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1 — SABIK AZBIT HULASASI 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 23 üncü ve 
Maaşatm tevhit ve teadülü kanununun 18 inci mad

delerine müteallik iki tefsir mazbatası ile, 
İtalya Hükûmetile münakit bitaraflık, uzlaşma ve 

adlî tesviye muahedenamesinin temdidine, 
Tapu tahriri kanununun 8 inci maddesinin tadiline 

ve kanuna bazı maddeler ilâvesine, 
Askerlik mükellefiyeti kanununun 34 üncü mad-

Lâyihalar 
1 — Ankara, Konya ve Merzifonda askerî ihtiyaç

lar için satm alınacak binalar hakkında kanun lâyi
hası (Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

2 — tzmir liman ve körfez işlerinin Hükümetçe 
idaresi hakkında kanun lâyihası (İktisat ve Bütçe en
cümenlerine) 

3 — tzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatı
nın satrn aimması hakkında kanun lâyihası (İktisat 
ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
4 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hak. 

kındaki kanunun muvakkat birinci maddesinin tatbik 
tarzma dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (Büt. 
çe encümenine) 

Mazbatalar 
5 — 1927 malî senesine ait Hazine hesabı umumi

sine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kı
lındığı hakkında 3/192 numaralı Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresile 1927 senesi son hesabı hakkında 
1/534 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — Büyük Millet Meclisi 1933 senesi mart ve ni
san ayları hesapları hakkmda 5/44 numaralı Meclis 

1 — Jandarma umum kumandanlığı 1932 se
nesi bütçesinde 4 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/727 ve Millî Müdafaa vekâleti 
1932 senesi kara ve hava bütçelerile Harita umum 
müdürlüğü bütçelerinde 8 108 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/730 numaralı kanun lâyiha-

desinin tadiline, 
Deniz yollan işletme işine ait kanun lâyihaları mü

zakere ve kabul olundu. 
Sah günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Afyon Karahisar Denizli 

Ruşen Eşref Haydar Rüştü 

hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası (Ruznameye) 
7 — Deniz ve hava ticareti umum müdürlüğü ile 

iç hatlar, dış hatlar ve fabrikalar ve havuzlar teşki
lâtı hakkmda 1/601 numaralı kanun lâyihası ve İkti
sat ve Bitçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

8 — thtiyacatı umumiye için celbolunacak madenî 
boruların gümrük resminden muafiyeti hakkındaki ka
nunun 1 inci maddesinin tefsirine dair 3/278 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Gümrük ve inhisarlar, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzname. 
ye) 

9 — Jandarma umum kumandanlığı 1932 senesi 
bütçesinde 4 500 liralık münakale yapılması hakkm
da 1/727 ve Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara 
ve hava bütçelerile Harita umum müdürlüğü bütçele
rinde 8 108 liralık münakale yapılması hakkında 1/730 
numaralı, kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) 

10 — Tekirdağ mebusu Cemil Beyin, Arzuhal en
cümeninin 14 ve 15 numaralı haftalık kararlar cetve
lindeki jandarma zabitlerine ait olan kararlarm Umu
mî heyetle müzakerelerine dair 4/49 numaralı takriri 
ve mezkûr encümen mazbatası (Ruznameye) 

lan ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Güntüşane) — Efendim, ufak bir münakale 

[11 248 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REİS — Refet B. 
KATİPLER — Hamdi B. (Mersin), Ali B. (Riae) 

REİS — Celse aşılmıştır, efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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var, senenin de nihayeti geliyor. Heyeti celüe 
müsaade buyurursa tercihan müzakere edelim. 
(Muvafık sesleri). 

BEİS — Efendim, teklif edilen münakale 
kanununun ruznameye alınarak tercihan müza
keresini riyinize arzedeceğim. 

Kabul edenler . . . Etmeyenler .. Kabul edil
miştir. 

Gayrimatbudur. Bir defa okunacak. 
(Kanun lâyihası okundu) 

REtS — Heyeti umuımiyesi hakkında söz is-
teyne var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına 

dair kanun 
MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei u-

mumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut cet
velde yazılı fasılları arasında 12 608 liralık mü
nakale yapılmıştır. 

Jandarma umum kumandanılgı 
F. Zammedilen 

356 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 4 500 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
F. Zammedilen 

719 İnşaat ve tamirat ve sabit tesi
sat masrafları 8 108 

BEİS — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu) 

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

MADDE 2 — Bu kanun 29 mayıs 1933 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

Efendim, ruznamedeki mevat bu gün tevzi 
edilmiştir. Bunların bu gün müzakeresini ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — 1926 senesi Hazine hesabı umumisine 
mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kı
lındığı hakkında 3/93 numaralı Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresile 1926 senesi Hazine hesabı 
katisi hakkında 1/45 numaralı kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası Fil 

fi] 225 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

BEİS — Heyeti umumiye*i hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1926 malî senesi hesabı kati kanunu 
MADDE 1 — 1926 malî senesi umum masa

rifi bitişik (A) cetvelinde göösterildiği veçhile 
(172 450 208) lira (93) kuruştur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr sene umum varidatı bi
tişik ( B ) cetvelinde gösterildiği üzere 
(180 183 547) lira (75) kuruştur. 

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

MADDE 3 — (A) cetvelinin sütunu mahsu
sunda gösterildiği üzere ati seneye devri meş
rut tahsisat miktarı (9 432 871) lira (33) ku
ruştur. 

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

MADDE 4 — 1926 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelin
de ayrı bir sütunda gösterildiği üzere 
(52 854 653) lira (12) kuruştur. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

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

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

3 — Hava yoUarı Devlet işletme idaresinin 
1933 senesi bütçesi hakkında 1/711 numaralı ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası Fi] 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Hava yollan Devlet işletme idaresi 1933 malî 
senesi bütçe kanunu 

MADDE 1 — Hava yollan Devlet işletme ida
resi 1933 malî senesi masrafları için merbut (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (180 000) li
ralık tahsisat verilmiştir. 

Fil 236 numaralı matbua zaptın sonundadır, 
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(A) CETVELİ 

F. 
1 Ücret ve gündelikler 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 
2 İşletme masrafları 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
3 İdare masrafları 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
4 İnşaat, tesisat, meydanların istim

lâk, kira, ıslah ve tesviyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
5 Tayyare malzeme ve tesisatın 

sigortası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi kabul edenler .. 

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lira 
63 488 

Lira 
65 792 

Lira 
4 500 

Lira 

16 220 

Lira 

30 000 

. Etme-

MADDE 2 — İdarenin 1933 malî senesi mas
raflarına karşılık olan varidatı merbut (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 180 000 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

(B) CETVELİ 
Lira 

180 000 
F. 
1 Hava yollan işletme hasılatı 

REİS — Fasıl kabul edilmiştir. 
( İkinci madde tekrar okundu ) 

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

MADDE 3 — İdarenin 1933 malî senesi müs
tahdemleri kadrosu merbut (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler. Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir.. 

MADDE 4 — İdare tarafından işletilmekte 
olan tayyarelerin hasılatı buna mahsus kanun 
ve tarifeler dairesinde almır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler. Etmeyenler. 
Kabu edimiştir. 

MADDE 5 — 1932 malî senesi zarfındaki iş
letmeden Tayyare cemiyetinin aldığı hasılat 
bu idareye devir ve idarece varidat kaydolunur. 

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

MADDE 6 — İdarenin 1933 malî senesi va
ridat ve masraf evrakı müsbitesi Divanı mu
hasebatça tetkikatı icra edidikten sonra idarece 
hıfzedilir. 

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

MADDE 7 — Hava yollan Devlet işletme ida

resi masraf bütçesinin ücret ve masraf tertiple
rinden lyapılacak tasarruflarla tahmin edilen va
ridat fazlasından yüzde sekseni tecavvüz etme
yen mijrtarile malzeme, benzin vve sair stok id-
dihar etmeğe mezundur. 

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

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

RE|S — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kİabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

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

Heyeti umumiyesi tayini emasi ile reye arze-
dilecektir. 

4 - Küçük Menderes nehri ile t âb il erinin w-
lah-ına dair L/G87 numaralı kanun lâyihası re 
Nafıa ı:e Bütçe encümenleri mazbataları fil 

REİS — Bu lâyihanın müstacelen müzakeresi 
teklif ediliyor. Müstacelen müzakeresini Kabul-
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Kanunun 
başlığını Küçük Menderes çayı ile kollarının ıs
lahı diyelim. 

REÎŞ — Müzakere olunurken tashih ederiz 
efendim, 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Küküç Menderes nehri ile tâbilerinin ıslahına 
ait kanun 

MADDE 1 — Küçük Menderes nehri su hav
zası içinde bulunan: 

A) Bütün dere, çay, nehir kol ve ayaklan 
ve azmaklann lüzum görülenleri ve hususile 
Fetrek ve Tiriyanda dereleri üzerinde ıslahat ic
rası ; 

B) Eassatan Tire kasabasının Hüseyinağa 
köprüsünden başlayarak denize kadar Menderes 
yatağı ve azmaklarının düzeltilmesi ve setler in
şası suretile sel zararlarının önüne geçilmesi; 

C) Bütün göl ve bataklıklarla bu gibi su al
tında kalan sair arazinin kurutulması veya ısla
hı ve icap eden göllerin feyezanı hazine bendi 
şekline sokulması ile bu maksatla görülecek di
ğer su işlerinin yapılması için en çok dört sene
de bitirilmek üzere 3,5 milyon liranın sarfına ve 
gelecek i senelere sari taahhüdat icrasma ve bu 
maksatla bono ihracına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Serlâvhadaki (tâbilerinin) kelimesi 

[lj 234 numaralı matbua zapUn svnundadır, 

- 4 3 0 -



I : 0 3 3 0 - 5 - 1 9 3 3 C : 1 

(kollarının) olarak teklif ediyorlar. 
BÜTÇE ENCÜMENİ RFİSt HASAN FEH

Mİ B. (Gümüşane) — Ayaklandır efendim, da
ha kollarına gelmedik. Çünkü denizden başla
yacağız. 

BESÎM ATALAY B. (Aksaray) — Ayakları 
deyiniz isterseniz. Eğer denize dökülen yeri ise 
doğrudur. 

REİS — Efendim, encümen bunu tercüme 
ededursun, biz maddeyi müzakereye devam ede
lim. 

BESİM ATALAY B (Aksaray) — Tercüme 
değildir efendim. Türkçesini söylüyoruz. Rica 
ederim ana dilimizle söylüyoruz. Halk fırkası-
yız deriz, halkın dilinden söylemeğe tercüme 
deriz. 

EMİN ASLAN B. (Denizli) — Arkadaşlar, 
İsmet Paşa Hükümetinin memleketimizin imar ve 
inkişafı sahasında şimdiye kadar gösterdiği kıy
metli mesaiye bu gün birini daha ilâve ediyoruz. 
Küçük Menderes nehrinin ıslahı meselesi haki
katen Türkiyenin en mühim ziraî meselelerinden 
biridir. Bu gün Küçük Menderes işini bu suret
le halletmiş olacağız. Çok temenni ederim ki 
Hükümet Büyük Menderes işini dahi lâyik oldu
ğu ehemmiyet ve süratele tetkik ederek Meclisi
mize şevketsin ve bu kıymetli mesailer içinde 
dünyanın en feyyaz pamuk ovası ıslah ve Büyük 
Menderes işini dahi halletmek suretile kıymetli 
mesaisini tetevvüç ettirsin. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
Encümen bu (kollarn) meselesine ne diyor? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Bir şey demiyoruz. 

REİS — (Kol) olarak tashihini istiyorlarlar. 
BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Denizden 

başlayacaksa ayaklandır, dağdan geliyorsa 
kollandır efendim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — İkisi de vardır. Fakat 
daha ziyade denizden başlayacağı için ayak de
mek daha doğru olur. 

RUŞEN EŞREF B. (Afyon Karahisar) — 
Hem kolu, hem ayağı diyelim ki adama benzesin. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Reis Bey 
bir kelime duymuyoruz ki.... 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen 
var mı efendim? (Yoktur sesleri) Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu ameliyat neticesinde kuru
tulan ve sel zararlarından kurtarılan veya düzel
tilen araziden sahipsiz olanlarının Hükümete 
geçmesini teminen ameliyata başlamazdan evvel 
tedbir alınır. 

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

MADDE 3 — Daimî surette su altmda kal
mış veya bataklık haline gelmiş iken ıslahat 
neticesinde kurutulan sahipli arazinin yarısı 

Hazineye intikal eder. Meydana çıkacak bu gi
bi yerlerin sahipleri arazi terkine razi olma-
dıklan takdirde mahallî idare heyetlerince 
takdir edilecek bedelin nısfım vererek tama
mını tasarruf etmekte muhtardırlar. 

Senenin muayyen mevsimlerinde su altmda 
kalmış veya vakit vakit sellere maruz kalmak 
gibi ahval yüzünden kısmen mutazarrır olan ara
zinin yine ıslahat neticesinde kurutulan aksa
nınım dörtte biri Hazineye intikal eder. 

Bu baptaki muamele birinci fıkrada yazılı 
hükümlere göre takip olunur. 

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

MADDE 4 — İşbu ıslahatın yapılması için 
her sene sarf edilecek meblâğ Nafıa vekâleti büt
çesine konulur. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

5 —• Mevduatı koruma hakkında 1/552 nu
maralı kanun lâyihası ve îktısat, Adliye ve Ma
liye encümenleri mazbataları fil. 

REİS — Müstacelen müzakeresi teklif edili
yor. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı? (Hayir sesleri). Maddelere geçilmesini ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Mevduatı koruma kanunu 
MADDE 1 — Türk kanunlarına tevfikan te

şekkül etmiş olup elyevm faaliyette bulunmakta 
olan bankalar bu kanunun neşri tarihinden ve 
bundan sonra teşekkül edip faaliyete geçecek 
olan bankalar teşekküllerinden itibaren iki ay 
zarfmda Maliye vekâletine birer beyanname 
vermeğe mecburdurlar. Bu beyannamelerde: 

A) Bankanın unvan ve tesis tarihi, 
B) Türkiyede ve ecnebi memleketlerdeki mer

kez ve şubelerinin bulundukları mhaallerin isim
leri, 

C) Sermayeleri miktarile bunun ne kadarmm 
tediye edilmiş ve ne miktarinm henüz tediye edil
memiş bulunduğu, 

[l] 239 numaralı matbua zaptın sonundad%r% 
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Ç) Muhtelif nevi ihtiyat akçalarının miktar

ları, 
D) İştigal ettikleri muamele nevileri göste

rilir. 
Ayrıca beyannamelere bankanın teşekkülüne 

ait vesaik sureti musaddakalan ile son blânço-
lan raptolunur. 

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

MADDE 2 — Ecnebi memleketlerde teşekkül i 
etmiş olup Türkiyede şube açmak suretile faali
yette bulunan veya bundan sonra Türkiyede şube 
açarak faaliyete geçecek olan bankalar da birin
ci madde hükmüne tabidirler. 

Bunlar tarafından verilecek beyannamelerde: 
A) Bankanın unvanı ve hangi memleket ka

nununa göre teşekkül ettiği ve merkezinin bu
lunduğu mahal, 

B) Türkiye dahilinde açtıkları şubelerin bu
lundukları mahal ve bunların açılma tarihi, 

C - Türkiyedeki şubelerine bu kanun muci
bince tahsis ettikleri sermaye miktarları, 

Ç) iştigal ettikleri muamele nevileri gösteri
lir ve şubelerinin açılmasına müteallik vesaikin 
musaddak suretleri beyannamelere raptolunur. 

Bu bankaların (0) fıkrası mucibince Türki
yede şubelerine tahsis ettikleri sermayenin Türk 
parasma tahvil edilmiş olması lâzımdır. 

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

MADDE 3 — İkinci maddede yazılı bankalar
dan elyevm Türkiyede müteaddit şubesi hali fa
aliyette bulunanlar bu kanunun neşri tarihinden 
ve bundan sonra müteaddit şube açmak suretile 
faaliyette bulunacaklar ikinci şubelerini açtıkla
rı tarihten itibaren 45 gün zarfında Maliye ve
kâletine aynca bir beyanname vermek suretile 
Türkiye dahilinde bulunan şubelerinden birini 
bütün şubelerini temsile mezun ve salâhiyettar 
idare merkezi olmak üzere tayine mecburdurlar. 

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

MADDE 4 — Birinci ve ikinci maddeler mu
cibince verilecek beyannameler üzerine Maliye 
vekâleti bu kanun hükümlerine tevfikan her ban
kanın mevduat kabulüne salâhiyettar olup olma
dığım tayin ve beyannamelerin tevdii tarihinden 
itibaren bir ay zarfmda keyfiyeti kendilerine 
tebliğ eder. 

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

MADDE 5 — Mevduat kabul edebilmek için 
Türk kanunlarına tevfikan teşekkül eden banka
ların tediye edilmiş sermayelerile bilûmum ih
tiyat akçeleri baliğinin ve ecnebi memleketlerde 
teşekkül edip Türkiyede şube açmak suretile 
faaliyette bulunan bankaların Türkiyedeki şu

belerine tahsis edilmiş sermaye miktarlarının ilk 
tesisi masarifi hariç olmak üzere; 

Niifysu iki yüz elli binden fazla olan şehir
lerdi en az bir milyon lira; 

Ifüfusu yüz binden fazla ve 250 000 den aşa
ğı olan yerlerde en az 500 000 lira, 

Nüfusu 50 000 den fazla ve 100 000 den aşa
ğı yarlerde en az 125 000 lira, 

Nüfusu 50 000 den aşağı olan yerlerde en az 
50 000 lira olması şarttır. 

Bir şehirde mevcut müteaddit şubeler bu had
lerin hesabında bir şube itibar olunur. Muhtelif 
şehirlerde şubeleri mevcut bankalar için bu 
madde mucibince aranacak sermaye haddi mer
kez ve şubelerinin bulundukları şehirlere ait 
hadler ayrı ayn hesap ve cemedilmek suretile 
tesbit olunur. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun neşri tarihinde 
tediyje edilmiş veya Türkiyeye tahsis olunmuş 
sermayeleri beşinci maddede muayyen hadlere 
baliğ|olmayan bankalardan sermayelerini arttır
mağa! teşebbüs edeceklerini beyannamelerile bir
likte JMaliye vekâletine bildirenler altı ay ve ser
mayelerini tezyit için esas mukavelenamelerini 
tadil {zaruretinde oldukları takdirde bir sene 
müddet verilir ve bu müddet zarfmda mevduat 
kabu] edebilmek salâhiyetleri devam eder. Ser
mayeleri muayyen hadlere baliğ olmamakla be
raber) artırmak teşebbüsünde bulunacaklarını bil-
dirmejmiş bulunan bankalarla kanunun neşri 
tarihijaden itibaren üç ay nihayetinde sermaye
lerini! artırmağa teşebbüs edeceklerini bildire
rek ınüddet almış oldukları halde yukanfcL fık
ra mucibince sermayelerini arttırmamış olanlar 
müddetlerinin inkızasmda ellerindeki mevduat
tan vadesizleri derhal ve ihbara tâbi olanları 
mezkûr tarihlerde ihbar edilmiş addedilerek mu
ayyeni ihbar müddetinin hitanımda ve vadelileri 
de muayyen vadelerinin hululünde sahiplerine 
iadey^ mecburdurlar. Her ne suretle olursa ol
sun bu mevduattan sahiplerine iade edilemeyen
ler iadesi lâzımgeldiği tarihten itibaren iki ay 
içinde i bankalar tarafından sahipleri namma 
Cumhuriyet merkez bankasına devrolunur. 

REttS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... tabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Mevduat kabulüne mezun ban
kalar hesaplarında, ticarî mevduatla tasarruf 
mevdujatmı ayırmağa mecburdurlar. Alelû-
mum J)evlet ve Devlet müessesatı ile idarei hu
susiye: ve belediyelerin ve bunlara ait müesse
selerle | menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin 
ve aleUtlak banka ve şirketlerle ticarethanelere 
ait olnjak üzere tacirlerin mevduatı ticarî mev
duat ve bunlardan maadasının mevduatı da ta
sarruf mevduatı sayılır. 
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REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir, 
MADDE 8 — Bankalar vadeli, vadesiz ve 

ihbara tâbi tasarruf mevduatının karşılığım 
teşkil etmek üzere aşağıda gösterilen nisbetler 
dairesinde kasalarında karşılık ihtiyat bulun
durmağa mecburdurlar: 

A) Vadesiz veya en çok bir ay vadeli veya 
bir ay evvel ihbara tâbi mevduat için % 30, 

B) Bir aydan ziyade veya bir seneden az va
deli veya bu müddetle ihbara tâbi mevduat için 
%20, 

0) Bir sene ve daha ziyade vadeli veya bu 
müddetle ihbara tâbi mevduat için % 10. 

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

MADDE 9 — Tasarruf tevdiatının sekizinci 
maddeye göre bankaca mahfuz tutulacak yüz
deleri o tevdiatın imtiyazlı karşılığı olup ban
kanın diğer alacaklıları tarafından bu karşılık 
haczedilemez. 

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

MADDE 10 — Bir bankanın kabul edebile
ceği tasarruf mevduatı yekûnu, tediye veya Tür-
kiyeye tahsis edilmiş sermaye ile ihtiyat akçe
leri mecmuunun beş yüz bin liradan aşağı olan 
bankalarda üç mislini ve beş yüz bin liradan 
fazla olan bankalarda beş mislini geçemez. 

Ziraat bankasile İstanbul emniyet sandığının 
kabul edecekleri tasarruf mevduatı yekûnu bu 
iki müessesenin sermaye ve ihtiyat akçeleri mec-
muuna göre hesap olunur. 

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

MADDE 11 — Türk kanunlarına tevfikan 
teşkil edilmiş ve edilecek olan bankalar Maliye 
vekâletinin tesbit ve müsaade edebileceği nis-
beti geçmemek şartile sermayelerinin bir kısmı
nı ecnebi memlekeüerde kullanabilirler. Bu 
müsaade her muamele için münferiden veya ica
bına göre her banka için muayyen hadlere ka
dar umumî bir şekilde verilebilir. Bu kanunun 
neşri tarihine kadar ecnebi memleketlerde şube 
açmış olan Türk bankalarının bu şubelere tah
sis ettikleri sermayeden ne miktarını mezkûr 
şubelere bırakabilecekleri Maliye vekâleti ile 
alâkadar banka arasında tesbit olunur. Ecnebi 
memleketlerde teşekkül edip Türkiyede şube 
açmış olan bankalar, Türkiyedeki şubelerine 
tahsis ettikleri sermayeyi ve alelûmum banka
lar kabul ettikleri mevduatı ecnebi memleket
lerde plasman ve tevdiat suretile istimal edeme
yecekleri gibi Türk borsalarında kote olma
yan esham ve tahvilât iktisabında ve bunlara 
mukabil kredi küşadmda kullanamazlar. Türk 
kanunlarına göre teşkil edilmiş bankaların ec
nebi memleketlerdeki şubelerine tahsis edecek

leri sermaye aslî .sermayelerinden tenzil ve ba
kiyesi beşinci maddedeki nisbetlere esas ittihaz 
olunur. 

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

MADDE 12 — Türk kanunlarına tevfikan 
teşkil edilen ve tasarruf mevduatı kabul eden 
bankaların ihtiyat akçeleri sermayelerinin yüz
de ellisine baliğ oluncaya kadar safî kârların
dan her sene en az yüzde beşinin ihtiyat akçesi 
hesabma tefrik ve ilâvesi mecburidir. 

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

MADDE 13 — Hususî kanunlarla vazedilen 
hükümler ve Maliye vekâletile ve bankalar 
arasmda yapılan muameleler müstesna olmak 
üzere hiç bir banka hakikî veya hükmî bir şah
sa tediye veya Türkiyeye tahsis edilmiş serma
ye ve ihtiyat akçesi mecmuunun yüzde onunu 
tecavüz eden bir meblâğ ikraz ve bu miktarı 
mütecaviz kredi küşadma ve teminat Hasma mu
vafakat edemez. Ancak umumî hizmetler ifa e-
den imtiyazlı şirketlerle belediyelere ve vilâyet 
hususî idarelerine ve menafii umumiyeye hadim 
müesseselerle mülhak ve hususî bütçelerle idare 
olunan müesseselere veya menkul ve gayrimen
kul kıymetler veya ticaret eşyası üzerine rehin 
ve ipotek mukabilinde her hangi bir şahsa yapı
lacak ikrazat ve küşadma muvafakat edüecek 
kredi ve verilecek teminat tediye veya Türkiyeye 
tahsis edilmiş sermaye ve ihtiyat akçeleri mec
muunun yüzde otuzuna kadar çıkabilir. 

Tediye veya Türkiyeye tahsis edilmiş sermaye 
ve ihtiyat akçesi yekûnu üç milyon liradan ziya
de olan bankalar bu madde hükümlerinden 
müstesnadır. 

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

MADDE 14 — Bankalar üç aylık vaziyetle
rini gösterir hesap hulâsalarını ve senelik blân-
çolarmı Maliye ve İktisat vekâletlerince müşte
reken tesbit edilecek formüle muvafık olarak 
tanzim ederler. Üç aylık hulâsalar bu devre mu
amelelerine dair birear raporla birlikte ve Heyeti 
umumiyece tayin edilen murakrpler tarafından 
tasdikli olarak taallûk ettiği devrenin hitanım
dan itibaren nihayet üç ay içinde ve senelik 
blânçolarla kâr ve zarar hesaplan da meclisi 
idare ve murakip raporlarile birlikte heyeti u-
mumiyelerinin toplanma tarihinden itibaren bir 
ay içinde bankalar tarafnidan Maliye vekâletine 
verilir ve blânçolar ayni müddet zarfında biri 
resmî gazete olmak üzere en az iki gazete ile ne
şir ve ilân olunur. Ecnebi memleketlerde teşek
kül edip Türkiyede şube açmış olan bankaların 
blânço ve hesap hulâsaları Türkiyedeki muame
lelerine münhasır olmak üzere idare merkezi 
ittihaz ettikleri şube tarafından tanzim ve mu-
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rakipleri bulunmadığı takdirde mezkûr şube I 
müdür ve başmuhasebecileri tarafından tasdik 
edilmek ve alelûmum bankalarca blânço ve he
sap hulâsalarında Türk parası esas tutulmak lâ
zımdır. 

RElS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Türk kanunlarına tevfikan-
teşkil edilmiş ve edilecek bankaların anonim ve
ya hisse senetli komandit veya limitet şirket ha
linde olması şarttır. Hususî kanunlarla teşkil o-
lunan bankalar ve emniyet sandığı bu kayitten 
müstesnadır. 

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

MADDE 16 — Bu kanun mucibince mevdu
at kabulüne mezun olanlardan maada hiç bir fert 
ve müessese meslek edinerek mevduat kabul ede
mez. Ancak tasarruf sandıkları hakkındaki 1711 
numaralı kanun hükmü mahfuz olduğu gibi res
mî ve hususî daire ve müessese ve şirketlerde sırf 
kendi memur ve müstahdemlerine ait olmak üze
re sıhhî ve içtimaî yardım, ihtiyat ve tasarruf 
temini maksatlarile teşkil edilen sandıklar kendi 
azasma munhaesrr olmak üzere mevduat kabul 
edebilirler. 

Bu kabîl sandıklar statüleri dahilinde faali
yette bulunmakla beraber mevcutlarının beş yüz 
liradan fazlasını millî bankalara tevdie mecbur
durlar. 

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

MADDE 17 — Bankalar ile emanet veya he
sabı cari suretile para kabul edebilecek bilûmum 
müesseselerde, mevcut naktî ve aynî mevduat 
ile emanet ve hesabı cari şeklindeki her türlü 
matlubat için, bu banka ve müesseselerin her 
sene başı, hilâfma tahrirî talepleri olmadıkça, 
ashabı namma hesap hulâsaları göndermeleri 
mecburidir. Bu kabîl mevduat, emanet ve matlû-
battan en son talep veya muamele tarihinden 
itibaren, on sene geçtiği halde ashabı tarafından 
aranılmamış olanlar, bu müddetin hitamından 
itibaren altı ay zarfında, banka ve müesseseler 
tarafmdan sahiplerinin isim ve hüviyetleri ve 
malûm olan adresleri ve haklarmm faizile bera
ber baliğ olduğu miktarlar gösterilmek suretile 
tanzim edilecek bir cetvel ile Maliye vekâleti em
rine, Cumhuriyet merkez bankasına tevdi olunur. 
Bu kanunun neşri tarihinde, banka ve müesse
seler yedinde bulunup, on senedenberi muamele 
görmemiş veya sahipleri tarafından aranılmamış 
olan mevduat, emanet ve hesabı cari şeklindeki 
her türlü matlubat hakkmda da bu hüküm tat
bik edilir. 

Cumhuriyet merkez bankasına cetvel ile bir
likte tevdi olunacak bu kabîl haklar mezkûr ban
ka tarafından tevdi tarihinden itibaren dört se- ! 
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I ne müddetle muhafaza ve bu müddet zarfında 

sahip) veya varislerini tahMka çalışmakla beraber 
her sene başı ashabı namına tebligat icra ve ga
zeteler ile de sahip veya varislerinin bankaya 
müracaatleri ilân olunur. Dört sene hitanımda 
sahihi veya vârisi çıkmayan mevduat, emanat ve 
hesam cari matlupları, Devlete intikal eder. 

Tmrkiyede faaliyette bulunan bankalar, mu
amelelerini tasfiye etmek istedikleri takdirde, 
keyfiyeti gazetelerle ilân ve sahiplerine de tebliğ 
ederek ellerinde bulnuan mevduat, emanet ve 
hesarçı cari matluplarını vadeli olsalar bile va
delerini beklemeksizin, iki ay zarfında iadeye 
ve bu müddet zarfında sahibi müracaat etme
yen jmevduatı Maliye vekâleti emrine Cumhu
riyet | merkez bankasına tevdie mecburdurlar. 
Cumhuriyet merkez bankası bu suretle tevdi 
olunanı tasarruf mevduatı hakkmda bu madde
de gjösterilen on ve dört sene müddetlerine gö
re muamele eder. 

RşJlS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler .. |. Kabul edilmiştir 

MADDE 18 — On yedinci madde mucibince 
Maliyje vekâleti emrine Cumhuriyet merkez 
bankasına teati edilmesi lâzrmgelen mevduat, 
emanit ve hesabı cari matluplarını ketim, hi
le ve |ihmal veya sair bir suretle vaktinde ih
bar ie tevdi etmeyen banka ve müesseseler
den tevdii icap eden bu haklar muayyen bedel 
veya j kıymetlerinin bir misli fazlasile istifasma 
ve yüje liradan aşağı olmamak üzere bin liraya 
kadar |ağır para cezası alınmasına mahkûm edilir. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK "$. (Çankırı) — Üçüncü satırdaki (teati) ke-
limesi| (tevdi) şeklinde tashih edilecektir. 

RBÎS — Maddeyi tashihle beraber kabul e-
denle*| . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Bu kanun hükümlerinin tat
bikini nezaret vazifesile mükellef olmak üzere 

I Maliy^ ve İktisat vekâletine müştereken 
I lüzumju kadar yeminli ( bankalar murakıbi ) 
f unvanjı memurlar intihap ve tavin olunur. Bu 

mural^ıpler yeminlerini İcra Vekilleri Heyeti hu
zurunda yaparlar. 

Bajakalar murakıplerinin haiz olacakları va
sıflan ve şartlan ve çalışma tarzlan da Maliye 
ve İkmsat vekâletlerince müştereken tesbit edi
lir . | 

Bankalar bürakıpleri hiç bir suretle banka
lardan! mevduat sahiplerinin isimlerini havi 
cetvel I isteyemezler. 

Bankalar murakiplerinden 'teftiş ve mura
kabe |münasebetile muttali olacaklan srrlan 
ifşa edenler Devlet teşkilât ve vazifelerinde ve 
bankalarda bir daha istihdam edilmezler. Bun
dan bajşka bu gibiler yüz liradan aşağı olmamak 

I üzere ^in liraya kadar ağır para cezası ve bir ay-
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dan aşağı olmamak üzere hapisle de cezalandı
rılırlar. 

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

MADDE 20 — Bu kanun hükümlerine mu
halif muamelelerde bulunan veya Maliye vekâ
leti yahut bankalar murakıpleri tarafından bu 
kanuna müsteniden istenen malûmatı vermek 
ten istinkâf veya bankalar murakıplerinin ser
bestçe vazife görmelerine mümanaat eden ban
kaların salahiyetli memurları ilk defasında yüz 
liradan aşağı olmamak üzere bin liraya kadar 
ağır para cezasma mahkûm edilirler. Teker
rürü halinde bu ceza üç misline kadar çıkarılır 
ve mevduat kabulüne mezun olanların izinleri 
de Maliye vekâletince kaldırılabilir. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
bir sual soracağım. 

Bu maddede para cezasile iktifa ediliyor, öy
le muamele olabilir ki bin liradan da fazla ceza 
vererek kurtulur. Bunun hakkmda Vekil Beye
fendinin fikirleri nedir? Yalnız para cezası kâfi 
midir? 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Burada 
cezalandırılacak banka memuru bir şahsiyeti 
maneviyenin adamıdır. Bu hareketi için Bun
dan yalnız para cezasını muvafık gördük. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Salâhi-
yettar memuru olduktan sonra hükmî denilmez, 
hükmî denildikten sonra da salâhiyettar denile
mez. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTİN 
B. (Kocaeli) — Bunlar nazarı dikkate alınarak 
ceza konmuştur. Para cezalarında tedip ve ter-
hip hassası yok mudur? Eğer kanuna karşı da
ima muhalif hareketi göze alırsa isterse yanş 
etsin, ceza tertip olunur. Bundan ne çıkar? 

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

MADDE 21 — Banka meclisi idare azaları
nın heyeti umumiyelerinden ve müdür, muhasip 
ve salahiyetli memurlarmm meclisi idarelerin
den müsaade almaksızın doğrudan doğruya veya 
dolayısile kendi bankalarile ticarî muamele 
yapmaları memnudur. 

Bu hükme muhalif hareket edenler ve yuka-
nki fıkrada yazılı müsaade alınmaksızın muame
leyi yapan âmiri ita sıfatında bulunanlar yüz 
liradan bin liraya kadar ağır para cezasına ve 
üç aya kadar hapse mahkûm edilirler. 

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

MADDE 22 — Bilûmum banka memurların
dan mensup oldukları müesseseye ait sırlan if
şa edenler veya müesseseye müteallik malûmatı 

kendi lehlerine kullananlar üç aya kadar hapis 
veya bin liraya kadar ağır para cezasile veya 
bu cezaların her ikisile cezalandırılırlar. 

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

MADDE 23 — Cumhuriyet merkez bankası 
muamelâtile murakabesi hususî kanunu hüküm
lerine tâbidir. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTİN 
B. (Kocaeli) — 23 üncü madde olarak Adliye-
encümeninin teklif ettiği maddede kanunun nu
marasını göstererek ayni maksadı ifade eden ya
zısı daha yolundadır ve maksada uygundur. 
Binaenaleyh bu maddenin reye konmasmı iste-
yoruz. Maliye encümeni, İktisat encümeninin 
teklif ettiği şekli tercih etmiştir. Halbu ki biz 
Cumhuriyet merkez bankasının kanun numarası
nı yazarak hükümlerinin mahfuz olduğunu tes-
bit ettik. Yeni bir kanun yapılacak değildir ki 
hususiyeti bununla ifade ediliyor. 

REİS — Adliye encümeninin ihzar ettiği 
maddenin reye konmasr teklif ediliyor. Onu 
okuyoruz. 

MADDE 23 — Cumhuriyet merkez bankası 
muamelâtile murakabesi hakkında 1715 numa
ralı kanun hükmü mahfuzdur. 

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

MADDE 24 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 25 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

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

Tayini esami ile reyinize arzedüen lâyihala
rın neticesini bildiriyorum: 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanu
nuna merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına 
dair olan kanuna, kanunu kabul etmek suretile 
(185) zat rey vermiştr. Binaenaleyh kanun 
(185) reyle kabul edilmiştir. 

Havayollan devlet işletme idaresi 1933 malî 
senesi bütçe kanununa (186) zat rey vermiştir. 
Binaenaleyh kanun (186) reyle kabul edilmiştir. 

Küçük Menderes nehrile tâbilerinin ıslahına 
ait kanuna, kanunu kabul etmek suretile (183) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (183) rey
le kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek başka bir şey kalmamış
tır. Yarın saat 14 te toplanılmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 14,45 



I : 6tt 30-5-1033 C : 1 

1932 mali senesi muvazenei umumiye kanununa merbut bütçelerde bazı 
tadilAt yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 185 
Kabul edenler 185 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmeyenler : 131 
Münhaller : 1 

[Kabul edenlen J 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 

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

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

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Tahsin B. 

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Übeydullah B. 
Bilecik 

Hayrettin B. 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Zeki Mesut B. 
Edirne 

Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Sajmih B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B,. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B; 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüsane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B 

Hakâri 
İbrahim B. 

tçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziynettin Karamıirsal B. 

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

İsparta 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. -
Ömer Kâmil B. 

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

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

- 4 3 6 
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Şevket B. 
Kırşehir 

Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

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

Konya 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sim B. 
Tevfik Fikret B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
|Dr. Saim B, 
İKâni B. 
Osman B. 

Mardin 
Ali Riza B. 

Mersin 
[Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
jDr. Hüseyin Avni B. 
[Nuri B. % 

Muş 
İNaki B. 

Niğde 
(Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Reeai B. 
Şevket B. 

Rke 
[Ali B. 
lAtıf B. 
İFuat B. 

Samsun 
İDr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

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

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

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Faik B. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
[Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B 
İRaif B. 
Süleyman Sırrı B. 

TJrfa 
Ali Saip B. 
Behçet B. 
[Refet B. 

Yozgat 
[Ahmet Cevdet B. 
İHamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
|Esat B. 
Halil B. 
İHasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 

Amasya 
Esat B. 

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

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. f '^ ^ 

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

Aydın 
I Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. 
zun) 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B. 

Büecik 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
[Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
İHasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Aıaf B. 

Dr. Galip B. (Mezun) 
Cebelibereket 

Naci Pş. 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
(Me-]Talât B. 

Çorum 
İsmet B. (Mezun) 
Münir B. f 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
[Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâzie 
İFazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
I Asım B. 
|Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
|Nafi Atuf B. 
[Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
[Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 

- 4 2 7 -
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Alâettin Cemil B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Eefik B. (V.) 
Halil Etem B. 

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

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. $Jf ! 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 

Sırn B. 
Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Rasim B. 
Recep B. 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. z'1 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

İrfan Ferit B .(1. A.) 
Mersin 

Ferit Celâl B. 
Muğla 

Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik Bt 
Halit Bs 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet JBacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Mezun) 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. ( Me
zun) 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 

TJrfa 
M. Emin B. 

Yan 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B, 
Ragıp B. 

Hava yolları Öevlet işletme idaresi 1 9 3 3 malt senesi bütçe kanununa 
verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B. 
Halit B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
186 
186 

0 
0 

130 
1 

/ Kabul edenler ] 

İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 

Rıza Niş* 
Yaşar B. 

İsmail H 
Nafiz B. 

iri B. 

Amasya 
akkı B. 

Ankara 
Eşref 'B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rıfat B. 

- 4 3 8 -
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Antalya 

Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ibrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaatt 
Bayraktaroğlu Halit 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B3 
ibrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. "' !. 

Çanktrt 
Mustafa Abdûlhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. » 
Münir B. ^ ^ 7 " 
Kabi Rıza B. 

B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
İZeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
[Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
İAziz Samih B. 

Erzurum 
|Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
[Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
[Nuri B. 
[Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B 

Gümüşane 
|Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
[Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdı Mustafa B. 
[Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. . i 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz Bg 

[Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal 

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

İsparta 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. -A*... 

!Refik B. 
Tahsin B. 
iVelet B. 

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

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

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
(Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Reşit Saffet B. 
ISalâhattin B. 

Konya 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
İMustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
İRefik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
[Hakkı B. 
ibrahim B. 

IMemet fi. 
B Muhlis B. 

Ömer Davut B. 
Rasim B8 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
[Talât Haşim Ba 

Manisa 
[Dr. Saim B. 
|Kâni B. 
Osman B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
İHamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
İDr. Hüseyin Avni B 
!Nuri B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
İFaik B. 
palip B. 

Ordu 
[Hamdi B. 
itsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Bize 
(Ali B. 
İAtıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B . i -.•»•* 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
[ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
İRahmi B. ''"' 
Rasim B. 
Remzi B. 
[Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 
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Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

İ : 6:5 3Ö-5-İİ933 C : 1 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Süleymain Sırn B. 
ürfa 

Behçet B. 
Refet B, 

Yozgat 
Alım ot Cevdet B. 

Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B 

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

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Asım B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. (Me 
zum) 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bilecik 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. (Mezun) 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç. Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. İbrAhim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

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

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Recep B. 

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

Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Memet Sabri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B, 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. \; 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzâk B. 
İrfan Ferit B. (1. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
4hmet Vefik B, 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Bize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

- 4 4 0 -
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Sinop 

Eecep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Ş. Kardhisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Mezun) 
Resai B. 
Süreyya Teyfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Hasan B. (Es. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 

Münip B. 
Yozgat 

Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir Bs 
Ragıp B. 

Küçük menderes nehri ile t ahilerinin ıslahına dair kanuna ^verilen reylerin 
neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

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

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

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller . 

317 
183 

• 183 
0 
0 

133 
1 

/ Kabul edenler ] 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Tahsin B. 

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 

Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B& 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Dr. Kâzım B. 

Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakır B. 
Şeref B. 

Elâzız 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

- 4 4 1 -
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Gazi Antep 
Kesit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

İsparta 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. rfr*x > 
Ömer Kâmil B. 

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

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

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

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AH B. 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
N"aim Hazım B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. " 

Ömer Davut B. 
Rasim B. 

I Malatya 
Abdülmujttalip B. 
Talât Hajşim B, 

\Manisa 
Dr. SaimJ B. 
Kani B. 
Osman B; 

Mardin 
Ali Rıza :B. 

Mersin 
Hamdi B-» 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Naki B. 

Galip B. 

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

Niğde 

Ordu 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B.i 

ibrahim Âlâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 

Trabzon 
\]i Sevdi B. 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

TJrfa 
Behçet B. 
IRefet B. 

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

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

Reye iştiark etmeyenler 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhair B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şu ur i B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
ihsan B. 

- 442 -
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Bilecik 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Ccvat Abbas B. (Mezun 
Falih Rıfkı B. (Mezun) 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. (Mezun) 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
tsmet B. (Mezun) 

Denizli 
Haydar Küstü B, 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

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

Necip Asım B. 
Eskişehir 

Yusuf Ziya B. 
Gazi Antep 

Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
îhsan Pş. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
tbrahim Tali B. "-
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etcm B. 

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

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Hazım B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 

Sırrı B. 
Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Recep B. 

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

Manisa 
Memet Sabrı B (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

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

Mersin 
Ferit Celâl B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Halit B . ' 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B, ( Me
zun ) 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

• » » • • - e * ^ 
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Sıra No 248 
Jandarma umum kumandanlığı 1932 senesi bütçesinde 
4 500 liralık münakale yapılması hakkında I 727 ve Millî 
müdafaa vekâleti 1932 senesi kara ve hava bütçelerile 
Harita umum müdürlüğü bütçesinde 8 108 liralık münakale 

yapılması hakkında I 730 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası 

Jandarma umum kumandanlığı 1932 senesi bütçesinde 4 500 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/727 numaralı kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 29 - V -1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1659 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1932 malî senesi Jandarma umum kmuandanlığı bütçesinde münakale yapılması hakkında hazır
lanan ve icra Vekilleri Heyetince 28 - V -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlastrılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

On birinci jandarma mıntaka kumandanı Miralay Nihat ve Kars vilâyeti jandarma kumandanı 
kaymakam Yusuf Beylerin ahvali sıhhiyelerine binaen tekaütlükleri icra kılınmış ve hizmet müd
detleri de 30 seneyi geçmiş olduğundan 1683 numaralı kanun mucibince kendilerine ikramiye veril
mesi icap etmekte ise de jandarma bütçesinde bu tertibe mevzu tahsisat tamamen sarf edilmiş oldu
ğundan mumaileyhimin tahakkuk eden 4 500 liradan ibaret ikramiyelerinin tediyesini temin için 
1932 senesi jandarma bütçesindeki 371 inci faslın birinci iaşe bedeli maddesinden 4 500 liranın tenzi
hle 356 ncı ikramiye maddesine nakline zaruret hâsıl olmuş ve merbut kanun lâyihası bu esasa göre 
tanzim kılınmıştır. 

1932 malî senesi Jandarma umum kın) tandan lığı bütçesinde münakale ı/apılmasena dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî senesi Jandarma umum kumandanlığı bütçesinin 371 inci tayinat fas
lının birinci iaşe bedeli maddesinden 4 500 lira tenzil edilerek 356 ncı tekaüt ikramiyesi fas
lına nakledilmiştir. 

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

28 - V -1933 
BS- v - Ad. V. M. M. \ \ ] ) a . y. Ha. V. V. Mal. V. 

İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi S. Kaya S. Kaı/a M. Abdiilhalik 
Mf- v- >>'«• V. ÎK. V. S. î. M. V. O. î. V. Zr. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Bava Muhlis 
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Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara ve hava bütçelerile Harita umum müdürlüğü bütçesinde 

8108 liralık münakale yapılması hakkında 1/730 numaralı kanun 
lâyihası 

T. C. 
Başvekalet 29 - V - 1933 

M umu ela t m ilci ürl ücj ii 
S a yi: 6'/166'.'} 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekilliği 1932 malî senesi kara, hava, ve Harita bütçelerinin bazı fasıl ve mad
deleri arasında (8 108) liralık münakale yapılması hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetin
ce 28 - V - 1933 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Maliye vekilliğinin 28 - V - 1933 tarihli tezkeresi sureti 
Başvekâleti Oelileye 

1932 malî yılı kara, hava, ve Harita bütçelerinin bazı fasılları arasında 15 237 liralık münakale 
yapılmasına dair olup Hazineye havale buyurulan Millî Müdafaa vekilliğinin tezkeresi ile ilişiği 
kanun ve esbabı mucibe lâyihası tetkik olundu. 

Kara bütçesinden tenzili istenilen mebaliğden 5972 lirası maaş ve ücret tertiplerini muhtevi 
birinci baba dahil tertiplere ve 1 157 lirası da mahkeme harçları tertibine taallûk etmektedir. 

Muhasebei umumiye kanununun 57 nci maddesi mucibince maaş ve ücret tertiplerinden mas
raf tertiplerine münakale icrası menedildiği gibi muhasebei umumiye kanununun 48 inci maddesine 
dahil tertipler meyanında bulunan mahkeme harçlarından da münakale yapılması muvafık olama
yacağından teklif olunan cetvelin tenzil sütunundan 7 129 lira çıkarılmış ve zam sütunu da bu 
miktara indirilerek 8108 lira üzerinden yeniden tanzim olunan kanun lâyihası ile münakale cetveli 
ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Yüksek Meclise arzına müsaade buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

M. M. Vekilliği 1932 malî yılı bütçesinde 8 108 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî yılı Millî Müdafaa Kara, Hava ve Harita bütçelerinin ilişik cetvelde 
yazılı fasıl ve maddeleri arasındaki (8 108) liranın münakalesi kabul edilmiştir. 

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

28 - V - 1933 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 

G. î. V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Na. V. tk. V. S. I. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 



704 
705 
710 
713 
717 

2 
2 
1 

Tenzil 
Lira 

157 
1 500 

710 
349 

Zam 
Lira 
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Münakale cetveli 

F. M. Tahsisatın nevi 
MİLLÎ MÜDAFAA V.( KARA ) 

Müfettişler harcırahı 
Mükâleme bedeli 
Demirbaş talim ve terbiye malzemesi masrafı 
Avrupa fabrikalarına gidecek heyetin harcırah, masrafları 
Şehitliklerin bilûmum levazımı inşaiye masrafı ve bekçi 
ücreti 1 400 

724 2 Jandarma efrat ve hayvanatının kara ordusu hastanelerinde 
tedavi ve iaşe masrafları 1 500 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. (HAVA) 
746 1 Tayinat 823 

2 Hayvan yem bedeli 13 
3 Mahrukat 257 

Fasıl yekûnu 6 7 0 9 
750 Nakliyat 379 

( HARİTA U. MLDÜRLÜOÜ ) 
827 Müteferrika 150 
832 1 Efrat iaşe masrafı 550 
833 1 Melbusat 320 

MİLLÎ MÜDAFAA V. ( KARA ) 
719 İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları _8_i_08 

FTOİ 8 tos 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 29 - V -1933 

M. No. 176 
Esas No. 1/727,7'M 

Yüksek Reisliğe 
Muvazenei umumiyeye dahil bazı daire bütçelerinin fasıllan arasında münakale yapılmasına dair 

olup encümenimize havale buyurulan iki adet kanun lâyihası tetkik ve mütalea edildi. 
Teklif olunan lâyihalar esbabı mucibelerinde izah olunan sebepler dolayısile kabul edilmiş ve 

her ikisi birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine 
arzolunmuştur. 

Reis 
Gümüşane 
/ / . Fehmi 

Aza 
İsparta 

M ilker rem 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 
Aza 

Kayseri 
A. Hilmi 

Aza 
Corum 

Mustafa 
Aza 

Kırklarel i 
Şevket 

Aza 
Edirne 
Faik 

Aza 
Sivas 

M. Remzi 

Aza 
Elâziz 

H. Tahsin 
Aza 

Yozgat 
S. Sırrı 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa merbut 'bütçelerde bazı tadilât yapılma

sına dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut cet

velde yazılı fasılları arasmda 12 608 liralık münakale yapılmıştır. 
MADDE 2 — Bu kanun 29 mayıs 1933 tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 
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CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 
F. M. Muhassasatın nevi Lira. Lira 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

371 1 îaşe (bedeli 4 500 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( KARA, KISMI ) 

704 2 Müfettişler harcırah i 157 

'705 2 Mükâlenıe 'bedeli 1 500 

710 1 Demirbaş talim ve terbiye malzemesi masrafı 710 

713 Avrupa, fabrikalarına gidecek heyetin harcırah ımasraıflan 349 

717 Şehitliklerin bilûmum levazımı inşaiye masrafı ve bekçi 
ücreti 1 400 

724 2 Jandarma, efrat ve hayvanatının kara ordusu hastanelerin
de tedavi ve iaşe masrafları 1 500 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

746 Muayyenat 
1 Tayinat ( 823 
2 Hayvan yem bedeli L3 
3 Mahrukat 257 

Fasıl yekûnu 1 093 

750 Nakliyat 379 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

827 Müteferrika 150 

832 1 Efrat iaşe masrafı 550 

833 1 Melbıısat 320 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

356 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 4 500 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

719 inşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları ° 1 0 8 

UMUMÎ YEKÛN 12^08 12 608 

•**m* 



Sıra No 225 
1926 senesi Hazine hesabı katisine mütedair mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/93 numaralı 
Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile 1926 senesi Hazine 

hesabı katisi hakkında 1/45 numaralı kanun lâyihası ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

1926 senesi Hazine hesabı umumisine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkın
da 3 93 numaralı Divanı M. riyaseti tezkeresi 

T. a. • ' ' < - • - • • - ; 

Divanı muhasebat l 
U. 10944 22-VII-1031 
H. 79 j : •• '> 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

1926 malî senesine ait Hazine hesabı umumisine mütedair olarak Divanca tanzim edilmiş 
olan umumî mutabakat beyannamesinin müteferri cetvellerle birlikte leffen takdim kılınmış oldu
ğu arzolunur efendim Hz, 

D. M. Reisi 
Fuat 

Mukaddeme 

Meclisi Âliye takdim olunan 1926 senesi Hazine hesabı umumisinin bir sureti Maliye vekâ
letinin 16 şubat 1931 tarih ve 1242 numaralı tezkeresile Divanı muhasebata gönderilmiş olmakla 
teşkilâtı esasiye ve muhasebei umumiye kanunlarile tayin edilen müddet zarfında işbu beyan
name arz ve takdim kılınmıştır. Beyannameye mehaz olan 192 muhasibin zamanı idare he
sapları tamamen tetkik ve muhakemeleri intaç edilmiş ve yalnız Hükümet konakları yanmış 
olan Taşköprü kazası varidat ve sarfiyat evrakı, tamamen ve Göksün kazası evrakı kısmen ib
raz edilmemiştir. Mezkûr hesabı umumî vekâlet hesabı katilerile ve muhasiplerin idare hesap-
larile karşılaştırılarak derecei mutabakatı ve mübayenet sebepleri merbut cetvellerde gösterilmiş 
ve hesapların tetkikında âmiri italara müteallik olarak tenkidi mucip görülen mevaddın evvelce 
Meclisi Âliye takdim olunan üçer aylık raporlarda münderiç bulunanlardan maadası berveçhi âti 
arzedilmiştir: 

Masraf 

1 - Barut ve mevaddı infilâkıye inhisarının işletilmesi için şirketle teati edilen mukavelename
nin 16 ncı maddesi mucibince şirketin Hükümete tesviye edeceği bir buçuk milyon liranın nısfı 
Hükümetin iştirak hissesine mahsup edilmiş ise de muhasebei umumiye kanunu mucibince bu
nun bütçeye irat ve masraf kaydi lâzımgelirken bu suretle muamele yapılmadığı anlaşılmıştır. 

2 - Kırtasiye mubayaası için 13 kânunusani 1926 tarih ve 713 numaralı kanunla açılmasına me
zuniyet verilen kredi tahsisat ile mukayyet addedilmemektedir. Muhasebei umumiye kanunu 
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mucibince bilûmum sarfiyatın tahsisat ile mukayyet olması lâzımgelip mezkûr 713 numaralı 
kanunda da bunun aksine bir hüküm mevcut olmamasına, ve Devlete ait her hangi bir hizmetin 
ifası için gayrimahdut bir surette sarfiyat icrası bütçe esas ve kavaidile kabili telif olamayacağına 
nazaran zikrolunan kanun ile verilen kredi mezuniyetinin de bütçeye mevzu tahsisat ile mukayyet 
addedilmesi muktazi görülmüştür. 

3 - Kırtasiye mubayaası için vukubulan tediyat kısmen veznei umumiden kısmen de muhasip 
veznelerine ve hesaplarına taallûk ettirilmeksizin bankalardan ve sair muhtelif membalardan icra 
edildiği için veznei umumî kaydinde kırtasiye kredisi namile açılan hesap bunun için sarfedilen 
mebaliğin miktarı hakikisini irae edememektedir. Binaenaleyh bu muhtelif tediyatın bir muhasip 
hesabında toplattınlması hakkında Maliye vekâleti ile muhabere edilmekte olduğundan bunlar 
için irae edilecek muhasibin vereceği hesap üzerine mubayaata ait sarfiyatın müfredatı da bilâ
hare tetkik edilecektir, 

Varidat 

1 - İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı şirketile 1 haziran 1926 tarihinden muteber olmak üze
re aktedilen mukavele mucibince ilk sene zarfında Hazineye maktuan yedi milyon lira ile hasılatı 
safiyenin % 20 sinin verilmesi taahhüt edilmiş olduğu halde merbut cetvelde görüleceği üzere 
mezkûr varidattan tahsilat mukayyet olan mebaliğin mecmuu (593 309) lira 37 kuruşa baliğ ol
muştur. Alınan izahata nazaran şirketin ifayi taahhüt etmemesi hasebile 25 nisan 1927 tari
hinden itibaren mahkemece bu baptaki mukavele fesih ve şirketin iflâsına hükmedilmiştir. Mu 
kavelenamenin mebdei meriyetinden işbu fesih tarihine kadar şirketin maktuan vereceği senevi 
yedi milyon liradan Hükümetin ( 6 319 458 ) lira matlubu tahakkuk ederek bunun (3 938 661) 
lira 27 kuruşu feshi mukaveleden evvel şirket tarafından Hükümet hesabına îş bankasına ve 
sair mahallere tesviye olunduğu cihetle feshi mukavele üzerine Hükümetçe (2 380 797) lira şir
ketten talep ve dava edilmiş ise de mahkeme marifetile yapılan sulh neticesinde Hazinenin hissei 
iştirakten şirkete borcu olan dört yüz elli bin lira mahsup edildikten sonra iki yüz yetmiş beş 
bin yüz kırk dört lira dört kuruşu nakit ve (507 630) lira (60) kuruşu ayniyat olmak üzere 
(782 774) lira (64) kuruş daha istifa olunduğu anlaşılmıştır. Ancak berveçhi maruz şirketten 
alman mebaliğin (593 309) lira (37) kuruştan maadası irat kaydedilmeyerek muamelâtı nakti-
yeye ait hesaplarda ve inhisar idaresinde bırakılmış olmakla bunların temini mahsubu Maliye 
vekâletine yazılmıştır. Feshi mukavele üzerine şirketin irat kaydi lâzımgelen dört yüz bin lira
lık teminat akçesinin de iki yüz bin lirası 28 mart 1927 ve mütebaki 200 000 lirası 11 nisan 1927 
tarihinde İş ve Ziraat bankalarınca Hazine hesabı carisine geçirilmiş ve bunun iyi yüz bin lirası 
merbut cetvelde görüleceği üzere hesabı katide dahil olmadığı halde idare hesabının tetkiki 
neticesinde divanca ittihaz olunan karar üzerine tashihan varidata ilâve edilmiş ise de diğer 
iki yüz bin lirasının varidat kaydedilmediği anlaşılarak bunun da temini mahsubu Maliye ve
kâletine bildirilmiştir. 

2 - Tütün inhisarı idaresinin bütçedeki miktarı muhammeni on beş milyon lira olan varidatın
dan irat kaydedilen mebaliğin mecmuu merbut cetvelde görüleceği üzere (9 749 936) lira 45 ku
ruştur. Halbuki İnhisar idaresinin hesabı, katisinde görüldüğü üzere safi hasılatı 18 741 073 
liraya baliğ olup bundan 11 838 423 lirası Hazineye irsal ve mütebakisi sermayeye zammedil-
miştir. Yukarıda arzedildiği üzere İnhisar idaresi tarafından Hazineye irsal olunan mebaliğ 
ile Hazinece irat kaydolunan miktarlar arasındaki farkı teşkil eden 2 088 486 lira 55 kuruşun kıs
men bankaca Hazine hesabı carisine kaydedildiği halde irat yazılmamış ve kısmen de İnhisar ida
resince Hazine hesabına sarfolunarak senetleri nakit makamında gönderildiği halde mahsubu 
icra edilmemiş mebaliğden ibaret olduğu anlaşılarak temini mahsubu Maliye vekâletine yazılmış
tır. Berveçhi maruz sermayeye ilâve edilen miktarın umumî bütçe varidat ve sarfiyatı hari
cinde bırakılması caiz olmamakla beraber 558 numaralı kanunun 3 üncü maddesile miktarı tayin 
edilen İnhisar idaresi sermayesinin tezyidi de esas itibarile bir mezuniyeti kanuniyeye müte
vakkıf bulunmuştur. 
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Ancak İnhisar idaresi 1931 senesi bütçe kanununun 4 üncü maddesi ile mütedavil sermayesinin 

yirmi milyon lirarya kadar tezyidi kabul edilmiş olmakla bu cihet bilâhare müsaadei kanuniyeye 
iktiran etmiş bulunmaktadır. 

3 - Şeker ve petrol ve benzin inhisar idarelerinin hasılattan Hazineye irsal eylemiş olduklarını 
bildirdikleri mebaliğin miktarına nazaran veznei umumiyece bunlardan irat kaydedilmiş mebaliğ 
949 873 lira 80 kuruşu şekere ve 948 910 lira 24 kuruşu petrol ve benzine ait olmak üzere bir 
milyon dokuz yüz kırk üç bin yedi yüz seksen dört lira dört kuruş noksan görülmüş ve bunun da 
fıkrai sabıkada arzedildiği veçhile mahsupsuz kalmış mebaliğden ibaret olduğu anlaşılmıştır. Bu 
idarelerin 1926 senesinde Hazineye irsal eylemeleri lâzımgelen mebaliğden de şeker inhisar idare
since 969 066 lira 75 kuruş ve petrol ve benzin idaresince 721 607 lira 20 kuruş idare veznelerinde 
alıkonularak Hazineye noksan gönderilmiş ve bittabi bütçe varidatına da geçirilmemiştir. Bunların 
da temini mahsubu lüzumu Maliye vekâletine yazılmıştır. 

4 - Hazineye ait İtibarı millî bankasile kibrit şirketi hisse senetlerinden Ziraat bankasınca 598 800 
liralık satılarak bedeli hazine hesabı carisine matlup kaydedildiği mezkûr bankanın hesabı 
katî cetvellerinden anlaşıldığı halde veznei umumide yalnız 350 000 liranın irat kaydolunduğu gö
rülmüştür. Zikrolunan miktarlar arasındaki farkın hazine hesabı carisinde kalarak varidat kay
dedilmediği anlaşılmakla bunun da temini mahsubu Maliye vekâletine işar kılınmıştır. 

5 - Fişek ve av malzemesi inhisarının işletilmesi hakkındaki mukavelenamenin 15 inci maddesi 
mucibince inhisar bedeli ve hissei temettü ve bedeli maktu olarak şirketten almması lâzımgelen 
227 525 liranın nısfı nakten istifa edildiği halde irat yazılmayarak emanet hesabına bırakıldığı ve 
diğer nısfı da masraf kısmına ait birinci fıkrada arzedildiği üzere Hükümetin iştirak hissesinden 
mahsup edildiği anlaşılarak emanet hesabında bulunan mebaliğin icrayi mahsubu Maliye vekâle
tine yazılmıştır. 

6 - 1340 ve 1341 seneleri mutabakat beyannamelerinde arzolunduğu üzere isyan hâdisesinde va
ridat kayitleri yanmış olan .bazı mahallerde emlâk ve arazi vergilerinin maktu surette istifasına 926 
senesinde dahi devam olunduğu görülmüştür. 

1340 senesine ait beyanname üzerine e ncümence ittihaz buyurulan kararda 15 recep 1277 
tarihli nizamname hükmünün bunlara da tatbiki muhtacı tefsir bir mesele teşkil eylemekte ol
duğu cihetle vekâletçe keyfiyetin tefsir ettirilmesine lüzum gösterildiği halde elan bu mesele de 
halledilmemiş bulunmaktadır. 

Netice 

Hazine hesabı umumisile muhasebei katiye kanunu lâyihasında münderiç rakamların işbu be
yanname ve merbutu cetvellerdeki kuyut ve izahat nazarı itibara alınmak üzere kabule şayan 
olacağını arzeyleriz. 

Reisıi evvel Fteisi sanı Reisi sairi Aza Aza Aza Aza 
Fuat Abidin Alim delil Ziya Miieyyet Fevzi 

Aza Aza Müddeiumumi 
Kâmil Refik M. Ali 



1926 senesi hesabı katisi hakkında 1/45 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 20 - XI -1930 

Muamelât müdürlüğü 
Şube: 1 

Sayı: 6/403,r> 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1926 malî senesinin hesabı katisi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetinin 17 - XI -1930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştınlan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

1926 senesi Hazine hesabı umumisi 

Mukaddeme 

Hesabı kati cetvellerini dahi muhtevi olduğu halde 1926 senesi Hazine hesabı umumisini takdim e-
diyorum. Bu hesabın kanunî miadı dahilinde takdim olunamaması bazı vilâyet hesabatında pek çok 
nevakıs ve hatiat görülmekle bunların ıslah ve kimali için açılmış olan muhaberatın temadi et
mesi ve bahusus rüsumat, Ankara ve Bursa icra dairelerinden icra kılınan takibata rağmen pek 
geç hesap alındığı gibi müddeti mütemmime ilga edildiği halde Bayazıt vilâyetinin 1926 
senesi devrei hesabiyesine ait 13 üncü, eylül 1927 icmalinde müddeti mütemmime tediyatında görü
len bazı erkam hakkındaki istilâmata cevap alınmaması başlıca amil ve sebep olmuştur. Yeni muhase-
bei umumiye kanununun usulü hesabiyeye müteallik ahkâmının; ötedenberi muhasiplerce vukua ge
tirilmekte olan bu kabîl nevakıs ve sehviyatın ıslahına kâfi olduğu cihetle 1928 senesinden itibaren 
hesabı katilerin miadında Meclisi Âlinin nazarı tetkikına arau takdim edilmesi mukarrer bulunmuş
tur. 

1926 senesi muvazenei umumiye kanunile verilen muhaasasat ile sarfiyat ve varidatı umumiye 
hakkındaki umumî malûmatın arzından evvel işbu hesabı umumiyeye merbut devair hesabı katileri 
üzerinde madde tayin edilmeksizin bazı cihetlerin mücmelem izahına lüzum görülmüştür. Şöyle ki: 

Muhasebei umumiye kanunu mucibince varidatı umumiyenin ( muhammenat, tahakkukat, tahsi
latla bakayası mekadirini mübeyyin malûmat ve varidatın) muhammenat ile mukayesesi, nevi 
muhasip itibarile tahakkukat ve tahsilatın müfredatı (2, 3, 4) tablolarda gösterilmiştir. 

Vekaletlerce tanzim kılınıp Hazinece tetkik edilen hesabı katiler mündericatına nazaran de-
vaire ait sarfiyat muvazenei umumiye ve kavanini mahsusa ile verilen tahsisat dahilinde icra edil
miştir. 

Kavanini mahsusasma tevfikan Düyunu umumiye, Maliye varidatı mahsusa, Maliye, Maarif 
bütçelerinde açılan rakamsız faslı mahsuslara masraf kaydolunan 7 866 896 lira 30 kuruş muva
zene ve mukayeseyi teminen ayni zamanda tahsisat olarak irae edilmek suretile hesabı umumiye ithal 
olunmuştur. 

Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen memurin sicillâtmı tetkik etmek üzere teşekkül eden heyeti 
terkip eden zevata 19 şubat 1927 tarih ve 976 numaralı kanunun 2 inci maddesi mucibince vekâ
let bütçeleri tasarruf atı karşılık addedilerek her vekâlet bütçesinde rakamsız olarak açian faslı 
mahsustan heyet reisinin işarı üzerine tesviye olunan ücreti huzurlar mezkûr faslı mahsusa tah
sisat kaydedilmiştir. 
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Büyük Millet Meclisi : 

Meclisi Âliye ait tahsisat; usulen evrakı tahakkukiye aranılmaksızm Meclisi Âli veznesine tediye 
ve heyeti umumiyeden musaddak hesabı katinin Hazineye ita edileceği muhasebei umumiye kanu
nu ahkâmından bulunması hasebile Meclisi Âli muhasebesince tanzim ve ita edilen (tablo 35 ) 
hesabı katî Hazinenin tetkikatına tâbi olmadığından Hazine kuyuduna nazaran Büyük Millet 
Meclisi tediyatında 164 146 lira 45 kuruş fazla ve Riyaseti Cumhur tediyatında 12 287 lira 
07 kuruş noksan ve Divanı muhasebat tediyatında dahi 30 627 lira 97 kuruş noksan olarak fark 
görülmüştür. 

Dahiliye, Müdafaai Milliye, İmalâtı harbiye ve Harita: 

Vilâyat ve müessesattan alman sarfiyat müfredat hesabı katî cetvellerine nazaran 1926 senei 
maliyesi zarfında tahakkuk ettirilen düyundan gayri devairi mezkûre muhasebelerince düyun 
tahakkuk ettirilerek hesabı katiye ilâve edilmiş ve Hazine hesabı umumisinde de bunlar nazan iti-
bare alınmıştır. 

1926 senesile evvelki seneler zarfında bazı devaire kavanin ile verilmiş olan tahsisatı munzamına 
meyamnda sinini atiyeye devri meşrut bulunan tahsisat bakiyesi ait olduğu kanunların tarih ve 
numaralı izahnamenin 91 numaralı tabloda gösterildiği veçhile 1927 senesine devredilmiştir. 

Kavanini mahsusasına müsteniden devri meşrut olup 1925 senesi Hazine hesabı umumisinde 1926 
senesine devir gösterilmiş olan makadir ile devairi mezkûrenin 1926 senesi hesabı katilerine dahil 
bulunan tahsisatı müdevvere beyninde görülen fark berveçhi âti arzolunur: 

Maliye: : > • : 

1925 senesi Hazine hesabı umumisinin (tablo 5) de gösterildiği veçhile 22 teşrinisani 1340 tarih 
ve 524 numaralı kanun mucibince (51) inci Hükümet konaklan inşaat ve tamirat faslından 943 447 
lira 34 kuruşun 1926 senesine devri lâzımgelirken 972 271 lira 53 kuruşun devredildiği anlaşıl
makla (tablo 34) de dahi izah olunduğu üzere makadiri mezkûre beyninde görünen 28 824 lira 19 
kuruş fark tenzil olunmak suretile hesabı umumiye ithal edilmiştir. 

Rüsumat: S ) : ' ' . ' ' , ' , ' "": *) 

1925 senesi hazine hesabı umumisinin (tablo 5) de gösterildiği veçhile 22 teşrinisani 1340 tarih 
ve 524 numaralı kanuna tevfikan 107/2 inci inşaat ve tamirat maddesinden 1 331 023 lira 63 kuru
şun 1926 senesine devri muktazi iken 34 702 lira 27 kuruş noksanile devredildiği anlaşılmakla 
(tablo 34) de irae edildiği üzere farkı mezkûr ilâve edilmek suretile hesabı umumiye ithal olunmuş
tur. 

Nafıa: l 

1925 senesi Hazine hesabı umumisine nazaran (260) inci faslın (1) inci Samsun - Sivas ve An
kara - Kayseri - Sivas ve temdidi maddesinden 23 mart 1340 tarih ve 449 numaralı kanun muci
bince 980 050 lira ve A/263 Mersin limanının keşfiyat ve inşaat maaş ve masrafı faslından 19 nisan 
1340 tarih ve 489 numaralı kanuna tevfikan (221 553) lira (48) kuruş ve (259) uncu mubaayası 
kabul edilen Anadolu demiryolları faslından dahi 22 nisan 1340 tarih ve 507 numaralı kanuna 
göre (1 023 369) lira (87) kuruşun 1926 senesine devri muktazi iken Nafıa vekâletinin senei 
mezkûre hesabı katisinde imha olarak gösterilmiş olduğuv anlaşılmakla bu hesabı umumiye ilâve 
edilmiştir. , 

Müdafaai Milliye: 

1925 senesi Hazine hesabı umumisinin (tablo 5) te irae edildiği veçhile 22 teşrinisani 1340 
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tarih ve 524 numaralı kanun mucibince (299) uncu faslın (1) inci inşaat maddesinden 1926 sene
sine (99 977) lira (89) kuruş ve 20 nisan 1926 tarih ve 816 numaralı kanuna tevfikan H/307 
manevra masarifi umumiyesi faslından da (2 727 111) lira (43) kuruşun devri muktazi iken in
şaat maddesinden (74 089) lira (89) kuruş ve manevra faslından dahi (1 207 657) lira (43) 
kuruşun noksan verildiği anlaşılmakla (tablo 34 ) muvazene ve mukayeseyi teminen mekadiri 
mezkûre hesabı umumiye ilâveten dercedilmiştir. 

Mekteplere muavenet olmak üzere İsparta ahalisi tarafından teberru edilen (487) lira (34) 
kuruş ve telefon masarifine karşılık olarak Burdur ahalisi tarafından verilmiş olan (468) lira 
(70) kuruş ki ceman (956) lira (4) kuruş 1330 senesi muvazenei umumiye kanununun (17) nci 
maddesi mucibince tahsisatı munzamma addile kısmı mahsusunda gösterildiği veçhile tahsisata 
ilâve edilmiştir. 

1926 senei maliyesi muvazenei umumiye kanunu ve kavanini mahsusa ile sarfına mezuniyet 
verilen tahsisattan 13 nisan 1927 tarih ve 1008 numaralı kanun mucibince îskân müdüriyeti 
umumiyesi bütçesinin muhtelif fusul ve mevaddmdan (275 000) liralık tahsisatın imha edilmesi
ne mebni (5-19 tablolarda görüleceği veçhile) yalnız bu daire muhassasat cetvellerine bir sütun 
ilâve edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

25 - V - 19')3 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâleti celilenin 20 teşrinisani 1930 tarihli ve 6/4035 numaralı tezkerelerile teklif olunan 
1926 malî senesi hesabı kati kanun lâyihasile Divanı muhasebat riyasetinden mürsel mutabakat be
yannamesi encümenimize havale olunmakla kanunun tarif ettiği şekilde tanzim edilmiş olduğu an
laşılan Hazine hesabı umumisile mutabakat beyannamesi ve merbutu cetveller encümenimize davet 
olunan Maliye vekili Mustafa Abdülhalik, Divanı muhsebat reisi Fuat ve Maliye vekâleti namına 
müteaddit defalar izam olunan müsteşar Ali Rıza ve muhasebei umumiye müdürü umumisi Faik ve 
varidat müdürü umumisi Cezmi Beylerden kendilerine taallûk eden meseleler hakkında izahat alın
dıktan sonra ayrı ayn tetkik ve müzakere edildi. , 

Muhassasat 

1926 senesi bütçesile 190, 103, 544 liralık muhassasat verilmiş ve bu miktar Hazine hesabı umumi
sile mutabakat beyannamesine muvafık bulunmuştur. 

Tahsisatı munzamma ve fevkalâde ve hususî kanunları mucibince tediye miktarları tahsisat ad
dedilen mebaliğ miktarı 14 549 890 lira 37 kuruşa baliğ olduğu halde Hazine hesabı umumisinde 
bu nevi tahsisat, sahih olan miktara nazaran bazı dairelerde noksan ve bazı dairede fazla gösteril
mesi neticesi olarak, yekûn itibarile 63 557 lira 97 kuruş fazlasile 14 613 448 lira 34 kuruş olarak 
gösterilmiştir. 

Yapılan tetkikat neticesinde de bu mahiyetteki muhassasattan 368 lira 92 kuruşun Maliye vekâ
letince ve 356 liranın varidatı mahsusa ve (2 000) lira 12 kuruşun Düyunu umumiye idarelerince ve 
546 lira 55 kuruşun jandarma dairesince noksan ve 66 829 lira 56 kuruşu Maarif vekâletince fazla 
olarak hesaba alındığı anlaşılmış ve esbabının da Maliyeye ait 368 lira 92 kuruştan (55) liranın 
Hükümet konaklan tamiratı ve jandarmaya ait olan (546) lira 55 kuruşun tamamının telefon 
te:;rn+;* 'r*1 VTIMHIIÎIÜ teberrüat olup rrmhasebçi umvmiye kamımı mucibince tebemiattıı tahsisat 

T. B. M. M. 
Di. 'muhasebat (minimeni 

Karar No. 45 
E ma No. J/45 :i/93 
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kaydi lâzımgelirken tahsisatına ilâve edilmemesinden ve Maliyeye ait meblâğın mütebakisini teş
kil eden 313 lira 93 kuruşla varidatı mahsusa ve Düyunu umumiye dairelerine ait ceman (2 356) 
lira 12 kuruşun muhtelif faslı mahsuslar tediyatınm muhasipliklerce devaire gönderilen cetveller
de noksan gösterilmesinden ve Divanı Muhasebatça idare hesaplarının tetkik ve muhakemesi 
neticesinde tesbit edilen yanlışlıklar dolayısile teklif olunan zam ve tenzil muamelelerinin he
sabı katinin tanzimine başlanmış olması hasebile icra edilememiş olmasından ileri geldiği sabit 
olmuş ve Maarif vekâletinde fazla görülen (66 829) lira 56 kuruşa gelince; bu para 819 ve 843 
numaralı kanunlar mucibince muallim mekteplerine muavenet olarak idarei hususiyelerce Maarif 
vekâleti emrine bankaya tevdi olunan mebaliğ olup bankadan alınan cetvellere istinaden Maarif 
vekâletince tahsisat olarak kaydedilmiş ise de yine mezkûr kanuna göre senesi içinde irada da 
alınması lâzımgelen bu meblâğın veznei umumice ati senelerde irat edildiği görülmüş ve bu fasla 
ait muhassasattan 66 829 lira 56 kuruş tenzil edildiği takdirde dahi bakiyei tahsisatın tediyattan 
daha fazla bir miktarda kalacağı teayyün etmekle devri meşrut muhassasattan olan bu meblâğın 
iratla tenazur temini için 1926 senesi muhassasatı meyanından çıkarılması muvafık görülmüştür. 
Mutabakat beyannamesine merbut cetveller bu esasa göre hazırlanmış olduğundan encümenimiz-
ce de onların kabulü cihetine gidilmiştir. 

Devri meşrut tahsisat miktarı Divanı muhasebatça tanzim kılınan cetvellerde gösterildiği 
veçhile 12 688 969 lira 97 kuruştan ibaret olduğu halde Hazine hesabı umumisinde yine devairin 
bazılarında fazla ve bazılarında noksan gösterilmesi neticesi olarak yekûn itibarile (800 585) lira 
47 kuruş noksanile 11 888 384 lira 50 kuruş olarak muharrer bulunmaktadır. 

İcra edilen tetkikat neticesinde de bu noksanın 39 956 lira 59 kuruş posta ve telgraf ve 107 lira 
35 kuruşu Maarif ve 425 000 lirası Nafıa ve (409 406) lira 81 kuruşu Millî Müdafaa dairele
rine ait olmak üzere ceman 874 470 lira 75 kuruşun noksan ve 73 885 lira 28 kuruşu Maliye ve
kâletinde fazla gösterilmesinden ileri geldiği ve bunun da Hazine hesabı umumisinin 26 nisan 
1930 tarihli ve 1592 numaralı 1341 - 1925 malî senesi hesabı katı kanunile karşılaştırılmamasın-
dan mütevellit olduğu anlaşılmıştır. 

Bu sebeple encümenimizce mezkûr kanuna muvafık olarak ihzar edildiği anlaşılan mutaba
kat beyannamesine merbut cetveller esas ittihaz edilmiştir. 

Eski muhasebei umumiye kanunu mucibince tediye miktarları aynen muhassasat ad ve itibar 
edilmekte olan sinini sabıka düyunu tediyatınm müfredatı ve esbabı mutabakat beyannamesine 
merbut ve daireler üzerine mürettep cetveller zirinde bertafsil izah olunduğu veçhile 17 661 329 
lira 4 kuruşa baliğ olduğu halde Hazine hesabı umumisinde bu miktar 220 720 lira 23 kuruş 
noksanile görünmektedir. Sebebinin de muhasipliklerce dairelerine gönderilen cetvellerde işbu 
tediyatın fazla veya noksan gösterilmesinden ve Divanı muhasebatça idare hesaplarmm tetkik 
ve muhakemesi neticesinde görülen mübayenetler dolayısile teklif olunan zam ve tenzil muame
lelerinin hesabı katinin tanzimine başlanılmış olması hasebile Maliye ve diğer dairelerce icra edi
lememiş olmasından ileri geldiğ anlaşılmıştır. 

Bundan dolayı sinini sabıka düyunu tediyatı faslına ait tahsisat ta mutabakat beyanname
sine merbut cetvelde gösterildiği veçhile 17 661 329 lira 4 kuruş olarak kabul edilmiştir. 

Yukarıda arzolunan sebeplerden dolayı muhassasat mecmuu da Divanı muhasebat mutabakat 
beyannamesinde gösterildiği veçhile 234 728 733 lira 38 kuruş olarak tesbit edilmiş ve merbut 
cetveller bu suretle tanzim kılınmıştır. 

Tediyat " , ~ :. ~ -" >;^:'^İF; 

Mutabakat beyannamesine merbut cetvellere nazaran Hazine hesabı umumisine tediyatın 263 323 
lira 69 kuruş noksan alındığı görülmüştür. 

Beyannameye merbut cetvellerde görülen tediyat miktarı mahallî kuyut üzerinde evrakı müsbi-
teye istinaden yapılan tetkikat ve muhakemat neticesinde tesbit edilmiş olduğu gibi görülen mü
bayenetler hakkında encümenimizce icra edilen tetkikat neticesinde de beyannameye merbut cet-
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vellerde murakkam tediyat miktarının sıhhatine kanaat hâsıl edilmiş olduğundan tediyat mik
tarı 172 450 208 lira 93 kuruş olarak kabul ve merbut cetveller bu suretle tanzim kılınmıştır. 

Varidat 

Tahakkukat - Mutabakat beyannamesine merbut cetvelde 179 336 749 lira 65 kuruşu haliye ve 
61 038 581 lira 73 kuruşu sabıka olmak üzere ceman 240 375 331 lira 38 kuruş olduğu halde Hazine 
hesabı umumisinde 179 175 244 lira 21 kuruşu haliye ve 61 259 939 lira 78 kuruşu sabıka olmak 
üzere 59 852 lira 61 kuruş fazlasile ceman 240 435 183 lira 99 kuruş olarak yazılı bulunmaktadır. 

Tahsilat. - Beyannameye merbut cetvelde 172 382 169 lira 30 kuruşu haliyeden ve 8 088 678 
lira 45 kuruşu sabıkadan olmak üzere ceman 180 470 847 lira 75 kuruş olduğu halde Hazine hesabı 
umumisinde 172 217 068 lira 79 kuruşu haliyeden ve 80 146 188 lira 46 kuruşu sabıkadan olmak 
üzere 107 590 lira 50 kuruş fazlasile 180 363 257 lira 25 kuruş olarak yazılıdır. 

Bu farkların da muhassasat münasebetile arzolunduğu gibi ve beyannameye merbut cetvel zi-
rinde müfredat ve esbabı mufassalan izah edildiği veçhile muhasipliklerce maliyeye gönderilen 
cetvellere bir kısım varidatın ithal edilmemiş veya mükerrer yazılmış olmasından ve Maliyece yapılan 
tashihlerin Divanı Muhasebatça kabule şayan görülmemesinden ve varidat hesaplarına müteal
lik mebaliğin muamelâtı nakdiye hesaplarını alâkadar eden mebaliğin varidat hesaplarına geçiril
mesinden ve tesbit edilen mübayenetler münasebetile teklif olunan zam ve tenzil muamelelerinin 
hesabı katinin tanzimine başlanmış olması hasebile Maliyece yapılamamış olmasından ileri geldiği 
anlaşılmış ve aşağıda arzolunacağı üzere inhisarlar varidatından irada geçirilmeyerek muamelâtı 
naktiye hesaplarında bırakılan miktarlar hakkında ahiren Maliye vekâleti tarafından verilen 
izahat üzerine Divanca yeniden icra ettirilen tetkikat neticesinde tahakkukat yekûnu 178 608 022 
lira 98 kuruşu haliye ve 61 480 008 lira 40 kuruşu sabıka olmak üzere 240 088 031 lira 38 kuruş 
ve tahsilat yekûnu da 171 653 442 lira 63 kuruşun haliye ve 8 530 105 lira 12 kuruşu sabıka olmak 
üzere 180 183 547 lira 75 kuruş olarak tesbit edilmiş ve merbut cetvele ve kanun lâyihasına o su
retle derç ve ithal olunmuştur. 

Bu mephaslarda yapılan tetkikat ikmal edildikten sonra yukarıda arzolunan hususat nazarı itiba
ra alınmak suretile Hükümetçe teklif olunan kanun lâyihasının tetkik ve müzakeresine geçildi ve 
aşağıda yazılı esaslar kabul edildi: 

A - Hükümetçe teklif olunan kanun lâyihsının birinci maddesi umum sarfiyat ve varidatı ihtiva 
etmekte olduğundan bu maddede bütçe kanunlarile tenazur temini maksadile ikiye tefrik edilerek 
birinci maddede umum masarif ve ikinci maddede umum varidat gösterilmiş ve gerek masarif ve ge
rek varidat olarak yukarıda arzolunduğu veçhile beyanname üzerine tesbit edilen miktarlar kabul 
edilmiştir. 

B - Kanun lâyihasında hususî kanunları mucibince devri meşrut tahsisattan sarfedilmeyip ati se
neye devri lâzımgelen mebaliğ gösterilmemiş olduğundan devri meşrut tahsisat miktarını tesbit et
mek üzere üçüncü madde encümenimizce yeniden tedvin edilmiştir. 

0 - Kanun lâyihasının ikinci maddesi tahsisattan sarfedilemeyen miktardan ati seneye devri icap 
eden mebaliğ çıkarıldıktan sonra bakiyenin iptali lüzumunu göstermektedir. Bu madde yerine 4 
üncü madde ikame edilmiş ve rakamlar da tadil en kabul edilmiştir. 

D - Kanun lâyihasında hangi tarihte meriyet kesbedeceğine dair bir hüküm mevcut olmadığın
dan bu hükmü muhtevi olmak üzere beşinci madde ilâve ve kanun lâyihasının üçüncü maddesi 6 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebatın mutabakat beyannamesinde zikrolunan hususat 

Divanı muhasebatın mutabakat beyannamesinde zikrolunan hususat berveçhi ati üç fıkrada tel
his olunabilir : 

1 - Bütçedeki tahsisat miktarile mukayyet olmayarak kırtasiye için kredi açılıp mubayaatta bu
lunulmuş olması, 
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2 - Bütçeye varidat kaydi lâzımgelen mebaliğden bir kısmının varidat kaydedilmeyip banka he

sabı carilerile sair hesaplarda kalmış olması ve mukabilinin bütçeye masraf kaydi suretile kapatıl
ması lâzımgelen diğer bir kısım varidatın da mahsupsuz bırakılması, 

3 - İsyan hâdisesi mümsebetile kayitleri yanan mahallerde maktu surette vergi alınmasının muh
tacı tefsir olduğu 1340 hesabı katisi münasebetile taayyün etmiş iken tefsir karan istihsal edilmeye
rek eskisi veçhile tatbikata devam edilmesi, 

713 numaralı kırtasiye kanununun tatbikmdan husule gelmiş bir noktai nazar ihtilâfı halinde bu
lunan birinci fıkradaki kırtasiye sarfiyatı meselesini encümenimiz muhtelif toplanışlarında tetkik ve 
müzakere etti. Divanı muhasebat mezkûr kırtasiye kanunu ile verilen mezuniyetin gelecek senelere 
şamil mukaveleler aktine ve taahhüdat icrasına münhasır olup bu mukaveleler mucibince yapılacak 
sarfiyatın her sene devair bütçelerine kırtasiye için konulan tahsisat miktarile mukayyet olduğu ve 
bu esasın muhasebei umumiye ve muvazenei umumiye kanunları icabından bulunduğu ve binaena
leyh bütçedeki tahsisattan fazla sarfiyat icrası caiz olamayacağı mütaleasında ısrar etmiştir. 

Maliye vekâleti dahi mezkûr 713 numaralı kanunun birinci maddesile müteaddit senelere şamil 
taahhüdat icrası ve mukaveleler akti esas kabul edildikten sonra ikinci maddesile de mevaddı 
kırtasiye mubayaası için bilâhare devair bütçelerinde mevzu tertiplerinden mahsup olunmak üze
re Maliye vekâletince iptidaen lüzumuna göre kredi küşadma mezuniyet verilmiş ve bu suretle mu-
bayaa için yapılacak sarfiyat tahsisat ile takyit edilmemiş olduğu ve ancak devairin sarf ve is
tihlâk edeceği mevaddı kırtasiyenin bedeli bütçelerindeki tertiplerinden mahsup olunmak lâzım-
geleceğini ve mesele Divanı muhasebatın telâkkisi çifr olsaydı yalnız birinci madde temini mak
sada kâfi olacağından ikinci maddenin tedvinine lüzum kalmamış olacağını ileri sürerek zikro-
lunan 713 numaralı kanunla hem müteaddit senelere şamil taahhüdat icrasına ve hem de muba
yaa için tahsisatla mukayyet olmayarak açacağı krediden lüzumu kadar tediyatta bulunmağa 
salâhiyeti olduğunu musırran beyan eylemiştir. 

Encümen gerek Divanı muhasebatın, gerek Maliye vekâletinin yukarıya hulâsatan yazılan 
noktai nazarları üzerinde uzun uzadıya müzakerede bulunduktan sonra mezkûr 713 numaralı 
kanunun filhakika her iki şekilde mütalea ve telâkkiye müsait mahiyette tedvin edilmiş olduğu
nu ve bu itibarla keyfiyetin mahalli içtihat ve muhtacı tefsir olduğunu - yalnız Divanı muhase
batın noktai nazarını musip gören iki muhtelif reye karşı - ekserij'etle. kabul etmiştir. Binaen
aleyh 713 numaralı kanunun tatbikinde devam eden noktai nazar ihtilâfının tefsir yolile 
halli muktazi olup bu salâhiyetin de dahilî nizamnamenin 124 üncü maddesi sarahati veçhile kırta
siye kanununu evvelce tetkik eden Bütçe encümenine ait bulunduğu mütaleasında da ekseriyetle 
mutabık kalan encümen işbu ihtilâfın o suretle hallini başkaca tanzim ettiği bir mazbata ile Heye
ti umumiyeye arzetmiştir. 

İkinci fıkrada hulâsa edilen hususat hakkında Maliye vekâletine yazılan tezkereye verilen cevap
ta : Hükümeti milliyenin bidayeti teşekkülünde veznei umumî namile teşkil edilen muhasipliğin ihti
yaca kâfi gelmediği görülerek muamelenin ikiye tefrik edildiği ve müraselâtı naktiye ile döviz tediya-
tının muamelâtı naktiye muhasebesine ve diğer tediyatın merkez muhasipliğine tevdi olunduğu ve 
yine veznei umumî teşkilâtının iyi işlememesi yüzünden teraküm eden muamelâtın tetkik ve tasfi
yesi için iki komisyon teşkil edilip bunlardan birisinin banka muamelâtını ve diğerinin merkez mu
hasebeciliğine devredilecek hesapları tasfiyeye memur edildiği bildirilmiş ve tasfiye neticesi hak
kında istenilen izahat üzerine bilâhare varit olan tezkereye merbut cetvellerdeki meşruhata ve mu
hasebei umumiye müdürü umumisinin şifahen verdiği izahata nazaran beyannamede mevzubahs olan 
varidattan petrol hasılatına ait 640, 985 lira 56 kuruştan maadasının mukabilleri banka tevdiatı, mas
raf hesaplarına ve kısmen de - muamelelerinin ikmal ve intacında esas hesaplara nakledilecek me-
baliğin kaydine mahsus muvakkat ve mutavassıt bir hesap olan - eşhas zimemi hesabına alınmak su
retile varidat kaydolunduğu ve muafiyeti ziraiye mazbataları muhteviyatile mahsubu lâzımgelen 
mezkûr petrol hasılatı hakkında da istanbul defterdarlığile muhabere icra edilmekte olup bundan da 
mahsubu derdest olduğu anlaşılmıştır. 

Hulâsası üçüncü fıkrada arzedilen maktu vergi hakkında Maliye vekâletinden alınan izahatta 
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isyan hâdisesi dolayısile kayitleri yanmış ve zayi olmuş bulunan mahallerde bir taraftan yeniden 
kayit tesisi için çalışılarak bu gibi mahallerden kîsnT aaammrn kayitleri ikmal ettirildiği ve 
kısmı mütebakisinin de bu sene içerisinde tahrirleri bitirilmek için lâzım^elen tedbirlerin alındı";i 
ve bir taraftan da 1033 numaralı arazi vergisi kanununun sureti tatbiki hakkında yapılan 20 - IV -
1932 ta: ihli nizamnameye tahrir kayitleri yanan ve zayi olan mahallerde yeniden tahrir yapılın
caya î:adi',r tatbik edilecek muamele hakkında ahkâmı mahsusa vazedildiği bildirilmiştir. Bu me
sele bir nizamname mevzuu telâkki edilse bile neşrinden evvelki zamana şümulü olamayacağı ta
biî bulunmakla beraber muvakkat bir zaman için zarurî olarak tatbik edildiği anlaşılmakta olan 
istisnaî muamelelerin uzun müddet devamı caiz olamayacağından bu gibi mahallere ait arazi tahri
rimin bir an evvel ikmali hususunun Hükümetçe nazarı itibare alınması encümenimizin mukarrerat 
ve temeaı iyat: cümlesinden bulunmuştur. Keyfiyet Heyeti umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 

,TıML >vl. K . K e İ s İ 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1926 senesi hesabı katı kamın lâyiham 

1 — 1926 senei maliyesi masarifi umumiyesi 
merbut 34 numaralı cetvelde gösterildiği veç
hile 172 186 885 lira 24 kuruş ve varidatı umu -
miyesi dahi 2 numaralı cetvelde muharrer oldu
ğu üzere 180 363 257 lira 25 kuruş olarak kabul 
olunmuştur. 

2 — Merbut 35, 62 numaralı cetvellerde dahi 
irae edildiği veçhile senei atiyeye devri meş
rut tahsisatın tenzilinden sonra gayri ez sarf 
kalan 52 155 525 lira 60 kuruş bakiyei muhas-
sasat imha edilmiştir. 

3 — Bu kanunun icrasına Maliye vekili me
murdur. 

17 - II -1930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet tçtimada bulunmadı M. Abdülhalik 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya tçtimada bulunmadı Hasta 

Mf. V. Na. V. îk. V. S. İ. M. V. 
Esat Zekâi Mustafa Şeref Dr. Refik 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1926 malî senesi hesabı kati 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1926 malî senesi umum masari
fi bitişik (A) cetvelinde gösterildiği veçhile 
172 450 208 lira 93 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr sene umum varidatı bi
tişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 180 183 547 
lira 75 kuruştur. 

MADDE 3 — (A) cetvelinin sütunu mahsu
sunda gösterildiği üzere ati seneye devri meşrut 
tahsisat miktarı (9 432 871) lira 33 kuruştur. 

MADDE 4 — 1926 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelin
de ayrı bir sütunda gösterildiği üzere (52 845 653) 
lira 12 kuruştur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasrna Maliye 
vekili memurdur. 
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> 4 

4 8 

47 
64 

o--
i 1 

2i 
31 
59 
45 
37 
53 
'—•'1 

43 
- - • > 

O-
9 8 

74 
19 
91 
5 3 

— i 

38 

2 

29 
•) 
5 
•J 

1 
o •) 
) 

o 

1 

•) 

3 
1 
.) 
~ 

i t 

1 

3 
51 

4 

• ) 

172 

871 
90~, 

371 
163 
404 
589 
207 
i ı 3 

08o 
6.14 
413 
201 
7 > 7 
8 S 9 
4 s s 

209 
33 s 
495 
122 
054 
494 
622 
212 
8J0 
875 
671 
589 
8 74 

061 
712 
205 
360 
790 
527 
1 94 
122 
027 
091 
033 
290 
o 8 9 

63ü 
.8:26 

954 
0 8 1 

7 s 2 
! ) 8 S 

023 
55 ö 
970 
378 
651 
92o 
250 
553 
915 

450 208 

i i 

75 
32 
05 
38 
12 
84 
28 
2*' 
1 8 

o o 

S 6 
53 
27 
79 
64 
65 
05 
27 
36 
30 
51 
9 8 

06 
8 8 

11 
33 
21 

93 



F. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

» 29 

i 
l 

Tahsisatın nevi 

Mııhassasat 
Memurin maaşatı 
Ücıırat 
Tahsisatı fevkalâde 
Ayniyati sabite 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Matbaa işletme masarifi 
Kütüphane masrafı 
înşaat ve tamirat 
İstiklâl mahkemeleri maaş ve masarifi 
Şark istiklâl mahkemesi M. 
müteferrikası 
Sinini sabıka düyunu 

Mııhassasat 
Memurin maaşatı 
Memurin ve müstahdemini 
aThsisatı fevkalâde 
Ayniyatı sabite 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Masarifi gayrimelhuza 
Sinini sabıka düyunu 

U. muavinliği 

Yekûn 

daime 

Ye] 

ücuratı 

din 

Mu hassa sat 
Lira 

. 

1 

1 

2 

Büjji 

401 
28 
93 
53 
30 
11 

6 
S 6 

6 
5 

70 
81 

2 

033 

910 

K. 

ik Millet Meclis, 

400 
340 
305 
795 
700 
000 
000 
758 
000 
000 
000 
932 
400 

425 

055 

Riyaseti 

144 
7 

11 
10 
23 

1 

1 
27 

5 
3 

000 
590 
160 
923 
550 
475 
800 
267 
000 
645 

242 410 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

57 

57 

Cumhur 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
18 

18 

At 
Teıliyat l 

Lira K. 

399 100 
27 548 
76 982 
51 943 
28 936 
10 529 

5 952 
83 576 

5 946 
4 942 

69 670 
70 662 
1 845 

oo 
79 
90 
50 
16 
28 
58 
03 
48 
38 
58 
37 
15 

1 033 425 57 

2 871 061 77 

144 000 
6 207 

11 160 
8 745 

21 311 
7 096 
1 192 

20 991 
1 362 
3 645 

00 
98 
00 
75 
05 
87 
49 
18 
25 
18 

225 712 75 



F. Tahsisatın nevi 

31 Maaşat 
32 Memurin ve müstahdemini daime üeuratı 
33 Tahsisatı fevkalâde 
34 Ayniyatı sabite , 
35 Levazım 
36 Müteferrika 
37 Masarifi mütenevvia 
38 Staj için Avrapaya gönderilecek memu

rin masarifi 
39 Tesisat, kütüphane, elektrik 
40 Sinini sabıka düyunu 

Yekûn 

41 Maaşa t ' 
42 Ücurat 
43 Mazıüin maaşı 
44 Tahsisatı fevkalâde 
45 Ayniyatı sabite 
46 Levazım 
47 Müteferrika 
48 Masarifi mütenevvia 
49 Ecnebi mütehassıslar 

1338 senesi düyunu 
1340 » » 
1341 » » 

Yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

Divanı muhasebat 
119 
16 
179 
3 
5 
6 
58 

6 
5 
4 

470 
110 
985 
500 
000 
500 
560 

000 
000 
628 

404 753 

12 
13 
4 
20 
13 
6 
6 
15 
15 

103 
1 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
64 
64 

Başvekâlet 

420 
260 
563 
383 
100 
000 
000 
350 
000 
84 
452 
975 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
43 
77 
88 

Tecliyat 
Lira 

109 
15 
164 
2 
3 
4 
56 

5 
2 
4 

371 

9 
5 

10 
7 
2 
5 
3 
11 

103 
1 

473 
324 
895 
959 
736 
878 
778 

680 
850 
628 
205 

741 
851 
894 
935 
737 
367 
320 
712 
285 
84 
452 
975 

K. 

87 
30 
22 
80 
40 
42 
30 

00 
37 
64 
32 

81 
75 
93 
00 
16 
80 
31 
71 
50 
43 
77 
88 

Ati 
lu 

211 589 08 163 360 05 



F. 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

85 

86 
87 
88 

'; 

Tahsisatın nevi 

Maaşat 
Merkez ücuratı 
Vilâyat memurin maaşatı 
Vilâyat ücuratı 
Mazulin maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 
Merkez ayniyatı sabitesi 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Merkez ikramiyesi 
Vilâyat ayniyatı sabitesi 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi müştereke 
Ücreti huzur 
Cibayet masarifi 
Muamelâtı naktiye 
Tahrir masarifi 
Teffiz olunan emval bedeli 
Ecnebi mütehassıslar 
Avrupaya gönderilecek müfettişler 
Darülfünun tahsisatı maktuası 
Darüşşafakaya yardım 
Kavanin ve nizamat ve mukarreratı mali
ye telfik masarifi 
Türkiye idman cemiyetleri ittifakına mu
avenet 
Telsiz telgraf tesisatı masarifi 
Türk ocaklarına muavenet 
Himayeietfal cemiyetine muavenet 

Mulıassasat 
Lira 

Maliye 

244 912 
50 760 

1 604 702 
335 550 

12 000 
4 480 033 

4 000 
11 300 

7 000 
1 500 

43 700 
78 000 
42 500 

828 000 
289 745 
432 500 
123 950 
500 000 

20 000 
20 000 
25 000 

850 000 
15 000 

:/" * 
3 000 

40 000 
800 000 

40 000 
40 000 

K. 

vekâleti 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 ' 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

00 
00 
00 
00 

Tediyat 
Lira 

193 
46 

1 350 
252 

5 
3 671 

1 
3 

641 
960 
488 
573 
664 
016 
916 
964 

4 661 
1 

30 
60 
20 

355 
130 
346 

76 
372 

37 
o o 

11 
850 

500 
6V) 
275 
742 
311 
946 
118 
108 
100 
807 
005 
088 
000 

15 000 

2 

691 
33 

649 

600 
852 
600 

33 600 

K. 

02 
35 
74 
77 
12 
87 
36 
55 
77 
00 
88 
22 
72 
44 
80 
51 
26 
56 
99 
68 
94 
ob 
00 

00 

00 
57 
00 
00 

Ati seneye 
lunaıı ta 

Lira 

106 



F. Tahsisatın nevi 

89 Adliye müşavirleri 
A 89 Ankara şehremanetine ikrazat 

90 îrat getiren emlâk masarifi 
91 i rat getirmiyen mebani inşaat ve tamiratı 

A 91 Hükümet konakları inşaat ve tamiratı 
92 Tahsisatı mesture 
93 Masarifi gayrimelhuza 
94 Darphane 
95 Avrupaya ihtisas için gönderilecek memur 

yevmiyesi ve yol masarifi 
96 Maaşatı zatiye 
97 Tahsisatı fevkalâde 
98 Malûline mükâfatı naktiye 

Eytam ve eramilin on senelikleri 
Mülkiyenin on senelik maaşı 
Askeriyenin on senelik maaşı 
İlmiyenin on senelik maaşı 
Teşviki sanayi erbabına muavenet 
Mirî ormanlardan katolunacak kereste be
deli 

Faslı mahsus 
Kaçak kibrit ikramiyesi 
Kaçak altınlar 
Emlâki mazbuta mukabili maaşat 
Gümrük resmi mevaddı müşteile masrafı 
Âli karar heyeti masarifi 
1337 senesi düyunu 
1338 » » 
1339 
1340 
1341 

Yekûn 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Muhassasat 
Lira 

120 
900 
147 

000 
000 
000 

250 055 
869 
876 
200 
80 

4 
4 547 
7 440 

13 

3 137 

32 

9 

o o •J-J 

55 
1 501 

21 
26 
101 
245 

2 467 

562 
000 
000 
597 

000 
086 
000 
300 

550 

806 

565 

758 
496 
681 
615 
878 
200 
926 
280 
848 

K. 

00 
00 
00 
00 
06 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

82 

60 

00 

70 
87 
72 
00 
47 
49 
84 
03 
62 

Tediyat 
Lira 

86 708 
900 000 
45 
188 

984 
307 

510 489 
876 
106 
54 

3 717 
6 672 

2 

3 137 

32 

2 

33 
55 

1 501 

21 
26 
101 
245 

2 467 

000 
623 
790 

060 
175 
300 

550 

806 

565 

758 
496 
681 
615 
878 
200 
926 
280 
848 

'." 

K. 

63 
00 
57 
42 
90 
00 
11 
13 

62 
72 
00 

82 

60 

00 

70 
87 
72 
00 
47 
49 
84 
03 
62 

Ati seneye 
lunan ta 
Lira 

359 

34 018 361 22 29 404 790 38 467 



F. Tahsisatın nevi 

121 Merkez maaşatı 
122 Merkez üeuratı 
123 Taşra memurin maaşatı 
124 Taşra üeuratı 
125 Mazulîn maaşatı 
126 Tahsisatı fevkalâde 
127 Merkez ayniyatı sabitesi 
128 Merkez levazımı 
129 Merkez müteferrikası 
130 Merkez ikramiyesi 
131 Taşra ayniyatı sabitesi 
132 Taşra levazımı 
133 Taşra müteferrikası 
134 Taşra ikramiyesi 
135 Masarifi müştereke 
136 Cibayet masarifi 
137 Matbaa işletme masarifi 
138 Muamelâtı naktiye 
139 Masarifi tesisiye 
140 İşletme masrafı 

F . M. Kaçak ikramiyesi 
1340 senesi düyunu 
1341 » » 

Yekûn 

151 % 4 faizli düyunu mübeddelei müvehhide 
152 îkramiyeli şark demiryolları tahvilâtı 
153 % 4 faizli 1890 senesi tahvilâtı Osmaniye 

istikrazı 

Muhassasat 
Lira K. 

Varidatı mahsusa 
33 570 
8 120 

280 000 
120 000 
5 000 

750 000 
102 
910 
548 

1 000 
690 

13 950 
7 210 

0 
104 660 
265 000 
15 000 
6 160 

150 000 
1 200 770 

3 268 
17 204 
22 247 

3 005 410 
Düyunu 

1 174 869 
168 072 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
19 
70 
35 
24 

umumiye 
00 
00 

Tediyat 
Lira 

24 371 
4 116 

221 847 
80 482 
3 751 

619 411 
101 
476 
547 

1 000 
309 

10 243 
4 864 

0 
86 735 
226 481 
13 049 
4 310 

108 480 
1 127 227 

3 268 
17 204 
22 247 

2 580 527 

K. 

24 
03 
33 
18 
06 
56 
50 
85 
83 
00 
32 
00 
11 

55 
03 
19 
40 
86 
84 
19 
70 
35 
12 

Ati se 
luna 
L 

155 599 00 



Muhassasat 
V. Tahsisatın nevi Lira K. 

154 % 4 faizli 1893 senesi tömbeki istikrazı 31 124 00 
155 % 4 faizli 1894 senesi 40 milyon frank is

tikrazı 47 656 00 
156 % öfaizli 1896 istikrazı 112 042 00 
157 % 4 faizli 1902 senesi gümrükler istikrazı 240 892 00 
158 % 4 faizli 1903 senesi saydi mahi istikrazı 73 948 00 
159 % 4 faizli bağdat demiryolu birinci tertip 

istikrazı 60 453 00 
160 % 4 faizli 1904 senesi istikrazı 77 029 00 
161 % 4 faizli 1901 ilâ 1905 senesi istikrazı 148 643 00 
162 % 4 faizli 1901 - 1905 senesi teçhizatı as

keriye istikrazı 73 948 00 
163 % 4 faizli Bağdat demiryolu ikinci ter

tip istikrazı 120 906 00 
164 % 4 faizli Bağdat demiryolu üçüncü ter

tip istikrazı 133 221 00 
165 % 4 faizli 1908 senesi istikrazı 131 962 00 
166 % 4 faizli 1909 senesi istikrazı 217 860 00 
167 % 4 faizli Soma - Bandırma demiryolu 44 415 00 
168 % 4 faizli Hüdeyde - San'a demiryolu 25 514 00 
169 % 4 faizli 1911 senesi istikrazı 219 105 00 
170 Konya ovası irva ve İska istikrazı 38 285 00 
172 % 5 faizli 1914 senesi istikrazı 926 187 00 
174 1911 senesi Hazine tahvilleri 145 308 00 
176 1913 senesi Hazine tahvili 803 161 00 
177 îstikrazat ve Hazine tahvilleri masarifi 20 524 00 
178 İstikrazların mürettebatı seneviye taksiti 1 315 826 00 
179 Fenerler idaresi avansı £00 000 00 
180 Köstence kablo şirketi avansı 895 00 
181 Kambivo . 20 000 00 

~\ Ati se 
Tediyat luna 

Lira K. L 



Muhassasat 
F . Tahsisatın nevi Lira K. 

30 000 
2 157 312 

555 882 
5 470 

360 000 
1 853 598 

65 628 
1 078 656 

00 
00 

00 
00 
00 
05 
79 
00 

182 îkramiyeli donanma piyankosu 
183 % 5 faizli istikrazı dahilî 
185 Ziraat bankasına 21 nisan 1340 tarihli ka* 

nım mucibince verilecek taksiti senevî 
186 Komusyon 
187 Düyunu umumiye meclisi ve memurini 
F. M. Hükümeti sakıta düyunu 

c/c 6 iskonto 
1341 senesi düyunu 

Yekûn •; 13 133 990 84 

Rüsumat müdüriytti 

191 Merkez maaşatı 56 580 00 
192 Merkez ücuratı 22 830 00 
193 Vilâyet memurin maaşı 1 047 182 00 
194 Vilâyet memurini ücuratı 249 096 00 
195 Mazulin maaşatı 5 000 00 
196 Tahsisatı fevkalâde 2 392 082 00 

lonları memurini tahsisatı maktuası 
197 Şimendifer, gümrük idareleri yolcu sa- ' 23 300 00 
198 Merkez ayniyatı sabitesi 13 500 00 
199 Merkez levazımı 5 300 00 
200 Merkez müteferrikası 22 000 00 
201 Merkez ikramiyesi 17 500 00 
202 Vilâyat ayniyatı sabitesi 518 000 00 
203 Vilâyat levazımı 47 500 00 
204 Vilâyat müteferrikası 110 000 00 
205 Vilâyat ikramiyesi 17 500 00 
206 Masarifi müştereke 359 500 00 
207 Muamelâtı naktiye 92 800 00 

Ati seney 
Tedivat lunaTi t 

Lira K. Lira 

30 000 00 
2 157 312 00 

22 000 00 
1 853 598 05 

65 628 79 
1 078 656 00 
5 207 194 84 

umumiyi si 

49 808 70 
20 430 16 
781 785 79 
.»55 536 14 
3 381 37 

1 855 031 94 

3 925 
11 133 
1 575 
3 768 
17 420 
90 421 
31 189 
25 711 
16 454 
179 602 
41 781 

65 
91 
52 
93 
50 
29 
56 
46 
25 
52 
31 



F. 
208 
209 
210 
211 

212 
213 

Tahsisatın nevi 

ihzar 

Masarifi mütenevvia 
Muhafaza masrafı 
Nümunehane tesisi 
Mecmua ve muamelâtı rüsumiyeyi 
eden komisyon hakkı huzuru 
Rüsumat tatbikat mektebi masrafı 
İnşaat ve tamirat 
1337 senesi düyunu 
1338 » » 
1939 » » 
1340 » » 
1341 » » 

Yekûn 

Muhassasat 
Lira 

1 

6 

48 
399 
1 

4 
13 
331 

3 
63 

000 
440 
500 

000 
000 
023 
491 
450 
310 
331 
738 

864 975 

K. 
00 
00 
00 

00 
00 
63 
00 
46 
00 
09 
40 
48 

Tediyat 
Lira 

11 

2 
9 

172 

o o 
63 

3 779 

405 
20? 
31 

936 
425 
820 
491 
450 
330 
331 
738 
122 

K. 
89 
24 
00 

00 
21 
09 
90 
46 
00 
09 
40 
28 

Ati seney 
lunaıı t 
Lira 

1 15 

1 15 

Tapu ve kadastro müdüriyeti umumin esi 

221 Mecmua ve muamelâtı rüsumiyeyi ihzar 
222 Merkez üeuratı 
223 Vilâyat memurin maaşatı 
224 Vilâyat üeuratı 
225 Mazulin maaşatı 
226 Tahsisatı fevkalâde 
227 Merkez ayniyatı sabitesi 
228 Merkez levazımı 
229 Merkez müteferrikası 
230 Vilâyat ayniyatı sabitesi 
231 Vilâyat levazımı 
232 Vilâyat müteferrikası 
233 Masarifi müştereke 
234 Kadastro ve tahdit heyetleri 
235 Kadastro mektebi 

42 480 
60 500 
135 984 
29 700 

750 
441 489 

650 
2 900 
1 000 
2 200 
7 500 
2 300 
68 800 
541 760 
20 820 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

36 
47 
114 
26 

366 

1 

5 

35 
403 
14 

289 
529 
577 
795 
546 
337 
150 
998 
589 
22 
940 
908 
049 
555 
433 

12 
06 
51 
66 
55 
52 
00 
38 
39 
00 
02 
41 
79 
30 
04 



241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 

1340 senesi düyunu 
1341 » » Ç\-

Yekûn 

Merkez maaşatı 
Merkez ücuratı 
Vilâyat memurin maaşatı 
Vilâyat ücuratı 
Mazulin maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 
Vali ve kaymakamların makam tahsisatı 
Merkez ayniyatı sabitesi 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat ayniyatı sabitesi 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi müştereke 
Devir harcırahı 
Nevahi müdürleri hayvan yem bedeli 
Hapishaneler masarifi 
Nüfus idareleri masarifi 
Tahriri nüfus masarifi 
Faslı mahsus 
1337 senesi düyunu 
1338 » » 
1339 » » 
1340 » » 
1341 » » 

763 
24 541 

1 384 138 

Dahiliye 

52 872 
7 620 

602 235 
241 728 
45 000 

1 560 377 
100 000 

4 000 
5 000 
5 000 

18 000 
45 000 
22 500 

652 000 
30 000 
49 300 

1 184 000 
15 000 
66 700 
2 507 

274 
704 

3 995 
39 675 
96 975 

89 
58 

47 

i vekâleti 

00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
16 
65 
33 
32 
18 

Yekûn 4 850 464 64 

763 89 
24 541 58 

1 080 027 22 

25 802 94 
7 394 72 

562 189 26 
209 032 08 
26 082 27 

1 380 863 66 
90 246 10 
3 664 96 
4 544 67 
4 287 48 
7 872 49 
40 065 24 
18 960 95 
91 614 96 
17 006 92 
28 708 78 
916 732 64 
5 007 19 
29 881 73 
2 507 50 
274 16 
704 65 

3 995 33 
39 675 32 
96 975 18 

3 614 091 18 



Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Posta 
261 Merkez maaşatı 
262 Merkez ücııratı 
263 Vilâyat memurin maaşatı 
264 Vilâyat ücuratı 
265 Mazulin maaşatı 
266 Tahsisatı fevkalâde 
267 Merkez ayniyatı sabitesi 
268 Merkez levazımı 
269 Merkez müteferrikası 
270 Merkez ikramiyesi 
271 Vilâyat ayniyatı sabitesi 
272 Vilâyat levazımı 
273 Vilâyat müteferrikası •* 
274 Vilâyat ikramiyesi 
275 Masarifi müştereke 
276 Posta masarifi 
277 Telgraf, telefon 
278 Cibayet masrafı 
279 Muamelâtı naktiye 
280 Berayi ihtisas Avrupaya gönderilecek me

murin 
281 Fabrika masrafı 
282 Telgraf mektebi muallimi ve talebesi 

F . M. inşaat ve tamirat 
Telsiz telgraf tesis masrafı 
1337 senesi düyunu 
1338 » » 
1339 » » 
1340 » » 
1341 » » 

ve telgraf ve 
51 
4 

760 
157 
3 

2 092 
3 
9 
2 

telefon \ 
645 
680 
533 
627 
078 
383 
000 
500 
000 

1 000 
75 000 
84 000 
45 000 
4 000 

526 500 
727 000 
423 
45 
306 

6 
25 
5 
63 
732 
31 
2 
70 
106 
210 

500 
500 
654 

000 
000 
400 
522 
411 
597 
429 
395 
413 
716 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
69 
32 
44 
79 
88 
60 
?•() 

Yekûn 6 576 487 08 

Tediyat 
Lira 

idüriyeti umumu 
45 
4 

696 
115 
2 

1 929 
2 
4 
1 

338 
641 
940 
918 
720 
711 
659 
615 
760 

1 000 
70 042 
72 
30 
3 

813 
794 
850 

244 434 
652 
371 
4 

216 

3 
24 
4 
36 
450 
31 
2 
70 
106 
210 

147 
143 
347 
397 

663 
751 
959 
488 
336 
597 
429 
395 
413 
716 

K. 
yesi 
49 
87 
23 
94 
84 
07 
36 
50 
50 
00 
90 
31 
93 
75 
47 
14 
95 
99 
83 

52 
33 
92 
80 
51 
44 
79 
88 
60 
36 

Ati sene 
lunan 

Lira 

2 

5 413 033 22 3 



- ! y Ati se 
Muhassasat Tediyat luna 

F. Tahsisatın nevi Lira K. Lira K. L 

Emniyeti umumiye müdiriyeti umumiyesi 

291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 

Merkez mefruşatı 
Merkez ücuratı 
Vilâyetler memurini maaşatı 
Vilâyat ücuratı 
Mazulin maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 
Merkez ayniyatı sabitesi 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat ayniyatı sabitesi 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Vilâyat ikramiyesi 
Masarifi müştereke 
Hayvanat ve edviye masrafı 
Masarifi mütenevvia 
Polis mektepleri masarifi 
1337 senesi düyunu 
1338 » » 
1339 » » 
1340 » » 
1341 » » 

Yekûn 

11 010 
2 810 

992 
55 

856 
476 

12 000 
2 405 

1 
1 

22 
29 

3 
5 

273 
14 
31 

5 
1 

25 

327 
950 
700 
800 
500 
500 
800 
000 
760 
500 
400 
500 
191 
252 
732 
394 
902 

3 898 362 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
00 
54 
80 
70 
69 
04 

77 

9 906 
1 880 

853 735 
39 303 

3 717 
2 059 649 

673 
886 
769 

9 551 
28 766 

1 712 
987 

146 203 
2 921 
7 095 
4 966 
1 191 

252 
732 
394 

25 902 

3 201 200 

13 
12 
44 
27 
81 
70 
93 
48 
45 
74 
63 
14 
00 
03 
82 
83 
57 
54 
80 
70 
69 
04 

*86 

V ~"̂ 7, Umum jandarma kumandanlığı 
311 Merkez maaşatı 19 752 00 17 583 53 
312 Merkez ücuratı 1 560 00 1 350 00 
313 Vilâyat maaşatı 2 658 540 00 1 916 955 81 
314 Vilâyat ücuratı 7 200 00 5 942 13 
315 Tahsisatı fevkalâde 1 345 926 00 1 108 861 65 



316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 

323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 

331 
332 
333 
334 
335 
336 

Merkez ayniyatı sabitesi 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat ayniyatı sabitesi 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Vilâyat ikramiyesi ( endahtlar mükâfatı 
dahildir.). 

Masarifi müştereke 
Masarifi mütenevvia 
Tayinat 
Teçhizat 
Matbaa işletme masarifi 
Jandarma mektepleri masarifi 
imalâthane ve depolar masarifi 
Mubayaa edilen kumaş bedelinden müte
vellit düyun karşılığı 
1337 senesi düyunu 
1338 » » 
1339 » » 
1340 » » 
1341 » » 

Yekûn 

Merkez maaşatı 
Merkez ücuratı 

Vilâyat memurin maaşatı 
Vilâyat ücuratı 
M azulin maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 

790 
1 235 

395 
11 000 
81 500 
14 000 

6 138 
210 773 
163 015 

5 007 304 
1 002 597 

500 
7 200 
1 590 

9 096 
483 
338 
888 

24 475 
109 820 

10 686 117 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
25 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
59 
34 
01 
79 
23 

21 

îskân müdüriyeti 

14 190 
5 100 

67 704 
14 640 
2 000 

169 259 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

392 
1 229 

394 
2 274 

78 710 
12 307 

1 894 
137 891 
100 808 

3 597 682 
650 802 

498 
6 513 
1 144 

8 146 
483 
338 
888 

24 475 
109 820 

7 787 389 

umumiyesi 

13 535 
5 086 

56 981 
13 278 
1 426 

146 036 

00 
43 
00 
45 
45 
93 

43 
09 
44 
46 
39 
70 
06 
87 

75 
59 
34 
01 
79 
23 

53 

36 
56 
09 
41 
80 
32 



F. 

337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
345 

Tahsisatın nevi 

Merkez ayniyatı sabitesi 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Yilâyat ayniyatı sabitesi 
A'ilâyat levazımı 
Yilâyat müteferrikası 
Masarifi müştereke 
İnşaat ve tamirat 
1339 senesi düyunu 
1340 » » 
1341 » » 

351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 

363 

364 
365 

Yekûn. 

Ma aşa t 
Ücurat 
Mazuliıı maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 
Temsil tahsisatı 
Ayniyatı sabite 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Tahsisatı mahsusa 
Masarifi mütenevvia 
Kongre, konferans veya komisyonlar ve 
muvakkat siyasî heyetler 
Muhtelit hakem mahkemeleri maaş ve mas
rafı 
Muhtelit mübadele komisyonu 
Tahdidi hudut komisyonları 

Mulıassasat 
Lira 

2 
5 
1 
o 
11 
2 

111 
395 
1 

208 
28 

1 446 

Haı 

137 
50 
17 
103 

1 571 
48 
65 
13 
426 

300 
500 
500 
000 
000 
soo 
360 
000 
863 
879 
926 
022 

•iciy> 

400 
820 
460 
345 
440 
500 
000 
000 
620 

34 000 
62 

110 

500 

000 

130 000 
215 
80 

000 
000 

Ati seney 
Tediyat lunan t 

K. Lira K. Lira 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
os 
36 
87 

1 

1 
5 
2 
40 
217 
1 

208 
28 

•784 
745 
609 
423 
748 
005 
200 
612 
863 
879 
926 

23 
87 
48 
17 
90 
47 
54 
86 
08 
36 
87 

31 889 639 27 

vekâleti 

00 125 192 45 
00 44 887 49 
00 7 971 68 
00 76 942 68 
00 1 531 285 93 
00 28 136 85 
00 34 042 59 
00 10 264 30 
00 275 532 46 
00 20 532 63 
00 37 985 77 

00 61 501 01 

00 82 790 44 
00 
00 . 28 646 29 



F. 

371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 

381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 

Tahsisatın nevi 

366 Cemiyeti akvamın Trakya tahdidi hudut 
komiseri maaş ve masarifi 

F. M. 976 numaralı kanun mucibince 
1338 senesi düyunu 
1340 » » 
1341 » » 

Yekûn 

Maaşat 
Ücıırat 
Tahsisatı fevkalade 
Ayniyatı sabite 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvi a 
Neşriyat ve telifat 
Ajans tahsisatı 
1341 senesi düvıınu 

Yekûn 

Merkez maaşatı 
Merkez ücuratı 
Vilâyat memurin maaşatı 
Vilâyat ücuratı 
Mazulin maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 
Zamaimi mahsusa 
Merkez ayniyatı sabitesi 
Merkez levazımı 

Muhassasat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

6 640 
1 000 
4 643 
1 906 

114 116 
3 193 392 

00 
00 
83 
77 
99 
59 

1 689 
757 

4 643 
1 906 
114 116 

2 488 826 

Matbuat uwum. müdürlüğü 
4 860 
13 860 
7 485 
500 

1 950 
1 050 
9 250 
25 700 
500 000 
1 162 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
45 

4 515 
13 179 
6 830 
498 

1 023 
950 

6 903 
24 890 
150 000 
1 162 

13 
50 
83 
77 
99 
79 

74 
31 
56 
76 
14 
07 
82 
79 
00 
45 

565 817 45 

Sıhhiye vekâleti 

209 954 64 

38 031 
40 680 
331 452 
251 040 

0 
720 219 
99 500 
5 950 
4 000 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

30 793 
32 562 
278 303 
214 740 

0 
601 888 
94 089 
4 395 
2 379 

38 
40 
51 
79 

39 
58 
50 
74 

Ati sene 
lunan 
Lira 



Muhassasat 
F . 

390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 

F .M. 

Tahsisatın nevi 

Merkez müteferrikası 
Vilâyat ayniyatı sabitesi 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi müştereke 
Mücadelei emraz masarifi 
Sıtma mücadelesi 
Masarifi mütenevvia 
Yem bedeli 
İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk 
Ecnebi mütehassıslar 
Avrupaya gönderilecek etibba 
Muavenet 
Hıfzıssıhhai umumiye masarifi 
Muaveneti içtimaiye masarifi 
976 numaralı kanun mucibince 
1337 senesi düyunu 
1338 » » 
1339 » » 
1340 » » 
1341 » » 

Yekûn 

Lira 

6 
7 

15 
6 

119 
275 

000 
000 
000 
000 
855 
000 

535 000 
53 
81 

282 
12 
35 

7 
91 

680 
1 

3 
34 

000 
000 
000 
000 
000 
500 
980 
688 
110 
584 

80 
462 
524 
886 

3 738 544 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
83 
82 
75 
52 
45 

37 

Diyanet işleri 

20 676 
4 400 

174 390 
16 160 

o 000 
512 306 
813 518 

1 800 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

411 Merkez maaşatı 
412 Merkez ücuratı 
413 Vilâyat memurin maaşı 
414 Vilâyat üc-uratı 
415 Mazulin maaşatı 
416 Tahsisatı fevkalâde 
417 Umuru hayriye vezaifi 
418 Merkez ayniyatı sabitesi 

Tediyat 
Lira 

5 970 
6 551 

11 690 
4 496 

79 537 
252 015 
531 442 
42 573 
57 462 

280 077 
. 9 541 
29 853 

6 070 
85 777 

635 218 
1 110 

584 
80 

462 
3 524 

34 886 

3 338 081 

20 443 
4 092 

158 234 
15 190 

1 013 
442 403 
772 194 

298 

K. 

27 
69 
90 
01 
99 
22 
54 
81 
44 
00 
97 
22 
00 
46 
47 
00 
83 
82 
75 
52 
45 

65 

37 
95 
21 
74 
54 
48 
54 
18 

Ati s 
lun 

L 



Tahsisatın nevi 

-Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat ayniyatı sabitesi 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi müştereke 
Masarifi mütenevvia 
Kuranı kerim ve âhadisi şerife türkee ter-
cünıe ve tefsir heyeti ücret ve masarifi 
1337 senesi düyunu 
1338 » » 
1339 » » 
1340 » » 
1341 » » 

Muhassasat 
Lira 

900 
300 
500 

3 500 
500 

7 150 
32 500 

7 000 
233 
240 
310 

2 534 
45 006 

K. 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
97 
97 
06 
49 
04 

Yekûn 1 646 925 5̂  

Adliye vekâleti 

431 Merkez maaşatı 
432 ^Merkez üeuratı 
433 Vilâyat memurin maaşatı 
434 Vilâyat ücuratı 
435 Mazulin maaşatı 
436 Tahsisatı fevkalâde 
437 Makam tahsisatı 
438 Vilâyatı baide zammı 
439 Merkez ayniyatı sabitesi 
440 Merkez levazımı 
441 Merkez müteferrikası 
442 Merkez ikramiyesi 
443 Vilâyat ayniyatı sabitesi 
444 Vilâyat levazımı 

168 
80 

1 371 
310 
10 

3 150 
44 
22 
] 
o O 
5 
4 
18 
62 

142 
320 
788 
932 
500 
947 
000 
400 
000 
700 
500 
500 
000 
400 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Tediyat 
Lir a 

840 
261 
83 

2 346 
134 

5 915 
19 192 

4 810 
233 
240 
310 

2 534 
45 006 

K. 
30 
47 
70 
40 
91 
04 
79 

90 
97 
97 
06 
49 
04 

Ati s 
lun 
L 

128 
66 

1 283 
156 
7 

2 919 
42 
15 

3 
5 
4 
16 
57 

595 
964 
071 
897 
504 
835 
313 
417 
899 
532 
465 
500 
829 
692 

49 
29 
12 
12 
80 
69 
00 
64 
16 
69 
42 
00 
32 
37 

1 495 782 05 



F. 

445 
446 
447 
448 
449 
450 

451 
452 
453 

?. M. 

461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 

469 
470 

Tahsisatın nevi 

Vilâyat müteferrikası 
Masarifi müştereke 
Masarifi mütenevvia 
Avrupadaki talebe masarifi 
İhzari kavanin masrafı 
Telif ve tercüme ve cem ve 
masrafı 
Leylî hukuk mektebi 
Meslek mektebi 

tabı ve kavanin 

Meslek mekteplerile İstanbul hukuk talebe
sinin muhtaçlarına yardım 

1337 senesi düyunu 
1338 » » 
1339 » » 
1340 » » 
1341 » » 

Merkez maaşatı 
Merkez ücuratı 
Vilâyat memurini maaşatı 
Vilâyat ücuratı 
Mazulin maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 

Yekûn 

Malûllerin vilâyeti baide zamaimi 
Maarif teşkilâtı hakkındaki kanun mucibin
ce müdür ve baş muallimlere verilecek ma
kam ücreti 
Merkez ayniyatı sabitesi 
Merkez levazımı • • • • . . 

Muhassasat 
Lira 

8 000 
185 400 
100 180 
21 160 
10 000 

32 560 
36 140 
2 200 

1 000 
480 
113 
946 
708 

25 067 
53 943 

5 732 389 

Maarif 

55 320 
56 340 

969 496 
760 832 

5 724 
1 748 941 

15 000 

43 790 
27 600 

6 300 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

00 
00 
52 
45 
75 
80 
71 

23 

vekâleti 

00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

Tediyat 
Lira 

6 543 
140 195 

85 562 
20 955 
10 000 

29 983 
35 768 

1 841 

1 000 
480 
113 
946 
708 

25 067 
53 943 

5 122 988 

46 024 
40 222 

756 455 
577 421 

4 659 
1 432 743 

40 275 
25 247 

3 801 

K. 

40 
91 
22 
00 
00 

09 
50 
81 

00 
00 
52 
45 
75 
80 

27 

14 
24 
79 
33 
27 
04 

99 
28 
50 

Ati se 
luna 

L 



F. Tahsisatın nevi 
Muhassasat 

Lira 

8 000 
8 
7 
3 

131 
30 

000 
000 
800 
045 
500 

50 000 

5 

2 
25 

000 

500 
500 

471 Merkez müteferrikası 
472 Vilâyat ayniyatı sabitesi 
473 Vilâyat levazımı 
474 Vilâyat müteferrikası 
475 Masarifi müştereke 
476 Teşvik ve muavenet 
477 Telif, tercüme, tetkik ve mükâfatı ve neşri

yat masarifi ıımumiyesile komisyonlar hak
kı huzur ve harcırahı 

478 Sanayii nefise encümeni masarif ve hakkı 
huzuru 

479 Tarih encümeni masarif ve hakkı huzurile 
tasnif encümeni masarifi 

480 Ecnebi mütehassısları 
481 Liseler ve muallim mekteplerine gönderilecek 

ecnebi muallimler ücurat ve harcırahı 83 140 
482 Avrupaya gönderilecek türk talebe tahsil 

masarifi 84 600 
483 İrşat ve beynelmilel kongre, sergi ve müsaba

kalar masarifi ve ilmî tetkik seyahati 
484 Mektepler masarifi 
485 Levazımı tesisiye 
486 İnşaat ve tamirat 
487 Müesseseler masarifi 
488 Millî matbaa ve şuabatı masarifi 
489 Mektep kitaplarının tabı için sermayei mü-

tedavilc 
F. M. 976 No. kanun mucibince 
F . M. 819 No. kanun mucibince 
F. M. Müdevver inşaat ve tamirat 

337 senesi düyunu 
338 » » 

2 

1 

6 700 
937 722 
100 000 
125 000 
80 000 
75 000 

37 629 
742 

103 752 
314 377 

244 
358 

Tediyat 
Lira 

6 864 
4 969 
5 
2 
96 
10 

320 
024 
589 
500 

44 401 

3 

1 
22 

80 

84 

4 
2 711 

97 
91 
70 
1 J 

868 

694 
509 

705 

272 

698 
251 
239 
286 
912 
872 

K. 
65 
32 
62 
25 
82 
00 

48 

80 

62 
91 

63 

18 

50 
25 
55 
49 
14 
06 

Ati 
lun 

37 231 55 
742 50 

335 415 51 
245 194 70 

294 46 
-T.Ş 80 



F. 

501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 

524 

Tahsisatın nevi 

339 senesi düyunu 
340 » » 
341 » » 

Yekûn 

Merkez maaşatı 
Merkez ücuratı 
Vilâyat memurin maaşatı 
Vilâyet ücuratı 
Mazulin maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 
İhtisas ücreti maktuası 
Vilâyatı baide tahsisatı 
Merkez ayniyatı sabitesi 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat ayniyatı sabitesi 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi müştereke 
îstikşafat 
Yollar 
Sular 
Nakliyatı havaiye 
Ecnebi mütehassıslar 
Avrupaya gönderilen talebe 
Cemiyeti akvam komiserinin tahsisatı 
Erzurum - Sarıkamış demiryollarına mua
venet 
Edirne - Karaağaç hattı istimlâk masrafı 

Muhassasat 
Lira 

47 854 
16 699 
30 400 

9 004 960 

Nafıa 

38 725 
47 620 

128 210' 
209 «40 

6 000 
269 941 

4 800 
30 000 
17 000 
6 500 
5 000 

184 000 
16 000 
3 500 

137 600 
70 000 

2 150 000 
300 000 

16 000 
12 000 
14 000 
11 000 

300 000 
5 000 

K. 

28 
34 
37 

43 

vekâ 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

Tediyat 
Lira 

47 854 
16 699 
30 400 

K. 

28 
34 
37 

Ati sene 
lunan 

Lira 

7 054 023 36 83 

27 454 
31 312 
98 541 
95 414 

683 
192 151 

4 771 
22 651 

8 125 
3 611 
4 992 

153 947 
4 395 
1 309 

80 085 
33 184 

852 501 
235 635 

15 375 

11 126 

24 
20 
53 
08 
30 
54 
14 
63 
07 
95 
51 
07 
21 
73 
98 
53 
31 
85 
00 

22 
9 725 53 

172 570 00 



F. Tahsisatın nevi Muhassasat 
Lira K. 

525 Edirne - Karaağaç hattının Merichı tuğyanı 
ile bozulan aksamı için 1339,1341 senelerinde 
yapılmış ve 1926 senesinde yapılacak tami
rat 

526 Kütübü fenniye ve matbuatı fenniye esmanı 
ve mükâfatı 

527 Ankara da inikat edecek fennî kongreler 
masrafı 

528 Limanlar ve demiryollar 
529 Mektepler masarifi 
530 Konya ovası irva ve İska dairesi 
531 Van gölü 
532 507 numaralı kanun mucibince 

F. M. 976 No. kvnuu: mucibince 
337 senesi düyunu 
338 » » 
339 » » 
340 » » 
341 » » 

Yekûn 

541 Merkez ] mı aşa ti 
542 Merkez ücuratı 

A542 Mukaveiâtı ticariye tetkik dairesi memurin 
ve nüsn:hdemm ücuratı 

543 Yilâyat memurin maaşatı 
544 Yilâyat ücuratı 
545 hlnzulin maaşatr 
546 Tahsisatı fevkalâde 
547 Temsil tahsisatr 
548 .Merkez avıın-atı sabitesi 

10 

o o 

1 
13 576 

000 

500 

500 
603 

166 000 
125 
40 

1 023 
1 

2 

6 
301 

000 
000 
369 
095 
547 
759 
183 
531 
284 

19 240 911 

Ticaret 
4:1 
5 

11 
71 
68 

196 
40 
6 

220 
520 

520 
526 
175 
500 
317 
000 
975 

00 

00 

00 
84 
00 
00 
00 
87 
00 
88 
39 
72 
06 
97 
73 
vekâl 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Tediyat 
Lira K. 

Ati sen 
lunan 
Lira 

2 578 94 

12 858 
127 
83 
27 

1 023 
1 

2 

6 
301 

242 
571 
557 
269 
369 
095 
547 
759 
183 
531 
284 

17 494 556 

eti 
37 
5 

11 
69 
58 

165 
39 
o 
o 

527 
374 

520 
599 
437 
264 
073 
259 
818 

24 
13 
48 
00 
87 
00 
88 
39 
72 
06 
97 
30 

05 
57 

00 
21 
42 
90 
48 
09 
48 



F. Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira 

6 
3 
2 
7 
1 
57 
780 
15 
25 

500 
000 
900 
000 
500 
900 
000 
000 
000 

549 Merkez levazımı 
550 Merkez müteferrikası 
551 YiJâyat ayniyatı sabitesi 
552 V ilâ ya t levazımı 
553 Y ilâya t müteferrikası 
554 Masarifi müştereke 
555 Teşvikatı saııaiye 
556 Tclifat, istihlâkât 
557 Türk ve ecnebi mütehassısları 
558 Avrnpada bulunan ve. Türkiyede tahsil etti

rilmekte olan talebe masarifi 158 000 
559 Merkez ve Avrupada icra kılınacak tetkikat 

seyahat masarifi 
560 Kongreler 
561 Beynelmilel mülkiyeti sınaiye ittihadına iş

tirak masarifi 
562 Muavenet 
563 Tahlilhane 
564 Müze 
565 Ereğli havzai fahmiyesi 
566 Maadini saire 
567 Demir sanayii 
568 Mektepler masarifi 

F .M. 
1337 senesi düyunu 
1338 » » 
1339 » > 
1340 » > 
1341 » » 

1 
1 

1 
101 
3 
2 
60 
9 

100 
88 

23 
1 
• 5 
150 

000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 
992 
000 
580 
802 
40 
145 
717 
380 
901 

Yekûn 2 054 112 

Mcdiyat 
Lira 

4 504 
2 
2 
943 
568 

4 847 
1 
38 
560 
7 
17 

127 

1 

100 
2 
1 
58 
2 
44 
70 

23 
1 
5 

383 
524 
000 
709 
r>«.« 
860 

000 
547 

000 
374 
600 
953 
139 
774 
790 
802 
40 
145 
717 
380 

150 901 

K. 
04 
83 
46 
16 
15 
17 
00 
52 
41 

04 

00 
92 

00 
02 
00 
21 
58 
39 
23 
50 
00 
22 
64 
29 
53 

Ati seneye 
lunan ta 
Lira 

1 622 970 51 



Tahsisatın nevi 
Muiiassasat 

Lira K. 
Tediyat 
Lira K. 

Ati seneye 
lunan ta 

Lira 

Yekûn 281 005 98 

581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 

Memurin ve zabitan maaşatı 
Memurin ve müstahdemini daime ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Memurin ihtisas ücreti 
Ayniyatı sabite 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Masarifi mütenevvia 
T elif at ve istihbarat 
Ticareti bahriye kaptan ve 
lerine muavenet 
1341 senesi düyunu 

çarhçı mektep-

Limanlar idaresi 

54 258 
4 620 

138 
2 

16 
5 
1 

27 
18 

2 
9 

153 
856 
000 
500 
500 
250 
000 
500 

500 
868 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
98 

43 208 
3 748 

105 606 
2 856 
9 840 
2 656 
1 414 

17 151 
13 028 

500 

2 500 
9 868 

•». 

38 
58 
19 
00 
12 
42 "r\ • 
03 
50 ; ' ' 
78 '; ' 
00 

00 
98 

212 378 98 

601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 

608 
609 
610 
611 
612 

Merkez maaşatı 
Merkez ücuratı 
Vilâvat memurin maaşatı 
Vilâyat ücuratı 
Mazulin maaşı 
Tahsisatı fevkalâde 
Vilâyatı baideye gönderilecek fen 
rina. verilecek farkı maaş 
Merkez ayniyatı sabitesi 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat ayniyatı sabitesi 
Vilâvat levazımı 

memurla-

Ziraat vekâleti 
33 900 00 
8 060 00 

449 430 00 
240 044 00 
4 000 00 

175 256 00 

20 000 
5 600 
2 800 
5 500 
42 800 
16 700 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

30 709 
7 664 

382 747 
191 122 

421 
004 334 

12 622 
2 737 
2 019 
3 952 
29 581 
11 964 

96 
10 
21 
19 
87 
17 

23 
86 
97 
92 
53 
57 



F. Tahsisatın nevi 
Muhassasat 

Lira 

4 
226 
582 
13 
15 
10 

120 
40 

800 
100 
000 
500 
000 
000 
600 
000 
000 

613 Vilâyat müteferrikası 
614 Masarifi müştereke 
615 Tedavi ve ıslah 
616 Teşvik 
617 Amenajmaıı ve teşcir 
618 Arteziyeıı 
619 Masarifi mütenevvia 
620 Ecnebi mütehassıslar 
621 Memaliki ecnebiyedeki talebe 
622 Kongreler ve beynelmilel çekirge istihbarat 

müessesesi hissei iştiraki 7 000 
623 Roma beynelmilel ziraat müessesesi delege üc

reti maktııası ve iştiraki düyun müterakime-
si ve 1926 senesi iştirak tahsisatı 7 000 

624 Dahil ve hariç memlekette seyahat edecek 
talebe ve muallimi masrafı 

625 Tetkikat ve neşriyatı ilmiye 
626 Belgrat ormanı işletme masrafı 
627 Orman mektepleri masrafı 
628 Ziraat mektepleri masrafı 
629 Baytar mektepleri masrafı 
630 21 kânunuevvel ve 545 No. kanun mucibince 

devri meşrut tahsisat 
340 senesi düyunu 
341 » » 

Yekûn 5 143 İfcö 

Millî 

64İ Maaşat * 3 370 37 
642 Ücurat - 757 
643 Tahsisatı fevkalâde 8 684 

6 000 
20 

40 
611 
145 

586 

000 
200 
000 
500 
000 

411 
70 459 
633 504 

, '. , 
Tediyat 
Lira 

3 143 
128 023 
436 459 
10 525 
14 047 
9 829 
220 

65 020 
38 654 

4 882 

K. 
96 
65 
71 
27 
31 
77 
00 
21 
54 

02 

Ati 
lun 

35 995 
490 367 
123 366 

66 272 
70 459 
633 504 

98 
13 
61 

21 
12 
99 

2 953 790 
738 973 

7 508 806 

67 
07 
78 

3 810 651 06 

vekâleti 



F. Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira 

147 
388 
184 
195 
197 
40 

1 517 
18 545 
5 111 

040 
320 
000 
000 
000 
000 
500 
600 
71-5 

644 Temsil tahsisatı 
645 Stajiyerler 
646 Ayniyatı sabite 
647 Levazım 
648 Müteferrika 
649 ikramiye 
650 Masarifi müştereke 
651 Muayyenat 
652 Levazımı askeriye 
653 Esliha, teçhizat ve levazımı harbiye şimen

difer, kamyon, araba, tayyare levazımı 
alât ve edevatı fenniye ve istihkâmiye arte-
ziyen levazımı bedellerile tamiriyeleri her 
nevi yağlar, boyalar ve temizlik levazımı ve 
hayvan bedelleri tecrübe ve muayene ve tah
kimat rampa masarifi 2 945 000 

654 Levazımı sıhhiye 345 000 
655 Nakliyat 1 360 000 
656 Faslı mahsus 19 000 000 
657 Manevra masarifi umumiyesi 3 142 619 
658 İnşaat ve tamirat 650 000 
659 Ecnebi mütehassısları 150 000 
660 Tahdidi hudut komisyonları masarifi 40 000 
661 Tahsil ve tedavi masrafı 165 000 
662 Şehitlikler masrafı 50 000 
663 Masarifi tesisiye 20 000 
664 Haliç şirketinin itilâfnamesi mucibince ve-

rilecekl926 senesi taksiti 19 715 
665 Adanadan mubayaa olunan telsizin 1926 se

nesi taksiti 2 500 
666 Beynelmilel mezarlıklar komisyonu masarifi 10 000 
667 Mekâtibi askerive masarifi 30 000 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Tediyat 
Lira 

76 234 
171 305 
169 427 
101 312 
171 255 

32 577 
987 209 

16 086 605 
3 942 775 

•' 

K. 
26 
87 
17 
51 
56 
02 
19 
96 
31 

Ati 
lu 
L 

00 
00 
00 
00 
98 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

00 
00 
00 

899 
263 

1 205 
6 230 
1 253 
598 
100 
29 
145 
20 
17 

19 

1 
5 
29 

659 
686 
569 
716 
156 
456 
882 
521 
516 
513 
007 

714 

300 
396 
915 

45 
00 
79 
43 
12 
26 
02 
04 
96 
14 
71 

25 

00 
43 
76 



F. Tahsisatın nevi 
Muhassasat 

Lira K. 

F . M. Tamirat ve inşaat 173 876 15 
1337 senesi düyunu 244 238 07 
1338 » » 118 570 00 
1339 » » 942 570 34 
1340 » » 763 686 17 
1341 » » • 6 021 900 48 

Yekûn 75 332 386 19 

671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 

Teşkilâtı umumiye maaşatı 
Ücurat ve yevmiye 
Tahsisatı fevkalâde 
Ayniyatı sabite 
Levazım 
Müteferrika 
ikramiye 
Kütüp ve resail 
Masarifi mütenevvia 
Levazım ve iaşe 
Levazımı askeriye 
Eczayi tıbbiye 
Nakliyat 
inşaat ve tamirat 
Ecnebi mütehassıslar 
Avrupaya gönderilecekler masarifi 
Mektepler 
Fabrikalar masarifi umumiyesi 
Amele ve memurini fenniye için hayat ve 
kaza sigorta bedeline muavenet 

İmalâtı harbiye 

121 721 
2 060 620 

254 436 
1 300 
7 500 
4 000 
8 000 
2 000 

34 300 
230 000 

60 980 
3 000 

150 000 
120 000 
100 000 
170 000 

7 000 
2 345 000 

>î 
30 000 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

Ati 
Tediyat lun 

Lira K. L 

23 671 09 
244 238 07 
118 570 00 
942 570 34 
763 686 17 

6 021 900 48 
51 875 920 88 

83 261 
1 722 411 

188 

4 
3 
1 
1 

19 
159 
46 
2 

139 
115 
45 

122 

499 
393 
785 
640 
400 
913 
763 
483 
592 
367 
661 
381 
925 
170 

6 494 
1 695 014 

94 
78 
54 
43 
00 
73 
00 
92 
98 
81 
56 
46 
28 
56 
03 
08 
05-
05 

30 000 00 



F. Tahsisatın nevi 

1337 senesi düyunu 
1338 » » 
1339 » » 
1340 » » 
1341 » » 

Yekûn 

691 Teşkilâtı umumiye maaşatı 
692 Memurin ve müstahdemini daime ücuratı 
693 Tahsisatı fevkalâde 
694 Tazminat 
696 Levazım 
697 Müteferrika 
698 Masarifi müştereke 
699 Levazımı iaşe 
700 Levazımı askeriye 
701 Levazımı fenniye 
702 Levazımı sıhhiye 
703 Nakliyat 
704 Matbaa masarifi daimesi ve harita kâğıdı 

mubayaası 
705 İnşaat ve tamirat 
706 Mütehassıslar ücreti ile Avrupaya talebe 

izamı masrafı 
1341 senesi düyunu 

Yekûn 

711 Maasat 

Muhassasat 
Lira 

3 918 
151 
441 

4 791 
272 786 

5 990 946 

K. 
72 
76 
68 
40 
35 
91 

Tedivat 
Lira 

3 918 
151 
441 

4 791 
272 786 

4 671 250 

K. 
72 
76 
68 
40 
35 
11 

Ati 
lu 

Harita umum müdürlüğü 

55 212 00 48 183 78 
20 000 00 16 363 94 
136 848 00 119 793 71 
46 189 00 45 56S 00 
2 100 00 1 536 43 
600 00 308 98 

21 400 00 12 257 77 
97 300 00 71 280 64 
14 800 00 11 144 40 
90 000 00 60 757 80 

800 00 94 56 
4 000 00 3 711 61 

4 000 00 3 650 47 
110 000 00 97 419 86 

22 000 00 17 134 83 
81 296 55 81 296 55 
706 545 55 589 553 33 

Bahriye vekâleti 

463 003 00 413 344 64 



F. Tahsisatın nevi 
Muhassasat 

Lira 

712 Ücurat 
713 Tahsisatı fevkalâde 
714 Ayniyatı sabite 
715 Levazım 
716 Müteferrika 
717 Masarifi mütenevvia 
718 Levazım, iaşe 
719 Levazımı askeriye 
720 Levazımı harbiye 
721 Levazımı sıhhiye 
722 Nakliyat 
723 inşaat ve tamirat 
724 Ecnebi mütehassıslar 
725 Boğazlar komisyonu masrafı 
726 Limanlar idaresinden nakledilecek zabıtan 

maaş ve tahsisatı fevkalâdesi 
599 numaralı kanun mucibince 

Fevkalâde bütçe 
1337 senesi düyunu 
1338 » » 
1339 » » 
1340 » » 
1341 » » 

71 
1 191 

17 

820 
276 
100 

10 200 
7 

209 
793 
766 

1 324 
10 
62 
75 
86 
5 

11 
5 934 

3 
5 

405 
781 
229 

000 
833 
166 
500 
500 
500 
500 
000 
000 
000 

760 
191 

217 
396 
654 
063 
808 

Yekûn 12 464 490 

* 

Tediyat 
Lira 

56 878 
1 068 

8 
9 
6 

173 
749 
623 
559 
6 
43 
35 
71 

3 

078 
754 
023 
647 
581 
273 
122 
638 
824 
322 
897 
768 

190 
620 428 

3 217 
5 496 

405 
701 
229 

654 
063 
808 

- ;> 

K. 
18 
78 
19 
44 
40 
72 
47 
29 
89 
94 
18 
57 
23 

00 
00 

92 
55 
92 
49 
39 

Ati seneye 
lunau tah 

Lira 

5 313 

5 874 915 21 5 313 



- 4 0 -
[B] CETVELİ 

Muhassasat Tahsilat 
F- M. Varidatın nevi Lira K. Lira K. 

1 1 Müsakkafat 6 500 000 00 4 205 802 86 
2 Arazi 6 750 000 00 6 237 126 88 
3 Vilâyatı selâse maktu vergisi 170 000 00 185 991 92 

2 1 Kazanç vergisi 9 000 000 00 10 802 916 95 
2 Unvan ve ruhsat tezkeresi 250 000 00 334 475 16 
3 Harp kazançları 10 000 00 163 614 44 

3 Bedeli naktî 4 000 000 00 3 563 089 52 
4 Maktu vergi 500 000 00 1 577 687 58 
5 1 Sayım vergisi davar 6 500 000 00 8 501 331 59 

2 Deve 150 000 00 124 225 64 
3 Bakariye , 2 000 000 00 5 300 716 99 
4 Feresiye 800 000 00 630 795 24 
5 Canavar 1 000 00 3 971 İl 

6 Veraset ve intikal vergisi l 000 000 00 91 937 33 
7 Hususî ormanlar hasılatı 150 000 00 133 170 S9 
8 Maden rüsumu 400 000 00 1 209 589 22 
9 Nakliyat vergisi 700 000 00 777 491 39 

10 Traktör rüsumu 30 000 00 18 795 91 
11 Elektrik ve havagazı rüsumu * 300 000 00 153 907 86 
12 1 Gümrük resmi 39 000 000 00 34 485 035 33 

2 Ardiye resmi ve saire 750 000 00 483 683 99 
13 1 Umumî istihlâk vergisi 15 000 000 00 L3 769 272 11 

2 Eğlence ve hususî istihlâk vergisi I 000 000 00 404 642 73 
3 Oyun kâğıdı istihlâk resmi 30 000 00 78 251 20 
4 Oyun alâtı istihlâk resmi 10 000 00 13 861 58 
5 Kav ve çakmak istihlâk resmi 6 000 00 31 263 03 
6 Mevaddı saire istihlâk resmi 21 000 000 00 18 089 548 89 

14 1 Seyrisefain 250 000 00 200 611 63 
2 Fenerler 800 000 00 

15 Rüsumu sıhhiyci hayvaniye 100 000 00 126 169 29 
16 Saydi berrî ve bahrî 800 000 00 795 675 06 
17 Tütün ve saire 15 000 000 00 9 728 671 31 
18 Tuz 8 500 000 00 9 214 911 02 
19 Şeker ve şekerli mevat 4 000 000 00 3 67S 331 (^ 
20 Petrol ve benzin 4 000 000 00 3 596 506 30 
21 1 Kibritten nıaktııan alman L 740 000 00 I 649 165 

2 Kibritten fazla satıştan Hükümet hissesi 500 000 00 
22 1 ispirto, ve meşrubatı küuliyedcn nıaktuaıı 

alınan 5 000 000 00 93li S39 I I 
2 Fazla, satıştan Hükümet hissesi 25 000 00 i 143 75 

23 1 'Revolver ve teferruatı 400 000 00 S4 606 Sİ 
2 Barut ve dinamit ve teferruatı 300 000 00 152 857 05 

24 1 Posta 2 000 000 00 2 390 337 92 
2 Telgraf resmi 2 000 000 00 254 503 14 
3 Telgraf gayriresmî 2 500 000 00 2 783 638 04 



41 

F4 

25 
26 
27 

28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 

40 
41 

42 
43 
44 

45 

46 

M. 

4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 

1 

2 

3 
1 
2 
3 
4 

1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 

Varidatın nevi 

Telefon 
Telsiz telgraf 
Meskukât 
Damga 
Mehakim 
Nüfus 
Pasaport, kançılârya ve saire 
Kâtibiadil 
Tevcihi cihat harçları 
İhtira beratı 
Ferağ harçları 
Kayit ihracı ve saire 
Ferağ edilen ilmühaberlerin hasılatı 
Evkaf hasılatından umuru tasarrufiye hissesi 
Mekâtibi umumiye hasılatı 
Mekâtip ve müessesatı ziraiye hasılatı 
Müessesatı baytariye hasılatı 
Müessesatı sınaiye hasılatı 
Müessesatı sıhhiye hasılatı 
Sıhhiye vekâleti hasılatı 
Hükümet kinini 
Resmî matbaalar hasılatı 
Maadin hasılatı 
Demiryollarından Hazine hissesi şark demir
yollarından 
Ankara - Sivas, Samsun - Sivas demiryolla
rından Hükümet hissesi 
Anadolu demiryollarından Hazine hissesi 
Satılacak emlâk bedeli 
İcar 
Hasılat ve ücreti arz 
Tavizattan tahsilat 
Satılacak emval bedeli 
Devlete ait esham ve tahvilâtın temettü ve 
amortismanları 
Devlet ormanları hasılatı 
Konya oovası sulama hasılatı 
Faiz 
Akçe farkı 
Müteferrika 
Cezayi naktiler 
Evkaftan hizmet mukabili alınan 
Şirketlerden teftiş mukabili alınan 
Vergi tezkereleri 
Askerî tevkif at 
Mülkî tevkifat 
Devairi mülhakat 

Mühanmıenat 

4 

1 
2 
1 
1 

1 

2 

4 

1 
2 

Lira 

30 000 
1 000 
3 000 

200 000 
750 000 
100 000 
350 000 
300 000 

1 500 
5 000 

800 000 
50 000 
50 000 
50 000 

420 000 
65 000 
50 000 
5 000 

60 000 
150 000 

50 000 
100 000 
100 000 

100 000 

000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
150 000 
30 000 

250 000 

500 000 
100 000 
50 000 

150 000 
15 000 

400 000 
500 000 
600 000 
50 000 
25 000 

000 000 
000 000 
500 000 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
0ü 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Tahsilat 
Lira 

145 662 
508 

5 365 
4 952 061 

972 915 
191 726 
775 125 
497 699 

838 
6 214 

2 081 645 
82 013 
23 556 
42 502 

449 779 
60 248 

1 659 
203 

58 644 
151 262 

1 028 
211 311 

54 873 

2 642 915 
2 381 725 

246 060 
43 559 

733 889 

35 189 
1 700 009 

• 32 569 
100 948 

84 860 
6 558 112 

987 977 
391 000 

77 172 
12 202 

741 861 
1 506 521 

250 965 

K. 

13 
95 
26 
00 
07 
69 
51 
69 
57 
30 
02 
29 
31 
31 
77 
98 
29 

'48 
09 
53 
98 
26 
56 

20 
80 
99 
69 
44 

80 
72 
90 
75 
65 
41 
00 
OC 
2£ 
64 
15 
07 
47 
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Varidatın nevi 

Soma - Bandırma demiryollarından 
Tavizattan 
Müecceliyeti askeriye vergisi 
Mükellefiyeti nakliyei askeriye 
Aşar bakayası 
Temettü 
lanat ve teberrüat 
Muafiyeti askeriye 
Harp vergisi 
Varidatı hususiye 
Hayvanatı ehliye vergisi 
Muallim mekteplerine muavenet 

Umumî yekûn 

Muhammen a i 
Lira 

71 
55 

190 158 

354 
000 

854 

K. 

00 
00 

00 

Tahsilat 
Lira 

36 875 
29 205 
87 106 

804 367 
493 974 

.1 220 784 
1 557 
2 702 

42 433 
232 

1 103 752 

180 183 547 

K. 

17 
05 
38 
63 
65 
75 
59 
81 
92 
63 
67 

75 

-«•»» 



Sıra Ne 236 

1933 

HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME 
İDARESİ BÜTÇESİ 





Haya yolları devlet işletme idaresinin 1933 senesi bütçesi 
hakkında 1711 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 23 -V-1933 

Muamelât müdürlüğü • " . ' : ' • ' . 
Sayı: 6/1581 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Hava yolları idaresinin 1933 malî senesi bütçesi hakkında Millî Müdafaa vekilli

ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 23 - V -1933 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunul
muştur efendim. 

Başvekil 
' , x İsmet 

Hava yolları idaresinin 1933 malî senesi bütçe kanunu esbabı mucibesi 
(İstanbul, Eskişehir, Ankara, Konya, Adana, Diyarbekir) hattında nakliyat 

yapmak maksadile teşekkül eden hava yolumuzu emniyet, intizam ile çalışabilmesi 
için, ilişik cetvellerde arzedilen teşkilâta ve bu teşkilâtın istilzam ettirdiği eşhas, 
malzeme, tesisat ve saireye kati ihtiyaç vardır. Bu maksadı teminen (A) cetvelindeki 
masarif atın tahsisi icap etmektedir. B cetvelindeki varidat kısmında gösterilen 
miktar tahminî olup yalnız M. M. V. hava bütçesinden 50 000 liranın tahsisi müem
mendir. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni .'?,<? - T - 1933 
M. \o. 172 

Esas XÜ. 1/711 
Yüksek Reisliğe 

Hava yolları idaresinin 1933 malî senesi bütçesi hakkında olup Başvekâletin 
23 - V - 1933 tarih ve 6/1581 numaralı tezkeresi ile Yüksek Meclise gönderilerek 
encümenimize havale buyuruları kanun lâyihası Millî Müdafaa vekili Zekâi Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu 

Bu bütçe 270 000 liralık varidat elde edilebileceği tahminine göre tanzim olun-
nuışsa da idarenin ilk teşekkül ve Faaliyet senesinde bu miktar hasılatı temin ede
meyeceği cereyan eden müzakereden ve Vekil Beyin verdiği izahattan anlaşılması 
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üzerine mezkûr bütçenin 180 000 Ura olarak tesbiti muvafık görülmüş ve bu sebep
le teklif edilen masraf ve varidat bütçelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Bu esaslara göre hazırlan kanım lâyihası ile cetveller Umumî heyetin yüksek 
tasvibine arzohmur. 

lieis Reisi V. 
(Kimüşane Konya Edirne Erzurum Elâziz İsparta İstanbul 
//• Fehmi K. Hüsnü Faik Asan H. Tahsin Mükererm Sadettin 

Kayseri Kırklareli Yozgat Niğde Sivas Kırklareli. 
A/ililini Şevket S. Srrn Faik M. Remzi M. Nakit 

Hava yolları Devlet işletme idaresi 
HÜKÜMETİN T E K L İ F İ 

1 — Hava yolları idaresinin 1938 ma
lî senesi masrafları için bağlı (A.) cet
velinde gösterildiği üzere 270 000 liralık 
tahsisat verilmiştir. 

2 — Hava yolları idaresinin 1933 ma
lî senesi zarfındaki varidatı bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
(270 000) lira tahmin edilmiştir. 

3 — Hava yolları idaresinin 1933 ma
lî senesi daimî ve muvakkat müstahde
mini kadroları bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

4 — Bu idare tarafından işletilmekte 
olan tayyarelerin hasılatı buna mahsus 
kanım ve talimatları dairesinde tahsil 
olunur. 

5 — 1932 malî senesi zarfındaki işlet
meden Tayyare cemiyetinin aldığı hası
lat bu idareye devir ve idarece varidat 
kaydolunur. 

6 — Hava yolları idaresinin 1933 se
nesi varidat ve masarifat evrakı müsbi-
tesi Divanı muhasebatça tetkikatı icra 
edildikten sonra idarece hıfzolunur. 

13 malî senesi bütçe kanunu lâyihası 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Hava yolları Devlet iş
letme idaresi 1933 malî senesi masrafla
rı için merbut (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 180 000 liralık tahsisat 
verilmiştir. 

• MADDE 2 — İdarenin 1933 malî se
nesi masraflarına karşılık olan varidatı 
merbut• (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1.80 000 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3 — İdarenin 1933 malî se
nesi müstahdemleri kadrosu merbut (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — İdare tarafından işle
tilmekte olan tayyarelerin hasılatı buna 
mahsus kanun ve tarifeler dairesinde a-
111111'. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — İdarenin 1933 malî se
nesi varidat ve msaraf evrakı müsbitesi 
Divanı muhasebatça tetkikatı icra edil

dikten sonra idarece hıfzedilir. 
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1 — îiava yolları müdürlüğü, bütçe

nin ücret ve masraf kısımlarından yapı
lacak tasarruflarla tahmin edilen vari
dat faslından % 80 ni tecavüz etmeyen 
miktarile malzeme, benzin ve sair stok 
iddihar etmeğe mezundur. 

8 — Bu kanun 1 haziran 1933 tarihin
den muteberdir. 

9 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri me
murdur. 

23 - V -1933 
Bş. V. Ad V M. M. V. 
İsmet Zekâi 

Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. tk. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl 

S. I. M. V. G. î. V. Zı\ V. 
Dr. Refik Muhlis 

MADDE 7 — Hava yolları Devlet iş
letme idaresi masraf bütçesinin ücret ve 
masraf tertipleridnen yapılacak tasar
ruflarla tahmin edilen varidat fazlasın
dan yüzde seksenini tecavüz etmeyen 
miktarile malzeme, benzin ve sair stok 
iddihar etmeğe mezundur. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir1. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 



Â - CETVELİ 

fe 
M ıı hassasa I m ııov'i 

Ücret ve gündelikler 

İdare merkezi, istasyonlar ve ın-ıış ve yer hiz
metine memur daimî müstahdemler ücreti 
Muvakkat müstahdemler ücreti 
Kilometre ııeııs parası 

Yabancı mütehassıslar ücreii 

•*w 
1933 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Fasıl yekûnu 

İsletme masrafları 

Tayyare , otobüs ü,ibi isleyen vasıtaların ben
zin, yağ ve sair masraflar ı 
Hava ve yer nakil vası talarının satın alın
ması, kiralanması , tamir i 

Fasıl yekûnu 

İdare masrafları 

Kırtasiye, matbu evrak, ilân, reklâm, telgraf, 
tenvir , teshin masraf lar ı 
Mefruşat ve levazım 
Müteferirk masraf lar 

Fasıl yekûnu 

İnşaat, tesisat, meydanların istimlâk, kira, ıslah ve 
tesviyesi 

Tayyare, malzeme ve tesisatın sigortası 

UMUMÎ YEKÛN 

56 
7 
45 

280 
208 
000 
792 

109 280 

60 
50 

000 
000 

110 000 

5b 280 
208 

7 000 
0 

63 488 

60 000 

5 792 

2 700 
900 
900 

4 500 

16 220 

30 000 

65 792 

2 700 
900 
900 

4 500 

16 220 

30 000 
270 000 180 000 
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03 i eö Varidatın nov'i 

Hava yollan işletme hasılatı 

A n k a r a - İs tanbul kısmından 
i s tanbul - Diyarbekir » 
Beynelmilel havaî münaka la t tan 
M. M. Vekâleti hava nâzım fasl ından 

Fasıl yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1933 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira 

120 000 i 
30 000 
70 000 
50 000 
270 000 
270 000 

70 000 
10 000 
50 000 
50 000 
180 000 
180 000 



C - CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

/ darei m erkeziy e 

Adet 

1 
1 
1 
2 

Ücret 
Lira 

200 
100 
80 

100 

Müdür 
Muhasip 
Kâtip 
Tercüman (biri İstanbul için) 

işletme kısmı 
Müdür muavini <"- 1 100 
Katip 1 80 

Nakliyat kısmı (İşletme müdürü emir ve nezaretinde) 
Memur 
Kâtip 

İstasyon memurları 
Pilot 
Başmakinist 
Makinist 
Telsizci 
Şoför 

» muavini 

Hareket memm iarı 

1 
1 
2 

6 
6 
1 

10 
() 
3 
3 

100 
80 

90 
200 
150 

70 :90 
100 
60 
40 

35 
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Sıra No 234 
Küçük Menderes nehri ile tâbilerinin ıslahına dair 1/687 nu

maralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 13-V-1933 
Sayı 6/1443 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Küçük Menderes nehri ile tâbilerinin ıslahına dair Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 11 -V-1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
nıucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Asırlardan beri gösterilen ihmal ve lâkaydi yüzünden yatağını her türlü rüsubatla doldurdu
ğu için yeptığı taşkınlar, yargınlar ve mecra tebdilleri ile güzergâhına ve ona yakın olan saha
lara tesadüf eden yerleri oturulamaz, yaşanamaz bir hale koyan, dünyanın en mümbit ve en fe
yizli arazisi kıymet ve meziyetindeki binlerce, yüz binlerce dönüm araziyi ekilemez, istifade edi
lemez bir vaziyete getiren büyük Anadolu sularımızdan birisi de küçük Menderes nehridir. Kü
çük Menderes nahri; Ödemişin Bozdağ yaylası yamaçlarında ve (1400) rakımında zeminin altın
daki ve üstündeki sulardan teşekkül eden derelerle meydana gelir ve yılankavi kıvrımtılarla (151) 
kilometrelik bir uzunluk arzederek kendisine iltihak eden küçük, büyük derelerle birlikte Kuşa-
dasımn Selçuk ovasında ve geniş bir koy dahilinde denize dökülür. 

Nehir; membaından itibaren (114) kilometreye kadar seylâbî ve ondan sonra durgun dene
cek derecede sakindir. Fakat nehrin asıl ölüm saçan zehri bu sükûnette mündemiçtir. Çünkü 
membaından itibaren hemen (51) inci kilometreden sonra gittikçe artan bir şiddetle nehir yata
ğında intizamsızlıklar "başlamakta ise de felâkete, facialar doğuran taşkınlar daha ziyade ne-
hirin durgun ve sakin görünen kısımlarında artmakta ve azgınlaşmaktadır. 

Küçük Menderesin membaından itibaren (79) uncu kilometresinden sonra sıklaşan taşkın
larla tağdiye edilen ve bu suretle beslendikçe zarar sahasını mütemadiyen genişleten başlıca 
göller: 

Nohut, Gümüş, Hasan, Kaplancık, Akarca, Akgöl, Cellât, Gollüce, Çavuşlar, Balıkçı, Ka-
ragöl, Belevi, Gümbüldek, Civaşır, Çakalboğazı, Gebekilise, Alman, Akgöl, Sırainler, Bod
rum, Çanak gölleridir. 

Bu gün kurutulması ve ıslah edilmesi istihdaf edilen bütün bu göllerin asgarî satıhları (36,618) 
dönüm olduğu halde feyezan satıhları yüz binlerce dönüme çıkar. Nehirin havzasında bu göller 
haricinde taskmlann yaptığı bataklık sahası olarak tesbit edilen (113,366) dönümü de ilâve 
edecek olursak mevzu bütün fecaatile kendisini arzeder. 

Bu fecaat; yurdumuzun iklimi, arazi tabiatı her türlü mahsulü en müsait evsafta yetiştirmeğe ka-
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biliyetli, vesait münakalesi mütekâmil ve mahsulün haricî pazarlara arzı sehil bir mmtakasında ce
reyan etmekte ve hayatı, sıhhati, serveti burada kemirmektedir. 

Filhakika Küçük Menderes havzai miyahisıne isabet eden arazi; ödemiş, Tire, Bayındır, Tor
balı kazalan ve Kusadasının Selçuk nahiyesi gibi mütenevvi mahsul yetiştirmeğe salih ve her türlü 
eşcan müsmireye müsait bir mıntaka da bulunmakta ve havza (131) kilometre demiryolu, (60) kilo
metre şose ve (870) kilometre köy yolu ile en büyük ihraç limanlarımızdan biri olan tzmire bağlan
mış bulunmaktadır. 

tzmirin hemen kucağında denilecek kadar ona yakın olan bu feyyaz sahanın tarihî mazbutata 
nazaran vaktile bir milyondan fazla olan sakinlerine ancak refah, saadet ve servet verdiği ve buralar
da yer yer ümran abideleri yükseldiği malûm ve meydanda bir hakikattir. Anlaşılıyor ki bu feyizli 
toprakların üstünde yaşayanlara yine ayni neşeli çehre ile bakması için Cumhuriyet idaresini bekle
mek icap etmiş ve bir kısım yurttaşlarımızın her an zehirlenen ve didiklenen hayat ve sıhhatini kur
tarmak işi de diğer feyizli eserleri arasında bu idarenin nasibi olarak kalmıştır. 

İstatistiklere nazaran havzai miyahiyede ekilebilen veya ekilebilir hale getirilebilen (2 371 000) 
dönüm arazi mevcut iken bunun ancak (966 000) dönümü üzerinde ziraat edilebilmekte ve mütebaki 
(1 405 000) dönümü taşkınlar, sel tahribatı ve bataklıklar dolayısile ekilememekte ve seneden se
neye yatağın daha bir az dolması sebebile ekilemeyen saha tevessü etmektedir. 

Burada dikkat etmek icap eder ki ekilememekte olan arazi ekilmekte olana nazaran çok daha 
mümbit, çok daha verimli olan kısımdır ve ekilmekte olan kısım nehrin şerrinden masun, fakat bitta
bi diğerine nazaran nisbeten kıraç olandır. Bu mahdut sahada (1 405 000) dönüm arazinin ziraat edi
lememekte olması sebepleri arasında bir kısım halkın muhitin gittikçe yasanılamaz, barımlamaz bir 
hale gelmesi yüzünden köylerini, tarlalarını terkedip çekilmiş olmalarını da zikretmek icap eder. 

Aydın demiryol idaresinin Ötedenberi tutmakta olduğu nakliyat istatistikleri seneden seneye bu 
saha hasılatında gösterdiği tenakusla bu mütaleayı teyit etmekte ve yine bu idarenin tesisi zama
nında güzergâh için tanzim edilmiş olan haritada görülen Cellât bataklığının o zamanki sahasile 
bu günkü vüsati arasında büyük bir fark göze çarpmaktadır. 

Yine istatistiklere nazaran Havzada (173 936) nüfus ve (307) köy vardır. Bu köylerin (198) i 
dağ ve yamaçlarda, 109 da ovada teessüs etmiştir. 

Sahanın göl ve bataklıklarla taşkınlardan gördüğü sıhhî zararı tebarüz ettirmekte olmak itiba-
rile zikretmek icap eder ki dağ köylerinde beher aile (15 - 10) nüfustan terekküp ettiği halde 
ova köylerinde her aile efradı ancak (2 - 3) arasında kalmaktadır. Bunlarda çocuk vefiyatı hemen 
doğum miktarına çıkmakta ve yine bu miktarda vasati ömrü beşer (35) i geçmemektedir. 

Bu sahada nehrin rejimini tetkik ve arazinin nirengisini yapan mühendislerimiz (25 - 30) ya
şındaki halkı - zafiyeti umumiyelerine ve malaryanın verdiği bitabiye telmihan - raporlarında genç 
ihtiyarlar diye tevsim etmişler ve yarım asır evvele ait malûmatı alabilecek buralarda kimse bula
madıklarım acı, acı ifade etmişlerdir. 

Nüfus kesafetinin sahile ve İzmire yaklaştıkça azalmakta olduğunun görülmesi de yine en feyiz
li ve verimli ve mahrece en yakın sahanın en barınılmaz bir hale gelmiş olduğunu canlandıran bir 
keyfiyettir. 

tşte lüzumu ıslahı bu kadar âcil ve bu kadar hayati bir ehemmiyet arzeden bu nehir ve tevabii 
ile husule getirdiği göl ve bataklıklar sahasında Hükümet bir taraftan kuvvetli ve canlı bir malar
ya mücadele teşkilâtile senelerdenberi bu fecaatin tahdidine sai bulunmuş ve hayli müsmir netice
ler elde etmiş olmakla beraber bir taraftanda esaslı ıslah tedbirleri için lâzım olan fennî tetkikleri 
yapmıştır. 

Bu iptidaî etütler ikmal edilmiş ve artık filiyata geçebilecek hale gelmiş olduğundan merbut lâ
yihayı kanuniye tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Lâyihada münhasıran bu gün bu sahada suların yapmakta olduğu sıhhi ve iktisadî zararların 
önüne geçilmesi ve o sahanın emniyetle yaşanabilir, emniyetle ziraat yapılabilir bir hale getiril
mesi istihdaf edilmiş ve İska keyfiyeti ileride ikinci bir hamleye bırakılarak mevzubahs edilmemiştir. 

Çünkü birinci ameliye, esbabı maruzadan dolayı, derhal teşebbüs almayı icap ettirir bir key-
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fiyet olduğu halde iska işi verimli bir teşebbüs halinde tecelli edebilmek için oralarda nüfusun 
daha biraz tekasüfüne ve bu yüzden aynca tetkikler icrasına ve bilhassa daha bir müddet rasat 
yapılmasına ihtiyaç gösterir. 

Binaenaleyh lâyihanın birinci maddesinde havzada bu maksatla yapılacak ıslahat ve ameliyatın 
nevi ve bu iş için sarfına mezuniyet istenilen tahsisatın miktarı gösterilmiştir. 

İkinci maddede göl ve bataklıklardan ve ıslahat yapılan sahadan çıkacak sahipsiz arazinin Hükü
metin yedi istifadesine tamamen geçebilmesi ve başkaları tarafından ilerde tevsiki kabil olma
yacak temellük iddialarına mahal bırakılmaması için bu maksatla daha evvelden tedbir alınma-
sına mezuniyet istenilmiştir. 

Üçüncü maddede daimî veya zaman, zaman su altında kalan veya bataklığa inkilâp etmiş bu
lunan sahipli arazinin ıslahattan sonra yükselecek olan kıymetinden bir miktarına Hükümetin 
iştiraki esası kabul edilmiş ve bu Hükümet hissesinin Maliyece tarzı tahsili tesbit edilmiştir. 

Çünkü malûm olduğu veçhile her hangi bir Nafıa işi dolayısile hususî şahıslara ait emval ve 
emlâk ya bizzat veya bilvasıta müntefi olabilir ve bu yüzden kiymetlenebilir. 

Civarında yapılan her hangi bir Nafıa işi yüzünden bilvasıta şereflenmiş ve kıymetlenmiş olan 
sahipli emval ve emlâkten Hükümetin şerefiye alması caiz ve lâzım olduğu gibi sahipli emval ve 
emlâke doğrudan doğruya kıymet izafe eden her hangi bir Nafıa işi dolayısile de husule gelen 
fazlai kıymete bir nisbet dahilinde Hükümetin iştiraki icap eder. 

Bütün mütemeddin memleketler mevzuatı kanuniyesinde yer bulmuş olan bu husus hukukan 
olduğu kadar Hükümete mümasil teşebbüslere girişebilmek imkânını hazırlamak noktasından da 
lâzım ve zaruridir. 

Dördüncü madde tahsisatın sarfı şeklini ve müteakip maddelerde kanunun meriyet tarihile icra-
sini ifade ve tasrih için yazılmış bulunmaktadır. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 

Karar No. 13 
Ksas No. 1/6X7 

Küçük Menderes nahrile tabilerinin vücude getirdiği göl ve batakların ıslahına ait, Nafıa vekâle
tince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan, kanun lâyihası esbabı 
mucibesile Başvekâleti Celilenin 13 - V -1933 tarihli ve 6/1443 sayılı tezkeresile Riyaseti Celileden 
encümenimize havale buyurulmakla Nafıa vekili beyefendi hazır olduğu halde okunup müzakere 
edildi. 

Ödemiş civarındaki Bozdağı ve Babadağı yamaçlarından çıkan Küçük Menderes nehrinin memba-
lan deniz seviyesinden 1440 metre yüksektir. Garbe doğru sert bir cereyan ile Ödemiş, Tire yalan
larından geçerek ovaya dahil olur. Bu ovada cellât gölünü teşkil etmiştir. Kozpmar mevkii önün
den geçtikten sonra da Selçuk ovasına girer. Bu ovada da müteaddit göller teşkil ve ovanın her ta
rafını saran sazlık ve bataklıklardan geçerek Sisam adası karşılarında Adalar denizine dökülür. 

Tireden itibaren imtidat ettiği sahada nehrin yatağı dağlardan gelen mevaddı turabiye ve rüsu-
batı saire ile dolmuştur. 

Ayni havzai miyahiyede Menderesin ayaklarından Fetrek, Nohut, Gümüş derelerile Triyanda, 
Cellât, Kaplancık, Hasangölleri ıslah edilecek mmtaka dahilinde mühim bir saha işgal ederler. 

Yapılan etütlere nazaran nehrin tulu kâmili 141 kilometreye vanr. 
Hükümetin mazbatasına nazaran havzai miyahiyede 2 371 000 dönüm kabili zeri arazi bu

lunduğu halde nehrin taşması ve sellerin teşkil ettiği göller ve tahripler yüzünden bunun 

21 - V -1933 

Yüksek Reisliğe 



_ 4 ~ 
1 405 000 dönümü ekilemez ve istifade edilemez metruk bir haldedir. Islahı icap eden havzai 
miyahiyede 307 köy ve 174 000 hasta ve cılız nüfus vardır. 

Yine Hükümetin lâyihasına nazaran bu gün bu sahada suların yapmakta olduğu sıhhî ve ik
tisadî zararların önüne geçilmesi ve sahanın emniyetle yaşanabilir, emniyetle ziraat edilebilir 
bir hale getirilmesi düşünülerek İska keyfiyeti âtiye bırajkılmıştır. îska işinin verimli bir hal 
alması için esasen nüfusun da daha ziyade tekasüfüne ihtiyaç vardır. 

Memleketimizdeki ekseri büyük nehirler seyrisefer hususunda sert cereyanlar ve sair arazi arı
zalan yüzünden çok masraflı bir iş olmak evsafını haiz olmakla bu itibarla da vazıyet ve ıslah 
derpiş edilmemiştir. 

Asırlardan beri mühmel kalan ve çok feyyaz bir mıntakada zararlı bir şekilde dolaşan küçük 
Menderesin havzasındaki nüfusun emniyetle yaşaması ve buralardaki çok mümbit toprakların yi
ne emniyetle ziraat edilecek bir hale getirilmesi için asıl nehirde ve tâbilerinde ve getirdiği rü-
subatla doldurduğu yerlerde ve meydana getirdiği göllerde ve bataklıklarda ameliyat ve ıslahat 
ifası yolundaki teşebbüsler büyük takdirlere lâyik görülerek lâyiha heyeti umumiyesi encümen
ce tasvip ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci maddenin C fıkrasında istenilen 3,5 milyon liranın sarfına mebde olacak zaman 
gösterilmemiştir, tşin kıymet ve ehemmiyeti dolayısile tathir ve ıslah işinin bir an evvel başlaması 
yolundaki encümenin izhar ettiği temenni Nafıa vekili tarafından da tasvip edilmekle C fıkrasına 
«1933 senesinden başlayarak en çok dört senede bitirilmek üzere» kay dinin ilâvesi suretile maddede 
tadilât yapılması takarrür etmiştir. 

Tapulu ve sahipli yerler mütemadiyen su altında kalmış olsalar dahi kurutulduktan sonra bir 
kısmmın Hükümete intikalini bazı aza, hakkı tasarrufun teyidine taallûk eden esaslara münafi gör
müş ise de, Maliye vekili beyefendinin verdiği izahat üzeriie kendilerinin de muvafakatile maddede 
bazı tadiller yapılmıştır. 

Diğer maddelerde icra kılınan tadilât ta aşağıya yazılmakla havale veçhile Bütçe encümenine tev
di buyurulmak üzere evrakın Yüksek Reisliğe takdimine karar verilmiştir. 

Nafıa K. Rs. M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza Aza 
Samsun Erzincan Manisa Samsun leel Kütahya Tekirdağ Eskişehir 

Meni A. Şamili Osman Dr. Asım Hakki İbrahim M.Rasim Ahmet 

Kütahya mebusu 
Üçüncü madde teşkilâtı esasiye kanununa muhaliftir. 
Hükümete imar mukabili istimlâk salâhiyeti verilemez; o ancak ıslahattan doğacak fazla kıymet 

üzerindendir ki masrafına mukabil arazi sahiplerinden bir şey isteyebilir. Vazıı kanun eşhas emlâkine 
kıymet takdir edecek bir ehli hibre vaziyetinde olmadığından muayyen bir yerin nısıf veya rubu gi
bi bu meçhul ve yerine göre mütehavvil fazlai kıymetin şu veya bu nisbet dahilinde muadeletini ta
yin ve tahmine de imkân yoktur. Bundan başka senenin bazı zamanlarında su istilâsına uğrayan 
her tarla parçası da (istilâ zamanlarının az çok değişmesine, istilâ müddetlerindeki tabiî ve zarurî ih
tilâflara göre) ıslahattan muhtelif derecelerde istifade edeceğinden bu hususta maktu bir rubu ile 
cebrî bir tesavi ihdası fikri adaleti de rencide eden bir netibedir. Binaenaleyh maddenin bu mülâha* 
zat icaplarına uygun bir şekilde yeniden tanzimi vücubuns* kaniim, 

Hakkı 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 170 
bhas No. 1/687 

.27 - V - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Küçük Menderes nehri ile tabilerinin ıslahına dair olup Başvekâletin 13 - V -1933 tarih ve 6/1443 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilerek Nafıa encümeni mazbatasile birlikte encümeni
mize tevdi kılman kanun lâyihası Nafıa vekili Beyin huzurile encümenimizce de tetkik ve mütalea 
edildi. 

Bu bapta Nafıa vekili Beyden alınan izahat üzerine teklif lâyihası Nafıa encümeninin tadilâtı 
dairesinde encümenimizce de kabul edilmiştir. Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 

Oümüşane 
II. Fehmi 

Manisa 
M. TvniHİ 

Edi rne 
Faik 

Sıv 
M. fi 

as 
eniz 

Çorum Erzurum 
Mustafa Aziz 

Yozgat 
İ S. Sırrı 

Erzurum 
Asını 

İ spar ta 
Müherrem 

Kayseri 
A. Hilmi 

Kırklare l i 
M. Nah i t 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Küçük Menderes nehri ile tabilerinin 
ıslahına ait kamın layihanı 

MADDE 1 — Küçük Menderes nehri su hav
rası içinde bulunan : 

A - Bütün dere, çay, nehir, kol ve ayakları 
ve azmakların lüzum görülenleri de ve hususile: 
Fetrek ve Tiryanda dereleri üzerinde ıslahat ic
rası, 

B - Hassatan ( Tire kasabasının Hüseyinağa 
köprüsündan ) başlayarak denize kadar Men
deres yatağı ve azmaklarının düzeltilmesi ve set
ler inşası suretile sel zararlarının önüne geçil
mesi, 

C - Bütün göl ve bataklıklara bu gibi su al
tında kalan sair arazinin kurutulması veya ısla
hı ve icap eden göllerin feyezanı hazine bendi 

şekline sokulması ile bu maksatla görülecek diğer 
su işlerinin yapılması için en çok dört senede bi
tirilmek üzere 3,5 milyon liranın sarfına ve gele
cek senelere sari taahhüdat icrasına ve bu mak
satla bono ihracına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — îşbu ameliyat neticesinde kuru
tulan ve sel zararlarından kurtarılan veya düzel
tilen araziden sahipsiz olanlarının Hükümete 

NAFIA ENCÜMENİNİN TADÎEİ 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen. 
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geçmesini teminen ameliyata başlamazdan evvel 
tedbir alınır. 

MADDE 3 — Daimî surette su altında kal
mış veya bataklı": haline gelmiş iken ıslahat ne
ticesinde kurutulan sahibli arazinin mahallî idare 
heyetlerince takdir edilecek bedelin yansı sahi
bi tarafından Hazineye verilir. Sahibi buna 
muvafakat etmediği takdirde Hükümetçe müza
yede ile satılarak bedelinin yarısı Hazineye irat 
kayit, yarısı da, sahibine verilir. Senenin mu
ayyen mevsimlerinde su altında kalan veya va

kit vakit sel zararlarına uğrayan sahipli arazi
den yine bu ıslahatla kurtarılan kısmının idare 
heyetlerince takdir edilecek bedelinin dörtte bi
ri Hazineye verilir. Bu bedeli sahipleri itaya 
razı olmadıkları takdirde birinci fıkra muci
bince satılarak dörtte biri irat kaydedilmek 
üzere Hazineye ve mütebakisi de sahibine verilir. 

MADDE 4 — İşbu ıslahatın yapılması için 
her sene sarfedilecek meblâğ Nafıa vekâleti büt
çesine konulur. 

MADDE 5 — B ukanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasına Nafıa 
ve Maliye vekilleri memurdur, 

11 - V - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. Al. V. 

ismet Yusuf Kemal Zekâ i 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaı/a M. A heliilhalih 
Mi'. V. Na. V. İk. V. V. 

Dr. Resif a al ip Nünü Muhlis 
S. 1. M. V. i i. İ. V. 7A: V. 

Dr. Refik AH Raııa Muhlis 

MADDE 3 — Daimî surette su altında kal
mış veya bataklık haline gelmiş iken ıslahat 
neticesinde kurutulan sahipli arazinin yarısı 
Hazineye intikal eder. Meydana çıkacak bu gi
bi yerlerin sahipleri arzi terkine razi olma
dıkları takdirde mahallî idare heyetlerince 
takdir edilecek bedelin nısfını vererek tama
mını tasarruf etmekte muhtardırlar. 

Senenin muayyen mevsimlerinde su altında 
kalmış veya vakit vakit sellere maruz kalmak 
gibi ahval yüzünden kısmen mutazarrır olan ara
zinin yine ıslahat neticesinde kurutulan aksa
mın dörtte biri Hazineye intikal eder. 

Bu baptaki muamele birinci fıkrada yazılı 
hükümlere göre takip olunur. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen. 

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



Sıra No 239 
Mevduatı koruma hakkında 1/552 numaralı kanun lâyihası 

ve İktisat, Adliye ve Maliye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 11 - III -1933 
Sayı: 6/609 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maliye vekilliğince hazırlanarak tktısat vekilliğince de muvafık görülen ve îcra Vekilleri Heyeti
nin 4-111- 1933 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan « mevduatı koruma » kanun' lâ
yihası esbabı mueibesüe birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

, , . . Başvekil 
" ' " ' . . ' İsmet 

Tasarrufatı koruma kanun lâyihası hakkında esbabı mucibe 

Nakdî ve seyyal tasarrufların bu gün haiz olduğu kuvvet ve ehemmiyet ve bunların teşvik edil
mesindeki iktisadî, içtimaî ve malî faideler arz ve izahtan müstağnidir. 

Bunu emin kılmak ve her türlü tehlikeden mümkün olduğu kadar uzak bulundurmak ise Devletin 
mühim vazifeleri sırasına geçmiştir. Halk'tasarruf «îtini teshil için tasarruf sandıkları; ziraî koopera
tifler posta tasarruf sandıkları gibi müesseseler vücude getirmek ve bunları emin bir vaziyette tut
mak ne kadar lazımsa bankaların tâbi tutulması icap eden murakabe de tasarruf:-a teşvik ve himaye 
noktasından o kadar zaruridir. 

Bu sebeple milyonlarca halkın milyonlarca parasına vaziülyet olan bankalar muasır devletlerde bi
rer âmme müessesesi telâkki edilmiş ve bu teşekküller ticaret kanunlarının şirketler için lüzumlu gör
düğü murakabe usulleri haricinde sıkı ve devamlı murakabe altına alınmıştır. 

Filhakika bizde de bankacılık ve millî tasarrufu teşvik hususu ihmal edilmemiş ise de bu hususta da 
en yüksek muvaffakiyetler Cumhuriyet devrinde temin edilebilmiştir. 

Bir taraftan millî bankalarımız mühim inkişaflara mazhar olmuş ve 1920 senesinde millî para ve 
millî sermaye ile müteşekkil banka adedi 10 ve sermaye miktarı (17 793 959) liradan ibaret iken bu gün 
faaliyette bulunan bankamız adedi (44) ve sermayeleri yekûnu (76 195 850) liraya baliğ olmuştur. 

Diğer cihetten ziraî kredi kooperatifleri, tasarruf sandıkları tesisi hususî kanunlarla teşvik edilmiş 
ve ayni zamanda millî bankalarımız kumbaralar, aile ve tasarruf cüzdanları tesis ve mütemadiyen 
halkı teşvik ettiği kadar Millî tasarruf cemiyeti de bu vadide devamlı ve muvaffakiyetli gayretler gös
termiştir. 

Millî paramızı koruma için alınan tedbirler ve paramızın filî istikrarı da naktî tasarruf at ve nıev.-
duatın terğip ve teşvikinde pek mühim bir rol ifa ettiği hassaten kayde şayandır. Bu şümullü gayret
lerin ve halkımızdaki hayat ve tasarruf kabiliyetinin neticelerini tebarüz ettirmek için şu rakamların 
burada da arzı faideli telâkki edildi. 

Bankalardaki aile, tasarruf sandıkları ve kumbaralar mevduatı yekûnu 1920 senesin
de (10 000 000) liradan ibaret iken bu miktar peyderpey yükselerek 1931 gayesinde (38 000 000) 
liraya ve vadeli tevdiat (9 000 000) dan (21 000 000) liraya baliğ olmuştur. 

Aile ve kumbara tasarrufatı sahipleri 1920 senesinde 1838 kişi iken 1931 gayesinde bu miktar 
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10(5 2215 kişiye varmıştır. Başlayan İm hayırlı ve feyizli harekelin kuvvetle inkişaf edeceği tabiidir. 
Buna mukabil Türk kanunlar ına tevfikan müteşekkil bankalar için yalnız ticaret kanununun şirket
lerin sureti murakabesine dair olan hükümlerinden ve ecnebi memleketlerde müesses olupta Türkiycde 
şube açan bankalar - iç in de B>:>0 ta r ih inde ecnebi şirketlerin Türk iyede tâbi olacağa ab kâini na t ık 
olan kanundak i hükümlerden başka murakabe usulleri tesis edilmiş değildir . 

Bu gün memleketimizde vücut bulan milli ve ecnebi bankalar ın Devlet ve halkımızın i t imadına 
hak kazanacak şekilde dürüs t çalıştığına memnuniyetle şahit olmakla beraber bunlar ı ve bundan sını
ra kuşat edilebilecek bankalar ı hususî bir murakabeye tâbi. tu tmamak dişten, t ı rnak tan ar t t ı rd ığ ı 
parasını bankalarda saklayan halkın hukukunu ihmal sayılabilir. 

Bu murakabe vazifesini ifa ayni zamanda memleketteki nakit harekât ını yakından tetkik ve bu
na emin bir cereyan vermek imkânını da temin edecektir . 

Bu itibarla, muasır Devletlerce tedvin ve ta tb ik edilmiş kanunlar ı ve memleketimizin ihtiyaçlarını 
S üz önüne alarak hazırlanan lâyihada ticaret serbestisine karış ı lmamış ve H ü k ü m e t müdahalesi en 
zarurî ve m librem iht iyaçlara hasredilmiş ve murakabe vazifesi de Hükümet in bankalar la en çok 
alâka, ve teması bulunan bir şubesi olmak itibarileMaliye vekâletine bırakılmışt ır . Bu mülâhaza ve 
mütalealar la hazır lanan merbut l ây ihan ın : 

Birinci ve ikinci maddeler inde bankaların tevdiat kabul edebilmesi için Maliye vekâlet inden izin 
alması ve izin alına şekli teshil edilmiştir. Bazı Devletlerde bankalar ın faaliyete başlayabilmesi bile 
maliyeden izin istihsaline tâbi tu tu lmuş ise de lây iha ; mevduatı koruma nıaksadile tanzim edildi
ğine göre t icare t kanunlar ına tevfikan teşekkül eden bankalar ın yalnız mevdual kabulü hususun
da izin istemeleri hakkında bir hüküm va/.ı temini maksada kâfi görülmüştür . 

t iç üncü maddesinde tevdia t kabul edebilecek bankalar ın sermaye hadler i faaliyette bulunacak
ları şehirlerin nüfusuna güre teshi l edilmiş ve en az (100 000) lira sermayeye malik olmalar- şar t 
kı l ınmıştır ki bu günkü millî bankalar ımız arasi'ida sermayesi bu 'n isbe te baliğ olmayan mühim bir 
banka yoktur . Büyük şehir lerde büyük banka la r mevcut olduğuna ve mahiyeti halkça, kolaylıkla bi
linemeyecek olan küçük sermayeli bankalar ın herhangi bir maksatla pek yüksek faizler vererek 
kendine yapı lacak tevdiatı teşvik etmesi ve bunu hüsnü isi ima I etmemesi mümkün olabileceğin • gö
re sermaye hadlerinin şehir nüfuslarına nisber edilmesi lüzumlu görülmüştür . 

Dördüncü maddesine kanunun neşrinden sonra sermayelerini muayyen hadlere iblâğ etmeyen ban
kaların mevduatı hakkında yapılacak muamele de- derpiş edilmiştir. 

F i lhak ika üçüncü madde ile ecnebi memleketlerde müesses olup Türkiyede şube açan banka la r ın 
da muayyen uisbetlerden dun olmamak kaydile memleketimize sermaye tefrik etmesi şart kıl ınmış ol
duğuna ix'6vc ya mevduat kabulünden feragat veya buna devam halinde memlekete sermaye ayırmak 
hususunda bu bankalar ı m u h t a r bu lundurabi lmek için bu hükmün vazı zarurî görülmüştür . Beuebi 
bankalar ın memleketimizde muhtelif ve müsbet iktisadî rolleri olduğu labiî ise de sermayesinden 
memlekete hiç bir şey tefrik etmeksizin halkımızın tevdiatını kabule devam etmeleri muvafık görül
memiştir. '-f; "• v"' . 

Beşinci maddesinde ticarî mevduatla tasarruf mevduat ı tarif ve tefrik edilmiştir. Bütün mevdu
atın emniyet a l t ında bulunması müstelzem ise de tüccar parası seyyal ve seyyar olduğu kadar 
sahibinin de daimî murakabesi alt ında bulunduğuna '/öve bu pa ra la r tüccar olmayan ve ekserisi, 
memur, asker ve müstahdemlerden ve parasını bizzat işletmeyen kadın ve çocuklardan ibaret olan 
ve piyasayı t e tk ik ve tak ip imkânını bulamayan eşhasın tasarrufat ı derecesinde murakabe ve hi
mayeye muhtaç; olmadığı tabiidir . Bu sebeple bunlar için aşağıki maddelerde ayrı hükümler 
vazı bu tefriki zarurî kılmıştır. 

Altıncı maddesinde tasar ruf mevduatına mukabil bankalar ın kasalar ında bulundurmalar ı icap 
eden karşıl ıkların asgarî hadleri gösterilmiş ve tasarruf mevduat ı karş ı l ık lar ından -pek küçük bir 
kısmının da merkez bankasına yatır ı lması ili izanı edilmiştir. 

Tcsbit edilen nisbetler bankalarda teknik icabı o larak bulundurulması müteanıil olan hadlerin 
asgarisini teşkil eder. 

Yedinci maddesinde tasarruf mevduatı esbabına ba.n Kahırda ki karşı l ıklardan bir imtiyaz temin 
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edilmek istenilmiştir ki lâyihanın tasarruf mevduatı için iltizam ettiği kuvvetli, müeyyedelerdeu 
birini teşkil eder ve bu tasarrufatı emniyet altına alabilir. 

Sekizinci maddesinde sermayelerde nisbetle kabul edilecek tasarruf mevduatının azamî hadleri 
gösterilmiş ve yalnız esasen ziraat bankası kefalet altında bulunması sebebile Ziraat bankasile 
İstanbul emniyet sandığı hadleri tevhit edilmiştir. 

Dokuzuncu maddesinde banka sermayeleri tevdiatın şekli istimali hakkında bazı kayitler derpiş 
edilmiştir. Bu meyanda iş bankası gibi memleket haricinde şube açan bankalarımızın döviz ihtiyaç
ları ve yine Türk kanunlarına tevfikan teşkil edilmiş olmasına rağmen sermayeleri ecnebi parası 
olan ve ayni zamanda memleket haricinde mühim şube ve teşkilâtları bulunan Osmanlı ve Selanik 
bankalarının hususiyetleri nazarı itibara alınmıştır. Ecnebi bankalarının tefrik, edilecek sermaye
lerinin memlekette kalması ve millî tevdiatımızın hariçte plase edilememesi ise memleketimizin 
muhtaç olduğu sermaye ve mevduat m mazhar edilmesi icap eden emniyet noktasından zarurî görül
müştür. 

Onuncu maddesinde ecnebi bankalarının hariçteki merkez ve şubelerinin duçar olacakları zara
rın memleketimizdeki şubelerine sari olmıyacağı hakkında bir hüküm vazı istenilmektedir. Hariç
ten gelecek her hangi bir tehlikeden tasarrufatimızı korumak için bu hüküm pek lüzumlu görül
müştür. 

On birinci maddesinde ihtiyat akçelerinin baliğ olacağı asgarî miktar diğer anonim şirketler 
için kabul olunan asgarî haddiu iki misline iblâğ edilmiştir. 

On ikinci maddesinde bankaların sermayelerde mevduatı istimal hususunda bazı takyidat va
zedilmiş ve riskin dağıtılması maksadile her şahsa yapılacak ikraz hadlerinin azaınisi tesbit 
edilmiştir ki bankalardaki teamül ve teknik esasları bu ahkâmı müeyyet bulmuştur. Ancak ser
mayesi üç milyonu tecavüz cd^a bankalar için bu takyide zaruret görülmemiştir, 

On üçüncü maddesinde bankaların üçer aylık ve yıllık hesaplarını Maliye vekâletine ver
meleri ve bunların muayyen bir formifl ve model altında, tanzim edilmesi lüzumunu natıktır. 
Ecnebi bankalar iç*.n de tatbikatı teshil edecek kolaylıklar düşünülmüştür. 

On dördüncü maddesinde tasarruf erbabının azamî bin lirası hacizden istisna edileceği tasrih 
edilmiştir. Filhakika tasarruf sandıkları hakkındaki kanunda bu hüküm aynen mevcut bulun
muş ve medenî hayatın ve taksimi amalin icaplarına göre zarurî ve tasarrufa ti teşvik noktasından 
faideli olacağı mülâhaza edilmiştir. 

On beşinci maddesinde bankaların hisse senetli şirketler halinde bulunması yazılıdır. Bunun 
da murakabeyi teshil noktasından fa ideleri olduğu kadar filiyata da mutabakatı vardır. 

On altı ve on yedinci maddelerde kimlerin tevdiat kabul edebileceği ve bunlardan hangi
lerinin bu kanun hükümleri haricinde kalacağı tesbit edilmiştir. 

On sekizinci maddesinde bankalardaki alelûmunı mevduatın sahibi tarafından son muamele 
veya talep tarihinden itibaren on sene aranılmadığı takdirde Hazineye verilmesine dair bir hü
küm vazedilmiştir. Vakıa ahkâmı umumiyeye göre müruru zamandan medyunun istifade etinesi 
icap edeceği şeklinde bir mütalea varit olabilirce de on sene gibi kanunlarımızın dava için mü
ruru zaman müddeti olarak kabul ettiği bir müddet içinde mevduat sahiplerinin ya ölmüş veya gaip ol
muş veyahut mevduatı her hangi bir sebeple unutmuş olması gibi sebeplerle bankalardaki 
mevduatını aramaması neticesi olarak bunları bankalara terketnıek muvafık görülememektedir. 
Binaenaleyh bunların mezkûr müddet hitamında Hazineye devredilmesi ve ancak sahiplerinin, 
varislerinin Hazinece aranılması ve ancak ilk ilân tarihinden itibaren dört sene hitanımda Devlet 
hesabına geçirilmesi düşünülmüştür. Bu suretle fert ve Devlet hakkı telif edilmiş olacaktır. 
Fransada haziran 1920 tarihinde yeni varidat rnembaları ihdas eden kanunda da bu esas kabul 
edilmiştir. 

On dokuzuncu maddesinde bundan evvelki maddeye müteallik ceza hükümleri tasrih edil
miştir. 

Yirminci maddesinde de bu kanun hükümlerinin sureti tatbikini murakabe hususundaki ahkâm 
tasrih edilmiştir. Bazı Devletlerde bu murakabeye ticaret kanunu mucibince şirketlerce tayin edi-
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len mu rakipler de teşrik edilmiş ve ancak bunların şirket umumî heyetlerince sureti intihabı 
takyit dilmiş ise de şirket ve müessesatrn dahilî işlerine ve ticaret kanunlarile mahfuz haklarına 
müdahaleden içtinap edilerek emri murakabenin temini için masrafları Devletçe temin edilmek 
üzere lüzumu kadar yeminli muhasibin Maliye ve İktisat vekâletlerinee müştereken tayini şekli 
tercih edilmiş ve bu madde ona £Öre tedvin edilmiştir. 

Yirmi birinci maddesinde meslekî sırların müfettiş ve murah ipler taral'ından muhafazası hak
kında cezaî müeyyedeler vazedilmiştir. 

Yirmi ikinci ve .yirmi üçüncü maddelerde bu kanunun tatbikini müeyyet cezalarla tesbit edil
miş ve son '24 ve 25 inci maddeleri de eşkali kanuniycyi natık bulunmuştur. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. , 
iktisat encümeni 1 - V - 1933 
Karar No. 23 ' • 

Esas No. 1/552 , , ' " . . . . . . • " ' 
Yüksek Reisliğe 

Maliye ve İktisat vekâletlerinee hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetinin 4 - XI - 1933 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı tekarrür eden(mevduatı koruma) kanunu lâyihası encümeni
mize havale edilmiş olmakla Maliye ve İktisat vekili Beylerin huzurlarile tetkik ve müzakere 
olundu: 

Lâyihanın tanzim ve Meclise şevkine saik olan esbap Hükümetin esbabı mucibesinde de mufas-
salan zikredildiği veçhile şimdiye kadar memleketimizde mevduat kabul eden müesseselerin tica
ret kanununun umumî hükümleri haricinde bir murakabeye tâbi olmamasından, halbuki memle
kette teşvik neticesi bankalara yatırılan tasarruf mevduatının on sene içinde üç misline baliğ ol
duğu anlaşılmakta ve bu tasarruf eshabının ise ekseriyeti tüccar olmayan halk sınıfını teşkil et
tiği cihetle bunların muamelede bulundukları müesseselerin bir tüccar gibi tetkik ve murakabe 
kudretinden uzak olmaları hasebile Hükümetin adeta birer âmme müessesesi haline gelen bu gibi 
kredi müesseselerini diğer muasır memleketlerde olduğu gibi bir takım teknik kuyut ve şerait 
altında murakabe ve teftişe tâbi tutması fikirinden doğmuş olup encümenimiz de bu esası haklı 
ve muvafık bulmuştur. Evvel emirde encümenimiz lâyiha hakkında memleketimizde mevcut ban
kaların mütalealarını almayı faydalı bulmuştur. Bankalardan gelen cevabın tetkikinde serdedilen 
mütalea ile lâyiha arasında teferruata ait bir iki nokta istisna edilmek şartile maddelerin ihtiva 
ettiği umumî hükümler noktasından mühim bir fark görmemiş, bununla beraber encümenimiz bu 
mütaleadan kabule şayan olanları taallûku olan maddelerde Maliye vekili Beyin de muvafakatile 
nazarı dikkate almıştır. Lâyihanın birinci maddesi Türkiyede faaliyette bulunan yerli ve ecnebi 
bankalarının bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki ay zarfında Maliye vekâletine madde
nin tayin ettiği eşkâl dahilinde bir beyanname vermeleri mecburiyetini koymakta ve son fıkra-
sile de bu beyannamelerin tetkiki neticesi hakkı bankaların mevduat kabul edip edemeyeceğinin 
Maliye vekâleti tarafından kendilerine bildirileceğini ifade etmektedir. Maddenin umumî hüküm
leri encümenimiz tarafından kabul edilmiş olup ancak Türkiyede teşekkül eden bankalar ile ecnebi 
memleketlerde teşekkül edip Türkiyede şube açan bankalar hakkındaki hükümlerin ayn ayn 
maddelere ayrılmasını encümenimiz tatbikat noktasından daha faydalı bulmuş ve birinci madde
nin A, B, C, Ç, D fıkralarında yazılı hükümlerini iki madde halinde tesbit ve kabul etmiştir. 

Encümenimiz tarafından tanzim edilen ikinci maddenin (C) fıkrası Türkiyede şube açan ecnebi 
bankaların işbu şubelerine tahsis ettikleri sermayenin miktarına ait olup lâyihanın üçüncü mad
desinin son fıkrasında ise bu sermayenin Türk parasına tahvil edileceği hakkında bir hüküm 
mevcut olduğundan mezkûr hükmün bu madde nihayetine bir fıkra olarak ilâve edilmesini encümeni-



miz tertip ve münasebet noktasından daha muvafık bulmuştur. Lâyihanın ikinci maddesi hüküm 
itibarile aynen kabul edilmiş ancak maddedeki bir ay müddet az görülerek 45 güne çıkarılmıştır. 

Bankalardan hangilerinin mevduat kabul edip edemeyeceklerine dair Maliye vekâletinden ve
rilecek mezuniyete ait birinci maddenin son fıkrası hükmü bu mezuniyete takaddüm etmesi icap 
eden beyanname itası ve Türkiye haricinde teşekkül eden bankaların Türkiyedeki şubelerini tem
sil için gösterecekleri salâhiyeti haiz idare merkezlerinin bildirilmesinden sonra yapılması icap eden 
bir muamele olmakla mezkûr fıkranın dördüncü madde olarak tanzimini encümenimiz muvafık 
bulmuştur. 

Lâyihanın üçüncü maddesi mevduat kabul edebilecek bankaların muamele yaptıkları şehirlerin 
nüfuslarile mütenasip bulundurmaları icap eden sermaye hadlerine ait olup encümenimiz nüfus ile 
sermaye hadleri arasındaki nisbeti esas itibarile muvafık bulmuş ancak maddede bazı nokta
ların tavzihine lüzum görmüştür. Bu meyanda ( yerler ) kelimesini vazih görmediğinden bu
nu ( şehir ) olarak kabul etmiş ve bir şehirde müteaddit şubesi bulunan bankalar hakkında 
maddede bir sarahat göremediğinden bu noktayı da bir şehirde müteaddit şubesi olan ban
kaların bu şubelerini bu hadlerin hesabında bir şube addedilmek suretile kabul etmiştir. 
Maddenin son fıkrasındaki bankaların Türkiyedeki şubelerine tahsis edecekleri sermayelerini türk 
parasına tahvil edecekleri hakkındaki hüküm yukarıda da arzedildiği veçhile buradan çıkarılarak 
ikinci maddenin sonuna ilâve edilmiştir. Yine bu fıkradaki bilançolara ait hükümde lâyihanın 
bilançolardan bahis 13 üncü maddesindeki hükümler ile tevhit edilmiştir. Lâyihanın 4 üncü 
maddesi ihtiva ettiği hükümler itibarile aynen kabule şayan görülmüş ancak encümence mad 
denin daha vazıh yazılması teklif edilmekle bu teklif dairesinde tanzim ve yukanki tertibe gö
re 5 inci madde olarak tesbit edilmiştir. 

Lâyihanın 5 inci maddesi bankalarda mevcut mevduattan tasarruf mevduatile ticarî mevduatın 
yekdiğerinden tefrike ait olup encümenimiz tacirlerin şahsî mevduatile ticarethanelerine ait mavduat-
lannın ayrılmasını faydalı gördüğünden ticarî mevduatın tarifi sırasında bu mevduatın ticarethanele
re ait mevduat olduğunu tasriha lüzum görmüş ve maddeyi yedinci madde olarak kabul etmiştir. Lâyi
hanın altıncı maddesi bankaların tasarruf mevduatına karşılık olmak üzere kasalarında bulundu
racakları ihtiyatlara ait olup encümence maddede gösterilen nisbetler aynen kabul edilmiş ancak 
bu ihtiyatlardan merkez bankasına yatırılmak mecburiyeti tahmil edilen %20 lerin mevduatın 
miktarı daima değişeceğine nazaran merkez bankasile alâkadar bankalar arasında daimî bir kıy
met hareketi istilzam edeceğine göre merkez bankasının şubesi bulunmayan yerlerdeki bankalar 
için bu muamelenin masraflı bir külfet doğuracağını encümenimiz nazarı dikkate alarak maddeye 
ya merkez bankasına veya merkez bankasının göstereceği diğer bir bankaya yatırabilmek kaydinin 
ilâvesile bu bankalara bir kolaylık gösterilmesini muvafık bulmuş ve maddeyi bu suretle tadil 
ederek sekizinci madde olarak kabul etmiştir. 

Lâyihanın yedinci maddesi ihtiva ettiği hükümler muhafaza edilerek tavzih ve dokuzuncu mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 8,9 uncu maddeleri de ayni veçhile tavzih ve yukanki tertibe göre 10,11 inci mad
de olarak tesbit edilmiştir. 

Lâyihanın onuncu maddesi merkezleri ecnebi memleketlerde bulunan bankaların merkez mua
melâtından ileri gelen zararlarının Türkiyedeki şubelerine sari olamayacağına ait bir hükmü ihti
va eden madde olup encümenimiz bu madde üzerinde beynelmilel hukuk ve teamül ve tatbikatta 
beklenen fayda noktai nazarından uzun tetkik ve münakaşada bulunmuş ve bu bapta Hariciye 
hukuk müşavirliğinin mütaleasını almayı faydalı görmüştür. Bu maksatla madde Hariciye vekâ
leti hukuk müşavirlerinden Veli Beyefendinin huzurlarile müzakere edilmiştir. Veli Bey tarafın
dan serdedilen mütaleaya nazaran : 

Türkiyede şubesi bulunan bu gibi bankaların merkezleri zarara uğraya bileceği gibi aksine ola
rak buradaki şubelerin de Türk alacaklıların aleyhine olarak zarara uğramaları ihtimalini düşün
mek ve bu takdirde mukabele, bilmisli davet etmek suretile iflâsta vahdet kaidesini haleldar et
mek tehlikesi baş göstereceği, halbuki bu gün şube alacaklılarının merkezin tâbi olacağı umumî 
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masaya dahil olmasında beynelmilel mevzuat n o k t a n d a n bir mâni olmadığı merkezlerin bulunduk
ları mahkemelerden şube muamelâtını alâkadar eden bir nokta hakkında alacakları hükümlere 
gelince esasen bunlar mahkemelerimiz tarafından tatbik edileceği cihetle bu noktada mahkemeleri
mizin evvelemirde şube üzerinde hakkı taallûk eden tebaamızın hukukunu muhafaza edecekle
ri ahkâmı esasîyeden bulunmasına nazaran tatbikatta bir fayda temin etmeyerek bilâkis bazı na
hoş mukabele bilmisilleri davet etmek ihtimal: olan bu maddenin tayyı daha muvafık olacağı 
neticesine varılmış ve Maliye vekili Beyin de muvafakatile mezkûr madde tayyedilmiştîr. 

Lâyihanın 11 inci maddesi Türk kanunlarına te likan teşkil edilen br.:::kaların bu kanun mu
cibince tefrik mecburiyetinde oldukları ihtiyat akçesine ait olup encümenimiz maddedeki % 40 
in 50 ye çıkarılmasını muvafık bulmuş ve bu suretle maddeyi tadil ederek 12 inci madde olarak 
kabul etmiştir. 

Lâyihanın 13 üncü maddesi hüküm itibariie ayaen kabul edilmiş, arc.ık kredi mevzuu dahilin
de çok mühim bir mevkii olan ticari eşya üzerinde yapılacak muamelenin dr.eıesiııi tayinde mad
dede sarih bir hüküm göremediğinden bu noktanın vazıhan tayininde ener.n:rimiz fayda görmüş, 
cereyan eden müzakere neticesinde bunlarm da maddenin ikinci fıkrası m-yanına ithalini muva
fık bularak bu yolda maddeyi tadil ve on üçüncü madde olarak kabul etmiştir. 

Lâyihanın on üçüncü maddesi bankaların bu kr.nun mucibince tayin edilecek formül ve eşkâl 
dahilinde neşredecekleri hesap hulâsaları Maliye vekâletine gönderecekleri musaddak blânçolarıa 
sureti tanzim ve zamanı tevdiine ait hükümleri ihtiva etmekte olup encümenimiz tarafından esas 
itibariie aynen kabul edilmiş, ancak bu blânçolarm Türk para ima göre tanzim edileceği hakkın
daki lâyihanın 3 üncü maddesinin son fıkrasındaki hüküm ile mezkûr blânçolarda mesul müdür
den başka baş muhasebecilerin de imzalarmm konması hakkında bir kayit konmasını muvafık bul
muş ve maddeyi bu esasa göre tavzih ve tanzim ederek: on dördüncü mac-ıdc olarak kabul etmiştir. 

Lâyihanın on dördüncü maddesi tasarrufu teı-dk mafoadile bu nevi mevduatın bin liraya ka
dar olan kısmının haczedilenıemesi hakkında bir hükmü ihtiva etmektedir. Ancak encümenimiz 
muhtelif bankaların tasarruf mevduatı rneyanmda bir şahsa ait ınehnUMn yekûnu bin lirayı te
cavüz edebileceğini düşünmüş bu takdirde ise kıfoıkatia teşvik kastile hacizden kurtarılması 
düşünülen bin liranın fevlana çıkılmak ihtimaline binaen tasarrufu teşvik kadar mühim o1 an ala
caklıların hukukunu halelden kurtarmak endişesile bu hüküm (bir şahsm bir veya müteaddit ban
kada mevcut tasarruf mevduatı yekûnunda bin İh aya kadar olan tevdiatı kabili haciz değildir ) 
şeklinde tadil ve tavzih edilerek madde on beşinci madde olarak tanzim ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın on beşinci maddesi Türk kanunlarına tevfikan teşkil edilecek bankaların teşekkül 
tarzlarına ait olup aynen kabul edilmiş, ancak maddenin istisna fıkrası meyanına hususî kanun
lar ile teşkil* edilen bankaların da ilâvesine lüzum görülerek bu tadilât dairesinde madde on altıncı 
madde olarak tanzim edilmiştir. 

Lâyihanın on altıncı maddesinin birinci fıkrası bu kanun mucibince tevdiat kabulüne mezun 
olanlardan maada hiç bir fert ve müessesenin tevdiat kabul edemeyeceği hakkında bir hükmü ih
tiva etmekte olup bunlardan kredi müesseseleri hakkında endişeyi mucip bir nokta yok ise de 
bilhassa kredi müesseseleri haricinde kalan ferdi ve hükmî şahısların işlerinin tedviri hususunda 
yapacakları istikrazlar veya bunlar nezdine yediemin curetile akraba ve dostları tarafından bı
rakılacak mevduat ve emanattan dolayı Maliye ile aralarında ihtilâf noktaları çıkmasını düşün
müş bu maksat ile tevdiatın tarif edilmesinde fayda mülâhaza etmiş ise de yaptığı uzun tetkikat 
neticesinde maksadı temin için mülâhaza edilen iltibas ve mahzurları bertaraf edecek tam bir ta
rif bulamamıştır. Buna mukabil yukarıda izah edilen ve bu kanunun hedefi olan mevduat haricin
deki halleri müstesna tutabilmek için kanunun menettiği tevdiat kabulü keyfiyetinin itiyat ha
line gelmiş bir meslek olmasının tasrih edilmesile iktifa edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası ise resmî ve hususî müesseselerin kendi memurlarına münhasır teş
kil edecekleri tasarruf sandıklarına ait ahkâmı ihtiva etmekte olup encümenimiz fıkrayı kabul etmiş 
ancak bundan evvel neşredilen tasarruf sandıklarına ait kanun hükümlerinin mahfuz bulunduğuna 
ve bu gibi sandıkların kendi statülerine göre muamele yapabileceklerine ve sıhhî yardım maksadile 



yapılan mevduatın da bu meyana ithal edilmesine karar vermiş ve maddeyi bu kayitler ile tadil ve 
on yedinci madde olarak kabul etmiştir. 

Lâyihanın on yedinci maddesi Cumhuriyet merkez bankasının muamele ve murakabesinin kendi 
kanununa göre cereyan edeceği hakkında istisnaî bir hükmü ifade etmekte olup encümenimizce 
aynen kabul edilmiş ancak hükümlerin tertibine göre maddenin sonuna alınması daha muvafık gö
rülmüştür. 

Lâyihanın on sekizinci maddesi müessesat ile matlubat sahipleri arasındaki münasebata ve bu 
matlubatın son vaziyetine göre on sene aranılmayan kısımları hakkında yapılacak muameleye 
dair ahkâmı ihtiva etmekte olup encümenimiz maddenin umumî hükümleri meyanına bankaların 
matlubat sahiplerine her sene başı bir hulâsai hesabiye göndermek mecburiyetinin konmasına 
ve bu madde mucibince Maliye vekâletine tevdi mecburiyeti vazedilen matlubatın ( Maliye ve
kâleti emrine Merkez bankasına yatırılmak ) şeklini de tadiline ve bunların sahip ve varisle
rinin tahkik ve adreslerine tebligatın Merkez bankası tarafından yapılmasının daha doğru ola
cağına göre bu kısmın o yolda yazılmasına karar vermiştir. 

Tasfiye edilen bankalarda bulunacak bu kabîl matlubat ile beraber tasfiye sırasında tevdi 
tarihlerine nazaran henüz on seneyi doldurmayan matlubattan sahipleri bulunup iade edileme
yen bir takım alacakların kalmak ihtimali encü nenmıizce varidi hatır olmuş, maddede ise bunla
ra ait bir hüküm mevcut olmadığından encümen bu gibi matlubatın da Merkez bankasına ve 
sahipleri namına yatırılmasını ve mezkûr banka tarafından bu matlubat hakkında da yukanki 
fıkrada yazılı hükümler dairesinde muamele yapılmasını faydalı görmüştür. 

Lâyihanın on dokuzuncu maddesi Cumhuriyet merkez bankasına tevdii icap eden yukanki 
maddede yazılı matlubatı vaktinde ihbar ve tevdi etmeyenler hakkında tatbik edilecek cezaî 
müeyyedelere dair olup encümenimizce aynen kabul edilmiş, ancak maddedeki ( Hazineye tes
viye ) ibaresi kabul edilen şekle tevfikan ( Merkez bankasına ) suretinde tadil edilmiştir. 

Lâyihanın yirmi birinci maddesi bu kanun hükümlerinin tatbikına nezaret vazifesile mükellef ye
minli muhasiplerin tarzı tayin ve evsaf ve şeraitinin ne suretle gösterileceği ve yirmi birinci maddesi 
bunların vazifelerini suiistimal halinde duçar o acaklan cezaları tayin eden hükümleri havvi olup 
encümenimiz yeminli muhasiplere ait olan bu iki maddenin bir madde olarak tevhidine ve hü
kümlerinin aynen kabulüne karar vermiştir. 

Ancak yeminli muhasiplerin tetkikat sırasında mevduat sahiplerinin isimlerini bir cetvel ile 
istememelerini bu hesapların mahrem kalmasını arzu eden mevduat sahiplerine karşı emniyet bah
şetmek noktasından faydalı gördüğünden maddeye bu şekilde bir fıkra ilâve etmiştir. 

Bundan maada yeminli muhasipler hakkında en yüksek bir ahlâkî müeyyede olarak düşünülen 
yemin ettirmek keyfiyettine encümenimiz büyük bir ehemmiye vermiş ve muhasip üzerinde yapacağı 
ruhî tesiri düşünerek yeminin İcra Vekilleri Heyeti huzurunda yapılmasını muvafık görmüştür. 

Lâyihanın yirmi ikinci maddesi bu kanun hükümlerine muhalif hareket veya bu kanunun ver
diği salâhiyetle istenilen malûmatı yeminli muhasiplere veya Maliye vekâletine vermekten imtina 
edenler hakkında tatbik edilecek cezaî müeyyedelere ait olup maddenin hükmü aynen kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın yirmi üçüncü maddesi banka müdür veya azalarının veya salâhiyettar memurlarının 
heyeti umumiyeden izin almadan yapamayacakları muamelelere ve bu takdirde duçar olacakları 
cezalara ait olup esasen bu bapta ticaret kanununda da hususî hükümler ve malî mesuliyetler 
mevcut ise de burada cezaî müeyyedeye raptında Hükümetçe fayda mülâhaza edildiğinden encüme
nimiz de kabulünde bir mahzur görmemiş ve maddenin hükmünü aynen kabul etmiştir. 

Lâyihanın son iki maddesi şekle ait maddeler olup birinci madde aynen, ikinci madde ise ye
minli muhasiplerin İcra Vekilleri huzurunda yemin edeceği şeklinde kabul edilen kayde tevfikan 
kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur şeklinde tadil ile kabul edilmiştir. 

Bu esaslar dahilinde tadilen hazırlanmış olan kanun lâyihası havalesi mucibince ait olduğu encü-
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menlere havale buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

İktisat E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Edirne ^. Karahisar A. Karahisar A ide t tin İzmir Ragıp Bolu 
Hakir İsmail Akosmanzade İzzet M. Sadettin Şükrü 

Aza Aza 
Emin M. Yaşar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 11 - V - HJ33 

Karar No. 23 
Ksas No. l/n»:> " , . . ; , : . . 

Yüksek Reisliğe 

Maliye ve İktisat vekâletlerince hazırlanıp Başvekâletin 11 - III -1933 tarih ve 6/609 numaralı 
tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen mevduatı koruma kanunu lâyihası Adliye encümenine hava
le edilmekle İktisat encümeninin lâyihadaki tadilâtile esbabı mucibe mazbatası birlikte olarak Mali
ye vekili Abdülhalik Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarrufun memlekette muhtelif cihetlerden temin edeceği faydalar izahtan müstağni bir haki
kat olup, bunun inkişafı için halk arasında tasarrufu teşvik edici kolaylıklar gösterilmesi lüzumu 
kadar tasarruf mevduatının sahiplerine karşı en yüksek emniyet telkin edecek müesseseler tarafın
dan kabul olunabilmesi ve bunun için de bu kabil teşekküllerin ciddî şerait ve inzibata bağlanması 
ve muamelelerinin Hükümetçe sıkı murakabe altında bulundurulması zımnında kanunî hükümler 
konulmasını icap edeceği müsellem bulunmakla bu hususları istihdaf eden kanun lâyihasının mu-
sip olduğuna encümenimiz de kani olmuş ve buna dair esbabı mucibe lâyihasile vekil beyin şifahî 
izahlarında serdedilmiş olan noktai nazarları tasvip ederek lâyihayı esas itibarile kabule şayan 
görmüştür. 

Lâyihada tasarrufu koruma hakkında tasarruf mevduatı kabul edecek bankaların ödenmiş ser-
mayelerile ihtiyat akçeleri mecmuunun çalışacakları yerler nüfusuna göre kabul olunan bir nisbet 
üzerinden miktarlarını tesbit, mevduatın ashabına karşı imtiyazlı bir teminat olmak üzere bankaların 
kabul edecekleri tevdiatın yine bir nisbet dahilinde bir kısmının kasalarında hıfzı ve bir kısmının 
Cumhuriyet merkez bankasına teslim etmeleri ve sermayelerine göre kabul edecekleri mevduatın en 
yüksek haddi hakkında hükümleri ihtiva ettiği gibi gerek mevduatın kabulü ve gerek bankacılık 
muamelesi yapabileceklerin mutlak olarak anonim ve limitet veya sermayesi eshama münkasem 
komandit şirketi olması mecburiyeti ve yabancı memleketlerde müesses olup Türkiyede iş görecek 
bankaların memleketimizde tahsis ettikleri sermayenin Türk parasına çevrilerek miktarını beyan
name ile bildirmeleri ve Hükümetçe banka işlerinin murakabeye tâbi olması ve bunun için mura-
kıpler tayini gibi umumî surette bankalar hakkında esaslar da bulunmaktadır. Şahsî bangerliği 
ortadan kaldıran bu hükümlerin de isabeti aşikâr olup tasarruf mevduatı kabulü hakkında mev
cut kayitler haricinde diğer bankacılığa mütedair muameleler için de ticaret âleminde banka 
müessesatının selâmet ve emniyet husule getirebilecek tedbirlerin nazarı itibara alınmış olması mu
vafık ve faydalı görülmüştür. 

Encümence lâyihada aşağıda sebepleri izah edilen bazı değişiklikler yapılmıştır: 
Lâyihanın birden sekizinciye kadar olan maddeleri İktisat encümeninin tanzim ettiği şekilde 

aynen kabul olunmuştur. 
Bu maddelerden beşinci maddede tasarruf mevduatı kabul edecek bankaların çalıştıkları yerle-
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rin nüfusu elli binden aşağı ise sermaye ve ihtiyat akçaları yekûnunun da elli bin liraya tenzili tek
lifi ekseriyete iktiran etmemiştir. 

Lâyihanın 6 inci maddesinde halen tasarruf mevduatı kabul etmekte olan ve bu lâyihanın ka-
nuniyet kesbettikten sonra tevdiat kabul edemeyecek olan bankalardaki mevduatın sahipleri tara
fından evvelce tevdi ettikleri paralan maddede gösterilen müddet inkızasında almadığı halde as
habı namına bu bankaların mevduatı Cumhuriyet merkez bankasına tevdie mecbur olmaları hak
kındaki hüküm, encümence münakaşa edilmiş ve evvelce mevduat sahibi tarafından kanunî mem-
nuiyet yokken her hangi bir bankaya emniyet ederek tevdi edilmiş olduktan sonra bu kanunla 
derpiş edilen mülâhazalarla vazedilen kayitlerle de amme menfaati noktasından hükümler konarak 
halkın ikaz olunmasına rağmen eski mevduatını almayan şahsın bu hareketine karşı eski mev
duatı o bankanın Cumhuriyet merkez bankasına tevdie mecbur kılınması halkın tasarruf hürri
yetleri üzerinde fuzulî bir müdahale mahiyetinde olmakla bu hükmün maddeden tayyi hakkın
daki azadan altı azanın dermeyan eyledikleri teklif, bu lâyihanın tanzimine saik olan mülâhaza
lara ve tasarruf mevduatım korumak maksadile kayitler konmasına göre bundan böyle tasarruf 
mevduatı kabul edemeyecek olan bankaların velev ashabı tarafından mevduat istirdat edilmese 
bile bankalarca bu işe tasfiye mahiyetinde olarak nihayet vermeleri muvafık olacağı mütaleasile 
ve yedi zatin ekseriyet reyile kabul edilmeyerek madde aynen ipka edilmiştir. 

Lâyihanın dokuzuncu maddesile tasarruf mevduatının bir nisbet dahilinde bankaların kasala
rında hıfzedilen ve Cumhuriyet merkez bankasına yatırılan kısmının mevduat sahiplerinin tevdi
atına karşı imtiyazlı bir teminat sayılması hükmü, maksadı daha vazih ifade etmek ve sair ka
nunlarla ihtilâta meydan vermemek maksadile encümen tarafından yeniden kaleme alınmıştır. 

Onuncu maddede kabul edilen mevduat miktarının sermaye ve ihtiyat akçesi miktarına göre 
en yukarı haddi olarak İktisat encümenince kabul edilen beş misil, sermaye ve ihtiyat parası 
beş yüz bin liradan aşağı olan bankalarda üç misle indirilmek suretile bir tadilât yapılmıştır. 

On beşinci maddedeki her şahsın bin liraya kadar mevduatının haczi caiz olmayacağı hük
mü muvafık görülmeyerek madde tayyedilmiştir. Her ne kadar 1711 numaralı kanunla tasarruf 
sandıkları hakkında bu yolda bir hüküm mevcut ise de o sandıkların teşekkül tarzına göre 
mevduat sahipleri hakkında kabul edilen ve teşvik mahiyetinde olan haczedilmemek istisnaiyeti-
nin umum bankalara teşmili melhuz faydadan daha fazla bir takım tezvire yol açarak hak sahip
lerinin alacaklarını istifadan mahrum edilmeleri gibi hallere meydan verebileceğinden bunlar da 
hukukî esasatımıza mugayir bulunduğundan bu kanunla da kabulü tecviz olunmamıştır. 

Türk kanunlarına göre teşkil edilmiş ve edilecek bankaların anonim veya limitet veya serma
yesi eshama ayrılmış komandit şirketlerine hasreden ve bu suretle fertlerin ve kollektif şirket
lerin banka işi yapamamalarını müeddi olan lâyihanın 16 ncı maddesi mucibince münakaşa edil
miştir. Maddeye aleyhtar olanlar, bankacılık kanunla tarif edilmediğinden tatbikatta bir poliçe keşi
desi veya kabulü gibi şeylerin de bankacılık sayılarak böyle bir muamele yapmış olan fertlere ve 
kollektif şirketlere Hükümetçe müdahale edilerek takibata uğratılmalan gibi hallere meydan 
vereceği beyan ve izah olunmussa da bankacılığın ne olduğu ilmî ve nazarî tariflere göre malûm 
bulunduğundan banka muamelâtını anlamakta güçlüğe tesadüf olunması mutasavver olmadığı 
gibi ticaret muamelesi meyanında çek ve poliça keşide ve kabulü gibi işlerin mutlak olarak ban
kacılık telâkki edilemeyeceğinden bu maddenin kanunun istihdaf ettiği maksada göre lüzumlu ol
duğuna ve ipkası muvafık bulunduğuna iki reye karşı ekseriyetle karar verilmiştir. 

Lâyihanın 18 inci maddesinde sahipleri tarafından aranılmayan emanet ve hesabı cari matlup
ların son muamele tarihinden itibaren on sene sonra Cumhuriyet merkez bankasına teslim edilmesi 
ve mezkûr bankaca da dört sene içinde aranılarak sahibi çıkmazsa Hükümete mal edilmesi hakkın
daki hükümde on sene müddetin beşe indirilmesi teklifi dörde karşı beş reyle kabul edilmemiş ve 
Cumhuriyet merkez bankasında dört sene kalması kaydindeki müddetin bir sene ve beş sene olması 
hakkındaki teklifler de ekseriyete iktiran etmeyerek madde İktisat encümeninin tasvibi veçhile 
aynen ipka edilmiştir. 

19 uncu maddedeki cezaî hüküm, yalnız para cezasile vaktinde Cumhuriyet merkez bankasına 
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teslim edilmeyen paranın bir misli tazminatla kanunî emri ifa etmeyen bankalardan hükmen alın
ması esasına göre yazılış şeklinde ufak bir değişiklik yapılmıştır. 

Bu kanunla konan hükümlerin teftiş ve murakabesi için tayin edilecek memurların unvanının 
(bankalar murakibi) olmasını encümen muvafık bulmuş ve maddede yeminli muhasipler tabirleri 
bu tadile göre değiştirilerek yazılmıştır. 

21 inci maddedeki cezaî hükümler cezalandırılacak fiil ve hareketlere göre âdil bir nisbet esasını 
muhafaza mülâhazasile tesbit edilmiştir. 

22 inci maddenin son fıkrası ayrı madde olarak yazılmıştır. 
Sebepleri izah edilen tadilâtla encümenimiz tarafından kabul edilen bu lâyiha havale mucibince 

Maliye encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınır. 

Adliye En. Reisi na. 
M. M. 

Salâhattiii 
Aza 

Trabzon ı 

M. M. 

Aza, 
(>n ak kale 

Raif Osman Niyazi 
Aza, 

Manisa 
Refik Sevk el 

Aza 
Halı kesir 

Vasfi 

Kâtip 
Yozgat 

A. Hamdi 
Aza 

Edirne 
/ / . Hayri 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Erzincan 

Abdülha/ı 

Aza 

S. Azmi 
Aza 

Kars 
Nazif 

Aza 
Antalya 
Numau 

Aza 
Kocaeli 

Ragıp 

Maliye encümeni mazbatası 

T. II. M. M. 
Mr ali\ıe encümeni 28-V-1933 
Karar No. 11 
Esas No. 1/552 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 11 - III -1933 tarih ve 6/609 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen 
mevduatı koruma kanunu lâyihası İktisat ve Adliye encümenlerince müzakereden sonra encüme
nimize havale olunmakla Maliye vekili Mustafa Abdülhalik Beyin huzurile tetkik ve müzakere 
olundu: 

Hükümet esbabı mucibe mazbatasile encümenlerin mazbatalarında da izah edildiği veçhile 
tasarruf mevduatını korumak ve halkın mahrumiyetler mukabilinde ayırdığı tasarruflarını emni
yet altına alarak millî refah ve millî terbiyenin mühim bir uzvu olan tasarruf hissini artırmak 
lüzumunu encümenimiz de tamamen tasvip etmiştir. 

Neşir vasıtaları fazla ve halkının iktisat bilgisi ileri olan bir kısım memleketlerde mevduatın 
korunması, bankaların her hafta çıkardıkları hali malî cetvellerile bizzat halka bırakılmıştır. 
Halk bu cetvelleri tetkik ederek mevduatının vaziyetini tesbit edebilir. Ancak bir kısım memle
ketlerde de mevduata mukabil muayyen bir paranın mutlaka banka kasalarında bulundurulma
sı şeklinde usuller konulduğu gibi hususî kanunlarla da tasarruf mevduatının sıkı bir Devlet mu
rakabesine tâbi tutulmuş ve bilhassa halkın tasarrufunu alacak müesseselerin bir çok kanunî eh
liyetleri haiz olması esası kabul edilmiştir. Memleketimizde de son cihetin tatbik edilerek kanun 
yolile mevduatın korunması yolundaki karar encümenimizce de tasvip edilerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Bankalarca mevduatı kabul etme salâhiyetinin ne suretle istihsal edileceğine dair hükmü ih
tiva eden birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeler İktisat encümeninin tadili veçhile aynen 
kabul edlmiştir. Lâyihanın beşinci maddesi mevduat kabulü için bankaların sermaye ve ihtiyat 
akçeleri yekûnunun ne olması lâzımgeleceğini tayin etmektedir. 
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Tasarruf mevduatı kabul edecek bankaların sermayelerinin, bulundukları şehrin nüfus mik-

tarile mütenasip olması esası encümenimizce de kabul edilmiştir. Ancak encümen ekseriyeti, 
hatların tayininde, bilhassa şubeleri çok iş sahaları geniş olan bir kısım bankaların faaliye
tini mümkün mertebe korumak istemiş ve bunu teminen 250 000 den fazla nüfuslu şehirlerde ta
sarruf mevduatı kabulü için bir milyon lira sermaye ve ihtiyat akçesi bulunmasına ve ondan 
aşağı hadlerin ise muhtelif nüfus miktarlarından her birine isabet eden lira miktarlarının % 50 
noksanile hesap edilmesine karar vermiştir. Adliye encnümeninde de münakaşa edilen bu cihetin 
ekseriyete iktiran edemediği mazbatasında görülmektedir. 

Encümen ekseriyeti hadlerin lâyihadaki şeklinde kabulü halinde, bir çok bankalarımızın bir
den uğrayacakları müşkül vaziyeti göz önüne almış ve bunun mevduat sahiplerini zararlandırarak 
memlekette tasarrufa karşı bir fikir uyandırması ihtimalini de düşünmüştür. Binaenaleyh ka
nunla konulan sermaye takyidatının ufak millî bankalarımızda tedricî bir toplanma ve birleşme 
ihtiyacı uyandıracağı tabiidir. Bu ihtiyacın idrak ve tatbiki için geçecek bir iki senelik za
man zarfında hâdiselerin vereceği kanaatle hadlerin artırılması mümkün görülmüş ve encümen 
ekseriyeti hadlerin son şekle ifrağını bu gün için tasarruf mevduatı sahiplerinin lehinde olarak 
mütalea etmiştir. 

Altıncı ve yedinci maddeler İktisat encümeninin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Sekizinci madde iki hükmü ihtiva etmektedir. 
Birinci hüküm bankaların aldıkları mevduatın cinslerine göre kasalarında ne miktar para bu

lunduracaklarına dairdir. 
İkinci hüküm ise kasalarında bulunduracakları mecburî miktarın % 20 si nisbetinde bir para 

veya eshamın merkez bankasına mevduat sahiplerine karşılık olarak verdiğine dairdir. Birinci 
hüküm encümenimizce ayni hadler dahilinde kabul edilmiştir. Ancak ikinci hükümle konulan 
esas; encümenimizce mevduat sahiplerini tatmin eder mahiyette görülmemiştir. Bu miktarlar mev
duatın ancak % 6 sini, dördünü ve hatta ikisini teşkil etmektedir. Bu kadar cüzî bir miktarın 
Merkez bankasına yatırılması mevduat sahiplerinde teminatın azlığına rağmen teyakkuz hissini azal
tacaktır. , 

Bankalarda mevduatın miktarı daima değişir. Bunun nevilerine göre hadlerinin muhtelif yüzde
lerini her üç ayda bir hesaplamak ve merkez bankasına yatırmakla ayrıca bir külfettir. 

Bu miktarın yatırılmasında tasarruf mevduatı sahiplerinin rehin hükmünde mümtaz bir kar
şılığa malik olmaları mülâhaza olunabilirdi. Halbuki 9 uncu maddem sekizinci maddede nevilere göre 
tayin edilen hadler dahilinde bankaların mevduata karşılık olarak kasalarında bulunduracakları 
nakti; tasarruf tevdiatına mümtaz bir karşılık tutmaktadır. 

Binaenaleyh bu hüküm sekizinci maddenin son fıkrasile kastedilen mümtaziyeti % 80 fazla-
sile temin ettiğine göre mezkûr fıkranın encümenimizce tayyine karar verilmiştir. 

Dokuzuncu madde tasarruf mevduatı sahiplerinin % 30 a kadar alacaklarını, bankanın di
ğer alacaklılarına karşı imtiyazlı alacak hükmüne koymaktadır. Bir bankaya kazanç kastile ya
tırılmış paralar arasında bir ayrılık yapmak hüsnü niyet sahibi alacaklılar arasında fark gözet
mek varit görülemez. Ancak tasarruf mevduatı sahipleri ticarî mevduat sahipleri gibi banka ile 
yakından alâkadar olamazlar ve onu murakabe edemezler. Bu kabîl tasarruf sahiplerinin çoğu 
bu murakabe kudretinden mahrum kimselerdir. Maişetlerini darlaştırmak suretile ileride muhtaç 
olacakları cüzî miktarı azar azar biriktiren geniş bir halk tabakasının hukukunu sıyanet nok
tasından maddenin bir kelime ilâvesile aynen ipkası ekseriyetle kabul olundu. 

Kanunun diğer maddeleri Adliye encümeninin tadili veçhile aynen kabul edilmiş ancak 23 
üncü madde ifadedeki vuzuh itibarile İktisat encümeninin 23 üncü maddesi olarak kabul edil
miştir. 

Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır. 

Maliye E. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Ispaııta İzmir Diyarbekir Manisa 

M. Şeref İhsan Kemal Turan Kâmil Zülfü Tahir 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mevduatı koruma kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Türkiyede faaliyette bulunan 
yerli ve ecnebi bankalar bu kanunun neşri tari
hinden ve bu tarihten sonra faaliyete geçecek 
olanlar teşekküllerinden itibaren iki ay zarfında 
Maliye vekâletine birer beyanname vereceklerdir. 
Bu beyannamelerde: 

A - Balkanın unvan ve teessüs tarihi (Ecne
bi memleketlerde teessüs edip Türkiyede şubesi 
bulunan bankalar yalnız Türkiye dahilindeki şu
belerinin açılması tarihini göstereceklerdir. ) 

B - Türkiye dahil ve haricindeki merkez ve 
şubelerinin bulunduğu mahallerin İsimleri (Ecne
bi bankalar yalnız merkezlerde Türkiye dahilin
deki şubelerini bildireceklerdir.) 

C - Tediye edilmiş veya edilmemiş sermayele
rde, varsa muhtelif nevi ihtiyat; akçelerinin son 
blânçoya nazaran miktarları (Ecnebi, bankalar bu 
kanun mucibince Türkiycye tahsis edecekleri ser
maye miktarını göstereceklerdir.) 

1) - İştigal ettikleri muamelelerin nevileri ya
zılacak ve bunlara bankanın teşekkülüne müteal
lik evrak ve vesikaların asılları veya musaddak 
suretleri ve evvelce müesses bankalar için son 
blâtıeo suretleri raptedilecektir. 

Bu beyannamelere nazaran Maliye vekaleti iş
bu kanunun hükümlerine tevfikan bu bankaların 
mevduat kabulüne salâhiyettar olup olmadığını 
tasrih ederek nihayet bir ay zarfında alâkadar
lara tebliğ edecektir. 

MADDE 2 — Ecnebi bankalar memleketi
mizde bulunan şubelerinden birini bu şubelerin 
heyeti umumiyesini temsile mezun ve salâhiyettar 
idare merkezi olmak üzere tayin edecekler ve bu 
şubenin bulunduğu mahalli bu kanunun neşri ta
rihinden itibaren bir ay zarfında Maliye vekâle
tine bild ireeekl erdir. 

İKTISAT ENCÜMENININ TADIL! 

Mevduatı koruma kanunu 

MADDE 1 — Türk kanunlarına tevfikan te
şekkül etmiş olup dyevnı faaliyette bul un inak ta 
olan bankalar ibu kanunun neşri tarihinden ve bun
dan sonra teşekkül edip faaliyete ıgeçecek olan 
bankalar teşekküllerinden itibaren iki ay zarfında 
Maliye vekâlet ne birer beyanname vermeğe mec
burdurlar. Bu beyannamelerde: 

A) Bankanın unvan ve tesis tarihi, 
B) Türkiyede ve ecnebi memleketlerdeki mer

kez ve şubelerinin bulundukları mahallerin isim
leri, 

O) Sermayeleri miktarile bunun ne kadarının 
tediye edilmiş ve ne miktarının henüz tediye edil
in em iş bul unduğu, 

O) Muhtelif nevi ihtiyat akçalarının miktar
ları, 

D) İştigal, ettikleri muamele nevileri gösterilir. 
Ayrıca beyannamelere bankanın teşekkülüne 

ait vesaik sureti nıusaddakalarr ile son blânçoları 
rapl olunur. 

MADDE 2 — Ecnebi memleketlerde teşekkül 
etmiş olup Türkiyede şube açmak suretile faali
yette bulunan veya bundan sonra Türkiyede şube 
açarak faaliyete geçecek olan bankalarda birinci 
madde hükmüne tabidirler. 

Bunlar tarafından verilecek beyannamelerde: 
A) Bankanın unvanı ve hangi memleket kanu

nuna göre teşekkül ettiği ve merkezinin bulundu
ğu mahal, 

B) Türkiye dahilinde açtıkları şubelerin bu
lundukları mahal ve bunların açılma tarihi, 

(..•) Türkiyedeki şubelerine bu kanun muci
bince ıtahsis ettikleri sermaye miktarları, 

O) İştigal ettikleri muamele nevileri gösterilir 
ve şubelerinin açılmasına müteallik vesaikin mıı-
sadak suretleri beyannamelere raptolunur. 

Bu bankaların (O) fıkrası mucibince Türkiye
de şubelerine tahsis ettikleri sermayenin Türk 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Mevduatı koruma kanunu lâyihası 

MADDE 1 — İktisat encümeninin tadili 
aynen. 

MADDE 2 
aynen. 

iktisat encümeninin tadili 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Mevduatı koruma kanunu lâyihası 

MADDE 1 — İktisat encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 2 
aynen 

İktisat encümeninin tadili 



MADDE 3 — Tevdiat kabul edebilmek için 
Türk kanunlarına tevfikan tesis edilmiş banka
ların tahsil edilmiş sermayelerinin ve ecnebi ban
kaların memleketimize tahsis ettikleri sermaye 
miktarlarının ilk tesis masarifi ihariç olarak: 

Nüfusu 250 000 den fazla olan yerlerde en az 
(1 000 000) lira, 

Nüfusu 100 000 den fazla (250 000) ne kadar 
olan yerlerde en az (500 000) lira, 

Nüfusu 50 000 den fazla 100 000 ne kadar olan 
yerlerde 250 000 lira, 

Nüfusu 50 000 den aşağı ol adi yerlerde 
(100 000) lira olması şarttır. 

Türkiyede muhtelif şubeleri bulunan banka
lar için yukarıdaki hadler merkez ve şubelerinin 
bulunduğu mahallerin nüfusu mecmuuna göre 
hesap ve tesbit edilir. 

Ecnebi 'bankalar Türkiyedeki şube
lerine tahsis ettikleri sermayeyi Türk parasına 
tahvil ve blânçolarmı bu esas dahilinde tanzim 
edeceklerdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun neşri tarihinde 
tahsil olunmuş veya Türkiyeye tahsis ediimiş 
sermayeleri üçüncü maddede muayyen hadlere 
baliğ olmayan bankalardan sermayelerini kanunî 
(hadlere iblâğ için esas mukavelelerini tadil za
ruretinde bulunanlar bir sene ve bulunmayanlar 
altı ay zarfında sermayelerini kanunî hadlere ib
lâğ etmeğe ve aksi takdirde mevduattan vadesiz
leri derhal ve ihbara tâbi olanları bu müddetin 
inkızasmda ihbar edilmiş addedilerek muayyen 
ihbar müddetinin hitamında ve vadeleri de mu
ayyen vadelerinin hululünde sahiplerine iade et
meğe mecburdur. 

Her ne sebeple olursa olsun sahiplerine iade 
edilmeyen mevduat; iadesi lâzımgeldiği tarih* 
ten itibaren iki ay içinde sahipleri namına Merkez 
bankasına devrolunur. 

MADDE 5 — Tevdiat kabulüne mezun her 
banka hesaplarında ticarî mevduatla tasarruf 
mevduatını tefrik etmeğe mecburdur. 

Alelûmum Devlet ve Devlet müessesatile ım> 
nafii umumiyeye hadim müesseselerin ve tacirle-
ıin tevdiatı ticarî mevduat ve bunların gayrisinin 
tasarrufatı da tasarruf mevduatı addolunur. 

parasına tahvil edilmiş olması lâzımdır. 

MADDE 3 — İkinci maddede yazılı bankalar
dan elyevm Türkiyede müteaddit şubesi hali fa
aliyette bulunanlar bu kanunun neşri tarihinden 
ve bundan sonra müteaddit şube açmak suretile 
faaliyette bulunacaklar ikinci şubelerini açtıkla
rı tariHten itibaren 45 gün zarfında Maliye ve
kâletine ayrıca bir beyanname vermek suretile 
Türkiye dahilinde bulunan şubelerinden birini 
bütün şubelerini temsile mezun ve salâhiyettar 
idare merkezi olmak üzere tayine mecburdurlar. 

MADDE 4 — Birinci ve ikinci maddeler mu
cibince verilecek beyannameler üzerine Maliye ve
kâleti bu kanun hükümlerine tevfikan her ban
kanın mevduat kabulüne salâhiyettar olup olma
dığını tayin ve beyannamelerin tevdii tarihinden 
itibaren bir ay zarfında keyfiyeti kendilerine 
tebliğ eder. 

MADDE 5 — Mevduat kabul edebilmek için 
Türk kanunlarına tevfikan teşekkül eden banka
ların tediye edilmiş sermayelerile bilûmum 
ihtiyat akçeleri baliğinin ve ecnebi memleketler
de teşekkül edip Türkiyede şube açmak suretile 
faaliyette bulunan bankaların Türkiyedeki şube
lerine tahsis edilmiş sermaye miktarlarının ilk tesis 
masarifi hariç «lmak üzere nüfusu iki yüz elli 
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MADDE 3 
aynen. 

— iktisat encümeninin tadili 

MADDE 4 — İktisat encümeninin tadili 
aynen. 

MADDE 5 
aynen. 

İktisat encümeninin tadili 

MADDE 3 
aynen 

— İktisat encümeninin tadili 

MADDE 4 — iktisat encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 5 — Mevduat kabul edebilmek için 
Türk kanunlarına tevfikan teşekkül eden banka
ların tediye edilmiş sermayelerile bilûmum ih

tiyat akçeleri 'baliğinin ve ecnebi memleketlerde 
teşekkül «dap TünMyede sulbe açmak suretile 
faaliyette bulunan bankaların TürMyedeki şu
belerine tahsis edilmiş sermaye miktarlarının ilk 
tesis masarifi hariç olmak üzere nüfusu iki yüz 
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MADDE 6 — Bankalar vadesiz vadeli ve ihba
ra tâbi tasarruf mevduatının karşılığını teşkil et
mek üzere aşağıda gösterilen nisbetler dairesinde 
kasalarında ihtiyat bulundurmağa mecburdurlar. 

A - Vadesiz veya en çok bir ay vadeli veya 
bir ay evvel ihbara tâbi mevduatın % 30 u, 

B - Bir aydan ziyade ve bir seneden az vade
li veya bu müddetle ihbara tâbi mevduatın % 20 
si, 

C - Bir sene ve daha ziyade vadeli veya bu 
müddetle ihbara tâbi mevduatın % 10 u; 

Tasarruf mevduatının yukarıki nisbetler dai
resinde karşılığını teşkil eden ihtiyat akçesinin 
% 20 si alâkadar banka tarafından ya nakden 
veya borsa rayici ile Devlet tahvilâtı veya serma
yesi Türk lirasile ifade edilip borsada kote edilen 
esham ve tahvilât olarak Merkez bankasına ya
tırılır. 

Merkez bankasına yatırılacak miktar için 1 kâ
nunusani, 1 nisan, 1 temmuz, 1 teşrinievvel ta
rihlerine müdevver bakiyeler esas ittihaz edilir. 

MADDE 7 — Tasarruf mevduatının altıncı 
maddede yazılı nispetler dairesindeki karşılıkları 
tasarruf mevduatı eshabı namına ve her tevdiat 
karşılığı vadelerine göre nisbet ve hesap edilmek 
şartile imtiyazlı olarak tahsil edilmiş addolunur. 

binden fazla olan şehirlerde en az bir milyon lira, 
nüfusu yüz binden fazla ve 250 000 den aşağı 
olan yerlerde en az 500 000 lira. 

Nüfusu 50 000 den fazla ve 100 000 den aşağı 
yerlerde en az 250 000 lira. 

Nüfusu 50 000 den aşağı olan yerlerde en az 
100 000 lira olması şarttır. 

Bir şehirde mevcut müteaddit şubeler bu 
hadlerin hesabında bir şube itibar olunur. Muh
telif şehirlerde şubeleri mevcut bankalar için bu 
madde mucibince aranacak sermaye 'haddi mer
kez ve şubelerinin bulundukları şehirlere ait had
ler ayrı ayrı hesap ve cemediluıek suretile tesbit 
olunur, 

MADDE 6 -— Bu kanunun neşri tarihinde 
tediye edilmiş veya Türkiyeye tahsis olunmuş 
sermayeleri 'beşinci maddede muayyen hadlere ba
liğ olmayan bankalardan sermayelerini artırma
ğa teşebbüs edeceklerini beyannamelerile bir
likte Maliye vekâletine bildirenler altı ay ve ser
mayelerini tezyit için esas mukavelenamelerini 
tadil zaruretinde oldukları takdirde bir sene 
müddet verilir ve ıbu müddet zarfında mevduat 
kabul edebilmek salâhiyetleri devam eder. Ser
mayeleri muayyen hadlere baliğ olmamakla bera
ber artırmak teşebbüsünde bulunacaklarını bil
dirmemiş bulunan bankalarla kanunun neşri 
tarihinden itibaren üç ay nihayetinde sermaye
lerini artırmağa teşebbüs edeceklerini bildire
rek müddet almış oldukları halde yukarıki fıkra 
mucibince sermayelerini arttırmamış olanlar 
müddetlerinin inkızasında ellerindeki mevdu
attan vadesizleri derhal ve ihbara tâbi olanları 
mezkûr tarihlerde ihbar edilmiş addedilerek mu
ayyen ihbar müddetinin hitamında ve vadelileri 
de muayyen vadelerinin hululünde sahiplerine 
iadeye mecburdurlar. Her ne suretle olursa ol
sun bu mevduattan sahiplerine iade edilemeyen
ler iadesi lâzrmgeldiği tarihten itibaren iki ay 
içinde bankalar tarafından sahipleri namına 
Cumhuriyet merkez bankasına devrolunur. 

MADDE 7 — Mevduat kabulüne mezun her 
bankalar hesaplarında, ticarî mevduatla tasar
ruf mevduatını ayırmağa mecburdurlar. Alelû-
mum Devlet ve Devlet müessesatı ile idarei hu
susiye ve belediyelerin ve bunlara ait müesse
selerle menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin ve 
alelitlak banka ve şirketlerle ticarethanelere ait 
olmak üzere tacirlerin mevduatı ticarî mevduat 
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MADDE 6 — iktisat encümeninin tadili 
aynen. 

elli binden fazla olan şehirlerde en az bir mil
yon lira, nüfusu yüz binden fazla ve 250 000 
den aşağı olan yerlerde en aız 500 000 lira, 

Nüfusu 50 000 den fazla ve 100 000 den aşa
ğı yerlerde en az 125 000 lira, 

Nüfusu 50 000 den aşağı olan yerlerden en az 
50 000 lira olması şarttır. 

Bir şehirde mevcut müteaddit şubeler bu hal
lerin hesabında bir şube itibar olunur. Muhtelif 
şehirlerde şubeleri mevcut 'bankalar içi» bu 
madde mucibince aranacak sermaye haddi mer
kez ve şubelerinin bulundukları şehirlere ait 
•hadler ayrı ayrı hesap ve cemedilmek suretüe tes-
bit olunur. 

MADDE 6 — iktisat encümeninHi tadili 
aynen 'K 

MADDE 7 — İktisat encümeninin tadili 
aynen. 

MADDE 7 
aynen 

— İktisat eneümeninin tadili 
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MADDE 8 — Bir bankanın kabul edebileceği 
tasarruf mevduatı yekûnu tahsil veya Türkiyeye 
tahsis edilmiş sermaye ile ihtiyat akçeleri bali
ğinin beş meslini tecavüz edemez. 

Ziraat bankasile İstanbul emniyet sandığının 
kabul edecekleri tasarruf mevduatı yekûnu bu 
iki müessesenin sermaye ve ihtiyat akçeleri ye
kûnuna nazaran tesbit olunur. 

MADDE 9 — Türk kanunlarına tevfikan 
teşkil edilmiş ve edilecek olan bankalar Maliye 
vekâletinin tesbit ve müsaade edebileceği nisbeti 
tecavüz etmemek kaydile sermayelerinin bic kıs
mını ecnebi memleketlerde istimal edebilirler. 

Bu müsaade her muamele için münferiden 
verilebileceği gibi icabına göre her banka için 
muayyen hadlere kadar umumî bir şekilde de veri
lebilir. 

Bu bankalardan bu kanunun neşri tarihine 
kadar ecnebi memleketlerde şube kuşat etmiş 
olanların hariçteki şubelerine tahsis ettikleri ser
mayeden mezkûr şubelerde bırakabilecekleri 
miktar Maliye vekâletile alâkadar bankalar ara
sında tesbit olunur. 

Ecnebi memleketlerde teessüs eden bankalar 
Türkiyeye talhsis ettiği sermayeyi ve alelûmum 
bankalar elde ettikleri mevduatı ecnebi memle
ketlerde plasman ve tevdiat suretile istimal ede-

ve bunlardan maadasının mevduatı da tasarruf 
mevduatı sayılır . 

MADDE 8 — Bankalar vadeli vadesiz ve ih
bara tâbi tasarruf mevduatının karşılığını teş
kil etmek üzere aşağıda gösterilen mabetler dai
resinde kasalarında karşılık ihtiyat bulundur
mağa mecburdurlar: 

A) Vadesiz veya en çok bir ay vadeli veya 
bir ay evvel ihbara tâbi mevduat için % 30, 

B) Bir aydan ziyade veya bir seneden az va
deli veya bu müddetle ihbara tâbi mevduat için 
% 2 0 , 

O) Bir sene ve daha ziyade vadeli veya bu 
müddetle ihbara tâbi mevduat için % 10, 

Tasarruf mevduatının yukarıki nisbetler dai
resinde karşılığını teşkil eden ihtiyat akçasının 
% 20 si alâkadar banka tarafından ya nakten ve
ya borsa rayici ile Devlet tahvilâtı veya Devle
tin kefaletini haiz tahvilât veya sermayesi Türk 
lirası ile ifade edilip borsada kote edilen Türk es
ham ve tahvilâtı olarak Cumhuriyet merkez ban
kasına yatırılır. Cumhuriyet merkez bankasının 
şubesi bulunmayan yerlerde % 20 lerin diğer 
hangi bankaya yatırılacağını Cumhuriyet merkez 
bankası tayin eder. Cumhuriyet merkez ban
kasına yatırılacak miktarlar için kânunusani, 
nisan, temmuz ve teşrinievvel ayları iptidasına 
müdevver bakiyeler esas tutulur. 

MADDE 9 — Sekizinci maddede yazılı nis
betler dairesindeki karşılıklar tasarruf mevdu
atı sahiplerinin imtiyazlı olarak alacağını teşkil 
eder ve bütün bu mevduat için mevcut karşılık 
her birinin tâbi olduğu nisbet ve vade sırasına 
göre hesap ve tesviye olunur. 
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MADDE 8 
aynen. 

İktisat encümeninin tadili 

MADDE 9 — Her tevdiatın sekizinci mad
deye göre bankaca mahfuz tutulacak yüzdeleri 
o tevdiatın imtiyazlı karşılığı olup bankanın di
ğer alacaklıları tarafından bu karşılık haczedi
lemez. 

MADDE 8 — Bankalar vadeli vadesiz ve 
ihbara tâbi tasarruf mevduatının karşılığını 
teşkil etmek üzere aşağıda gösterilen nisbetler 
dairesinde kasalarında karşılık ihtiyat bulun
durmağa mecburdurlar: 

A) Vadesiz veya en çok bir ay vadeli veya 
bir ay evvel ihbara tâbi mevduat için % 30, 

B) Bir aydan ziyade veya bir seneden az va
deli veya bu müddetle ihbara tâbi mevduat için 
% 20, 

C) Bar sene ve daha ziyade vadetli veya bu 
müddetle ihbara tâbi mevduat için % 10. 

MADDE 9 — Tasarruf tevdiatının sekizinci 
maddeye göre îbankaca mahfuz tutulacak yüz
deleri o tevdiatın imtiyazlı karşılığı olup ban
kanın diğer alacaklıları tarafından bu karşılık 
haczedilemez. 



- 2 0 -
meyeeekleri gibi Türk borsalarında müseceeî ol
mayan esham ve tahvilâtı iktisap ve bunlara 
mukabil kredi kuşat edemezler. 

Türk kanunlarına tevfikan teşkil edilmiş ban
kaların ecnebi memleketlerdeki şubelerine tahsis 
ve tefrik edilecek sermayesi aslî sermayesinden 
tenzil edilerek bakiyesi üçüncü maddedeki nisbet-
lere esas ittihaz olunur. 

MADDE 10 ~~ Kcnebi bankaların ecnebi mem
leketlerde bulunan merkezlerinin zarar ve ziyan
ları bunların Türkiyedeki şubelerine işbu kanun 
mucibince tahsis edecekleri sermayelerine ve 
Türkiyedeki her türlü muamele ve taahhütle
rine sari ve şamil olmayacaktır. 

MADDE 11 — Türk kanunlarına tevfikan 
teşkil edilen ve tasarruf mevduatı kabul eden 
bankaların ihtiyat akçeleri tediye edilmiş ser
mayelerinin % 40 in a baliğ oluncaya kadar safi 
kârlarından her sene en az % 5 inin ihtiyat ak
çesi hesabına tahsis edilmesi mecburidir. 

MADDE 12 — Hususî kanunlarla Vazedilen 
hükümler ve Maliye hazinesîle veya bankalar 
arasında yapılan muameleler müstesna olarak hiç 
bir banka hakikî veya hükmî bir şahsa ve müessese
ye tediye veya memleketimize tahsis edilmiş ser-

MADDE 10 — Bir bankanın kabul edebile
ceği tasarruf mevduatı yekûnu tediye veya Tür-
kiyeye tahsis edilmiş sermaye ile ihtiyat akça
ları meemuunıun (beş mislini geçemez. 

Ziraat bankasile İstanbul Emniyet sandığı
nın kabul edecekleri tasarruf mevduatı yekûnu 
bu iki müessesenin sermaye ve ihtiyat akçeleri 
mecmuuna göre hesap olunur. 

MADDE 11 — Türk kanunlarına tevfikan 
teşkil edilmiş ve edilecek olan bankalar Maliye 
vekâletinin tesbit ve müsaade edebileceği nis-
beti geçmemek şartile sermayelerimin bir kısmı
nı ecnebi memleketlerde kullanabilirler. Bu 
müsaade her muamele için 'münferiden veya ica
bına göre her banka için muayyen hadlere ka
dar umumî bir şekilde verilebilir. Bu kanunun 
neşri tarihine kadar ecnebi memleketlerde şube 
açmış olan Türk bankalarının bu şubelere tah
sis ettikleri sermayeden ne miktarını mezkûr' 
şubelere bırakabilecekleri Maliye vekâleti ile 
alâkadar banka arasında tesbit olunur. Ecnebi 
memleketlerde teşekkül edip Türkiyede şube 
açmış olan bankalar, Türkiyedeki Şubelerine 
tahsis ettikleri sermayeyi ve alelûmum banka
lar kabul ettikleri mevduatı ecnebi memleket
lerde plasman ve tevdiat suretile istimal edeme
yecekleri gibi Türk borsalarında kote olma
yan esham ve tahvılâıt iktisabında ve bunlara 
mukabil kredi küşadmda kullanamazlar, Türk 
kanunlarına göre teşkil edilmiş bankaların ec
nebi memleketlerdeki şubelerine tahsis edecek^ 
leri sermaye aslî sermayelerinden tenzil ve ba
kiyesi beşinci maddedeki mabetlere eöas ittihat 
olunur, 

MADDE 12 — Türk kanunlarına tevfikan 
teşkil edilen ve tasarruf mevduatı kabul eden 
bankaların ihtiyat akçeleri sermayelerinin yüz
de ellisine baliğ oluncaya kadar safî kârların
dan her sene en az yüzde beşinin ihtiyat akçesi 
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MADDE 10 — Bir bankanın katbul edebile
ceği tasarruf mevduatı yekûnu, tediye veya Tür-
kiyeye tahsis edilmiş sermaye ile ihtiyat akçe
leri mecmuunun beş yüz ıbin Liradan aşağı olan 
bankalarda üç mislini ve ıbeş yüz bin liradan ÎELZ-
la olan bankalarda ıbeş mislini geçemez. 

Ziraat bankasile İstanbul emniyet sandığının 
kabul edecekleri tasarruf mevduatı yekûnu bu 
iki müessesenin sermaye ve ihtiyat akçeleri mec-
muuna göre hesap olunur . 

MADDE 11 
aynen . 

— İktisat encümeninin tadili 

MADDE 12 — İktisat tmeütnfcninin tadili 
aynen. 

MADDE İO 
aynen 

— Adliye encümeninin tadili 

MADDE 11 
aynen 

Adliye encümeninin tadili 

MADDE 12 — Adliye encümeninin, tadili 
aynen 



nıayeye ve ihtiyat akçesinin % 10 unu tecavüz 
eden bir meblâğ ikraz edemiyeceği gibi bu mikta
rı mütecaviz kredi küşadına ve teminat itasına da 
muvafakat edemez. 

Ancak umumî hizmetleri ifa eden imtiyazlı 
şirketlerle belediyelere ve vilâyet hususî idareleri
ne. ve menafii umumiyeye hadim ve mülhak 
ve hususî bütçelerle idare olunan müesseselere 
veya menkul ve gayrimenkul kıymetler üzerine 
rehin ve ipotek mukabilinde her hangi bir şahsa 
yapılacak ikrazat ve küşadına muvafakat edile
cek kredi tediye edilmiş sermayenin % 30 una 
kadar çıkabilir. 

Tediye veya Türkiyeye tahsis edilmiş sermaye 
ve ihtiyat akçesi yekûnu 3 000 000 liradan ziyade 
olan bankalar bu madde hükümlerinden müstes
nadır. 

MADDE 13 — Bankalar üç aylık vaziyetleri
ni gösterir hesap hulâsalarını ve senelik blânçola-
rrnı Maliye ve iktisat vekâletlerince müştereken 
tesbit edilecek formüle muvafık olarak tanzim 
ederler. 

Üç aylık hulâsalar bu devre muamelelerine 
dair birer raporla birlikte ve heyeti umumiyece ta
yin edilen murakiplerce tasdikli olarak taallûk et
tiği devrenin hitamından itibaren nihayet üç ay 
içinde ve senelik blânçolarile müfredatlı kâr ve 
zarar hesaplan, meclisi idare ve murakip rapor-
larile birlikte heyeti umumiyelerinin toplanma 
tarihinden itibaren bir ay içinde bankaca Maliye 
vekâletine tevdi edilir ve blânçoları ayni müd
det zarfında birisi Hükümetin resmî gazetesi 
olmak üzere lâakal iki gazete ile neşredilir. 

Ecnebi memleketlerde müesses olupta Türki-
yede şubesi bulunan bankaların verecekleri hesap 
hulâsa ve blânçoları Türkiyedeki muamelâtına in
hisar ettirilir ve murakipleri bulunmadığı tak
dirde mezkûr bankanın Türkiyedeki mesul mü
dürleri tarafından imza edilir. 

MADDE 14 — Tasarruf mevduatı hesapla
rındaki mebaliğden her şahsın ceman (1 000) 
liraya kadar olan tevdiatı kabili haciz değildir. 

Ancak bunun faizi haczedilebilir. 

hesabına tefrik ve ilâvesi mecburidir 

MADDE 13 — Hususî kanunlarla vazedilen 
hükümler ve Maliye vekâletile ve bankalar 
arasında yapılan muameleler müstesna olmak 
üzere hiç. bir banka, hakikî veya hükmî bir şah
sa tediye veya Türkiyeye tahsis edilmiş serma
ye ve ihtiyat akçesi nıecmuunun yüzde onunu 
tecavüz eden bir meblâğ ikraz ve bu miktarı 
mütecaviz kredi küşadına ve teminat itasına mu
vafakat edemez. Ancak umumî hizmetler ifa e-
den imtiyazlı şirketlerle belediyelere ve vilâyet 
hususî idarelerine ve menafii umumiyeye hadim 
müesseselerle mülhak ve hususî bütçelerle idare 

olunan müesseselere veya menkul ve gayrimenkul 
kıymetler veya ticaret eşyası üzerine rehin ve 

ipotek mukaibilinde her hangi bir şahsa yapılacak 
ikrazat ve küşadına muvafakat edilecek kredi 
ve verilecek teminat tediye veya Türkiyeye tah
sis edilmiş sermaye ve ihtiyat akçeleri mecmu
unun yüzde otuzuna kadar çıkabilir. 

Tediye veya Türkiyeye tahsis edilmiş sermaye 
ve ihtiyat akçesi yeknûu üç milyon liradan ziya
de olan bankalar bu madde hükümlerinden 
müstesnadır. 

MADDE 14 — Bankalar üç aylık vaziyetle
rini gösterir hesap hulâsalarını ve senelik blân-
çol arını Maliye ve İktisat vekâleti er ince müşte
reken tesbit edilecek formüle muvafık olarak 
tanzim ederler. Üç aylık hulâsalar bu devre mu
amelelerine dair birer raporla birlikte ve Heyeti 
umumiyece tayin edilen murakıplar tarafından 
tasdikli olarak taallûk ettiği devrenin hitamın
dan itibaren nihayet üç ay içinde ve senelik 
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MADDE J3 — iktisat encümeninin tadili 
aynen. 

MADDE 13 — Adliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 14 — iktisat encümeninin tadili 
aynen. 

MADDE 14 — Adliye encümeninin tadili 
aynen 
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MADDE 15 — Türk kanunlarına tevfikan 
teşkil edilmiş ve edilecek bankaların anonim 
veya hisse senetleri komandit veya limitet şir
keti halinde olması şarttır. 

Emniyet sandığı bu kayitten müstesnadır. 

MADDE 16 — Bu kanun mucibince tevdiat 
kabulüne mezun olanlardan maada hiç bir fert 
ve müessese tevdiat kabul edemez. 

Ancak resmî ve hususî daire ve müessese 
ve şirketlerde sırf kendi memuru ve müstahdem
lerine muavenet veya tasarruflarını temin mak-
sadile teşkil edilen sandıklar kendi memurları
na münhasır olmak üzere tevdiat kabul edebilir. 

Bu sandıklar mevcut paralarının % 10 dan 
fazlasını millî bankalara tevdie mecburdurlar. 

Ancak kasalarında (500) liraya kadar para 
tutmağa salâhiyettardırlar. 

MADDE 17 — Cumhuriyet merkez bankası 
muamelâtile murakabesi hususî kanunun hü
kümlerine tâbidir. * 

blânçolarla kâr ve zarar hesapları da meclisi 
idare ve murakıp raporlarile birlikte heyeti u-
mumiyelerinin toplanma tarihinden itibaren bir 
ay içinde bankalar tarafından Maliye vekâletine 
verilir ve blânçolar ayni müddet zarfında biri 
resmî gazete olmak üzere en az iki gazete ile ne
şir ve ilân olunur. Ecnebi memleketlerde teşek
kül edip Türkiyede şube açmış olan bankaların 
blânço ve hesap hulâsaları Türkiyedeki muame
lelerine münhasır olmak üzere idare merkezi 
ittihaz ettikleri şube tarafından tanzim ve mu
rakıpları bulunmadığı takdirde mezkûr şube 
müdür ve başmuhasebecileri tarafından tasdik 
edfilmek ve alelumum bankalarca blânço ve hesap 
hulâsalarında Türk parası esas tutulmak lâzım
dır. 

MADDE 15 — Her şahsın bir veya müteaddit 
bankada mevcut tasarruf mevduatı hesaplarından 
bin liraya kadar olan mevduatı kabili haciz de
ğildir. Ancak bunların faizi haczolunabilir. 

MADDE 16 — Türk kanunlarına tevfikan teş
kil edilmiş ve edilecek bankaların anonim veya 
hisse senetli komandit veya limitet şirket halinde 
olması şarttır. Hususî kanunlarla teşkil olunan 
bankalar ve emniyet sandığı bu kayitten müstes
nadır. 

MADDE 17 — Bu kanun mucibince mevdu
at kabulüne mezun olanlardan maada hiç bir fert 
ve müessese meslek edinerek mevduat kabul ede
mez. Ancak tasarruf sandıkları hakkındaki 1711 
numaralı kanun hükmü mahfuz olduğu gibi res
mî ve hususî daire ve müessese ve şirketlerde sırf 
kendi memur ve müstahdemlerine ait olmak üze
re sıhhî ve içtimaî yardım, ihtiyat ve tasarruf 
temini maksatlarile teşkil edilen sandıklar kendi 
azasına münhasır olmak üzere mevduat kabul 
edebilirler. 

Bu kabîl sandıklar statüleri dahilinde faaliyette 
bulunmakla beraber mevcutlarının beş yüz lira
dan fazlasını millî bankalara tevdia mecburdur
lar. 
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MADDE 15 
madesi aynen. 

MADDE 16 
madesi aynen. 

— İktisat encümeninin 16 inci 

iktisat encümeninin 17 inci 

MADDE 17 — Bankalar ile emanet veya he
sabı cari suretile para kabul edebilecek bilûmum 
müesseselerde, mevcut naktî ve aynî mevduat 
ile emanet ve hesabı cari şeklindeki her türlü 
matlûbat için, bu banka ve müesseselerin her 
sene başı; hilâfına tahrirî talepleri olmadıkça, 
ashabı namına hesap hulâsaları göndermeleri mec
buridir. Bu kabîl mevduat, emanet ve matlû-
battan en son talep veya muamele tarihinden 
itibaren, on sene geçtiği halde ashabı tarafından 
aranılmamış olanları, bu müddetin hitamından 
itibaren altı ay zarfında, banka ve müesseseler 
tarafından sahiplerinin isim ve hüviyetleri ve 
malûm olan adresleri ve haklarının faizile bera
ber baliğ olduğu miktarlar, gösterilmek suretile 

MADDE 15 
ayıı^n 

MADDE 16 
aynen 

— Adliye encümeninin tadili 

— Adliye encümeninin tadili 

MADDE 17 
aynen 

Adliye encümeninin tadili 
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MADDE 18 — Bankalarda, kredi müesse
selerinde, emanet veya hesabı eari suretile pa
ra kabul eden bilûmum müesseselerdeki naktî 
ve aynî mevduat ile emanet veya hesabı cari 
şeklindeki her türlü matlubat en son talep veya 
muamele tarihinden itibaren son sene içinde alâ
kadar tarafından aranılmamış olduğu takdirde 
mezkûr banka ve müesseseler bunları sahipleri
nin müessesece malûm olan isim ve hüviyetleri 
ve haklarının faizile birlikte baliğ olduğu mik
tarını havi bir cetveli mezkûr müddetin inkıza-
sındaıı ve bu müddet bu kanunun neşrinden 
evvel bitmiş olanlara bu kanunun neşri tarihin
den itibaren altı ay zarfında Maliye vekâletine 
tevdi edeceklerdir. 

Vekâletçe sahiplerinin veya varislerinin tah
kik ve tayini zımnında mümkün olan tahkikat ve 

MADDE 18 — Bankalar* ile emanet veya hesa
bı cari suretile para kabul eden bilûmum mües
seselerde, mevcut naktî ve aynî mevduat, ile ema
net ve hesabı cari şeklindeki her türlü matlu
bat için, bu banka ve; müesseselerin her şerre başı; 
hilâfına tahrirî talepleri olmadıkça, eshabr na
mına hesap hulâsaları göndermeleri mecburidir-. 
Bu kabîl mevduat, emanet ve matlübattan en 
son talep veya muamele tarihinden itibaren, on 
seıre geçtiği halde esJıabı tarafından aranılmamış 
olanları, bu müddetin hitanımdan itibaren altı 
ay zarfında, banka ve müesseseler tarafından 
sahiplerinin isim ve hüviyetleri ve malûm olan 
adresleri ve haklarının faizile beraber baliğ oldu
ğu miktarlar, gösterilmek suretile tanzim edilecek 
bir cetvel ile Maliye vekâleti emrine, (-ünılıuriyet 
merkez bankasına tevdi olunur. Bu kanunun 
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tanzim edilecek bir cetvel ile Maliye vekâleti em
rine, Cumhuriyet merkez bankasına tevdi olunur. 
Bu kanunun neşri tarihinde, banka ve müesse
seler yedinde bulunup, on senedenberi muamele 
görmemiş veya sahipleri tarafından aranılmamış 
olan mevduat, emanet ve hesabı cari şeklindeki 
her türlü matlûbat hakkında da bu hüküm tat
bik edilir. 

Cumhuriyet merkez bankasına cetvelde bir
likte tevdi olunacak bu kabil haklar mezkûr ban
ka tarafından tevdi tarihinden itibaren dört se
ne müddetle muhafaza ve bu müddet zarfında 
sahip veya vârislerini tahkika çalışmakla beraber 
her sene başı ashabı namına tebligat icra ve gaze
teler ile de sahi]) veya vârislerinin bankaya mü
racaat leri ilân olunur. Dört sene hitamında sa
hibi veya vârisi çakmayan mevduat, emanat ve 
hesabr cari matlupları, Devlete intikal eder. 

Türkiyede faaliyette bulunan bankalar, mu
amelelerini tasfiye etmek istedikleri takdirde, 
keyfiyeti gazetelerle ilân ve sahiplerine de tebliğ 
ederek ellerinde bulunan mevduat, emanet ve 
hesabıcari matluplarını vadeli olsalar bile va
delerini beklemeksizin, iki ay zarfında iadeye 
ve bu müddet zarfında sahibi müracaat etme
yen mevduatı Maliye vekâleti emrine Cumhu
riyet merkez bankasına tevdie mecburdurlar. 
Cumhuriyet merkez bankası .bu suretle tevdi 
olunan, tasarruf mevduatı hakkında bu madde
de gösterilen on ve dört sene müddetlerine gö
re muamele edr. 

MADDE 18 — On yedinci madde mucibince 
Maliye vekâleti emrine Cumhuriyet merkez 
bankasına teati edilmesi lâznngelen mevduat, 
emanet ve hesabı cari matluplarını ketim, hi
le ve ihmal veya sair bir suretle vaktinde ih
bar ve tevdi etmeyen banka ve müesseseler
den tevdii icap eden bu haklar muayyen bedel 
veya kıymetlerinin bir misli fazl asile istif asına 
ve yüz liradan aşağı olmamak üzere bin lira
ya kadar ağır para cezası alınmasına mahkûm 
edilir. 

MADDE 18 — Adliye encümeninin tadili 
aynen 
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ilânat yapılır ve ilk ilân tarihinden itibaren 
dört sene içinde sahipleri veya varisleri çıkmayan 
haklar keza Devlete intikal eder. 

MADDE 19 — 18 inci madde mucibince Dev
lete tesviye ve tevdi edilmesi lâzımgelen mebaliğ 
ve mevduatı ketim, hile, zühul veya sair bir suretle 
Hazineye tesviye ve yahut tevdi etmeyen şirket ve 
müesseselerden tediye ve tevdii icap eden mebaliğ 
ve mevduat muayyen bedel ve kıymetlerinin bir 
misli fazlasile tahsil edilir ve yirmi ikinci madde
deki cezalar da ayrıca hükmolunur. 

neşri tarihinde, banka ve müesseseler yedinde bu
lunup, on senedenberi muamele görmemiş veya 
sahipleri tarafından aranılmamış olan mevduat, 
emanet ve hesabı cari şeklindeki her türlü matlu-
bat hakkında da bu hüküm tatbik edilir. 

Cumhuriyet mefkez bankasına cetvelile bir
likte tevdi olunacak bu katbîl haklar mezkûr ban
ka tarafından tevdi tarihinden itibaren dört se
ne müddetle muhafaza ve ıbu müddet zarfında sa
hip veya varislerini tahkika çalışmakla beraber 
her sene başı ashabı namına tebligat icra ve ga
zeteler ile de sahip veya varislerinin bankaya 
müracaatları ilân olunur. Dört sene hitamında 
sahibi veya varisi çıkmayan mevduat, emanet ve 
hesabı cari matlupları, Devlete intikal eder. 

Türkiyede faaliyette bulunan bankalar mua
melelerini tasfiye etmek istedikleri takdirde, key
fiyeti gazetelerle ilân ve sahiplerine tebliğ ede
rek ellerinde bulunan mevduat, emanet ve he
sabı cari matluparını vadeli olsalar bile vadele
rini beklemeksizin, iki ay zarfında iadeye ve bu 
müddet zarf rmda sahibi müracaat etmeyenleri bu 
maddeye tevfikan muamele edilmek üzere Ma
liye vekâleti emrine Cumhuriyet merkez banka
sına tevdie mecburdurlar. 

MADDE 19 •— On sekizinci madde mucibin
ce Maliye vekâleti emrine Cumhuriyet merkez 
bankasına tevdi edilmesi lâzımgelen mevduat, 
emanet ve hesalbı cari matluplarını ketim, hile, 

zühul veya sair bir suretle vaktinde ihbar ve tev
di etmeyen banka ve müesseselerden, tevdii 
icap eden bu haklar muayyen bedeli ve kıy
metlerinin bir misli fazlasile tahsil edilir ve 
22 nci maddedeki cezalar da ayrıca hükmolunur. 

MADDE 20 — Maliye vekâleti bu kanunun 
hükümlerinin tatbikına nezaret vazifesile mükellef 

MADDE 20 — Bu kanun hükümlerinin 
tatbikına nezaret vazifesile mükellef olmak üze-



MADDE 19 — Bu kanun hükümlerinin tat-
bikına nezaret vazifesile mükellef olmak üzere 
Maliye ve İktisat vekâietlerince müştereken 
lüzumu kadar yeminli ( bankalar murakıbi ) 
unvanlı memurlar intihap ve tayin olunur. 
Bu murakıpler yeminlerini îcra Vekilleri He
yeti huzurunda yaparlar. 

Bankalar murakiplerinin .haiz olacakları va
sıfları ve şartları ve çalışma tarzları da Maliye 
ve İktisat vekâletlerince müştereken tesbit edi
lir. 

Bankalar murakipleri hiç bir suretle banka
lardan mevduat sahiplerinin isimlerini havi 
cetvel isteyemezler. 

Bankalar murakiplerinden teftiş ve mura
kabe münasebetile muıttali olacakları sırlan 
ifşa edenler Devlet teşkilât ve vazifelerinde ve 
bankalarda bir daha istihdam edilmezler. Bun
dan başka bu gibiler ihakknnda yüz liradan aşa
ğı olmamak üzere bin liraya kadar ağır pare 
cezası ve bir aydan aşğı olmamak üzere hapisle 
de cezalandırılırlar. 

MADDE 20 — Bu kanuni hükümlerine mu
halif muamelelerde ıbulunaoı veya Maliye vekâ-

MADDE 19 — Adliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 20 — Adliye encümeninin tadili 
aynen 
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olup bu vazife Maliye ye İktisat vekâletlerince 
müştereken intihap ve tayin olunacak yeminli mu
hasipler marifetile icra olunur. Yeminli muhasip
lerin evsaf ve şeraiti, faaliyet tarzları kezalik Ma
liye ve İktisat vekâletlerince müştereken tanzim 
olunacak bir talimatname ile tesbit edilir. 

MADDE 21 — Yirminci maddede yazılı ye
minli muhasiplerden murakabe ve teftiş münase
betile muttali olacakları meslekî esrarı ifşa eden
ler Devlet teşkilât ve vazifelerinde ve bankalarda 
istihdam edilmezler. Bundan maada (100) lira
dan aşağı olmamak üzere (1 000) liraya kadar 
ağır para cezasına ve bir aydan aşağı olmamak 
üzere hapse mahkûm olurlar. 

MADDE 22 — İşbu kanun ahkâmına muhalif 
muamelelerde bulunan veya Maliye vekâleti ve
ya yeminli muhasipler tarafından bu kanun ah
kâmına göre istenilen malûmatı vermekten istin-
ıkâf veya yeminli muhasiplerin serbestçe vazife 
görmelerine mâni olan hakikî ve hükmî şahıslar 
ilk defasında 1 000 liradan 10 000 liraya kadar 
para cezasına mahkûm olurlar. Tekerrürü ha
linde bu ceza üç, misline kadar çıkarılabilir' ve 
mevduat kabulüne mezun olanların izni Maliye 
vekâletince kaldırılabilir. 

MADDE 23 — Banka müdür veya azalarının 
veya salâhiyettar memurlarının doğrudan doğ
ruya veya dolayısile şahsî bir menfaat temini 
maksadile banka namına veya banka müşterile-
rile iştirak suretile muamele yapmaları memnu 
olup bu hareketi sabit olanlar bin liradan aşağı 
olmamak' üzere para cezasına ve bir aydan aşağı 

re Maliye ve İktisat vekâletlerince müştereikeıı 
lüzumu kadar yeminli muhasipler intihap ve 
tayin olunur. Bu muhasipler yeminlerini İcra 
Vekilleri Heyeti huzurunda yaparlar. Yeminli 
muhasiplerin evsafı ve şeraiti, faaliyet tarzları 
kezalik Maliye ve İktisat vekâletlerince müştereken 
tanzimi olunacak bir talimatname ile tesbit edilir. 
Yeminli muhasipler hiç bir veçhile bankalardan, 
mevduat sahiplerinin isimlerini havi cetvel iste
yemezler. Yeminli muhasiplerden, murakabe ve 
teftiş münasebetile muttali olacakları meslekî 
esrarı ifşa edenler; Devlet teşkilât ve vazifele

rinde ve bankalarda bir daha istihdam edilemez
ler. Bundan maada bu gibiler hakkında yüz li
radan aşağı olmamak üzere bin liraya kadar 
ağır para ve bir aydan aşağı olmamak üzere ha
pis cezası hükmolunur. 

MADDE 21 — Bu kanun ahkâmına muhalif 
muamelelerde bulunan; veya Maliye vekâleti 
veya yeminli muhasipler tarafından bu kanun 
ahkâmma göre istenilen malûmatı vermekten 
istinkâi veya yeminli muhasiplerin serbestçe va
zife görmelerine mümaneat eden hakikî ve hük
mî şahıslar ilk defasında Ibin liradan on (bin lira
ya kadar ağır para cezasına mahkûm olurlar. 

Tekerrür halinde hu ceza üç misline kadar 
çıkarılalbilir ve mevduat kabulüne mezun olan
ların izni de Maliye vekâletince kaldırılabilir. 

MAİ)DE 22 — Banka meclisi idare azası he
yeti umumiyeleninden ve müdür, muhasip ve sa
lâhiyettar memurlarının meclisi idarelerinden 

müsaade almaksızın doğrudan doğruya veya 
dolayısile kendi bankalarile ticarî muamele yap
maları memnudur. Bu hükme muhalif hareketi 
sabit olanlar bin liradan aşağı olmamak üzere 
para cezasına ve bir aydan aşağı olmamak üzere 
ağır haj)is cezasına mahkûm olurlar. Bilûmum 
banka memurlarından mensup oldukları müesse
seye ait;sırları ifşa edenler veya müesseseye mü
teallik malûmatı kendi lehlerine kullananlar ha
reketlerinin derecesine göre kezalik yukarıki fık
ra muciipinee cezalandırılır. 

MADDE 23 — Cumhuriyet merkez bankası 
muamelât il e murakabesi hususî kanunu hüküm
lerine tâbidir. 
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leti yahut bankalar murakipleri tarafından bu 
kanuna müsteniden istenen malûmatı vermek
ten istinkâf veya bankalar murakıplerinin ser
bestçe vazife görmelerine mümanaat eden ban
kaların salahiyetli memurları ilk defasında yüz 
liradan aşağı olmamak üzere bin liraya kadar 
ağır para cezasına mahkûm edilirler. Teker
rürü halinde bu ceza üç misline kadar çıkarılır 
ve mevduat kabulüne mezun olanların izinleri 
de Maliye vekâletince kaldırılabilir. 

MADDE 21 — Banka meclisi idare azaları
nın heyeti umumiy elerinden ve müdür muhasip 
ve salahiyetli memurlarının meclisi idarelerin
den müsaade almaksızın doğrudan doğruya veya 
dolayısile kendi bankalarile ticarî muamele 
yapmaları memnudur. 

Bu hükme muhalif hareket edenler ve yuka-
nki fıkrada yazılı müsaade alınmaksızın muame
leyi yapan âmiri ita sıfatında bulunanlar hak
kında yüz liradan bin liraya kadar ağır para ce
zasına ve üç aya kadar ihapse mahkûm edilirler. 

MADDE 22 — Bilûmum banka memurlarından 
mensup oldukları müesseseye ait sırları ifşa eden
ler veya müesseseye müteallik malûmatı kendi 
lehlerine kullananlar üç aya kadar hapis veya bin 
liraya kadar ağır para cezsile veya bu cezaların 
bir ikisile cezlandınlırlar. 

MADDE 23 — Cumhuriyet merkez bankası 
muamelâtile murakabesi hakkında 1715 numa
ralı kanun hükmü mahfuzdur. 

MADDE 21 
aynen 

— Adliye encümeninin tadili 

MADDE 22 
aynen 

— Adliye encümeninin tadili 

MADDE 23 
aynen 

İktisat encümeninin tadili 
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olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkûm olur. 

Bilûmum banka memurlarından mensup ol
dukları müesseseye ait sırları ifşa edenler veya
hut müesseseye müteallik muamelâtı kendi leh
lerine kullananlar irtikâp ettikleri hareketinin 
derecesine göre kezalik yukarıdaki cezalara 
mahkûm olurlar. 

MADDE 24 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 25 — Bu kanunu icraya Adliye ve 
İktisat ve Maliye vekilleri memurdur. 

4-III-1933 
Bş. V. Ad.V. M.M.V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 

Na. V. îk. V. S. t M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 

G. 1. V. Zr. V. 
Muhlis 

MADDE 24 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 25 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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MADDE 24 — İktisat encümeninin tadili 
aynen. 

MADDE 25 — iktisat encümeninin tadili 
aynen.. 

MADDE 24 — İktisat encümeninin tadili 
aynen, 

MADDE 25 — iktisat encümeninin tadili 
aynen 

• • mmm «• 



f 


