçteki 
memurları teşkilât yaparken tenkis edeceğiz. Ha
riçte her yerde sefirimiz vardır ve vazifeleri 
icabı oradaki matbuatla alâkadardırlar. Zanne
derim ki buraya lâzım olan memurları, hariçte
ki memurlardan temin edersek daha iyi olur. 
Aksi takdirde beyhude para verilmiş olur. 

HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ ŞÜKRÜ 
KAYA B. ( Muğla ) — 1928, 1929 bütçelerinde 
hariciyedeki matbuat faslı daha yüksek ve ka
barık idi. Fakat 1929 da yaptığımız tenkihat do-
layısile Harioiye vekâleti de buradaki masrafları 
kıstı. Fakat vazife geri kalmış olmayıp münave
be suretile merkeze celbedilen hariçteki konso
loslar ve kançilârlar ve diğer memurlar bu vazi
fede çalıştı. Dahiliye vekâletine ait olan kısım 
için vaktile 24 bin lira var iken bu gün 11 bin 
dört yüz liraya inmiştir. Oradaki memurların a-
çıkta kalması mevzubahs değildir. Biz tevsi et
tik. Haricî kısma gelince; haricî kısım yeni teş
kilâtla yapmaktadır. Haricî kısım matbuat ayrı
ca bir kadroya muhtaçtır. Çünkü sefirlerimizin 
meselâ bilfarz büyük bir memlekette sefir olan 
bir zatin bütün gazeteleri, risaleleri okumasına 
imkân yoktur. Sefir memurları vasıtasile en mü
him havadisleri görür ve derhal vekâleti telgraf-
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la veya tahriratla haberdar eder. Fakat asü mat
buat müdüriyetinin bütün gazeteleri, matbuaları, 
risaleleri günü gününe takip etmesi lâzımdır. 
Binaenaleyh bu teşekkül lâzımdır ve teşkilât 
kanununda vardır. Çünkü hâlâ merkeze celbedi-
len arzettiğim memurlar tarafından bu iş görül
mektedir. Hüsnü Beyefendiyi bu cihetten temin 
etmek isterim. Onlar vazifesini tam olarak göre
ceklerdir. Beri taraftan bunlar da vazifelerini 
vekâletin mesuliyeti altında göreceklerdir. Bu 
itibarla vatandaşların az veya çok iş görmeleri 
mevzubahs değildir. 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki (1624) numaralı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve dahilî matbuat iş
lerinin umum müdürlük halinde Dahiliye ve

kâletine bağlanmasına dair kanun 
MADDE 1 — Dahiliye vekâleti merkez teş

kilât ve vazifeleri hakkındaki 21 mayıs 1930 
tarih ve (1624) numaralı kanunun (6) ncı mad
desi aşağıda yazıldığı şekilde tadil edilmiştir: 

Hukuk müşavirliği; müşavirlik ve muhake-
mat kısımlarından mürekkeptir. Hukuk müşa
vir muavini ayni zamanda muhakemat kısmı
nın müdürüdür. 

A - Müşavirlik kısmı: Vekâletten tevdi olu
nan her nevi işler hakkında mütalea dermeyan 
ve kanun muktazasını beyan etmek, vekâletçe 
tanzim edilen veya diğer vekâletlerden irsal 
olunan kanun ve nizamname ve talimatname lâ
yihalarını ve vekâlet dairelerinde hazırlanacak 
umumî emirleri ve vekâletçe yapılacak veya tas
dik olunacak mukaveleleri tetkik ve takip ey
lemekle mükelleftir. 

B - Muhakemat kısmı: Memurin muhake-
matma ve inzibat komisyonlarına ait muame
leleri tetkik ve vekâlete taallûk eden davaları 
ikame ve takip ile muvazzaftır. 

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

MADDE 2 — 1624 numaralı kanuna aşağı
daki madde ilâve edilmiştir: Matbuat umum 
müdürlüğü; memlekette çıkan bilûmum gaze
te ve mecmuaları ve risaleleri ve emsali neşri
yatı tetkik etmek ve Devleti alâkadar eden ya
zılan tefrik ile vekâlet makamına bildirmek ve 
matbuat mensuplarının matbuat kanununun ta
yin ettiği vasıf ve şartlan haiz olup olmadıkla
rını araştırmak ve matbuat kanununun hüküm
lerine nazaran matbuat harekâtını takip eyle
mek ile mükellef olmak üzere Dahiliye vekâle
tinde bir Matbuat umum müdürlüğü teşkil edil
miştir. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Efendim, 
bendeniz bu maddede iki noktadan bir tadil ri
ca edeceğim. Hariciye vekâletinin, haricî si

yaset noktasından, haricî matbuatı takip et
mesinin bir zaruret olduğunu kabul ediyorum. 
Yalnız Vekil beyefendiyi dinledikten sonra da 
bu maddenin Dahiliye vekâletine verdiği vazi
feyi çok dar bulmaktayım. 

Hududumuzun öteki tarafında çıkan Türkçe 
ve başka dilde gazeteler yalnız haricî siyaset 
noktai nazarından takip edilmesi lâzrmgelmez. 

Dahilî siyaset noktasından da behemehal takibe 
ihtiyaç gösterir. Matbuat kanununun bir mad
desi bunu gayet açık olarak bir vazife halinde 
vekâlete vermiştir. Meselâ, Türkiye haricinde 
çıkan gazetelerden her hangi birinin ithali men-
edilmek lâzımgelirse, bunu menetmek vazifesi 
de Dahiliye vekâletine verilmiştir. Bundan an
laşılıyor ki Dahiliye vekâletinin vazifesi, mün
hasıran dahildeki matbuatı takip etmek değil
dir. Zannediyorum ki hariçte çıkanları da takip 
etmekle mükellef olduğunu kabul etmek lâzım
dır, Türkiyede çıkan gazetelerden başka Türki
ye haricinde çıkıpta Türkiyede satılan o kadar 
çok gazete vardır ki bunu saymaya, dökmeye, 
onlar hakkında huzurunuzda malûmat vermeğe 
bittabi lüzum yoktur. Bunların hepsi de ayn 
ayrı yakından ve süratle takip edilmeğe ihtiyaç 
gösterir. Hariciye vekâleti kendi noktai naza-
nndan bir teşekküle ihtiyaç gösterebilir. Niha
yet böyle bir teşekkül, bir mütercim heyeti vü-
cude getirmekten ibarettir. 

O mütercim heyeti hariciye noktasından bu 
matbuatın tercümelerini yapar ve vekilin nazarı 
tetkikine arzeder. Bundan maada hariciyede 
böyle bir teşekküle lüzum yoktur. Onun için 
Vekil beyefendi haklıdırlar. Bu vaziyette böyle 
bir teşekkülün yeri, ya Dahiliye vekâletidir veya 
Başvekâlettir. Bu kanunla bu iş Dahiliye vekâ
letine intikal etmiş oluyor ki haddi zatinde yeri
ni bulmuş oluyor. Onun için bendeniz, ikinci 
maddedeki (Matbuat umum müdürlüğü, memle
kette çîkan bilûmum gazete .... ) cümlesinden 
(Memlekette çıkan) tabirinin çıkanlmasını tek
lif ediyorum. Birinci teklifim budur. İkincisi, 
matbuatı takip etmekle mükellef bir dairenin 
vazifesinde biraz daha ihtisas vaziyeti vardır. 
Kanun, Dahiliye vekâletinde her hangi bir vazi
feyi yine Dahiliye vekâletinin diğer taraflannda 
vazife ifa edenlerden birisine gördürmek gibi bir 
mecburiyet tahmil ediyor. Bendeniz bu nokta
dan vekâletin serbest bırakılmasının muvafık ol
duğu kanaatindeyim. Bu vazifenin icabma göre, 
isterse hariciyeden, isterse iktisattan, isterse ha
riçten alabilir. Onun için bu maddenin sonuna 
bir fıkra ilâvesini teklif ediyorum. 

Bu teklifim kabul olunduğu takdirde Dahili
ye vekâleti tayin edeceği matbuat umum müdü
rünü arzettiğim gibi yalnız Dahiliye vekâleti
nin kadrosu cinde aramakla, onunla mukayyet 
olmakla kalmayacak vekâletin haricinden de 
alabilecektir ve yalnız maaş değil, icap ederse 
ücret vermek salâhiyetini de haiz olacaktır. Ben-
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deniş bilhassa burada kısa şekilde işaret olunan 
bu nazik meselenin bir ihtisas meselesi olduğu
nun dikkate alınarak bu ilâvenin zarurî olduğu 
kanaatindeyim. Bu İM takririmin kabulünü ri
ca ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KATA B. 
(Muğla) — Hakkı Tarık Beyefendinin birinci 
tekliflerini biz kanunda mündemiç buluyoruz. 
Çünkü Dahiliye vekilinin vazifesi fena fikirleri 
neşretmek isteyen gazeteleri toplattırmak ve der
hal Heyeti Vekileye haber vermekten ibarettir. 
Bu gün dahi dahiliyenin bazı şubeleri hariçte çı
kan gazeteleri takip etmektedir. Böyle bir ka
nun yapılırsa salâhiyet daha artar. 

İkinci kısma gelince: tabiî böyle bir şey dü
şünmemek hiç bir Dahiliye vekilinin elinden gel
mez. Memur tayinine ait bazı tahdidat vardır. 
Şu dereceden şu dereceye çıkarılmaz, diye . 
Meclisi Âli kabul ederse kanun olduğu için biz 
şükranla bunu tatbik ederiz. Yalnız bu bizim 
esaslı prensibimizi bozar. Memurin maaşatrnm 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna muarız 
olur. Bu cihetle bilinmesi lâzımdır. 

Çok zaman vekâletlerde bu, ıstrrap vermek
tedir. Fakat bu kanunda ıstıraptan daha fazla 
menfaat vardır. Herkesin derecesini bilmesi ve 
hakkı müktesebe riayet edilmesi meselesidir. 
Her cihet Meclisi Âlice malûmdur. Meclisi Âli 
nasıl karar verirse onu tatbik ederiz. Maliye ve
kili arkadaşım da buradadır, daha ziyade ona 
taallûk eder, bunları onunla görüşmeden söyle
dim. Kendisinin de mütaleasmı almak doğru 
olur. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Çankırı) — Teadül kanununda bir ta
kım prensiplerimiz vardır. Doğrudan doğruya 
bir şahsm birinci derecede memur olabilmesi 
için hiç olmazsa 15 sene memuriyette bulunmuş 
olması lâzımdır. Teadül kanununun bu prensip
lerini bozacak bir karar ittihaz etmek doğru de
ğildir. Bu, Devlet teşkilâtını zarardide eder. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Ben böyle 
bir teklif yapmadım. Vekil beyefendi ile ara
mızda esaslı bir ihtilâf bulmuyorum. Kanunda 
mündemiç buluyorlar. Bendeniz sarahat olmasmı 
teklif ediyorum. Her halde muhakkak olan bir 
şey varsa Dahiliye vekâletinin Türkiye haricinde 
ve dahilinde çıkan gazete ve mecmualan takip 
etmek, okumak ve okutturmak mecburiyetinde 
ve vazifesinde olduğudur. Bu bir lüzumdur, bu 
lüzumun böylece bilinmesi ve kanunda izah edil
mesi ve yazılması çok muvafık olur. 

İkinci takririm; teadül kanununu tadil edici 
mahiyette değildir. Teadül kanununda ne gibi 
evsaf ve şerait gösterilmişse yine o şerait mahfuz 
bulunacaktır. 
Yalnız Dahiliye vekâleti o kanun mucibince 
yahut yeni teşkilât kanunu mucibince hariçten 
bir başkasmı alıp getiremez. Bendeniz diyorum 

ki Hariciyede bulursa oradan, Maliyede bulur
sa oradan alıp getirsin. z 

Sonra kanun bir muayyen maaşla tayin et
miştir. O maaşı tecavüz etmemek şartile ücret 
te verilsin. Belki vaziyet ücret vermeği is
tilzam ettirir. Binaenaleyh ücret te verilebilsin. 
Teklifim budur. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Dahiliye 
Vekili Beyefendi Hakkı Tank Beyefendinin tek
lifine mülayim gölündüler. Yalnız, önümüzde 
barem kanunu vardır, o kanundaki prensibi 
göz önünde tutmalıyız, dediler. Derhal Maliye 
Vekili Beyefendi de bunu teyit ettiler. Barem 
kanununun prensibini göz önünde tutmak lâzım
dır. Fakat her yerde bu prensibi göz önünde 
tutuyor muyuz? Hayır. Eğer bu prensibi tuta
cağız diye yapılacak işleri yapmayacak olursak 
barem kanunundan beklenilen faide hâsıl olma
mış demektir. Asıl yapılacak işi bu prensibe 
istinaden yapmayacak veya bozacak olursak 
barem kanunundan ne faide hâsıl olur? 

Geçen sene Mustafa Şeref Beyefendi İktisat 
vekili iken bu kanunun tuttuğu prensip yüzün
den ihtisas adamı bulamamak mecburiyetinde 
kaldığını görerek bir kanun teklif etmişlerdi 
Sanayi müdürü umumisi hakkında olduğunu 
zannediyorum. Mütehassıs diye 400 lira ücret 
almak suretile bu işi halletmişti. Bu hareket 
barem kanununun prensibini bozan esaslardan 
değil midir? Evet öyledir. Fakat bu işi göre
bilecek bir mümeyyizin o mevkie gelebilmesi için 
diğer derecatı geçmesi ve elli senede, aksakalh 
olduktan sonra ancak memlekete hizmet etmesi 
icap ediyordu. Onun içindir ki bu ihtisas işini 
yaptı. Memlekette yetişmiş olan unsurlardan 
behemehal istifade etmelidir. Şu vekâlette, bu 
vekâlette bir mütehassısa ücret olarak 400, 500 
lira vermiyor muyuz? Vekil Bey de muvafakat 
ederlerse bunu ücrete kalbederek bu işi behe
mehal hariçten ehil, yani bizim yeni fikirleri
miz ve cumhuriyetimizin izi üzerinde yürüyecek 
bir ihtisas adamı getirerek bu vazifeyi vermek 
her hangi en yüksek bir memura vermekten da
ha faydalıdır. Mustafa Şeref Beyefendi de bu 
fikri benimle beraber müdafaa ederler. Çünkü 
kendi mütehassıslarını barem olduğu halde, böy
le müdafaa etmişlerdi. Binaenaleyh bunu da 
beraber müdafaa etmeliyiz. 

MAZHAR MÜFİT B. ( Denizli) — Müdafaa 
edemem diyor. 

ZİYA GEVHER B. (Devamla) — Etmeyebi
lirler. Fakat her halde bunu ücrete kalbederek 
bir ihtisas adamı getirmek daha doğrudur. 

Hakkı Tank Beye hak verir ve Vekil Beyin 
nazan dikkatini celbederim. Bizim tekliflerimiz 
üzerinde fena tesir yapan, yalnız memleketimiz 
içinde çıkan gazeteler değildir. Hariçte çıkan, 
öteden beriden toplanan bazı adamlar tarafından 
gazeteler, hatta kendi lisanımızda, bu memle
ket için envai propagandalar yapmakta olan ga-
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zeteler de vardır. Bu iş Hariciyeden ziyade 
Dahiliye vekâletini alâkadar eder. Dahiliye ve
kâleti bu işi üzerine almalıdır. Adliye vekâleti
ni ise ancak cürmün vukuundan sonra alâkadar 
eder. Bu hususta nazarı dikkatinizi celbederim. 
Demek istiyorum ki Hakkı Tarık Beyefendinin, 
gazetecilik noktai nazarından, görmüş oldukları 
noktaların büyük ehemmiyeti vardır. 

MALÎYE V. MUSTAFA ABDÜLHALÎK B. 
(Çankırı) — Hakkı Tarık Beyefendinin takriri
nin birinci maddesine hiç bir itirazımız yoktur. 
Dahiliye teşkilâtı kanununda olduğu gibi her 
vekâlette ayni derecede bir zat olabilir. 

İkinci meseleyi de tetkik edebiliriz. Yalnız 
Ziya Gevher Beyefendi buyurdular ki barem ka
nunu bir çok vekâletlerde tatbik edilmiyor. Hiç 
bir vekâlette bozulduğu yoktur. Mustafa Şeref 
Beyefendinin İktisat vekâleti zamanında bir 
memur hakkında getirdiğimiz kanundan bahset
tiler. Mütehassıs bir arkadaşımız vardı, mektebi 
âli mezunu idi. Kendisini (A) serisine geçirmek 
lâzımdı, çünkü hakikaten kendisinden istifade 
ediliyordu ve edilmek lâzımdı. Fakat 15 seneyi 
ikmal etmediği için (A) serisine geçirilemezdi. 
Bundan dolayı memuriyet hukuku kendisinde 
kalmamak üzere ücretle istihdamına dair bir 
kanun yapılmıştır. Şimdi buraya da memuriyet 
hukukunu almamak üzere böyle bir memur alı
nabilir. Buna hiç bir itirazım yoktur. 

ZİYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Biz de 
öyle istiyoruz beyefendi! 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
( Muğla ) — Yalnız buna manii hukukî vardır, 
bütçe çıktı. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Daha çık
madı. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Dahiliye vekâleti bütçesi kabul edil
di. Bütçemizde ücret diye bir şey yoktur. Şayet 
Heyeti Celile kabul ederse oraya ücret diye bir 
şey koymak lâzımdır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Memuru 
da (D) cetveline ilâve etmek lâzımdır. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. — 
Bu kayit memur bulunamadığı takdirde ücretle 
de kullanılabilir, şeklindedir, bir salâhiyettir. 
Bu salâhiyet kabul edildiği takdirde bizim büt
çenin bir kısmına da para koymak lâzımgelir, 
gine kendi bütçemizden temin edilmek üzere. Ay
rıca para istemiyoruz. 

Hakkı Tarık Beyin teklifi yerindedir. Kabul 
ediyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddenin sonuna (Umum müdürlük 

vazifesine Dahiliye vekâleti memurları dışından 
ve icabında ücretle de bir zatin tayini caizdir) 
fıkrasının ilâvesini teklif ve rica ediyorum. 

Giresun 
H. Tank 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddedeki ( memlekette çıkan ) tâ

birinin çıkarılmasını teklif ve rica ediyorum. 
Giresun 

H. Tank 
DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanak

kale ) — Kabul ediyoruz. 
REİS — Evvelâ, ( memlekette çıkan ) tâ

birinin tayyi hakkındaki teklifi reye arzetmiye-
ceğim. Çünkü zaten encümen de bunu kabul 
ediyor. Reye koymağa hacet yoktur. O suret
le tashih ederiz. Hariçtekilere teşmil olunabil-
mek için bu tabir kalkıyor. 

Diğer takrire gelince; buna Vekil bey bazı 
kayit ve şartlar tahtında iştirak ediyor. Büt
çe tashih edilsin diyor. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Salâhiyet istiyoruz. Ücretle dahi istihdam 
edilebilir tarzında bir salâhiyet istiyoruz. 

MÜKEEREM B. (İsparta) — Efendim, He
yeti celile kabul buyurursa burada 3 numaralı 
bir cetvel var, Matbuat umum müdürlüğü di
ye. Dördüncü derecede bir müdürü umumî 
90 lira maaşlı. Bunun hizasına ( icabına göre 
emsali hâsılı ücret olarak verilir ) kaydini ko
yarsak maksat hâsıl olur. 

REİS — Bir vekâletten diğer bir vekâlete 
ayni dereceden olanlar alınıyor. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanak
kale ) — Efendim, Vekil beyefendinin buyur
dukları lâzımdır. Çünkü dahiliye memurları 
kanununda, dahiliye meslekinin bir mesleki 
mahsus olduğu tasrih edilmiştir. Bu ancak 
orada terfi edebilir. Eğer dahiliye kadrosuna 
girerse dahiliye memuru gibi telâkki edilir. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Efendim, 
ücret tabirinin, encümenin teklif ettiği şekil
de halledildiğini farzedersek takririmden bu ke
limenin tayymı rica ederim. Mütebakisi reye 
konulsun. 

REİS — Ücret kelimesini encümen kabul 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Behemehal ücretle kullanılır, şeklinde de
ğil, salahiyet şeklinde istiyoruz. Bizim kanu
numuza göre bir salâhiyet ister. 

REİS — Takriri nazarı dikkatinize arzediyo-
rum. Nazarı dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . 
Takrir nazarı dikkate alınmıştır 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Kanunda 
bir «emsali neşriyat» tabiri vardır. Bu tabir için
de radyo, sinema gibi neşriyat vasıtaları da da
hil midir, değil midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Emsalinden anladığımız, el ilânları 
traklar gibi şeylerdir. Radyo ve sinemayı da da
hil etmeği düşündük. Fakat radyo için gelecek 
bir kanunumuz vardır. Encümenlerdedir, he
nüz gelmemiştir. Kanun ne şekil alacak; bilmiyo
ruz. Bu radyo kanunu geldiği vakit murakabe 
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vazifesi buraya verilirse, o vaMt buraya bir mad
de ilâve ederiz. 

Sinemalara gelince: Sinemaları, zaten Heye
ti Vekile kararile teşekkül eden hususî bir ko
misyon tarafından îstanbulda murakabe ettir
mekteyiz. Sinemaları buraya koymakta bir mah
zur görmem, fakat radyo için şimdiden bir şey 
söyleyemem. Çünkü radyonun alacağı şekil he
nüz tebarüz etmemiştir. 

REÎS — Nazarı dikkate alınan takrire göre 
tertip edilmek üzere maddeyi encümene veriyo
ruz. 

DAHİLÎYE En. REÎSVEKÎLÎ FAİK B. (Te
kirdağ) — Paşam, müsaade ederseniz buraya bir 
üçüncü madde ilâve edersek beyefendinin arzu
lan da tatmin edilmiş olur. ( Lüzum görüldüğü 
takdirde Matbuat U. müdürlüğüne diğer vekâ
letlerin memurlarından biri de tayin edilebilir). 
Ücret kabul edildikten sonra ücretli olarak da
hilden, hariçten her yerden, her hangi bir zat ge
lebilir. O hak mahfuzdur. Yalnız halen, diğer 
vekâletlerdeki memurlardan birisi müdürü umu
mî olarak gelebilir mi, gelemez mi? 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Yazdıkları 
şekilde kabul olunacak olursa behemehal bir 
başka vekâletten böyle bir vazifeyi ifa etmekte 
olan bir zatı getirmek gibi bir mecburiyet hâsıl 
olur. Bu ise vermek istediğimiz salâhiyeti da
raltır. Bu hususu vekâletin elinde serbest olarak 
bırakmak lâzımdır. 

Da. E. R. VEKILÎ FAÎK B. ( Tekirdağ) — 
Efendim, Matbuat umum müdürlüğü, bu kanun 
lâyihası kabul edilerek kanuniyet kesbettiği 
zaman Devlet memuriyetlerinden bir memuriyet 
olarak meydana çıkacaktır. Devlet memurlu
ğuna memur nasıl alınırsa, o kavaide tâbi ola
rak buraya da umum müdür tayin edilir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Tabiî. 
FAÎK B. (Devamla) — Hakkı Tank Beye

fendi bu kaydi dar buldular. Matbuat müdüriyeti 
için iki şey istediler. Birisi Matbuat umum 
müdüriyetine, hiç memur olmayan hariçte bulu
nan her hangi bir zatin ihtisasından istifade 
edilmek üzere getirilebilmesi, demin cetvelde ya
pılan tadil bunu temin etmiştir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Tamam. 
FAÎK B. ( Devamla) — Hiç memur olmasa, 

veya memur olsa da derecesi oraya gelmesine 
müsait olmasa ücretli, müstahdem olarak oraya 
gelir. Kaldı ki ikinci kısım; Matbuat umum 
müdürlüğü, Dahiliyeye raptedilince oraya Da
hiliyenin kendi kanununa göre Dahiliye memur-
lanndan birisinin gelmesi lâzımdır. Halbuki di
ğer vekâletlerin memurlanndan da burada isti
fade edilebilmelidir, buyurdular. Dedik ki me
mur olarak geldikleri gibi buraya da alınabilir
ler. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Barem
deki şeraite tevfikan. 

FAİK B. (Devamla) — Gayet tabiî. Memur 

olarak gelince elbette baremdeki evsafı haiz ola
cakta-. Bunun haricinde Hakkı Tank Beyefen
dinin istedikleri var ıradır? 

MAZHAR MÜFÎT B. ( Denizli ) — Ne ka-
lacak artık 

HAKKI TARIK B. ( Giresun) — Efendim, 
tereddüdüm şudur: Yazılan yeni şekilden şöyle 
bir mana anladım. Diğer vekâletlerin memur
larından yapılabilir. Diğer vekâletlerin memur
larından değil, fakat- memur olmak evsafını 
haizdir. Yani iıariçten alınabilecek midir? 

FAÎK B. (Tekirdağ) — Ücretli olarak gele
bilir. Memur olarak gelemez. 

HAKKI TAltIK B. (Giresun) — Evsafını ha-
izse. 

HASAN FEHMÎ B. (-Gümüşane) — O dere
ceye çıkamaz. 

FAÎK B. (Tekirdağ) — Evsafın içinde tea
dül kanununun söylediği sıfatlan da var farze-
diyorsanız, tabiî. 

HAKKI.TARIK B. ( Giresun ) — Efendim, 
encümenden soruyorum: 
Alacağı memurun filen bu gün diğer bir ve
kâlette memur olması şart mıdır? 

FAÎK B. ( Tekirdağ ) — Yapmakta oldu
ğumuz tadilâta göre, değildir, değilse ücretli 
kısma girer. Memur kısmına girecekse memur 
veya evvelce memur iken hariçte kalmış ol
makla beraber o şartı haiz bulunması lâzımdır. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) —" Bu iza
hat beni tatmin eder efendim. 

REÎS — Encümenin teklifi, Hakkı Tank 
Beyin takririnin üçüncü maddeye yazılmasıdrr. 
îkinci maddeyi ( memlekette çıkan ) kelimele
rinin tayyile reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi üçüncü madde olarak encümenin tek
lif ettiği madde vardır. 

MADDE 3 — Lüzum görüldüğü takdirde 
Matbuat umum müdürlüğüne diğer vekâletle
rin memurlarından biri de tayin edilebilir. 

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

MADDE 4 — (1624) numaralı kanunun (13) 
üncü maddesine merbut (A) işaretli kadroda 
hukuk müşavirliğine ait teşkilât; işbu kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvelde gösterildiği üzere 
tadil edilmiştir. 

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

MADDE 5 — (2) numaralı cetvelde derece 
ve maaş miktarlan yazılı memuriyetler 26-VII-
1931 tarih ve 1843 numaralı kanuna merbut 
Hariciye vekâleti kadrosundan oıkanlmış ve 
(3) numaralı ilişik cetvelde yazılı teşkilât 1624 
numaralı Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki kanunun 13 üncü madde
sine merut (A) cetveline ilâve olunmuştur. 
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MÜKERREM B. ( İsparta ) — Cetveldeki 

tadili evvelâ reye koyarsanız, ondan sonra bu 
maddeyi reye koymanız lâzımdır, Paşa Haz-
T*Ptl PT*1 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümü-
şane ) — Cetvelde, umum müdürün hizasına 
( işbu aylığın tutan ücret olarak verilebilir ) 
yazılacaktır. 

RE t S — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Hariciye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

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

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

S — Muhtelif kanunlarla çıkarılmış olan bo
noların vadelerinin teciline dair 1/683 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSİ HASAN FEHMÎ 
B. ( Gümüşane ) — Bu lâyihanın müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ediyoruz. 

REİS — Lâyihanın müstaceliyetle müzakere-

[1] 198 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

sini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkmda söz is
teyen var mı? (Yok sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Muhtelif kanunlar mucibince çıkarılan bono
ların tecili hakkında kanun 

MADDE 1 — 1177,1435,1240,1550, 944,1091 
ve 2082 numaralı kanunlara tevfikan muhtelif 
işler için verilen bonoların vadelerini alâkadar
larla anlaşılarak 1945 senesine kadar tecile Ma
liye vekili salâhiyettardır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

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

Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesin
de münakale yapılması hakkındaki kanuna (201) 
zat rey vermiş, kanun ( 201 ) reyle kabul edil
miştir. 

Bu günkü müzakeremiz bitti, Meclis yarm 
14 te toplanacaktır. 

Kapanma saati: 16,5 

Evkaf u m u m m ü d ü r l ü t j ü 4 9 3 2 m a l î senes i b ü t ç e s i n d e m ü n a k a l e y a p ı l m a s ı 
h a k k ı n d a k i k a n u n a r e y v e r e n l e r 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 201 
Kabul edenler : 201 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 115 
Münhaller : l 

Adana 
Ali Münif B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 

/ Kabul edenler ] 

tzzet 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. 
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Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rıfat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B, 
Memet Alı B. (t. A.) 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bayaztt 
îhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

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

Cebelibereket 
îbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. ''"n 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. '•'"" "r" 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
îsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B, 

Denizli 
[Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kazım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edim» 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref 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. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Vlioğlu Ahmet B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
^ahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
îhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. "" "" ' 

Gümüşane 
jEdip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Bakarı 
îbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
İHakkı B. 

İstanbul 
Dr. İbrahim Tali B. 
İHamdi Mustafa B. 
İHâsan Vasıf B. 
Hayrullah B. } 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
JYaşar B. 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Halil B. 
İKâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
İVelet B. 

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

Kırklareli 
[Dr. Fuat B. 
İMemet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir , 
İHazim B. 
iLûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İKemalettin B. 

Ragıp B. 
(Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
[Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İMemet B. 
Ömer Davut B. 

BIRecep B. 
Malatya 

Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 
JTurgut B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
|Hamdi B. 
[Süleyman Fikri B. 

Muğla 
|Dr. Hüseyin Avni B 
[Nuri B. 

Muş 
[Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
ihmct Vefik B. 
İFaik B. 
[Galip B. 

Ordu 
lîsmail B. 
Recai B. 
[Şevket B. 

Rize 
lAkif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 
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Samsun 

Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. ; * 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 

Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 

1 9 3 » C : 1 

Rcsai V>. 
Trabzon 

Ali Şeydi B. 
Daniş B, 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Halit Ferit B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. A.) 

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

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

Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çorum 
İsmet B. (Mezun) 

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

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet. B. 

Erzurum 
Mecip Asım B. 

' Eskişehir 
^afer B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç. Ali B. 

Nuri B. 
İstanbul 

Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali İlana B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

Kars 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. * 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 

Refik B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (t. Â.) 

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

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
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Samsun 
Emin B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

I : 5 6 
Stvas 

İNecmettin Sadık B. 
[Rasim B. 

Ş. Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
|Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
İCemil B. 

2 2 - 5 - 1 9 3 3 
[Faik B. 

C : 1 

Tokat 
[Mustafa Vasfi B. (Mezun) 
Süreyya Tevfik B. (Me-
|zun) 

Trabzon 
Balil Nihat B. 
İHasan B. (Rs. V.) 

ÎNebizade Hamdi B. 
Urfa 

[Ali Saip B. 
Refet B. 

Yozgat 
|Avni Doğan B. 

Zonguldak 
ıCelâl Sahir B, 

- ^ » » • • • - « - c ^ 
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Sıra No 199 
Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 16 400 
liralık münakale yapılması hakkında 1/673 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 11 -V-1933 
Sayı 6/1433 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Evkaf umum müdürlüğü 932 bütçesinde 16 400 liralık münakale yapılması hakkında 
hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetince 9-V-933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı muçibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Evkaf Umum müdürlüğünün 1932 mali senesi bütçesine mevzu Diyanet işlerinden dev
redilen umuru hayriye had-me maaş ve vazaifi ve vilâyat idare müteferrikası, memur ve 
müfettişler harcırahı tahsisatı sene gayesine kadar olan ihtiyaca kifayet etmeyeceği anlaşılma
sına binaen muhtelif fasıl ve maddelerden sene gayesine kadar tasarrufu mümkün görünen 
16 490 liranın münakalesi ile bu ihtiyaçların temini zarurî görülerek kaleme alınan kanun 
lâyihası ve münakale cetveli leffen takdim kılınmış ve tasarruf edilen paralarla zammı icra 
olunan tahsisatın sebepleri mezkûr cetvelde her birerlerinin hizasında gösterilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 18 -V -1933 
M. No. 145 ' '•• " : 
Esas No. 1/673 - * • * • - . . * ^ -

Yüksek Reisliğe 

Evkaf umum müdürlüğü 1932 malî senesi bütçesinde 16 400 liralık münakale yapılmasına dair 
olup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası tetkik ve mütalea edilmiş ve esbabı mucibe-
sine nazaran teklif veçhile aynen kabul olunmuştur. Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur, 

Reis 
Gümüşime 

H. Fehmi 

Erzurum 
Âsim 

Reis V. 
Konya 

K. Hüsnü 

Giresun 
Kasını 

Aksaray 
A. Süreyya 

İstanbul 
Sadettin 

Çorum 
Mustafa 

İsparta 
Mükerrem 

Edirne 
Faik 

Niğde 
Faik 

Elâziz 
H. Tahsin 

Sivas 
M. Remzi 
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Evkaf umum müdürlüğü 1932 malî senesi bütçesinde münakale yapılması hak
kında kanun lâyihasi 

BÎRÎNCÎ MADDE — 1932 malî senesi Evkaf umuıh müdiirlttp bütçesinin ilişik cetvelde yazılı 
fasılları arasında 16 400 liralık münakale yapılmıştır. 

ÎKÎNOÎ MADDE — Bu kanunun hükmü neşri tarihinden başlar. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Başvekil memurdur. 
9 - V -1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
tsmet Yusuf Kemal Zekâi S. Kaya Ş.Kaya M.AbdülhaUk 

Mİ V. Na. V. lk. V. V. ' S. t. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
J)r, Eeşit Galip Hilmi Muhlis Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

CETVEL 

M* Muhassasatın nevj Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira 

25 
31 

13 • 
15 

30 

1 
2 
3 

1 
2 

1 

Hayrattaki kıymettar eşyanın tetkik ve terfiki masrafı 
Yeni zaptedilen vakıfların umuru Hayriye vazife ve masrafı 
Vazife ve tahsisatı fevkalâde 
Tenvir ve teshin 
Mefruşat (mubayaa ve tamir) ve müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 
Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl vekûnu 
Maaş, vazife ve tahsisatı fevkalâde 

YBKtJN 

1 

10 
2 
1 

14 

900 

900 
400 
200 
500 

1 6 4 0 0 

900 

750 
250 

1 000 
14 500 

1 6 40O 



Sıra No 195 
Askerî memurlar kanununu muaddil kanuna müzeyyel 
I/437 numaralı kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 13-^11-1932 
Sayı: 6/2994 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2016 numaralı kanuna zeylen hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 5-XII-l932 toplantı
sında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile ve Maliye 
vekilliğinin mütaleasile birlikte arzecfı im iştir efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Bugünkü fen terekkıyatından, ordularımızın tamamile istifâde etmeleri için askerî memurlar 
arasında birde askerî mühendis ve askerî fen memurları yetiştirilmesi maksadile 2016 numa
ralı kanun çıkmıştır. Pek mühim vazifeyi ifa edecek bu zevat fennin terakkıyatını takip etmek 
ve bütün mevcudiyetlerini ordumuzun yükselmesine hasreylemek üzere faal bir uzuv olarak 
ifayi hizmet eylemeleri icap edip bu külfete mukabil askerî mühendislik ve askerî fen me
murluğu unvanını kazandıktan sonra bu gibilere derece maaşlarından başka ayrıca mütehassıs 
tahsisatı itası münasip görülmüştür. Binaenaleyh askerî mühendislere maaşlarının %25 , 50 si 
nisbetinde ve fen memurlarına da 7ul0: 20 si nisbetinde mütehassıs tahsisatı verilmeli ve 
tahsisatın en yüksek miktarı doktora yapanlara mahsus olmalı, bu tahsisatın % nisbetleri 
askerî mühendisler için onar onar, fen memurları için beşer, beşer askerî fabrikalar müdür
lüğünün teklifi ve Millî müdafaa vekili ile Büyük erkânı harbiye reislerinin müştereken 
muvafakatlerile arttırılmalı, ve bu tahsisat aradan iki sene geçmedikçe arttırılmamalıdır. 

Bu yazılan hususları temin etmek üzere bir kanun müsveddesi kaleme alınmıştır. 

Maliye vekâleti kavanin M. 165 No. ve 17 - XI -1932 tarihli tezkeresi sureti 

Başvekâleti Celileye 

M. M. vekâleti tarafından hazırlanan ilişik kanun projesi okundu. 
Projede askerî mühendis ve fen memurlarına, maaşlarından başka ayrıca maaşın % 10 hundan 

% 50 sine kadar ihtisas ücreti adı ile bir ücret verilmesi esası teklif olunmaktadır. 
Bu teklifi icap ettiren sebep ne olursa olsun mahiyeti itibarile memur ve zabitlere maaşlarından 

başka makam tahsisatı maktu ücret, huzur hakkı, ihtisas ücreti gibi hiç bir para verilmeyeceğini em
reden teadül kanunu esas ve prensiplerini bozmak ve bu kanundan evvel mevcut olan bu gibi mun-
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zam ücret vermek usulünün yeniden canlandırılmak yolunun açılması mahzurunu da ihtiva 
ettiğinden ürerinde durulması lüzumlu görülmektedir. 

Arzettiğim mahzurların göz önünde bulundurularak projenin B. M. M. ne şevki hususunu Yiiksek 
takdirlerine arzeylşrim efendim, 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

26 - III - 19331 

Yüksek Reisliğe 

2016 sayılı kanuna zeyil olmak üzere 13 . XII-932 tarih ve 6/2994 sayılı Başvekillikten gelip 
encümenimize gönderinlen kanun lâyihası M. M. Vekili Beyefendi ve mahsus memuru ile birlikte 
görüşüldü. 

Askerî mühendis ve fen memurlarına ihtisas ücreti verilmesi yolunda M. M. Vekilliğinin göster-
diği sebepler encümenimizce de yerinde ve doğru görüldü. BYı mühendis ve memurlara verilmesi 
teklif olunan ihtisas ücretleri miktar ve zaman nisbetinin ordunun sair sınıflarının ilerleme ve mükâ
fatlandırma usulü ile düzenli ve iyi düşünülmüş olduğuna encümenimiz inanmış ve şekil üzerinde 
küçük bir değişiklik yaparak lâyihayı söz birliği ile kabul etmiştir. Arzolunur efendim. 

M. M. E. reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza Aza 
Giresun Diyarbekir Malatya Ordu Cebelibereket Kars Elâziz Kırşehir 
İhsan Kâzım M. Nedim Faik Ahmet Saffet L, Müfit 

Aza Aza Aza ..>•:.•.•.= • . _ 
Gümüşane Kütahya Tokat V ? ; ; l : 7 

Şevket Rasim Hüsnü ' 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 17 - V -1933 

M. No. 143 
Esas No. 1/437 • . - .. -• «• 

F Yüksek Reisliğe 

Askerî mühendis ve fen memurlarına verilecek ihtisas ücreti hakkında olup 2016 numaralı kanu
na zeylen tanzim edilerek Başvekâletin 13 - XII -1932 tarih ve 6/2994 numaralı tezkeresile Yüksek 
Meclise gönderilen kanun lâyihası Millî Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte encümenimize hava
le edilmekle Millî Müdafaa vekili beyin huzurile tetkik ve mütalea edildi. 

Maliye vekâletinin lâyihaya merbut tezkeresinde dahi işaret edildiği üzere evvelce memurlara 
maaşlarından başka makam, ihtisas gibi muhtelif namlar altında verilmekte iken askerî ve mülkî 
teadül kanunlarile kaldırılan tahsisat ve ücretlerin kısmen olsun tekrar ihya ve ihdası keyfiyeti üze
rinde encümenimizce de tevakkuf edilmekle beraber katî bir zaruret ve lüzuma binaen tanzim ve 
teklif edildiği Millî Müdafaa vekili beyin encümenimize verdiği izahattan anlaşılan bu lâyiha heyeti 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 

Karar No. 21 
Esas No. 1/437 
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umumlyesi itibarile Millî Müdafaa encümeninin tadilâtı dairesinde encümenimizce de kabul edil
miştir. 

Bazı tadilâtla hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reisvekili ' Aza Aza Aza Aza 
Gümüşüne Konya Elâziz Edirne Erzurum Giresun 
/ / ; Fehmi ' K. Hüsnü II. Tahsin Faik Asım Kâzım 

Aza Aza Aza Aza 
istanbul Sivas Erzurum Yozgat 
Sadettin M. Remzi Aziz S. Sırrı 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2016 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
lâyihası 

1 — Askerî mühendislik ve askerî fen me
murluğu unvanını kazanmış olanlara aşağıda 
gösterildiği miktarda maaşlarından başka ayrı
ca mütehassıs tahsisatı ücret olarak verilir. 

a - Askerî mühendislere maaşlarının % 25 : 50 
si nisbetinde, 

b - Askerî fen memurlarına maaşlarının 
% 10 : 20 si nisbetinde, 

c - Bu tahsisatın azamî miktarı ancak dok
tora yapanlara verilir, 

d - Askerî mühendislerin % nisbetleri onar 
onar, fen memurlarının beşer beşer, Askerî fab
rikalar müdürlüğünün teklifi ve Millî Müdafaa 
vekili ile Büyük erkânı harbiye reisliğinin müş
tereken muvafakatleri ile arttırılır. 

h - Bunların tahsisatı en az iki sene geçme
dikçe arttırılamaz. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3 — Bu kanunun hükmünü icraya Millî Mü
dafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

5 - XII - 1932 
]\H. V. Ad. V. AL M. V. 
îsnıel Yusuf Kemal Zekâ i 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Katja Dr. T. Rüştü M. Ahdülhalik 
Mi\ V. Xa. V. Ik. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celal 
S. 1. M. V. (L î. V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

•MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1155 numaralı kanunun bazı maddeleri ile bu 
kanunun ikinci maddesini tadil eden 1637 nu
maralı kanunun birinci maddesini muaddil 2016 

sayılı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Askerî mühendislik ve askerî 
fen memurluğu unvanını kazanmış olanlara aşa
ğıda gösterildiği miktarda maaşlarından başka 
aynca mütehassıs tahsisatı ücret olarak verilir: 

A) Askerî mühendislere maaşlarının % 25 : 50 
si nisbetinde, 

B) Askerî fen memurlarına maaşlarının 
% 10 : 20 si nisbetinde, 

C) Bu tahsisatın azamî miktarı ancak dok
tora yapanlara verilir, 

D) Askerî mühendislerin % nisbetleri onar 
onar, fen memurlarının beşer beşer olmak üze
re, ait oldukları dairelerin teklifi ve Büyük er
kânı harbiye reisliğinin muvafakatile Millî Mü
dafaa vekilliğince arttırılır. 

H) Bunların tahsisatı en az iki sene geçme-
dıkça arttırılamaz. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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



MÜTÇK ENrÜMENİNtN TADÎLÎ 

Askerî mühendislerle fen mcmurlarınn verilecek 
ilıtims ücreti hakkında kainin lâyihası 

MADDE 1 <— Askerî mühendislik ve askerî 
fen memuru unvanını kazanmış olanlara maaş
larından başka aşağıda gösterilen nisbet ve esas
lar dairesinde ayrıca ihtisas ücreti verilir. 

A - Millî Müdafaa encümeninin tadili veçhile 
kabul edilmiştir. 

B - Millî Müdafaa encümeninin tadili veçhile 
kabul edilmiştir. 

C - Millî Müdafaa encümeninin tadili veçhile 
kabul edilmiştir. 

D - Millî Müdafaa encümeninin tadili veçhile 
kabul edilmiştir. 

H - Millî Müdafaa encümeninin tadili veçhile 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 





Sıra NQ 196 
Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkrndaki 

kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve dahilî 
matbuat işlerinin mezkûr vekâlete bağlanmasına 

dair I/700 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 

/*. c. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 1 l-V-1933 
Sayı : 6J1417 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve ve vazifeleri hakkındaki 1624 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve dahilî matbuat işlerinin bu vekilliğe bağlanmasına dair hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince n-V-1933 te Yüksek Maclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Dahili matbuat işlerinin Dahiliye vekâleti tarafından tedviri tekarrür etmiş olduğundan bu 
işlerle meşgul olmak üzere bir müdüriyet tesisi.lâzım gelmiştir. Bu müdüriyetin esasen hu
kukî ve kanunî işleri tetkik ve takiple mükellef olan hukuk müşavirliğine raptı murakabenin 
daha esaslı olmasını ve daha salim bir yolda yürümesini temin için muvafık görülmüştür. 

Bu itibarla 1624 numaralı merkez teşkilâtı kanununun hukuk müşavirliğinin vazifesine mü
teallik olan altıncı maddesi matbuata ait vazifelerin de ilâvesi suretile tadil edilmiştir. 

Ayni zamanda hukuk müşavirliğinin kadrosu da bu yeni müdüriyet kadrosunun ilâvesi su
retile tadil edilmiş olduğundan 13 üncü maddede mezkûr A cetveli bu noktai nazardan 
tanzim edilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 29 17-V-1933 
Esas No. 1/700 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 1624 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
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değiştirilmesine ve dahilî matbuat işlerinin bu vekilliğe bağlanmasına dair hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 11 - V -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte Başvekâletin 11 mayıs 1933 tarih ve 6/1417 numaralı tezkeresine bağlı olarak encüme
nimize havale buyurulmuş olmakla mesele Dahiliye vekili beyin hazır bulunduğu 13 - V -1933 tarih
li toplantımızda konuşuldu. Dahilî matbuat işlerinin Dahiliye vekâletince tedviri esas itibarile mu
vafık görülmüştür. 

Ancak bu mühim işlerin Hukuk müşavirliğine merbut tâli bir teşekkülle idaresi, gerek her iki 
kısmın vazifelerinin ehemmiyet ve çokluğuna ve gerek bu işlerin başka başka olan mahiyetlerinin 
telifi mümkün olmamasına binaen bu iki vazifenin ayn ayrı iki teşekküle verilmesi daha muvafık 
görülmüş ve dahilî matbuat işlerinin izahtan müstağni bulunan ehemmiyeti ve Devletin âli menfaat-
lerile olan sıkı rabıtası nazarı dikkate alınarak dahilî matbuat işlerinin Dahiliye vekâletinde bir 
umum müdürlük tarafından idaresi maslahata uygun addedilmiştir. 

Hukuk müşavirliğine verilmiş olan vazifelerin bu günkü teşkilât ile iyi görülmesi kabil olmadığı 
anlaşıldığından teşkilâtta bazı tadilât icrasının zarurî olduğu tebeyyün etti. 

Hukuk müşavirliği dairesine müşavirlik vazifesinden başka muhakemat işleri de tevdi edilmiş 
olduğundan bu vazifelerin hukuk müşavirinin idaresi altında iki kısma ayrılması ve muhakemat kıs
mı müdürlüğünün müşavir muavini tarafından ifa olunması tensip ve kendisine emsali gibi yetmiş 
lira maaş verilmesi tasvip olunmuştur. 

Muamelâtın sürat ve selâmetini temin için muhakemat kısmına otuz lira maaşlı bir şefle on dört 
lira maaşlı bir kâtip ilâve edilmiştir. 

Bütçeye büyük bir külfet yükletmeyen ve ihtiyaca uygun bulunan bu lâyihanın yapılan işbu ta
dilâtla Heyeti umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

a. K. Reisi 
Tekirdağ 

M. Fail; 

.Aza, 
Adana 

A. M fini f 

N. Re is vekil i 
Tekirdağ 

Aza 
Klâziz 

//ilse n in 

M. M. 
(>nakkale 

Hül-ril 

A/a 
Ordu 
İsmail 

S, 
/ 

Aza 
riınsun 
Züht il 

Aza 
Rize 
Esat 

Aza 

Emin Fikri 

Aza 
Zonguldak 

Rıfat 

Aza 
Malatya 

Abdi'dmutlaliı 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 17 -V -1933 

M. No. İU 
Esas No. 1/700 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 1624 numaralı kanunun bazı madde
lerinin tadiline ve dahilî matbuat işlerinin Dahiliye vekâletine raptedilmesine dair olup Başvekâle
tin 11 mayıs 1933 tarih ve 6/1417 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası 
Dahiliye encümeninin bu baptaki mazbatası ile birlikte encümenimize tevdi kılınmakla tetkik ve mü
zakere olunarak Dahiliye encümeninin tadilâtı dairesinde kabul olunmuş ve ancak kanunun malî 
sene iptidasından muteber olması için 5 inci maddesinin [Bu kanuni haziran 1933 tarihinden mu-
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teberdir] suretinde yazılması muvafık görülmüştür. Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reisvekili Aza Aza Aza Aza Aza 
Gümüşane Konya Aksaray Çorum Elâziz İsparta Sivas 
H. Fehmi K. Hüsnü A. Süreyya Mustafa W. Tahain Mükerrem M. Remzi 

Aza Aza 
Sivas Yozgat 

Rasim S. Sırrı 



HÜKMET 1N TEKLİFÎ 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 mimar ah kanunun bazı mad
delerinin tadiline ve dahilî matbuat işlerinin 
Dahiliye vekâletine raptedilmesin e dair kanun 

MADDE 1 — Dahiliye vekâleti merkez teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 21 mayıs 1930 ta
rih ve 1624 numaralı kanunun (6) ncı maddesi 
aşağıda yazıldığı şekilde tadil edilmişti. 

Hukuk müşavirliği iki şubeden mürekkeptirr 
A - Birinci şube; vekâletten tevdi olunan her 

nevi işler hakkında mütalea ve kanunî muktaza 
beyan etmek, vekâletçe tanzim edilen veya diğer 
vekâletlerden tevdi olunan kanun ve nizamname 
ve talimatname lâyihaları ile vekâlet dairelerin
den hazırlanacak umumî emirleri, memurin mu-
hakemat ve inzibat komisyonları evrakını vekâ
letçe yapılacak veya tasdik olunacak mukavele
leri tetkik ve takip ve vekâlete taallûk eden da
vaları ikame ve takip etmekle mükellef olmak 
üzere bir bürodan mürekkeptir. Birinci şube mü
dürlüğü hukuk müşavir muavinliği tarafından 
idare olunur. 

B - İkinci şube: 
Memlekette çıkan bilûmum matbuatı dahilî 

s;yaset ve matbuat suçlan noktasından tetkik 
ve vekâleti alâkadar eden yazıları tefrik ile na
z ın dikkate arz ve matbuat mensuplannın mat
buat kanununun tayin ettiği vasıf ve şartları 
haiz olup olmadıklarını tetkik ve murakabe vel
hasıl matbuat kanununun umumî hükümlerine 
nazaran matbuat harekâtının takip ve icrası lâ-
z:<mgelen murakabe işlerile iştigal etmek üzere 
iki bürodan mürekkeptir. 

MADDE 2 — 1624 numaralı kanunun 13 ün
cü maddesine merbut (A) işaretli kadrodan hu
kuk müşavirliğine ait teşkilât merbut cetvelde 
gösterildiği üzere tadil edilmiştir ve bu cetvel 
onun yerine konulmuştur. 

4 -
DAHtLlYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki (1624) numaralı kanunun bazı mad
delerinin. değiştirilmeline ve dahilî matbuat 
isi erirsin umum müdürlük halinde Dahiliye 

vekâletine bağlanmasına dair kanun 

MADDE 1 — Dahiliye vekâleti merkez teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 21 mayıs 1930 
tarih ve (1624) numaralı kanunun (6) ncı mad
desi aşağıda yazıldığı şekilde tadil edilmiştir: 

Hukuk müşavirliği, müşavirlik ve muhake-
mat kısımlarından mürekkeptir. Hukuk müşa
vir muavini ayni zamanda muhakemat kısmının 
müdürüdür. 

A - Müşavirlik kısmı: Vekâletten tevdi olu
nan her nevi işler hakkında mütalea dermeyan ve 
kanun muktazasını beyan etmek, vekâletçe 
tanzim edilen veya diğer vekâletlerden irsal 
olunan kanun ve nizamname ve talimatname lâ
yihalarını ve vekâlet dairelerinde hazırlanacak 
umumî emirleri ve vekâletçe yapılacak veya tas
dik olunacak mukaveleleri tetkik ve takip ey
lemekle mükelleftir. 

B - Muhakemat kısmı : Memurin muhake-
matına ve inzibat komisyonlarına ait muame
leleri tetkik ve vekâlete taallûk eden davaları 
ikame ve takip ile muvazzaftır. 

1624 numaralı kanuna aşağıdaki madde ilâ
ve edilmiştir: 

MADDE 2 — Matbuat umum müdürlüğü : 
Memlekette çıkan bilûmum gazete ve mecmuala
rı ve risaleleri ve emsali neşriyatı tetkik etmek 
ve Devleti alâkadar eden yazıları tefrik ile ve
kâlet makamına bildirmek ve matbuat mensup
larının matbuat kanununun tayin ettiği vasıf ve 
şartları haiz olup olmadıklarını araştırmak ve 
matbuat kanununun hükümlerine nazaran mat
buat harekâtım takip eylemek ile mükellef ol
mak üzere Dahiliye vekâletinde bir Matbuat 
umum müdürlüğü teşkil edilmiştir. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

- S -

MADDE 1 — Dahiliye encümeninin 1 inci 
maddesi aynen 

MADDE 2 — Dahiliye encümeninin 2 inci 
maddesi aynen 
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MADDE 3 — İkinci maddede zikredildiği 

üzere dahilî matbuat işleri Dahiliye vekâletine 
nakledilmiş olduğundan merbut (2) numaralı 
cetvelde derece ve maaş miktarları yazılı me
muriyetler 26 - VII - 1931 tarih ve 1843 nu
maralı kanuna merbut Hariciye vekâleti kadro
sundan çıkarılmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

11 - V - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâ i 

Da. V. Hu. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abclülhalik 

Mİ V. Na. V. tk. V. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi Muhlis 
S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Ali Raim Muhlis 

MADDE 3 — (1624) numaralı kanunun (13) 
üncü maddesine merbut (A) işaretli kadroda 
hukuk müşavirliğine ait teşkilât; işbu kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvelde gösterildiği üzere 
tadil edilmiştir. 

MADDE 4 — (2) numaralı cetvelde derece 
ve maaş miktarları yazılı memuriyetler 26 - VII -
1931 tarih ve 1843 numaralı kanuna merbut 
Hariciye vekâleti kadrosundan çıkarılmış ve 
(3) numaralı ilişik cetvelde yazılı teşkilât 1624 
numaralı Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki kanunun 13 üncü madde
sine merbut (A) cetveline ilâve olunmuştur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Hariciye ve Maliye vekilleri me
murdur. 



MADDE 3 — Dahiliye encümeninin 3 üncü 
maddesi aynen 

MADDE 4 — Dahiliye encümeninin 4 üncü 
maddesi aynen 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 6 — Dahiliye encümeninin 6 inci 
maddesi aynen 
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Hükümetin teklifine merbut cetveller 

No : 1 

Hukuk müşavirliği cetveli 

Memuriyetin nevi 

Hukuk müşaviri 
Muavin ve birinci şube müdürü 
Şef 
Memur 
Kâtip 
İkinci şube müdürü 
Şef 
Şef 
Memur 
Kâtip 

Memuriyetin nevi 

Mütercim 
Mütercim 

No : 2 

Memuriyetin nevi 

Birinci muavin 
Muavin 
Mütercim 
Konsolos muavini 
Kâtip 

Derec 

4 
6 

10 
13 
14 
7 

10 
11 
13 
14 

Derec 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

Adet 

1 
1 

Maaş 
Lira 

90 
70 
35 
22 
20 
55 
35 
30 
22 
20 

Ücret 
Lira 

100 
100 

Derec 

9 
9 

10 
11 
12 
15 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Lira 

40 
40 
35 
30 
25 
17,5 



Derece 
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Dahiliye encümeninin tadiline merbut 

[1] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nevi Adet Maı 

4 
6 

10 
11 
13 
14 
17 

Hukuk 
Muavin 
Şef 

» 
Memur 
Kâtip 

» 

Hukuk 
müşaviri 
ve 

müşavirliği 

nıuhakemat kısmı müdürü 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

90 
70 
35 
30 
22 
20 
14 

[â] TOMAMİLÎ ÖS'rVEÎi 

9 Birinci muavin 
Ö Muavin 

10 Mütercim 
11 Konsolos muavini 
12 Kâtip 
15 » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 
40 
35 
30 
25 
17,5 

4 
10 
11 
13 
14 

[3] tfUMÂRÂLÎ CETVEL 

Matbuat ümüm niüdûrtüğü 

Ümüm müdür 
şef ; 
Memur ' ; 
Kâtip 

. > •>. 

1 
1 
1 
2 
2 

35 
30 
22 
20 





Sıra No 198 
Muhtelif kanunlarla çıkarılmış olan bonoların vadelerinin 

teciline dair I 683 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 14-V-1933 
Sayı: 6/1473 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhtelif kanunlarla çıkarılmış olan bonoların vadelerinin tecili, hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve icra vekilleri Heyetince 13 -V- 933 te Yüksek Meclise arzı kararlştınlan kanun 
layihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Muhtelif kanunlarla bahşedilen müsaadeye istinaden alınan mallar ve ifa ettirilen hizmetle
rin mukabilinde verilen bonoların 1936 ve 1937 senelerine kadar tecili mezuniyeti verilmiş
tir. Halbuki bu bonoların evvelce haiz oldukları faiz nisbetinden daha müsait şartlarla alâka
darları ilejanlaşmak suretile 7,8 sene geriye atılması bir taraftan geçirdiğimiz bu buhranlı 
devrede döviz ihracına meydan verilmemek ve diğer cihetten memleketimizde kalacak para 
ile yine memleketimizde çok faydalı işler yapabilmek imkânını bahşedeceğinden işbu lâyiha 
bu maksatla hazırlanarak takdim edilmiştir, efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 18 - V - 1933 

M. No. U7 
Esas Xo. l/r>S.~, 

Yüksek Reisliğe 

Muhtelif kanunlarla çıkarılmış olan bonoların vadelerinin teciline dair olup encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası Muhasebat umum müdürü Faik Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
mütalea olundu. 



— 2 — 
Esbabı mucibesine nazaran teklif veçhile kabul olunan bu lâyiha umumî Heyetin yüksek tasvibim 

ne arzolunur. 

Reis Reis V. 
(TÜnnişaıu' Konya Çorum Edirne Elâziz Giresun İsparta. 
//. Fehmi K. Hüsnü Mustafa Faik //, Tahsin Kâzını Mükerrer,, 

Niğde Sivas Yozgat 
Faik M. Itemzi H. Hım 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Muhtelif kanunlar mucibince çıkarılan bonoların tecili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1177,1435,1240,1550,944,1091 ve 2082 numaralı kanunlara tevfikan muhtelif işler 
için verilen bonolann vadelerini alâkadarlarla anlaşılarak 1945 senesine kadar tecile Maüye ve
kili salâhiyettardir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri" tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 
13 - V - 1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
ismet Yusuf Kemal Zekâi S. Kaya S. Kaya M. Abdülhalik 

M İ V. Na. V. İk. V. V. ' s . I. M. V. ' G. I. V. Zr. V. 
Vr. Reşit Galip Hilmi Muhlis Dr. Refik Muhlis 


