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Eylûl - teşrinisani - kânunuevvel 1932 ve şubat 
1933 aylarına ait raporlarla, 
Bir şahsın ölüm cezasına çarptırılmasına mütedair 

mazbata ve 
Nahiye müdürlerinin tayin suretlerine, 
Esaretin meni hakkındaki mukaveleye iltihakımıza 

mütedair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 
Türk ceza kanununun bazı maddelerinin değişti

rilmesine dair kanun lâyihasının encümene tevdi edi
len iki maddesile son iki maddesinden maadası kabul 
edildi. 

inhisarlar teşkilini değiştirmek ve ecnebi müte
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Kaçakçılığın men .ve takibine dair kanunun bazı 

Lâyihalar ' 
1 — Hayvan hırsızlığının önüne geçilmesi hakkın. 

daki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
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maddelerinin değiştirilmesine ve 
Bu kanunun 58 inci maddesine bir fıkra ilâvesine, 
Zabit ve askerî memurların tekaüdü için rütbe 

ve sınıflarına göre yaşlarını bildiren kanun lâyihala
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Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Afyon Karahisar Çanakkale 

Ruşen Eşref Ziya Gevher 

vekâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 
Mazbatalar 

5 — Ankara, Konya ve Merzifonda askerî ihtiyaç
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keresile 192 8senesi Hazine hesabı katisi hakkında 
1/47 numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

9 — Dileciliğin menine dair olan nizamnameye 
göre tiyatro ve sinema biletlerinden alınmakta olan 
paranın darülaceze nizamnamesine mugayir olup ol
madığının tayini hakkında 3/328 numaralı Başvekâ
let tezkereleri ve Dahiliye ve Maliye encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

10 — Gireesun mebusu Hakkı Tarık Beyin, mat
buat kanununun muvakkat (B) maddesinin değiştiril
mesi hakkında 2/75 numaralı kanun teklifi ve Da
hiliye ve Adliye encümenleri mazbataları (Ruzname
ye) 

11 — Tava birliklerinin ihtiyacı olan inşaat işleri 
için gelecek senelere sari taahhüdat yapılması hakkın. 
da 1/743 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encüümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

12 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkında 1/611 numaral ıkanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

13 — Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hak
kındaki kanıma baz ımaddeler tezyiline ve bu kanu-

1 — Aydın vilâyetinin yapacağı 100 000 lira
lık istikraza Hazinenin kefaleti halikında kanun 

REÎS,— Bu ruznamemizin birinci maddesin
de, Aydm vilâyetinin yapacağı yüz bin liralık 
istikraza Hazinenin kefaleti hakkındaki lâyiha 

4. — MÜZAKERE 

1 —. Tütün ve sigara, . bayilerinin astıkları 
levhalardan dolayı resim alınıp alınmayacağının 
tefsiri hakkında 3/248 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Gümrük ve inhisarlar. Dahiliye, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları flj 

REÎS — Tefsir fıkrası okunacaktır efendim. 
Belediye vergi ve resimleri kanununun 14 üncü 

maddesinin tefsiri 
İnhisara tâbi şeyleri satanlara inhisar ida

relerince verilen ve asılması mecburî olan lev-

[11 280 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

nun bazı maddelerinin ilgasına dair olan kanunun 
2 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/732 nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encüümen-
leri mazbataları (Ruznameye) 

14 — ödünç para verme işleri, halk bankası ve san. 
dıkları hakkında 1/738 numaralı kanun lâyihaları ve 
Adliye ve İktisat encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümenle Bütçe encümeni mazbataları (Ruznameye) 

15 — Talî ziraat mektepleri muallimleri hakkmda 
1/316 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

16 — Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi ak
detmeyen devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak it
halâta memnuiyetler veya tahdit veyahut takyitler 
tatbikma dair olan kanuna müzeyyel 1/624 numaralı 
kanun lâyihası ve İktisat, Gümrük ve inhisarlar, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

17 — 3 haziran 1930 tarih ve 1663 numaralı kanu
nu muaddil 1/530 numaralı kanun lâyihası ve Dahi
liye ve Adliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

18 — Yapı ve yollar hakkmda 1/355 numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye, Nafıa ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

geçenki celsede müzakere edilmiştir. Malûmu âli
niz bu kanuna 151 kişi rey vermişti. Ekseriyet 
bulunmadığı için bu gün yeniden reye koymak 
icap ediyor. Onun için bu kanunu açık reye 
koyuyoruz efendim. 

>ÎLEN MADDELER 
• 

halar* (ilân) mahiyetinde değildir. 
REÎS — Bu fıkra hakkmda söz isteyen var 

mı? (Yoktur sesleri). 
Söz isteyen olmadığına göre bu tefsir fıkrası

nı reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Harikzedeler tarafından işgal edilmek
te olan meskenler hakkında yapılacak muamele
ye dair 3/152 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları fil 

fil 281 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

B Î R İ N C t G E L S 1 
Açılma saati: 14 
REİS — Esat B. 

KÂTİPLER — Hamdi B. (Mersin), Ziya Gevher B. (Çanakkale) 

REÎS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — ÎKÎ DEFA REYE KONAN KANUNLAR 
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REÎS — Tefsir fıkrasını okutuyorum efen

dim. 
1771 numaralı kanunun beşinci maddesine 

ait tefsir fıkrası 
1771 numaralı kanunun neşri tarihinde gerek 

fuzulen gerek teffiz ve tahsis veya isticar suretile 
Hükümete ait mebani işgal eden meskene muhtaç 
harikzedeler bu kanunun hükümelrinden istifa
de ederler. Ancak bu harikzedelerin kanunun 
neşrinden evvel mevcut emir ve talimat dahilin
de harikzedelik vesikalarını tamamlatmış ve bu 
vesikalarda meskene muhtaç ve hakkı kanuniyi 
haiz olduklarını tesbit ettirmiş bulunmaları şart
tır. 

Maliyeden peşin veya taksitle satın alma su
retile işgal edilen meskenleri ile kanunun neşrin
den evvel Hükümetçe bankalara devredilmiş olan 
mebani bu hükümden müstesnadır. 

REİS — Okunan tefsir fıkrası hakkında söz 
isteyen var mı efendim?. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
bu tefsir fıkrasının son fıkrasında istisnaî bir 
hüküm vardır. Bunu mucip olan sebepler ne
dir? Lütfen izah etsinler. 

REÎS — Hakkı Tarık Beyefendinin suallerine 
Bütçe encümeni cevap verecekler mi? 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK B. (Çan
kırı) — İsterlerse bendeniz arzı cevap edeyim. 

REİS — Maliye vekili Beyefendi cevap vere
ceklerdir. Lütfen sualinizi tekrar eder misinis? 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
bu tefsir fıkrasının birinci kısmında eğer isticar 
suretile bir kazazede bir şey almışsa bu tefsir 
fıkrasının içine girmiş bulunuyor. Fakat taksit
le almışsa bu hükmün haricinde kalıyor. 

Madem ki isticar suretile veyahut her hangi 
bir suretle Hükümete ait mebani alan bir ha-
rikzede hakkında böyle bir kayit konulmuş ve 
terfihleri düşünülmüştür; diğerlerini de buna 
dahil addetmek çok doğru olur kanaatindeyim. 
Encümenden çıkan karar bu şekildedir. Husu
sî kanunlarla verilmiş olanları bundan ayırmak 
muhik olur. Fakat zannediyorum ki diğerlerini 
ayırmak doğru olmaz. Harikzedeler bu yeri 
işgal etmektedir. Fakat daha evvel bu kabîl 
müsaadelerin olduğuna vâkıf, olmaksızın müza
yedeye iştirak etmiş almıştır. O halde kira ile 
tutan bir adamla taksitle satın alan bir adam 
arasında hiç bir fark olmadığına nazaran bu ka
nunda onun da dahil olması çok âdilâne ve mu
hik bir iş olduğu noktai nazarından sual arzet-
tim efendim (Doğru sesleri). 

MALİYE ENCÜMENİ NAMINA KEMAL 
TURAN B. (İsparta) — Efendim, tefsiri isteni
len kanun 1771 numaralıdır. Bu kanun mücer
ret olarak mütalea edilirse belki Hakkı Tarık 
Beyefendinin sualleri varit olabilir. Fakat on
dan sonra çıkan 2023 numaralı kanun vardır. 
Bu kanun, harikzedelerden taksitle mesken sa

tın almış olanlara, borçlarını ödemesini emret
mektedir. İcar ile oturanlar zikredilmediği hal
de 2023 numaralı kanun sarahten satın alınanla
rın taksitlerini ödettirecektir. Şu halde tefsir 
olunan 2023 numaralı kanunun sarahatine naza
ran, satın alanların işgal kelimesinden istifade 
etmesiı encümence varit görülmüştür. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, bu ka
nunun Meclisi Âlice tefsiri talebinden maksat, 
Maliye vekili ile Dahiliye vekili arasında hâsıl o-
lan bir ihtilâfın hallidir. 1771 numaralı kanunla 
harikzedeler için 3 - 4 ay bir müddet konmuştu. 
Her ne suretle olursa olsun, o meskenler onlara 
terkedilecekti. Maliye vekili Bey buna muhalif 
kalmıştır. Bir tecil meselesi vardır ve iskân me
selesi vardır, icar da bir aMttir. Mademki icarla 
oturmuşlardır, tecil meselesi mevzubahs olamaz. 
Her ne suretle olursa olsun cümlesinde icar me
selesi dahildir ve ikisi de birdir, hiç farkı yok
tur. Taksiti encümen kabul etmelidir. 

VASFİ MEMET B. (Balıkesir) — Efendim, 
müzakere mevzuunun tarihçesi kısaca arzedile-
cek olursa, bu mevzuun mahiyeti, kolaylıkla taay
yün edebilir zannederim. Mevzu, harikzedelerin 
tehvini ihtiyacı mevzuudur. Vatandaşların ge
çirmiş oldukları işgal badiresinden sonra yan
mış, yıkılmış, harap olmuş yerlerimiz vardı. 
Bu gibi feci bin bir menazır arasmda sekenei as
liyenin meskensiz kaldıkları da görülmüştür. 
Onlann yanmamış yerlerde oturdukları, yani ora
lara iltica ettikİeri görüldü. Halbuki Meclisi 
Âliye olan inikâsatı neticesinde bazı Devletlerin 
hududu mülkiyetine girmiş olan memleketlerden 
bize mübadeleten geleceklerin ihtiyaçları düşü
nülürken sekenei asliyenin tehvini ihtiyacı da 
bittabi nazarı teemmüle alınmıştı. 

Bu, şu şekilde yapıldı. Eşhası mütegayyibe-
den kalan malların aynen harikzedelere verilme
si için Meclisi Âlice takyit edilmiş bulunuyor
du. Hukuku idare ve sair nazariyatı ilmiye esa-
satına rücu edildiği takdirde bu gibi haşaratın 
muhasım devletten alınması lâzımgeliyordu. O 
günün icaplarına çok uygun olan bu muahede 
netcesinde meskenleri yanmış, yıkılmış olan ha
rikzedelerin zararlarının tazmini, tabiî bu mu
hasım devletten alınamadı. Hükümet bunu nazarı 
itibare alarak eşhası mütegayyibenin emlâkinin 
harikzedelere tahsisi cihetini teemmül buyurdu. 
Bu taknin anmda, harikzedeler iki manzara ar-
zediyorlardı. Ya mahallî atifetlerle, yardım
larla eşhası mütegayyibelerin hanelerine gir
mişlerdi, veya girememişlerdi. Bazı evlere 
girenler de mübadillere ait olan evlere girmiş
lerdi. Bunlar da bilâhare bu evlerden çıkarıl
dılar. 

Şu halde harikzedeler şagil ve gayrişagil ol
mak üzere iki sınıfa taksim edilebilirdi. O za
manın ahkâmı kanuniyesine göre bu şagiller te
mellük edecekler ve kendileri bundan dolayı 

- 8 ü -



I : 6? 8-G-1933 C : 4 
borçlandınlacaklardı. Gayrişagillere gelince; 
işgal haricinde kalan eşhası mütegayyibe em
lâkinin satışı Ziraat bankasına depo edilmek su-
retile yapılacak taksimi gurema ile nakten ha
sarları temin edilecekti. Malî icabat öyle getir
di Ki işgal harici bulunup ta satılan eşhası mü
tegayyibe emvali zannedersem 928 muvazenei 
umumiye kanununun bir maddesile Hazineye 
irat kaydedildi ve şu halde şagil olmayan ha
rikzedelerin alacakları açık kaldı. Ne takdiri 
kıymetle bir şey verildi, ne de nakten tediye ya
pıldı. Şu haİde yeni bir tavizi kanunî düşünül
müş olacaktır ki; 1771 numaralı kanunun müza
keresi sırasında beşinci maddede harikzedelerin 
tahtı işgalinde bulunan emlâk kendilerine eski 
hisse nisbetinde temlik olunur dendi. Bu tak
dirde iki manzara hâsıl olur: Harikzedeler ya 
hakikaten borçlandırılmışlardır ve affedilmiş-
lerdir veya bir ev işgal edebilmek saadet ve lût-
funa mazhar olamamışlardır, paralarüe mal al
mışlardır. Şimdi muhterem efendiler, zati hak 
noktayı nazarından nazarı dikkati âlinizi celbe-
derim. İşi kanun çerçeveleri dahilinde muğlâk 
olarak mütalea etmektense misallendirmek daha 
iyidir. Farzedelim ki; Manisada iki komşu ha-
rikzede vardır. Sıfatça müsavidirler. Mene
mene gelmişler, orada iki boş ev bulmuşlar ve 
girmişlerdir. Fakat birisi hüsnü tesadüfe maz
har olmuş; eşhası mütegayyibenin evine yerleş
miştir. Diğeri ise mübadilin evine girmiştir ve 
biraz sonra zabıta gelmiş, evden çıkarmıştır. 

İkisi de mesken zaruretindedir. Ciheti ma
liye, şagile sormuştur. Bu işgal ettiğin evi ala
cak mısın, temellük edecek misin? Temellük 
edeceğim demiştir. Takdiri kıymet edilmiştir. 
tasfiye komisyonundan kendisine temlik edil
miştir. 20 senede ödenmek üzere borçlanmıştır, 
yani satın almıştır. Amma satın alma şekli tak
diri kıymet komisyonundan şagil suretâe. Di
ğer komşusu bir eve giremediği için, bel
ki onun kadar sahabet göremediği için, belki 
onun kadar talihi olmadığı için ve belki onun 
kadar iş beceremediği için, onun da bir eve ih
tiyacı vardır. .. Sekiz sene için satıyoruz de
mişler, satm almıştır. Şimdi satın alma nokta
sından aralarındaki fark, formaliteden ibaret
tir. Hassaten bu nokta üzerinde tevakkuf etmek 
lâzımdır. Birisi takdiri kıymet komisyonunun 
takdir ettiği bedelle satm almıştır, diğeri müza
yede komisyonundan satm almıştır, borçlanmış
tır. Hatta şagil daha ziyade mesuttur, 20 se
nede ödeyecektir. Diğeri biraz daha betbahttır. 
8 senede ödeyecektir. Böyle olduğu halde 1771 
numaralı kanunun 5 inci maddesile şagilin bor
cunu af buyurdunuz. Sorulabilir ki gayri şa
gilin ne kabahati var ki, bu tefsir fıkrasına da
hil olmamıştır. Bu şekil harikzedelerin müraca-
atleri üzerine mesele Dahiliye ile Maliye ara
sında mucibi ihtilâf olmuştur. Hatırlıyorum M, 
bütçe müzakeresi esnasında îzmir mebusu Hüs

nü Bey arkadaşımız da bazı vilâyetler arasmdâ 
ihtilâf hâsıl oluyor, nitekim Dahiliye ile Maliye 
arasmda bir ihtilâf vardır buyurmuşlardı. Bu 
ihtilâf BaşveMet tarikile Şûrayi devlete sev-
kediliyor. Halledilebilmek için. Muhterem arka
daşlar, Şûrayi devlet mülkiye dairesi, harikze
delerin lehine karar vermiştir. Yani satın alan
ların dahi bakiye bedellerinin affi lâzımgelir 
demiştir. Heyeti umumiye de harikzedelerin le
hine karar vermiş ve affi lâzımgelir demiştir. 
Yalnız Şûrayi devlet sonradan her nedense bir 
tereddüde düşerek tefsire de tahammülü var
dır diyor. Meclise geliyor. Dahiliye encümeni 
keza Dahiliye vekâletinin, Şûrayi devletin nok-
tai nazarmı ve heyeti umumiyesinin nolrtai na
zarını kabul ederek satm almak suretile borçla
nan harikzedelerin bakiye bedellerinin affi lâ
zımgelir diyor. Fakat Maliye encümenine ge
lince ; orada icar suretile alanlar affedilsin - icar 
suretile alanlara bir ev de bağışlıyoruz - fakat 
satm almak suretile borçlananların bakiyeleri 
affedilmesin diyor. Sebebi nedir? Hakkı Tank 
ve Hüsnü Bey arkadaşlarımın çok muhik ola
rak beyan buyurdukları gibi icar ne ise satış ta 
odur. Meselenin asıl mevzuu harikzedelerin 
tehvini ihtiyacıdır. Binaenaleyh Meclisi Âlinin 
ötedenberi gösterdiği silsilei atıfetten bunların 
da istifade etmesi iktiza eder. Heyeti celilenin 
malûmudur ki tefsir yalnız kanunların madde
lerinden esbabı mucibelerini, kelimelerinden 
manalarını çıkarmaktan ibaret değildir. Eğer 
mesele bundan ibaret olsaydı, bu gibi tefsirle
ri hatta daha aşağı makamlara verebilirdik. Vi
lâyetlerde valilere terkederdik. Nihayet onlar 
da kanunları iyi anlayan insanlardır. Böyle 
olmayıp ta tefsirlerin derece derece Mahkemei 
temyize ve Meclisi Âliye ve saireye hasrü 
kasredilmesinin sebebi, vazn kanunun ruhu 
kanun noktasındaki emelini anlamak ve işi 
ledüniyet ve maverayi perde noktasından te
emmül cihetine fırsat verebilmek içindir. 
Kelimelerden mana çıkarmak maksut olsaydı, 
Meclisi Âliye gelmesi beyhude olurdu ve Yük
sek meclisin kıymetli zamanlarını beyhude işgal 
etmek olurdu. 

Harikzedelerin tehvini ihtiyacını düşündünüz 
mü muhterem beyefendiler? 

Şu halde mevzuu ayni noktadan tetkik et
mek icap etmez mi? 

Bütçe encümeni, Maliye encümeninden son
ra ayni noktai nazara iştirak etmek suretile 
Maliye encümenini teyit etmiş bulunuyor. Fakat 
Dahiliye encümeninin kuvvetli mantıkları karşı
sında onların da Dahiliye encümenine iltihak 
etmeleri ve Maliye encümeninin de yine Dahili
ye encümeninin kuvvetli mantıkları karşısmda 
fikirlerinden rücu etmeleri beklenir. 

Geçen sene intişar etmiş bulunan 2023 numa
ralı kanunu bu işe siper olarak göstermek doğ
ru değildir. Bu, mevcut olan taksitlerin tecili 
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noktasına matuf bir kanundur, zati hak ve zati 
mülkiyet noktasına değil, bunu şöyle bir misal 
ile hukukî şekli de arzedeyim. Her hangi bir 
analda kiracı bulunuyorsunuz veya satın aldım 
zannediyorsunuz, bedel veriyorsunuz. Zamanla 
o mal irs tarikile sizin mülkünüz olduğu halde 
bedeli mebi veya bedeli icar verilir mi arkadaş
lar? İşte vaziyet budur. Kira verdim diyormuş 
veya satın aldım diyormuş. Meclisi Âli vereceği 
bir kararla zaten mal onun mülkü olmak icap 
eder dedikten sonra bedeli icar veya bedeli mebi 
kalır mı? 

îşin vaziyeti hukukiyesi de budur. Binaena
leyh işe yeni bir şekil teklif etmeğe mahal yok
tur. En güzel şekli Dahiliye encümeninin mazba-
tasrndadrr. O şeklin reye konması suretile icrayi 
madelet edilmesini teklif ediyorum. 

İBRAHİM B. (Cebelibereket) — Maliye ve
kili Beyefendiden bir sual soracağım. Bir çok 
harikzedeler borçlan için ellerindeki İmar, İs
kân vekâletinin tasdik ettiği mazbatalardan is
tifade edemiyorlar. Bunlar hakkmda Maliye ve
kili Bey izahat versin. Mazbataları tmar, iskân 
vekâleti tarafından tasdik edildiği halde bir şey 
alamamışlardır. Tanıdıkları da yoktur. Mesele
yi açık söylüyorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHA-
LÎK B. ( Çankırı ) — Muhterem arkadaşımın 
sorduğu sual doğrudan doğruya Heyeti Celileni-
ze aittir. Büyük Meclis nasıl karar verirse, nasıl 
kanun yaparsa biz onu tatbik ederiz. 

Vasfi Memet Bey arkadaşım burada beyanat
ta bulunurken evvelâ tarihçeden bahsetti. Zan
nederim ki bu, Heyeti celilenin tamamen malû
mudur. Nasıl almış, nasıl yapmış, niçin almış, 
niçin kalmış, Ziraat bankasında kalan cüzî mik
tar niçin maledilmistir?... Onlar tamamile daha 
evvel Heyeti Celileye uzun uzun arzedUmiştir. 

Evvelâ tefsiri mucip olan maddeyi okuyalım: 
«Meskene muhtaç harikzedelerin işgallerinde 
bulunan meskenler aidiyeti ciheti ne olursa ol
sun uhdelerinde ipka ve iskânı adi derecesin
deki miktarı meccanen temlik edilir ». 

Şimdi burada 1771 numaralı kanunun yapıl
dığı zaman buna tasfiye kanunu dedik. Hatta 
onun içindir ki, orada yüz alması lâzımgelen bir 
kimseye malı almışken % 20 sini alacaksm, di
ye bir takım hükümler konmuştur. Binaenaleyh 
bu kanun mucibince hareket etmek lâzımdır. 
Harikzedelerin işgal ettiği mal mübadil veya gay-
rimühadü olsun, ister millî mal olsun kendi uhde
sinde kalmıştır. Bu kanun çıktıktan sonra onların 
işgalinde bulunan ister gayri mübadil, ister eş
hası mütegayyibe malı olsun, ister millî mal oİ-
sun onların yedinde bırakılmıştır. Bizim bura
da akten olan. mukavele mevzubahs değil
dir. Akit vardır, muteber olması lâzrmgelir. 
İsticar ve satış bir akittir, kendi noktai naza
rımızı söyliyorum... Bir adam geldi, eve pey 

sürdü, uhdesine devredildi, bir kaç taksitini 
verdi. O, şimdi bu kanun çıktıktan sonra gelip 
ben içeriye girdim, bu kanundan istifade ede
ceğim demesi doğru değildir. Çünkü onunla 
doğrudan doğruya bir akit yapılmrştır. Halbuki 
şimdi bu adam dört taksitini verdiği halde bu 
kanunu ileri sürerek mütebakisini vermiyeceğim 
diyecektir. Arkadaşımız buyurdular ki yan ya
na iki komşu,, bunlardan birisi istifade ediyor, 
diğeri istifade edemiyor; bunları niçin ayıralım, 
bunları nazarı dikkate alalım. Yan yana iki 
komşuyu yekdiğerile mukayese etmek istersek 
istifade etmeyen yüz binlerce kimseyi nazarı 
itibare almamız lâzımdır. Bir adam gelip mü
zayedeye iştirak ettim, aylıklarını vererek bir ev 
satın almıştım amma içerideyim derse ona da 
bu hakkı vermek lâzımdır. Harikzedeler bir bi
na almıştır, benim evim olacaktır, altı taksi
tini verdim, iki taksitini vermeyeceğim, binaen
aleyh bana kalmıştır demesi doğru mudur? 
Akitten olmayanları her ne suretle olursa olsun, 
tamamile kabul ediyorum. Noktai nazarımızı 
arzettik. Dahiliye vekili ister akitten olsun, is
ter olmasın, son taksitin verilmemesi kanaatin
de bulundular. Ondan dolayı bu tefsir için 
Heyeti Celilenize geldik. Bendeniz tefsiri Vas
fi Memet Beyin anladığı gibi anlamıyorum 
tefsir hakkı yalnız Büyük Millet Meclisinindir. 
Vali veya Şûrayi devlet tefsir hakkını haiz de
ğildir. Hiç bir kanun böyle bir yerde tefsir edi
lemez. Maruzatım bundan ibarettir. Akitten 
mütevellit haklar baki, diğerleri kendilerine 
aittir. 

VASFİ MEMET B. (Balıkesir) — Efendim, 
davanın Hazine lehinde kazanılması için silâh 
yanlış kullanılıyor gibi anlıyorum. Şûrayi 
Devlet tefsir etmemiştir, tefsire de mütehammil
dir gibi mütalea etmiştir. Şûrayi Devletin va
ziyeti budur. Tefsire tahammülü olmak itiba-
rile mesele Büyük Millet Meclisine sevkedilmiş-
tir. Malûmu âliniz vekâletler arasındaki ihti
lâflarda Şûrayi devlet karar verir. 

Vekil Beyefendi akti ayırmak lâzımdır dedi
ler. Şağil olanları 20 sene borçlandırarak senet 
alıyorlardı. Bu akit değilmi dir? Talip misin?... 
Borç senedi ver diyorlar. Bu akit değil midir? 
Takdir Heyeti Celilenindir. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Hükümet 
te noktai nazarını izah etmiştir. Bir takrir var, 
evvelâ o takriri reyinize arzedeceğim. Bilâhare 
tefsiri reyi âlinize arzedeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplerden dolayı Dahiliye en

cümeni mazbatasının reye konmasını rica ede
rim. 

Balıkesir 
Vasfi 

MALİYE ENCÜMENİ NAMINA KEMAL 
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TURAN B. (İsparta) — Efendim, bütün bu ha-
rikzede meselelerinde mutlak hakkın temin edi-
lemiyeceğioi encümenimiz düşünmüştür. Mutlak 
hakkrn temin edilemeyeceğine göre nisbî müsa
vat düşünüldü. Bir taraftan halkı, diğer taraf
tan Hazineyi düşünmek daha haklı göründü. 

Maliye encümeninin noktai nazarı şudur: 
İsticarla satm almanlar hakkında bu akti yapan
lar için ayn mahiyet vardır. Satın alanlar tedi
ye imkânını kendinde gören harikzedelerdir. 
Bir çok harikzedeler vardır ki kendilerinde kuv
vet göremediklerinden bir şey istemediler. Bu
nu mutlak olarak kabul edersek Meclisi Âlinin 
daha bazı atıfetler göstermesi icap ederdi. 2023 
numaralı kanun 1771 numaralı kanunu bu hu
susta takyit etmiştir. İskânı adilerde ödemeği 
şart koymuştur. Satm alanlar için mutlak af 
mevzubahs olamaz. (Reye sesleri). 

SALÂHATTÜT B. (Kocaeli) — Dahiliye en
cümeninin fıkrası okunmadı. 

REİS — Arzu ediyorsanız onu da okuyalım. 
SALÂHATTİN B. — Bendenizin teklifim üze

rine Dahiliye encümeninin fıkrasının okunması 
lâzımdır. 

HALÎT B. (Burdur) — Efendim, şayet Da
hiliye encümeninin tefsir fıkrası kabul edilme
yip te Maliye encümeninin tefsir frkrası kabul 
edilirse Maliye encümeninin tefsirinde mahzurlu 
bir nokta vardır, ona temas edeceğim. 

REİS — O halde buyurunuz efendim. 
HALİT B. ( Burdur ) — Efendim; bu şagil 

kelimesinin mutlak olarak zikredilmesinden do
layı şagilin her hangi şekilde olursa olsun, şagil 
sıfatının tanınması noktai nazarından, Dahiliye
den çıkmıştır. Bendeniz Vasfi Bey biraderimi
zin izahatini tamamüe kanaatbahş gördüğüm 
için onu teyit edecek bir şey söylemeyeceğim. 
Yalnız Dahiliye mazbatası kabul edilmediği tak
dirde, Maliye encümeninin mazbatası kabul edi
lirse onda ikinci mahzurlu bir nokta vardır, 
bendeniz buraya işaret edeceğim. O da şudur: 
Dahiliye encümeninin ikinci fıkrasında: «şu ka
dar ki bu harikzedelerin kanunun neşri tarihin
den evvel vesikalarını Hükümete vermiş olma
ları ve Hükümetçe de bu tarihten evvel veya 
sonra bu vesikaların tetkiki neticesinde harikze-
denin meskene muhtaç ve hakkı kanuniyi haiz 
olduğunun kabul edilmiş bulunması şarttır. » 
Halbuki Maliye encümeni burada diyor ki: 
«Ancak bu harikzedelerin kanunun neşrinden 
evvel mevcut emir ve talimat dahilinde harikze-
delik vesikalarım tamamlatmış.. » olmaları şart
tır. Buna göre harikzedelerin dairei aidesine 
vermiş oldukları evrakı, o daire, aylarca tetkik 
etmemiş... Bunda onun sunu taksiri nedir? Onun 
için Dahiliye encümeni fıkrasının kabulünü rica 
ederim. 

REİS — Efendim, müsaade buyurulursa, 
izah edeyim. Evvelâ Vasfi Beyefendinin takrir

lerini reyinize arzetmeden evvel Dahi
liye encümeninin tefsir fıkrasını okuya
rak ondan sonra takriri reyinize arzedeceğim 
Nazan mütaleaya alınırsa, ondan sonra Dahili
ye encümeninin tefsir fıkrasını reyinize arzede
ceğim. Onu kabul buyurmadığımz takdirde tef
sir fıkrasını reye arzedeceğim. 
Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve 
intacı hakkındaki kanunun beşinci maddesinin 

tefsiri 
1771 numaralı kanunun beşinci maddesinde 

münderiç (işgal ) kelimesi mutlak olarak zikre
dilmiş olduğundan, kanunun neşri tarihinde ge
rek fuzulen ve gerek teffiz ve tahsis veya isti
car ve satın alma suretlerile Hükümete ait me-
bani işgal eden meskene muhtaç harikzedeler, 
kanunun hükümlerinden istifade ederler. 

Şu kadar ki; Bu harikzedelerin kanunun neş
ri tarihinden evvel vesikalarını Hükümete ver
miş olmaları ve Hükümetçe de bu tarihten evvel 
veya sonra bu vesikaların tetkiki neticesinde 
harikzedenin meskene muhtaç ve hakkı kanuni
yi haiz olduğunun kabul edilmiş bulunması 
şarttır. 

Kanunun neşrinden evvel Hükümetçe ban
kalara devredilmiş olan mebani araya bir şahsı 
şalisin hakkı girmiş olmak itibarile bu hüküm
den müstesnadır. 

REİS — Şimdi demin Vasfi Beyefendinin 
okunan takririni reye arzediyorum. Kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi okunan Dahiliye encümeninin tefsir 
fıkrasını reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

S — Dilenciliğin menine, dair olan nizamname
ye göre tiyatro ve sinema biletlerinden alınmakta 
olan paranın Darülaceze nizamnamesine mugayir 
olup olmadığının tayini hakkında 3/328 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Maliye encü
menleri mazbataları [1[ 

Dilenciliğin menine dair nizamname hakkında 
Darülaceze tesis edilmiş ve edilecek beledi

yelerde, dilenciliğin menine dair olan 16 kânu
nusani 1311 tarihli nizamname hükümleri tatbik 
olunur. 

REİS — Mütalea var mı efendim? (Yok ses
leri). Tefsir fıkrasını reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, demin reye koyduğumuz kanun 
hakkında reylerini vermeyenler lütfen istimal 
etsinler. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Bir defa müzakereye tâbi maddelere geçiyo
ruz: 

[İl 289 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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PK 4 — Türk ceza kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 1/561 ve Türk ceza kanu
nunun baz ımaddelerinin değiştirilmesi hakkında 
1/645 numaralı kanun lâyihaları ve Adliye encü
meni mazbatası f2l 

BEİS — Türk ceza kanununun geçen ini
katta iki maddesinin tadili teklif buyurulmuş-
tu. Tadil edilen maddeler okunacaktır. 

ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTlN 
B. (Kocaeli) — Efendim, takdim ettiğimiz maz
batada encümene iade edilen iki maddeyi tadil 
ettik. Neticesini arzediyoruz. Ayni zamanda 
uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında bir 
kanun lâyihası geldi. O lâyiha mucibince zaten 
beynelmilel kabul edilmiş bazı esaslara uygun 
olarak mukavele icabından olan bazı cezaî hü
kümler vardır. Bu sebeple de 4 maddenin teb
dili lâzımgeldi. Onu da birlikte arzediyoruz. 
Müzakeresini rica ediyoruz. Takdim ettiğimiz 
mazbatada hepsi yazılıdır. 

REİS — Tadüen gelen maddelerle beraber 
yeni dört maddeyi de müzakere edeceğiz. 

MADDE 328 — Taklit veya tağyir fiillerine 
iştirak etmeksizin demiryolu veya sair âmme 
nakliyat şirketlerinin taklit veya tağyir edilmiş 
olan biletlerini bilerek alıp kullanan kimse altı 
aya kadar hapis veya elli liradan iki yüz liraya 
kadar ağır para cezasile cezalandırılır. 

Eğer bunları bilmeyerek alıpta bilerek kul
lanmışsa on liradan yüz liraya kadar ağır para 
cezası hükmedilir. 

BEİS — Madde hakkında mütalea var mı 
efendim? Maddeyi kabul edenler... etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 403 — Esrar, müstahzar afyon ve 
tıbbî afyon ile müstahzarlarının ve morfin ile 
bütün muinlerinin ve morfinin uzvî hamız
larla veya küul cezrile birleşmesinden mütehas-
sıl bütün eserlerin ve bunların milihlerinin ve 
koka yaprağı, ham kokain ve kokain, ekgonin 
ve tropokokain ile bütün milihlerinin ve yüzde 
0,20 gramdan fazla morfin ve muinlerinin ve 
yüzde 0,10 gramdan fazla kokain ve muinleri

ni muhtevi bütün müstahzırlarmı ve ökodal, diko-
tat, dilodit, asedikon ve bunların terkibi kim
yevisinde bulunan maddelerle bu maddeler ma
hiyetinde olduğu İcra Vekilleri Heyetince ta
yin ve ilân olunacak maddeleri ve bütün müs
tahzarlarını izinsiz memlekete sokmağa çalışan
larla sokanlar ve memleket dahilinde izinsiz sa

tanlar ve alanlar veya satmak üzere yanında bu
lunduranlar ve bunların alınıp satılmasına ve 
her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta 
olanlar ve imal ve izinsiz ihraç edenler ve mah
sus bir yer tedarikile veya diğer suretle halkı 
celbederek bunların kullanılmasını kolaylaştı

ranlar bir seneden beş seneye kadar hapis ve 
her gram veya küsuru için bir lira hesabile ağır 
para cezası ile mahkûm edilirler. Şu kadar ki 
para cezası her halde iki yüz liradan aşağı ola
maz. 

BEİS — Okunan madde hakkında söz var 
mı efendim? Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 404 — 403 üncü maddede yazılı şey
leri bir yere toplanarak kullananlar veya bu mak
satla yanmda bulunduranlar iki aydan altı aya 
kadar hapis ve beş liradan yüz liraya kadar ağrr 
para cezasına mahkûm edilir. 

403 üncü maddede yazılı şeyleri kullanan kim
senin alışkınlığı iptilâ derecesinde ise altı ay
dan noksan olmamak şartile salâhı tıbben tebey-
yün edinceye kadar hastanede tevkif ve teda
visine hükmolunur. Hastane bulunmayan yerler
de ise bu kabîl kimseler hastane bulunan yer
lere sevkedilir. 

BEİS — Söz isteyen var mı efendim? Mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 405 — 403 üncü maddede yazılı 
şeyleri sahte reçete ile alanlar bir seneden ek
sik olmamak üzere hapsolunur ve yüz liradan 
bin liraya kadar ağır para cezası alınır. 

BEİS — Söz isteyen vvar mı efendim? Mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 406 — 403 üncü maddede yazılı suç
lan işleyenler tabip, diş tabibi, dişçi, eczacı, ec
za ticarethaneleri sahip ve mesul müdürleri, sıh
hiye memuru ve ebe iseler iki seneden eksik ol
mamak üzere hapsolunur ve mezkûr maddede ya
zılı para cezası dörtte bir arttırılarak hükmedi
lir. Bu cezalardan başka hapis müddetini geç
memek üzere meslek ve sanatin tatiline de ay
rıca hüküm verilir. 

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

MADDE 453 — Kasten katil cürmü failin ve
ya karısının yahut anasmm veya kızmm ve to
rununun yahut kız evlâtlığnm veya kız karde
şinin haysiyet ve namusunu kurtarmak için ye
ni doğmuş çocuk aleyhine işlenmiş ise fail beş 
seneden on seneye kadar ağır hapisle cezalandı
rılır. 

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

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTlN 
B. (Kocaeli) — Bu kanunun birinci maddesinde 
80 maddenin tadil edildiğinden bahsediliyor. 
Fakat şimdi kabul buyurulan ve bundan sonra 
kabul edilecek olan maddelerle beraber 84 ol
ması lâzımdır. Lütfen bunu tashih buyurunuz. 

BEİS — Efendim, Adliye encümeninin tekli-
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finde ceza kanununun birinci maddesinde 80 
maddenin tebdil edildiği yazılıyor. Halbuki en
cümende bunlardan başka 4 madde daha tebdil 
edilmiştir. Binaenaleyh bu 80 adedinin 84 olarak 
tashih edilmesi teklif ediliyor. Kanunun heyeti 
umumiyesini reyinize arzederken bu birinci 
maddenin de bu suretle kabul buyurmanızı rica 
edeceğim. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

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

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

Ceza kanununun şimdi okunan ve tebdil edi
len 4 maddesile birlikte birinci maddesindeki 80 
adedinin 84 olarak tashihi ile heyeti umumiye
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 —> Tahlisiye umum müdürlüğü 1930 senesi 
hesabı katisine dair yapılan mutabakat beyanna
mesi hakkında 3/331 numaralı Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresile Tahlisiye umum müdürlü
ğü 1930 senesi hesabı katisi hakkında 1/370 
numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası fil 

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

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1930 malî 
senesi hesabı katı kanunu 

MADDE 1 — Tahlisiye umum müdürlüğü
nün 1930 malî senesi masarifi bitişik (A) cetve
linde gösterildiği üzere (428 744) lira 87 ku
ruştur . 

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

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün ayni se
ne varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği 
üzere (535 563) lira 37 kuruştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1930 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelinde 
ayrı bir sütunda gösterildiği üzere (19 563) lira 
(48) kuruştur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

fil 273 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına İktisat 
vekili memurdur. 

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

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

6 — 1927 malî senesine ait Hazine hesabı 
umumisine mütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında 3/192 numaralı Diva
nı muhasebat riyaseti tezkeresile 1927 senesi son 
hesabı hakkında 1/534 numaralı kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası fil 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri). 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

1927 senesi hesabı katî kanunu 
MADDE 1 — 1927 malî senesi umum masari

fi bitişik (A) cetvelinde gösterildiği veçhile 
(199 124 475) lira (96) kuruştur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr sene umum varidatı bi
tişik ( B ) cetvelinde gösterildiği üzere 
(203 564 939) lira (56) kuruştur . 
, REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — (A) cetvelinin sütünü mahsu

sunda gösterildiği üzere gelecek seneye devri 
meşrut tahsisat miktarı (1 292 842) lira (22) 
kuruştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 1927 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelinde 
ayn bir sütunda gösterildiği üzere (41 247 786) 
lira (62) kuruştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunu icraya Maliye ve
kili memurdur. 

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

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

fil 282 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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7 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve va

zifeleri hakkındaki kanuna müzeyyel 1/158, Dev
let memurları maaşlarının tevhit ve teadülü hak
kındaki kanuna merbut cetvelde bazı tadilât 
yapılmasına dair 1/393, Evkaf umum müdür
lüğüne abidattan olan asarın tamiri için 40 000 
liralık tahsisat verilmesine dair 1/398, İstanbul 
darülfünunu 1933 senesi bütçesi hakkında 1/511 
ve Seyrisefain idaresinin 1933 senesi bütçesi hak-
kıdaki 1/533 numaralı kanun lâyihalarına dair 
Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Mazbata hakkmda söz var mı efen
dim? (Hayrı sesleri). O halde Bütçe encümeni 
mazbatasını reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı 
hakkındaki kanunun muvakkat 1 inci maddesi
nin tatbik tarzına dair 3/329 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve Bütçe encümeni 
mazbatası [2İ 

RElS — Mazbata hakkında mütalea var mı 
efendim? 

İSMET B. (Çorum) — Efendim; bu tatbik 
tarzma ve usulüne dair diye ruznameye geçen 
bu mevzu muvakkat birinci maddenin bir tefsi
ridir. Muvakkat birinci maddenin mahalli te
reddüt olan noktası çok mühim olduğu için Büt
çe encümeninin bir kaide şeklinde vermiş oldu
ğu cevap bendenizi tatmin etmedi. Evvelâ Di
vanı muhasebat riyasetinin tereddüt edip dur
duğu birinci muvakkat maddenin mahalli içti
hat noktasını hulâsatan arzedeceğim. Posta, tel
graf ve telefon idaresi teşkilâtına dair olan 
yeni kanuna merbut cetveldeki memurların o 
cetveldeki derece ve sınıflardan hangilerine gi
receklerinin ve o derece ve sınıflara muhassas 
maaşlardan ne miktarının verilebileceğinin tak
diri salâhiyetini Nafıa vekâletile umum müdür
lük ve başmüdürlüklere veren bir ilk fıkrası var
dır. Bu fıkra mutlak surette ifade ounmuştur. 
Eski kadrolarda işgal ettikleri memuriyetler ye
ni kadrolarda işgal ettikleri memuriyet derece
lerine girecekler, ve bunlara anuhassas maaşm 
ne miktarım alacaklarının takdiri mutlak suret
te ifade edildiği için bu ifade barem esaslarile 
mukayyet midir, değil midir diye tereddüdü 
mucip olmuştur, bittabi kanunun, Bütçe encü
meni dahi ifade ettiği veçhile, kanunî sarahati, 
ıtlaktan ibarettir, mutlak takdir eder. Yani ba
remle alâkası var mı diye bir mahalli içtihat 
noktası vardır. Bu noktanm düşünülmesi için 
elimizde istinat edeceğimiz vasıtalardan biri 
esbabı mucibe mazbatası veya kanun vazile-
rinden, veya tetkik ve tesbit edenlerin müzake-

[1] 283 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] 287 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

re esnasındaki kanunların metnine, maksadı va-
zıa ait olarak verdikleri izahlardır. Divanı mu
hasebat riyaseti, bu noktadaki mutlakiyetin ba
rem esaslarile mukayyet olup olmadığı nokta
sını anlamak için kanunun müzakere zabıtla
rına müracaat etmiştir. Bu kanunun müzakere
si esnasında Bütçe encümeni reisi, bu teşkilâ
tın, bu yeni kadroların barem esaslarını ihlâl 
etmediği, yani barem esaslarmm mahfuziyetini 
ve binaenaleyh barem derecelerine mutabakat 
için de ona göre tertibat alındığını izah etmiş
lerdir. 

Şimdi barem derecelerine, göre tertibat yapıl
masının manası var. Bendeniz tetkik ettim. Umu
mî müdürlük muhtar bir müessese olduğu için 

baremde yazılı numaraları bir, iki, üç, ilâ on iki 
diye tertip etmiş. Halbuki umumî berem cetveli 
bir, iki, üç ilâ on dokuzdur. Bu müdüriyetin 
tertip ettiği cetvele muhaliftir. Çünkü orada 
bir diye konulan derece burada ikinci derecedir. 
îki diye koyduğu burada altıncı derecedir. 

Binaenaleyh baremdeki maaş cetveline tev-
fik edilmiştir. Tevfik edilmesi bu yeni cetvel
lere göre yeni memuriyet ve kadrolara geçecek 
adamlar tefrik edilecekler. Barem esasları de
nilen, memuriyet müddetleri, tahsil dereceleri 
gibi şartlar da nazarı dikkate alınabileceği ifa
de edilemez, asıl sorulan şey budur: Yeni kad
ro baremdeki maaş cetveline mutabıktır. Bu 
kadroya yüksek derece maaşları konmuştur. İş
gal edilen memuriyetler daha aşağı dereceler
den tefrik yapılırken 1 - 2 derece atlayacaklar 
bulunabilir. Tahsil şartlan bununla mukay
yet midir, değil midir? Bunu nazarı dikka
te almış mıdır, almamış mıdır? Birinci mu
vakkat maddede mahalli tereddüt olan nok
ta budur: Divanı muhasebat Riyaseti di
yor ki mutlak ifade olunduğu gibi ka
bul olunabilirdi. Kanunun müzakeresi es
nasında barem esaslarmm mahfuziyeti izah edil
diği için kanunun metnindeki mefhumu tama
men ifade edebilir mahiyettedir. 

Binaenaleyh buradaki mutlakiyetin bu esas 
ile mukayyet olması lâzımgelir. Amma bu il
mî bir kanaattir. Binaenaleyh bunu bir mesnet 
ittihaz edemez. Onun için tefsir talep etmiştir. 

Tefsire verilen cevap kısaca şudur: Kanunların 
müzakeresi esnasında her hangi suretle verilen iza
hat kanunun metnindeki sarahati değiştiremez. 
Yani bir kaidei umumiye gibi ifade olunan bu 
hükmün hakikatte böyle alüıaması lâzımgelir. 
Böyle olanları da vardır. Fakat bu öyle bir izah
tır ki muvakkat maddenin esasının barem esasati-
le mukayyet addedilip edilmemesi hususunu tayin 
eder. Şimdi kanunun müzakeresi esnasında bu
rada baremin esasları mahfuzdur, onu tatbik 
edeceğiz demişiz. Fakat bu yeni terfi edilecek
ler hakkındaki barem esaslarının, müddeti hiz
metlerin, tahsil derecelerinin falan nazan dik
kate alınıp alınmayacağını söylememişiz. 
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Madem ki söylememişiz, bittabi barem esas-

larile mukayyet olacağını kabul etmişiz demek
tir. Bir kanunun müzakeresi esnasında verilen iza
hat kanunun metnindeki sarahati değiştiremez 
denilmiştir. Fakat kanunun metninde sarahat 
yok. Encümen ise kanunun metnindeki sarahat 
veçhile muamele yapılması lâzımgelir diyor. 

Kanunun metni şudur: Birinci muvakkat 
maddeyi okuyorum : 

(Posta, telgraf ve telefon....) şimdi buradaki 
teklif mutlak olduğu için barem esaslarile mu
kayyet olmadığı anlaşılır. 

Bütçe encümeni diyor M; bu sarahat veçhile 
muamele yapılır, biz barem esasları mahfuz de
dik amma, bu sarahat değişemez. Bu suretle 
muamele yapın diyor. Bu, bir kanunun vazn me
sabesinde olan veyahut o kanunun maksadı va-
zmı, metnindeki mefhumu izah eden bir zaptm, 
bu metindeki mefhumdan maksut olan manadan 
gayri olur gibi bir şekil hâsıl ediyor. Halbuki 
asıl maddedeki mutlaMyeti kabul edersek onun 
müzakeresi esnasındaki şekille bu maddenin 
başka şekilde tatbik edileceğini gösterir gibi bir 
vaziyet hâsıl oluyor. O vakit barem esaslarının 
mahfuziyeti mevzubahs olmasaydı, bu vaziyeti 
ihlâl eder mi, etmez mi diye konuşulmıyacak 
raırydi? Eğer böyle bütün müzakerat esnasında 
yapılan izah ve istizahlar kanunların mefhum
larına müessir olmayacak, bu kanunların mef
humları ne olursa olsun ona göre kaide vazede
cek olursak bundan sonra yapılacak tefsirler 
bu kaideden ibaret olacaktır. Onun için demek 
istiyorum ki bu kanundaki sarahat, mutlakiyet-
tir. Binaenaleyh bu memurların yeni kadroları, 
dereceleri baremde meşrut olan esaslarla mu
kayyet midir, değil midir? Bunu kastetmişler 
midir, etmemişler midir? Bunu Hükümetten ve 
Bütçe encümeninden soruyorum. 

BÜTÇE En. REÎSÎ HASAN FEMHÎ B. (Gü-
müşane) — Efendim, serdedilen mütalea bir de
fa yanlış başladı, netice de tabiî o yanlış mebdee 
istinat etmiş oldu. Evvelâ Divanı muhasebat ri
yasetinden gelen tezkerede tefsir talebi yoktur. 
izah edilmesi vardır. Bu izahm menşeini arzede-
yim. Bütçe encümeni 3 sene evveline kadar büt
çedeki fasılların başlıklannm her birine ait mu
ayyen formüller yazmış, buna bir formül şekli 
denmiş, bu da Divanı muhasebatın elinde bir 
izahname mahiyetinde kalmış. 3 senedir biz böy
le bir şey yapmryoruz, mevcut knaunlardaM 
hükümler ve bütçe fasıllarmdaki başlıklar naza
rı itibare alınarak ona göre muamele yapılıyor. 
îzah kelimesi bundan geliyor. Eğer tefsir iste
seydi, tefsir şeklinde cevap verilecekti. îzah ol
duğu için izah şeklinde oevap veriyoruz. 

Mütaleaya yanlış başlanıldı dedik. Posta tel
graf idaresinin teşkilâtı hakkındaki kanuna mer
but olan dereceler Devlet memurları maaşatmm 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun cetvelle

rinin aynidir. Burada ondan ayn olarak hususî 
bir derece yapılmış değildir. 

İEMET B. (Çorum) — Biz de onu söyledik. 
HASAN FEHMt B. — Aksini söylediniz, ri

ca ederim.. 
Reis Beyefendi, rica ederim, sözümü kesme

sinler. (Handeler). Oradaki birinci, buradaki 
ikincidir ve oradaki ikinci buradaki birincidir 
dediniz. Halbuki böyle değildir, Umum müdür 
yine Devlet memurları maaşatınm tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanunda yazılı derecenin yine 
ikincisindedir. Adet birdir, bu adet derece di
ye yanlış olarak görülmüş ve mana oradan çık
mışsa ona diyeceğim yok. Yani Devlet me
murları maaşatınm tevhit ve teadülü hakkında
ki dereceler ne ise - mülhak bütçe olmak itiba-
rile bunda kendine mahsus bir derece kabul et
medik - onda ne ise bunda da odur. Meselâ 
ikinci derece maaşı ne ise burada da odur. Üçün
cü, beşinci ne ise burada da yine odur. Hiç bir 
fark ve tefavüt yoktur. 

Malûmu âlileri, kabul edilen teşkilât kanunu
dur. Yalnız barem tadilâtı değildir. Memurla
rın bir çok unvanları değişmiştir. Eskiden tev
hit ve teadül kanununda zikredilen unvan, bu 
teşkilât kanununda başka bir şekilde ifade edil
miştir. Şimdi eski tevhit ve teadül kanunu ile 
bu kanun arasında derece itibarile bir fark ol
mayınca teşkilât kanunu da bir çok unvanları 

değiştirince bunların tevhit ve teadül esaslarını 
bozacak bir hüküm var mıdır, yok mudur diye 
buradan soruldu. Encümen tevhit ve teadül 
esaslarını ve kavaidini bir şekli hususide bir 
idarei mahsusa olmak üzere bozan bir kaide, esas 
itibarile yoktur dedi. Hatta misal olarak ta İs
tatistik umum müdürlüğü, Başvekâlet teşkilâtı
na dair olan kanunlarda barem esaslarının üstün 
de bazı maddeler vardı, bu maddeleri dahi ora
dan çıkardık. Onlar, terfi edilmedikleri halde 
otomatik verilecek zamlara ve diğer bir takım 
meslekî hususiyetler dolayısile icap eden me
murlara ait menfaatlerine taalluk eden madde
ler idi; onu da oradan çıkardığımız gibi bu 
kanunla da böyle bir şey düşünmedik. 

Posta, telgraf memurlarının baremleri yapıl
dığı zaman Devlet memurları maaşatınm tevhit 
ve teadülü kanununda bunlar da o dereceye ithal 
edildiği sırada bunlara icap eden muadilleri 
hizmetleri ile mütenazır olacak, müsavi adde
dilecek miktarda maaş verilmeyecek. Verilen 
cevap budur. Teşkilât kanunu münasebetile kar
şılığı da bulunduğundan bunların derecelerini 
bir miktar daha arttırmak lâzımgeldi. Bu de
receler muvakkat ikinci maddenin tatbiki dola
yısile her memura teşmil edilecek mi, edilmeye
cek mi? Buna cevaben dendi ki en kıdemlisin
den başlamak suretile ve teşkilât kanununda 
isimleri sarahaten yazılmış olanlar, olmayan
ların en kidemlilerinden başlamak şartile bu de-

- 8 7 -



I : 6? 8-6-1933 6 i İ 
receîer doluncaya kadar memurlar istifade etti
rilecektir. Divanı muhasebat muvakkat ikinci 
madde ile bu cevap arasında bir tereddüde düşe
rek izahat istedi. Encümen de tereddüde mahal 
yoktur dedi. Bu ne umumî bir kaidedir ve ne 
de tefsir mevzuudur. Çünkü tefsir istenmemiş
tir. İzahatla madde arasında bir fark olursa, 
hangi mahkemeye gitsek izahatla mı amel eder, 
yoksa kanunun metni ile mi? Kanunun metni 
tekâmül eder, izahat olduğu yerde durur. Hu
lâsa ediyorum: Devlet memurları maaşatmın tev
hit ve teadülü hakkındaki dereceler ve o dere
celere mahsus olan maaşlar her ne ise barem ve 
teşkilât kanunundaki dereceler de aynidir. Bu 
verilen dereceler, ikinci maddenin sarahati da
hilindedir. Tabiî en kıdemliden başlayarak ter
fileri hakkı da Nafıa vekili ile umum müdüre 
verilmiştir. 

Barem esaslarını ihlâl edecek hiç bir şey 
yoktur. Zaten barem 929 nihayetinde çıktığına 
göre memurin kanunu mucibince her memur üç 
senede bir kıdem zammı ve terfi hakkı kazandı
ğına göre esasen mevcut memurların hepsinin 
baremde yeri oldukça terfi etmek haklan gel
miştir. Bu barem yer açmıştır. Kimlere? Ma
dem ki hepsi birden terfi edemiyor; kimler ter
fi etsin? Bu hakkı da Nafıa vekili üe umum mü
düre vermiştir. Bunda barem prensibine muha
lif bir şey olmadığı gibi ikinci maddenin sara-
hatile muamele yapılması lâzrmğelir demektede 
hiç bir mahzur yoktur. 

Çünkü tefsir istemediler, izah istediler. İza
hın cevabı da izahatladır. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, Hasan 
Beyefendi buyurdular ki tefsir değil, izahtır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Yazılı 
efendim, okusunlar. 

REŞİT B. — Müsaade buyurun efendim. 
Tefsir değil, izahnamedir buyurdular. Şimdiye 
kadar izahnamelerrn Meclisi âliden geçmesi hu-
kmda ne nizamnamede bir şey vardır, ne de 
bir teamül vardır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüane) — Efendim, 
tezkere Meclis reisliğine yazılmıştır. Tezkerede 
izah istenmektedir. Biz de izah kelimesini kul
landık. 

KÂZIM PAŞA (Diyarekir) — Yazıyor. 
HASAN FEHMİ B. — Evet efendim tezke

rede yazıyor. 
İSMET B. Çorum) — Efendim, maddenin 

asıl mahalli tereddüt olan noktasını hulâsatan 
izah ederken biraz da kanunda yapılmış olan şey
lerden mufassal bir mukaddeme ile bahsetmiş
tim. Bundan dolayı Hasan Fehmi Bey yanlış 
anladığımı zannettiler. Ben yanlış anlamadığı
ma kaniim. Hükümetin getirdiği kanundaki tek
life merbut bir maaş cetveli var. Bütçe encü
meni bunu umumî baremdeki rakamlara uygun 
tutmuş. Fakat rakamların önüne yüksek maaş

lar koymuştur. Yani bu kanundan evvel olan 
kadrolarda işgal ettikleri memuriyetlere mevzu 
olan maaşlardan fazla buraya ikişer, üçer de
rece fazla maaşlar konmuştur. Şimdi buraya tef
rik edilirken birer, ikişer, üçer derece dahi at
lamak lâzımgeliyor. Çünkü Hükümet altmcı 
dereceden - ki umumî baremde maaşı 70 liradır -
altı muadil memuriyet teklif etmiştir. Dahiliye 
encümeni aynen kabul etmiştir. Bütçe encü
meni bunu 14, 15 e çıkarmıştır. Çıkarınca da
ha aşağı doğru bu dereceleri doldurmuştur. Çün
kü muadil memuriyet altı imiş. Binaenaleyh Hü
kümet öyle teklif etmiş, Dahiliye encümeni öyle 
kabul etmiş, Bütçe encümeni bunu 14, 15 e 
çıkarmış. Çünkü 14 e muadil memuriyet bul
mak için daha aşağı derecelere inmek lâ
zımdır. Bütçe encümeni yeni kadrolara eski 
kadrodaki memuriyetlerin tefrikinde 3 derece 
atlamıştır. Şimdi bu atlayışta, - barem esaslan-
nnda bilirsiniz, derece terfilerinde tahsil de
receleri, müddeti hizmetler gibi umumî esaslar, 
şartlar vardır. Bunları nazarı dikkate almamış
tır. Bunlar tevhit ve teadül kanunundaki ba
remle muadelet temin etmiyor. Bunları ikmal 
edelim diyelim. Fakat ikmal ederden Dahiliye 
encümeninin, Hükümetin teklifleri fevkinde 14 
dereceye kadar yüksek maaş derecesi koymak 
suretile icraat yapan Bütçe encümeni burada 
mutlak salâhiyetini istimal ettirmek için bu 
tefsire böyle cevap vermektedir. Benim sordu
ğum bu değildi. Soruyorum, bir memur barem 
esaslarındaki şartlara tâbi olarak iki üç derece 
atlayabilecek midir, atlayamıyacak mıdır? 
yoksa barem esaslarile mukayyet midir? Bunu 
izah etsinler. Ben yanlış anlıyorum, anlamıyorum 
o başka. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B, (Gümüşane) — Efendim, ikinci izahlarile Dev
let memurları maaşatmın tevhit ve teadülü hak
kındaki derecelerden gayri bir derece kabul bu-
yurulmadığmı... 

İSMET B. (Corum) — Derece değil, maaş, 
maaş. 

HASAN FEHMİ B. — Maaş miktarını derece 
tayin eder. Derecelerde terfi maaşları vardır. 
Her derecenin maaşı muayyen ve mukannendir. 
Binaenaleyh yedinci derecede yetmiş lira maaşlı 
yedi memur teklif edildi. Bütçe encümeni bunu 
15 e çıkardı, amma bunun üst tarafını niye 
söylemediler. Hükümet hususî bir barem teklif 
etti. Dahiliye encümeni de onu kabul etti. 
Devlet memurlarının maaşlarının tevhit ve te-
teadülü hakkında mevcut olan dereceler ve o de
recelere muhassas olan maaşlardan gayri bir 
takım derece ve maaşlar ihdas etti ki bunlar 
bunun üstünde, Bütçe encümeni bunu çıkardı. 
Tevhit edince yeni bir teşkilât kanunu yapıyo
ruz ki bu kanuna göre Hükümetin daha ileri de
recelerden teklif ettiklerini bu derece topladı 
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ve bir de teşkilata baktı, telsiz vardır. Onun 
bir müdürü, iki mühendisi vardır. Otomatik 
telefonun bir müdüdürü vardır, umumî telgraf 
müfettişleri ve mühendisleri vardır. Bunların 
hepsi Avrupada tahsil etmiştir. Bu gün bunların 
seviyesindekilere emsallerine 80 lira ve daha 
fazla maaş veriyoruz. Halbuki bunlar 55 lira 
alıyorlar. Bunları bir derece yukan çıkardık, 
70 yaptık. Binaenaleyh 55 le 70 arasında barem
de bir derece daha yoktur ki bunları atlıyarak 
yetmişe çıkarmış olalım. 

İSMET B. (Çorum) — Hâşâ. 
HASAN FEHMİ B. ( Devamla) — Ben yan

lış anlamam. Söylediğimi bilerek söylüyorum. 
Burada 3 derece terfi varmış. Ben böyle bir 

şey bilmiyorum. 3 derece terfi varsa huzuru âli
nizde soyuyorum ki Nafıa vekili bunu nasıl tat
bik ediyor? Kanunun tatbikatı için en kıdemli-
lerden başlamak suretile birer derece terfi etti
recektir. Teşkilâtın bir icabı vardır ki bu güne 
kadar 55 te kalanlar yetmişe çıkacaklardır. 
Çünkü kıdemleri gelmiştir. Umum müdür mua
vini ve Heyeti teftişiye reisi için 90 lık yüksek 
derece vardır. Bu da 80 liralık dereceden ehil 
bulunmazsa 70 likten birisini çıkarabilir manası 
anlaşüryorsa mutlak bunu böyle yapacaklar de
miyorum, hayır bunu da yapamazlar, hüküm 
vardır. 3 - 4 derece atlanmıştır demek doğru de
ğildir. En çok yükseltilen 12 -13 -14 ün
cü derecelerdir. 7 inci dereceden bir ta
nedir. 6 ncı dereceden bir iki müdürden 
ibarettir. Devlet memurları maaşatmın tev
hit ve teadülü hakkındaki kanuna göre u-
mum müdürlere ne verilmişse o verilmiştir. Büt
çe encümeninin yaptığı, dereceleri artırmak de
ğil, hususî baremle daha çok istenilen şekli bu
rada toplamaktır. Hatta artırmak dahi olsa ma
demki teşkilât kanunu yapılıyor, mademki bu 
teşkilât kanununda işin icaplarına göre yeni 
dereceler tayin ediliyor; tevhit ve teadül kanu
nuna aykırı gitmemek şartile Bütçe encümeni 
bu yeni dereceleri kabul edebilir, isterse aksini 
de yapar. Bendeniz istenilen şekildeki bu izaha 
verilecek cevabı bu suretle veriyorum, 

REFlK B. (Konya) — Bütçe encümeni mak
sat bundan ibaret demek istiyor. 

Mükeırem B. (İsparta) — Efendim, encümen 
namma söz alan Hasan Fehmi Bey teadül kanu
nu dairesinde, o esaslara sadık-kalarak memu
riyet derecelerinin kabul edileceğini söylediler. 
Fakat teadül kanunu yalnız maaş zammını ihti
va eden bir esas değildir. Bu mey anda daha pek 
çok esaslar vardır. Devlet memuriyetine ilk gi
receklerin ne maaşla girecekleri, (A) sınıfın
dan (B) sınıfma geçmek için hangi vasıfların 
aranacağı ve sair bir çok hükümler mevcuttur. 
Binaenaeyh encümen namma verilen izahlara 
göre teadül kanununun mahfuzdyeti bu esaslara 
müstenittir. Posta telgraf kanunu da bu esaslara 

bağlı olmak lâzımdır. Yalnız Beis Beyefendi 55 
lirada kalmış olan yüksek tahsilli bir derece yu
karıya alınmıştır. Bu meyanda aşağı dereceler
den, meselâ on beşinci dereceden on altıncı dere
ceye alınmış olanlar da vardır. Fakat bunlar 
teadül kanunu çıktığı zaman lâyık oldukları de
receye alınamamış olan Posta idaresinin bazı 
memurlarının böylece yeni teadül kanunu esas
ları dairesinde terfileri icap etmiştir. Meselâ 16 
lira alanlar 22 liraya çıkarılmış oluyor. 

Binaenaleyh bendeniz esasta bir şey görmü
yorum. Müzakere kâfidir. Hatta mazbatanın re
ye konulması bile doğru değildir. Encümen ka
bul ettiği şekilde mazbatanın kabulünü rica ede
rim. 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA 
ŞEREF B. (Burdur) — Efendim, Büyük Millet 
Meclisi ya kanun yapar, ya tefsir yapar. Büyük 
Millet Meclisinde izahname ile reye iktiran et
miş bir karar yoktur. Reye konulursa yeni bir 
şey çıkmış olur, teşkilâtı esasiye meselesidir. 
Binaenaleyh reye konulmaksızın verilen izahat 
dairesinde muamele yapılmasını rica ediyorum. 
(Muvafık sesleri). 

REİS — O halde okuduğumuz mazbata He
yeti Celilenin nazarı ıttılaına arzedildi, demek
tir. Malûmat hâsıl olmuştur. 

Şimdi ilâ defa müzakereye tâbi olan kanun
lara geçiyoruz. 

9 — Cenup demiryollarının işletilmesine ait 
itilâfnamenin imzasına salâhiyet verilmesi hak
kında 1/739 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa 
encümeni mazbatası [İl 

REİS — Hükümet bu kanunun müstaceliyetle 
müzakeresini talep ediyor. Müstaceliyet teklifi
ni kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkmda söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Cenup demiryollarının işletilmesine ait itilâf-
namenin imzasına salâhiyet verildiğine dair 

kanun 
MADDE 1 — Toprakkale - Payas, Fevzipa-

şa - Meydanıekbez. Çobanbey - Nuseybin, Der-
besiyye - Mardin, Gerablus limanı hatlarından 
mürekkep bulunan Cenup demiryollarının işlet
mesine dair bağlı itilâfnamenin imzasına Nafıa 
vekli mezundur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

[1] 272 numaralı matbua zaptın sonundadrı* 
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ftEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerinin ic

rasına Nafıa vekili memurdur. z 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

le r . . . Kabul edilmemiştir. 
, Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-

zediyorum. 
10 — Kaçakçılığın men ve takibi hakknıdaki 

kanuna müzeyyel 1/S43 numaralı kanun lâyihası 
ve Gümrük ve inkisarlar, Maliye, Adliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Bu kanunun da müstaceliyetle mü
zakeresi teklif ediliyor. Müstaceliyet teklifini ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1918 sayılı kanuna eklenen kaçakçılığın men 

ve takibi hakkmda kanun 
MADDE 1 — Maliye vekilliğinden izin al

maksızın Türk memleketleri dışına sikke veya 
külçe veya sanat kıymeti kalmayan hurda halin
de altın çıkaranlar hakkmda altı aydan üç se
neye değin hapis ve çıkardığı altım beş katı de-
ğerince ağır para cezası hükmolunur. Kaçak al-
tm çıkarmağa teşebbüs edenlerin çıkarmak iste
dikleri altın müsadere olunmakla beraber hakla
rında altı aydan üç seneye değin hapis ve çıka
rılmasına teşebbüs edilen altmlarm bir katı de-
ğerince ağır para cezası hükmolunur. 

Üzerlerinde on veya daha az altm lira çıkan 
yolcular hakkmda 1918 numaralı kanunun 18 
inci maddesi hükmü tatbik olunur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Kaçak olarak tutulan altınlar 
zabıt varakasile birlikte makbuz karşılığında 
o yerin malmemuruna teslim edilir. Bu zabıt va-
rakalarmmn bir eşi de suçluya verilir. Bu altın
lar saklanmak üzere şubesi bulunan yerlerde 
Cumhuriyet merkez bankasına gönderilir ve 
bankanın alım değeri gümrüğe bildirilir. 

Kaçak altmlarm değeri müsadere kararı ka-
tileşince ve para cezaları ise kaçakçıdan alın
masını müteakip gümrük idarelerine gönderilir. 

Bu değer ile para cezalan gümrük idarelerin
ce 1918 sayılı kanunun 60 ve 61 inci maddeleri
ne göre müstahiklerine dağıtılır. 

Mahkemelerce kaçak olmadığı tesbit edilme
sine mebni sahiplerine geri verilen altınların 
nakli ve bankaca muhafazası için ihtiyar edilmiş 
olan masraflar altınların sahiplerinden istene
mez. 

flj 274 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

I Bu masraflar Gümrük ve inhisar vekâleti 
bütçesi müteferrika tertibinden tesviye olunur. 

Malmemurları altm kaçakçılığı davalarının 
I 1918 numaralı kanuna göre vazifeli mahkemeler 
I nezdinde takibi ve cezaların infazı huhuslarmda 

o kanunun gümrük ve inhisar memurlarına ta
nıdığı hak ve salâhiyetleri haizdirler. 

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

MADDE 3 — Altın kaçakçılığı hakkmda bu 
kanunda sarahat olmayan yerlerde 1918 numa-
ralı kanun hükümleri tatbik olunur. 

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

MADDE 4 — Altm ihracının meni hakkın
daki 18 kânunusani 1331 tarihli kanun ilga edil
miştir. 

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

MUVAKKAT MADDE — 1918 numaralı ka-
I nunun neşrinden bu kanunun neşri tarihine de

ğin tutulan kaçak altınların değerile kaçakçı
larından alman para cezalan da bu kanun daire
sinde dağıtılır. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

'MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

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

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

\<ZT~:AÎ')— Hükümet tarafından imar veya resmî 
, binalar yapmak için yıktırılan binalar hakkında 

1/663 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları 

MÜNİR B. (Giresun) — Bu kanunun Dahi
liye vekâletile alâkası vardır. Dahiliye encüme
nine havalesini istiyoruz. 

REİS — O halde bu kanunu Dahiliye encü
meni istediğinden oraya havale ediyoruz. 

Reylerini vermeyenler lütfen versinler. 
12 •— Ödünç para verme işleri, halk bankası 

ve sandıkları hakkında 1/738 numaralı kanun lâ
yihası ve Adliye ve İktisat encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümenle Bütçe encümeni maz
batası [1J 

REİS — Hükümet bu lâyihanın nıüstaeelen 

[1] 294 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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müzakeresini teklif ediyor. Müstaceliyet teklifi
ni kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
m? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ödünç para verme işleri kanunu / 
MADDE 1 — Faizden para kazanmak için 

ödünç para verme işlerile meşgul olan hakikî ve 
hükmî şahıslar bu kanun hükümlerine göre Hü
kümetten izin alırlar. 

Anonim, limitet, kooperatif şirketi şeklinde
ki bankalar ile hususî kanunlar mucibince yapı
lan teşekküller bu izin usulüne tâbi değildir. 

SALÂAHTTÎN B. ( Kocaeli ) — Anonim, 
limitet ve kooperatiften sonra «ve sermayesi es
hama ayrılmış komandit şirketlerinin » de kon
ması lâzımdır. Çünkü bundan evvel kabul edilen 
kanuna göre bankacılığın bu nevi şirketler tara
fından yapılacağı tasrih edilmiştir. Burada ma
alesef yoktur. Buraya da konmalıdır. 

REİS — Salâhattin Byefendinin bu teklifi 
hakkında Hükümetin bir noktai nazarı var mı
dır efendim? 

ÎKTÎSAT VEKÎLÎ CELÂL B. (izmir) — Ka
bul ediyoruz efendim. 

REÎS — O halde efendim, Salâhattin Beye
fendinin lütfen tekrar edecekleri ibareyi ilâve 
edecesiz * 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Tekrar ede
yim efendim. Birinci ve ikinci maddelerde ano
nim, limitet, kooperatif ten sonra (ve sermayesi 
eshama ayrılmış komandit şirketleri) diye de
vam edecek. 

REÎS — Birinci ve ikinci maddelerde (ano
nim, limitet, kooperatif) ten sonra (sermayesi 
eshama ayrılmış komandit şirketi) ibaresinin ilâ
vesini teklif ediyorlar. Birinci maddeyi bu ilâ
ve ile birlikte kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi bu ibarenin ilâvesile okuyo
ruz: 

MADDE 2 — Ödünç para verme işlerile uğ
raşanlar bu kanunun meriyetinden itibaren üç 
ay içinde ve bundan sonra her sene mayıs ayı 

içinde beyanname vermeye mecburdurlar. 
Beyannamede borçlulardan alınacak faizin 

en yüksek haddi ve borçlulara tahmil edecekleri 
şartlar bildirilecektir. Anonim, limitet, koope
ratif ve sermayesi eshama ayrılmış komandit şir
keti şeklindeki bankalar, hususî kanunlar muci
bince yapılan teşekküller müstesna olmak üzere 
diğer hükmî ve hakikî şahıslar ödünç par ver
me işlerine tahsis edeceşkleri sermayenin Türk li
rası olarak miktarını ve ticarî ikametgâhları
nı beyannamelerine kaydedeceklerdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Beyannameler üç nüsha ola
rak makbuz mukabilinde mahallin en büyük 
mülkiye memuruna verilir. 

Bu beyannameler üzerine kendisine vilâyet-
lerce izin vesikası verilir. Beyannamelerin bir 
nüshası izin vesikası suretile birlikte iktisat ve
kâletine, ikinci nüshası alâkadar malmemurlu-
ğuna, üçüncü nüshası da kayit ve ilân edilmek 
üzere ticaret sicilli memurluğuna gönderilir. 

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

MADDE 4 — Ödünç para verme işlerile meş
gul olanlar beyannamenin büyük harflerle yazıl
mış bir suretini ticarî ikametgâhlarına halkın 
görebileceği bir yere asmağa mecburdurlar. 

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

MADDE 5 — Senesi içinde beyannamelerin
deki şartlarını değiştirmek isteyen iktisat ve-
vekâletine müracaat ederler. Vekâletin muvafa
kati halinde kendilerine yeni bir izin vesikası ve
rilir. ve usulü dairesinde ilân edilir. 

REÎS — Madde hakkında söz var mı? Mad
deyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — izin usulüne tâbi hakikî ve 
hükmî şahıslar yaptıkları ödünç para verme iş
lerini noterlikten tasdikli bir. deftere müfreda
tı ile yazarlar. Bu defterler iktisat vekâletince 
her zaman tetkik olunabilir. Her ticarî sene 
sonunda defterlerin birer sureti iktisat vekâleti 
teşkilâtı bulunan yerlerde bunlara, iktisat ve
kâleti teşkilâtı bulunmayan mahallerde valilere 
verilir. * 

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

MADDE 7 — Ödünç para verme işleıile uğ
raşanlar kendilerinden para alanlara verdikleri 
paranın miktannı ve şartlarını gösteren imzalı 
bir vesika vereceklerdir. 

RElS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Müddeti içinde beyanname ver
meyenlerin izin vesikaları iptal edilir. 

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

MADDE 9 — Ödünç para verme işlerinde 
16 inci maddede yazık komusyon ve hesap mas
rafları da dahil olmak üzere en çok % 12 ye 
kadar (12 dahil) faiz alınabilir. Bundan fazla 
alman faizlerin aşağıda gösterilen nisbetler da
hilindeki miktarları vilâyet hususî idarelerine 
ait olup bu idareler tarafından takip ve tahsil 
olunur: 

12 den 15 e kadar alınacak faiz farkmm 
% 2 5 i , 
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% 15 ten 18 e kadar alınacak faiz farkının 

% 35 i, 
% 18 den 20 ye kadar alınacak faiz farkıma 

% 50 si, 
% 20 den 25 e kadar (25 dahil) alınacak faiz 

f arkmın % 90 i. 
25 ten yukarıya alınacak faiz farkının tama

mı birinci fıkra mucibince alınır. 
Bu suretle hususî idarelerce toplanılacak pa

ralardan izin beyannamesine uygun olanlardan 
hâsıl olacak mebaliğin % 25 i ve izin beyanname
si hilâfında olup ta borçlunun ihbarı üzerine ta
hakkuk ve tahsil edilenlerin % 50 si bu faizleri 
ödeyen borçlulara iade edilir. 

Hususî idareler tahsil ettikleri paralardan 
borçluları ilân usulile haberdar ederler. Alâka
darlar ilân tarihinden itibaren altı ay zarfıdna 
müracaat ederek yukarıdaki fıkra mucibince 
kendilerine iade edilmesi lâzımgelne hisseyi al
mazlarsa bu hisseler de hususî idarelere kalır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, bu maddede 
en çok % 12 ı2 dahil - faiz alınabilir deniliyor. 
Bu % 12 nin içinde komusyon da dahil midir? 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MÜKERREM 
B. (İsparta) — Evet dahildir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Fakat, 16 mcı madde
de nafıa işlerine tahsis edilen ve bir milyondan 
fazla sermayelerde böyle bir komusyon zikredil-
mediği için bu % 12 içinde komusyon da dahil 
midir? İzahat verilmesini istiyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MÜKERREM 
B. İsparta) — Bu % 12 içinde faizi, komüsyonu 
hepsi dahildir. 

REFİK B. (Konya) — Bu maddenin hükmü 
bu güne kadar zimmete taallûk etmiş bulunan 
borçlar üzerinde de tatbik edilecek mi? Encü
men bunun için ne düşünüyor? 

REİS — Encümenden soruyorlar efendim. 
BÜTÇE E. NAMINA MÜKERREM B. (İs

parta) — Efendim, bu sual daha ziyade Adliye 
encümenindeki arkadaşlarımızı alâkadar eder 
bir şeydir. Çünkü mevzubahs ettikleri sual, hu
kukî bir sualdir. 

MUHTELİT E. NAMINA RAİF B. (Trab
zon) — Efendim, Şükrü Bey bu maddede % 12 
denildiğine nazaran komusyon da dahil midir, 
değil midir diye sordular. Komusyon da bu % 
12 ye dahildir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Fakat madde onu ifade 
etmemektedir ve atfettiği 16 ncı maddede böyle 
bir şey yoktur. 

RAÎF B. (Devamla) — 15 inci maddede ko
musyon ve saire namlarile ne alınırsa faiz mik
tarında dahildir denmektedir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — 16 ncı maddede yok 
efendim. Eğer 16 ncı maddeyi okursanız bunu 
görmezsiniz. 

RAÎF B. — Şimdi izah edeyim efendim. 15 
inci madde şudur: 

« Faiz tabirinde, ödünç para verme mukabi
linde borçludan muamele vergisile damga res
minden başka komusyon ve hesap masrafı ve sair 
her ne nam ile olursa olsun alman para dahil
dir », 

ÎKTISAT V. MAHMUT CELÂL B. (izmir) 
15 inci maddeyi okursanız anlaşılır. 15 inci mad
de faizi tefsir, daha doğrusu tarif ediyor. 

RAİF B. (Devamla) — Refik B. arkadaşımız 
şimdiye kadar verilmiş olan borçlara da şamil 
midir; buyurdular. 

Malûmu âliniz kanun, neşrinden muteberdir. 
Kanunun hükümleri neşri tarihinden başlar. Bu 
güne kadar verilmiş olan ve mukaveleye rapte
dilmiş olan ikraz ve istikraz muameleleri, hita
mına kadar şüphe yok ki bu kanunun dairei şü
mulüne giremez. 

İBRAHİM B. (İsparta) — Niçin giremez? 
Meclis emreder, pek âlâ girer. 

RAİF B. — izah edeyim efendim. Farzede-
lîm ki bu kanunun neşrinden evvel birisi % 15 
faizle bir para vermiş bir mukaveleye raptetmiş, 
vadesi henüz tamam olmamıştır. Bundan dolayı 
% 12 ile % 15 arasmda burada idarei hususiye-
ye ait olacağı tesbit edilen miktar almmryacak-
tır. Kanunun manası budur. Ancak diğer madde
de ve bu maddede böyle vadesiz tevdiat vardır. 
O vadesiz tevdiatın bir mukavele ile hududu - şu 
zamanda alınacaktır diye - muayyen olmadığı, 
her talep tarihinde alınabileceği için bu kanu
nun neşrile beraber onlar da bu hükme tâbi ola
caklardır. Bu maddenin encümende müzakeresi 
esnasında hudut ve şümulü böylece tesbit edil- . 
mistir. Sorulan sualler bu ikisi idi efendim. 

REİS — Raif Beyefendi> encümenden bir 
sual daha var. 

MOLLAOĞLU CEMAL B. (Afyon Karahi-
sar) — Vadesiz mevduat hakkında söyledikleri
nizin vadeli mevduata da şümulü varmıdır; 
yok mudur? 

RAÎF B. (Trabzon) — Yoktur efendim... 
HÜSNÜ B. (izmir) — Efendim, ben bu mad

denin iki noktasına temas edeceğim. Birincisi; 
faiz haddidir Burada faiz haddi olarak % 12 
kabul edilmiş, yalnız tefeciler nazarı dikkate alı-
nacaksa % 12 makuldür. Fakat bundan banka
ların da istifade edeceği düşünülürse bu, fahiş 
bir haddir. Bilirsiniz ki memlekette en kazançlı 
zamanlarımızda bankaların faiz miktarı % 9 -
12 arasmda idi. Halbuki memleket vaziyeti ik-
tisadiyesinin aldığı şekil malûm, kredi işleri
nin memlekete yapacağı sui tesir,, hüsnü tesir 
malûm, binaenaleyh bû faiz haddi % 9 dan yu
karı çıkanldımı, iş yapan adamlara kazanç te
min etmeyecek, belki de gittikçe düşmek vaziye
ti hâsıl olacaktır. Madem ki Hükümet böyle bir 
kanunla bu işleri tanzim etmek istiyor; esaslı 
bir tedbir ittihaz etmek gerektir. Sonra Hükü
metin teklifinin esbabı mucibe lâyihasında gü
zel bir söz vardır: 

- 9 2 -



İ : 6 7 8 -6 -1933 C : 1 
İktisadî meseleler ancak iktisadî tedbirlerle 1 

halledilir. Biliriz ki tefecilerin bir kısmı banka
dan aldıkları parayı ikinci derecede halka dağı
tırlar. Eğer bankalar % 12 faizle alırlarsa tabi-
atile % 15 ve daha fazla faizle vermeye mecbur 
olacaklardır. Binaenaleyh bankalara yakışan, 
eğer onlar memlekete müfit olmak isterlerse %9 
haddi kâfidir. Bundan daha fazlasını halkm ver
meye iktidarı yoktur. Mecburiyet dolayısile bu
na razi olan kimseler de işlerini yürütemeyecek-
lerdir. Binaenaleyh bankalar için hat, nihaye-
tünnihaye % 9 olmalıdır. Hatta bankalar, bazı 
müşterilerine karşı bu miktarı tenkis dahi eder
ler. Fakat biz bunu azamî olarak koymalıyız. 

İkinci eller ki bankalardan aldıkları parayı 
isterseniz, muvafık bulursanız % 12 ye kadar 
faizle vermelerine müsaade edilsin. Çünkü on
lar bir çok yerlere dağıtacakları için dağıttık
ları paraların belki tamammı alamazlar. Bu 
şekil zannederim ki muvafık olur ve memlekette 
yürümek imkânı hâsıl olur. İşte bu kadar da
ralmışken kazanç hiç mertebesine inmişken ban
kalar için hâlâ eski faizi yürütmek doğru de
ğildir. Halkm kazancı nasıl inmişse bankalar 
da indirsinler, halk kazanırsa binnetice ban
kalar da kazanır. % 12 haddi kabul ediyorsu
nuz. Sonra Hükümetin de hissei iştiraki olarak 
çoğaltıyorsunuz. Tefeciler kurnaz adamlardır. 
Bize bir miktarını vermek suretile bu haddi %20 
ye kadar çıkarabilirsiniz diyorsunuz. Hüküme
tin otoritesi her şeye kadirdir. Sen fazla para 
alacaksın, bir kısmını bana verceksin. Bunda I 
mana yoktur. % 12 bir hat olarak konur ve 
orada kesilmelidir. Fazlasına cevaz vermek 
doğru değildir. Ben bir vazn kanun olmak iti-
barile % 12 den fazlayı muvafık görmem. Fa
kat ne yapalım, yapıyorsunuz, bari gel anlaşa
lım demek doğru değil mi? % 12 den fazla kim
se para lamayacaktır ,diye kayit koymak lâzım
dır. Çünkü % 17 - 25 santime kadar faiz ve
rilmiş olacaktır. Hükümet bir kısmını müstak-
rize iade ediyor. Bu takdirde % 20 ye kadar fa
iz almasma müsaade ettiğimiz takdirde o adam 
% 17 - 25 santim faizle para alacaktır. Böyle bir 
faize giriftar olan adam için kazanmak imkânı 
var mıdır? 

Takdirinize bırakırım. Binaenaleyh öyle zanne
diyorum ki gerek Hükümet gerek encümen fik
rimi muvafık bulacaktır. Tabiatim iktizası, gö
rüyorsunuz, takrir falan da yazmıyorum. (Tak-
rirsiz olmaz, takririni yaz sesleri). 

İBRAHİM B. (İsparta) — Hiç bir işte kâr 
olmayan böyle bir zamanda iş sahiplerinin sı
kıntılar içinde tefecilerden ne kadar ıstıraplarla, 
yüksek faizlerle para aldıklarını gören Hüküme
timiz bu hâdisenin önünü almak üzere bir kanun 
yapıyor; bundan dolayı çok teşekkür ederim. 

Yalnız % 12 yi tecavüz etmemesi lâzımgelen 
faizin bazı muameleler dolayısile de yükseldiği- | 

ni söylemek isterim. 
Bankaların bazı usulleri vardır. 3 ayda bir 

bonoları yenilerler. Meselâ verdikleri paraya 
mukabil her üç ayda bir senet yenilemek sure
tile, 500 lira alınmışsa meselâ 50 lira faizi de 
buna ilâve ederek 550 liradan bir senet daha 
alırlar. Faiz böylece % 18 - 20 ye vanr. Binaen
aleyh bendeniz senede ancak bir veya iki defa 
bankaların hesap rüyet etmelerini muvafık bu

luyorum. (Altı ayda bir sesleri). Bu faiz % 19 la 
kalsa yine iyidir. Bonusu, komusyonu, mua
mele vergisi, susu, busu, faizi, % 24 ten aşağı 
düştüğü yok ... 

İktisat Vekili Beyefendiye İş bankasının mü
dürü olmak sıfatile değil, İktisat vekili olmak 
sıfatile rica ederim, bu meseleyi hal buyursun
lar. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, sorduğum 
suale encümen namma cevap veren Raif Beye
fendinin izahları bendenizi tatmin etmediği için 
söz alıyorum. Bu madde umumî hükmü itibarile 
Anadolu halkınm, Türk köylüsünün yıllardan 
beri çekmekte olduğu elîm bir ıstırabı ve içinde 
mütemadiyen sızmakta ve kanamakta olan ya
rasının tedavisini tazammun ettiğinden çok 
esaslı bir maddedir. Büyük Millet Meclisi ve 
onun itimadını kullanmakta olan, o itimada lâ-
yik olduğunu daima gösteren Hükümetimizin 
çok esaslı işlerinden birisi de işte bu Anadolu 
Türk halkını sinsi şakiler şeklinde senelerden 
beri soyan tefeciler elinden kurtarmak için al
dığı tedbirdir. Bu tedbiri ihtiva eden işbu ka
nun hakkında nazarı dikkatinizi celbeder, bu 
kanunu buraya getiren Celâl Beyefendiyi bil
hassa tebrik ederim. (Biz de iştirak ederiz ses
leri). 

Raif Beyefendi buyurdular ki; bu kanunu 
yaparken hususî mukavelelerle tayin edilmiş 
olan hükümleri de tanımamız lâzımdır. Evet 
bu umumî bir fikirdir. Hususî mukavelelerle 
evvelce tesbit edilmiş bir hükmü ben de tanımak 
isterim. Fakat Raif Beyefendiye soruyorum, mura
baha nizamnamesine göre almması lâzımgelen 
% 9 yerine, evvelce yapılmış olan mukaveleler 
icabı bu % 9 faizi, meselâ % 30, 40, % 50 ilâ-
nihaye yüzde yüze kadar çıkarmış olan tefecile
rin yapmış olduğu bu muameleden dolayı niçin 
müstakrizi sonuna kadar tazyik, sonuna kadar 
ezmekte devam etsin? 

İşte arkadaşlar, bu kanunla bu tazyikin 
önüne geçmiş bulunacağız. Madem ki Adliye 
encümeni, Hükümetin teklifini kabul etmeyerek 
murabaha nizamnamesinin yaşadığını hükmen 
ifade etmiş bulunuyor. O halde murabaha ni
zamnamesine tevfikan alınması lâzımgelen % 9 
komusyon ve sair masrafta dahil olduğu halde 
% 12 yi geçmemelidir. Şimdiye kadar bu şe
kilde yapılmış olan muameleleri, o nizamname
nin hükmü umumisi dahilinde kabul edebiliriz. 
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Onun yukarısına çıkarak % 12 den yüzde yüze 
kadar mukaveleye bağlanmış olsa dahi, zaten 
kanunun haricinde, zaten yolsuz ve gayri meş
ru olduğundan dolayı behemehal bunu, bu ka
nunun hükmü dahiline ithal etmek zarureti var
dır. Başka suretle tatbik etmekte faide hâsıl 
olmaz. Onun için murabaha nizamnamesinin 
yaşadığı kabul olunduğuna göre, bu madde 
hükmüne göre, alınması lâzımgelen faizin ve 
sairenin haddi azamisi yüzde 12 yi geçmemelidir. 
Eğer bu haddi geçirirlerse, bu da müstakriz ta
rafından ihbar edilirse, bu madde hükmüne gö
re kanunî yollara gitmek lâzımdır. (Çok doğru, 
bravo sesleri). Kanun icabatı da budur. 

RAİF B. (Trabzon) — Arkadaşlar, bu kanu
nun vazma saik olan sebepleri Refik Bey arka-
kaşımız hulâhaten söylediler. Fakat bütün soru
lan sullere lâyikile cevap ve izahat verebilmek 
için müsaadenizle bu kanunun saikini ve teklif 
sebeplerini kısa olarak izah etmeğe çalışacağım. 
Memleketimizde kredi ihtiyacı çoktur. Yani 
ödünç para almaya ve vaktinde bu parayı vere
bilmek için daha evvelden böyle borç para ala
rak işini görmeye muhtaç olanlar pek çoktur. 
Memurunda, zürramda, küçük esnafında bu kre
di ihtiyacı vardır. Bütün vatandaşların bu ihti
yacı vardır. Şimdiye kadar memleketin bu kre
di ihtiyacını bankalar ve diğer tarfaftan da böy
le ödünç para vermekle iştigal eden hususî ta
cirler görmekte idi. Fakat bu ihtiyaç o kadar 
şiddetli idi ki murabaha nizamnamesi % 9 faiz
den fazlasını menetmiş olmasma rağmen faizle 
para verenler gizli ve faiz miktarım saklamak 
suretile % 100 faiz almakta ve bu şekilde ihti
yacı çok olanlarm bu ihtiyacı istismar ederek 
onlan mahvetmekte idiler. Bu insanlar Hükü
metin her türlü müdahalesinden azade ve yalnız 
kendi biriktirdiği paraları başkalarının ihtiyacı
nı tatmin vesilesile artırmakta idiler ve bu su
retle namuslu insanları mahvetmekte idiler. Hü
kümet bunun için lüzum gördü ve bu smıfı in
zibat altına almak istedi; fakat bunu ne şekilde 
yapmlaı idi ki bunlarm faaliyetleri de sekteye 
duçar olmasın. Çünkü bunların faaliyeti sekte
ye uğradığı gün memleketin, kredi ihtiyacı bal
talanacak ve bu günkü buhran daha ziyade şid
detlenecektir. 

İBRAHİM B. (İsparta) — Zarardan başka 
bir şeyleri yoktur, memlekete hiç bir faydalan 
yoktur. 

REFİK B. (Devamla) — İtiraf etmek lâzım
dır ki bu adamların içinde heyeti umumiyesini 
düşünecek olursak % 9 faiz alanlar ve bu su
retle bir takım şerait altmda parasını üreten
ler bile mevcuttur. Hepsine birden hücum et
mek doğru değildir. Ancak bir sınıf için para
sının bir misli faiz talep etmek suretile ihtiyaçlı 
insanları mahvetmek peşinde bulunanlar da var
dır. Binaenaleyh hem bunları fahiş faiz almak

tan menetmek ve hem de faaliyetlerini sekteye 
duçar etmemek gayretile bir tedbir almak ikti
za ediyordu. Bu lâyihai kanuniye bu ik nok-
tai nazardan teşkil edilmiş ve teklif olunmuş
tur. Bu kanunun teklifine saik olan ve kanunun 
tanziminde âmil olan şu iki fikir tesbit edildik
ten sonra Hüsnü Bey arkadaşımızın bu faiz mik
tarı niçin % 9 olmamıştır, da % 12 ye çıkarılmış
tır, yahut bundan başka % 12 denilipte orada 
kalmsaydı ve bundan yukan faiz alınmaması 
kabul edilmiş olsaydı daha iyi olmaz mı idi su
allerine cevap vereceğim. % 9 olarak hat tayin 
etmek kâfi görülmedi. Çünkü şimdiye kadar 
mevcut olan murabaha nizamnamesinde % 9 
dan fazla faiz alınması menedildiği halde kaçak
çılık ve hile suretile % 9 dan çok fazla faiz alın
maktadır. Demek ki memleketimizin bu kredi 
ihtiyacı karşısında faiz miktannm ne kadar aşa
ğı indirirseniz o kadar sui istimal ve hile oluyor. 
Onun için bu ihtiyaçla mütenasip bir hat 
aramak iâzımgeldi ve % 12 olarak tesbit edil
di. Yalnız Hüsnü Bey arkadaşımız dediler ki; 
% 12, % 9 hiç olmazsa bankalar versin de, mu
tavassıt olanlar da bankalardan biraz daha faz
la versin. Bu şekil kabul edilebilirdi. Halbuki fa
iz haddi, katî surette tesbit edildikten sonra bir 
sınıf şu kadar, diğer sınıf bu kadar versin diye 
tefrik edersek karışıklığı mucip olacaktı. Yalnız 
yeknasak olarak bir had tayin etmek lâzımgel-
diğini düşündük ve o suretle kabul ettik. 

Hüsnü Bey, % 12 tesbit edildikten sonra yu
karıya böyle faiz tayin etmek suretile cevaz veri
ci bir sistemi niçin kabul ettiniz, % 12 den yu
karısı memnudur demiş olsaydınız, bunun sebe

bini şöyle gösterirdim: İki sistem vardır. Faiz had
dini katî surette tesbit ettikten sonra bunun 
yukarısına katiyen biz müsaade edemeyeceğiz 
demek vardı. Bir de faiz tesbit edildikten sonra 
bundan yukarıya faizle para verecek olursanız 
bu vereceğiniz paralan vermekte serbestsiniz. 
Ancak bunun ayıp bir şey olduğunu ve bundan 
Hükümete bir oeza, bir para tefrik edileceğini 
kabul etmek yolu vardır. Bunun sebebi şudur. 
Buradaki % 12 yerine memleketin tamamile bu 
krediyi bulabilmesi için % 15 i kabul etmedik. 
Çünkü % 15 i bu memlekette faizin mubah olan 
kısmı olarak tesbit etmek fazla faize cevaz verir 
şekilde bir muamele olurdu. Fakat % 12 yi tes
bit ederken biliyorduk ki yine % 12 tesbit etme
diğimiz halde bu miktarda da kimse parasını 
ödünç vermeyecektir. Yine kaçak suretile, bu 
suretle, şu suretle fazla faiz alınmakta devam e-
dilecektir. Onun için biz bundan yukanya da ser
bestsiniz dedik. Ancak % 75 size ait olacak % 
25 ini idarei hususiyelere vereceksiniz. 

MAHMUT ESAT B. (İzmir) — Bir sual so
racağım. 

I RAİF B. ( Devamla ) — Arkadaşımızın bir 
i itirazı var. Dediler ki; faiz mademki arzu edil-
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meyen bir şeydir, idarei hususiyeler niçin buna 
iştirak ©diyor? Arkadaşlar; idarei hususiyele-
rin buna iştirak etmeleri doğrudan doğruya açı
lacak olan halk sandıklarına ve halk bankaları
na sermaye temin etmek ve bu bankalar marife-
tile doğrudan doğruya halkm kredi ihtiyacını 
tatmin ve temin etmek ve iktisat sahasında re
kabet vücude getirerek onlarla bu sahada müca
dele etmektir. Takdir buyurursunuz ki iktisadî 
kavaidin böyle zecrî kanunlarla, cezalarla önüne 
geçilemez. Hepimiz biliyoruz. Kredi ihtiyacı çok 
olduğu için böyle fazla faiz alanlar vardır. Bun
larla rekabet edebilmek halkın kredi ihtiyacını 
bizzat temin etmekle kabildir. Fakat o sahada 
yürümek imkânı olmadığı için ikinci bir adım 
atılmıştır. O sahada halk bankaları ve halk san
dıklan teşkilâtı yapılacaktır. Onların varidatı 
da bu şekilde temin edilecektir. 

İbrahim Bey komusyon ve saire suretile ban
kalar fazla para almaktadır, dediler. Halbuki 
bunu bu günkü kanun sureti katiyede menet
mektedir . 

Refik Bey arkadaşımız evvelce sordukları bir 
suale verdiğim cevabı kâfi bulmadılar ve bu ka
nun hükmü bu şekilde yapılmış muamelelere şa
mil olmalıdır, dediler. Refik Bey şunu sormuş
tu: Bundan evvel borç olarak verilmiş para
ların veyahut bundan evvel - bu kanun mevdu
atın faiz miktarını da tesbit ettiğine nazaran -
bankalara bu şekilde mevduat verilmiş ve faizi 
daha yüksek tayin edilmişse onlara da bu kanu
nun şümulü olacak mıdır, olmayacak mıdır? 

Bu kanunun onlara şümulü yoktur ve Refik 
Beyin teklifi veçhile onlara teşmil etmeye de im
kân yoktur. Refik Bey bütün yapılmış olan bu 
mukavelelerin hepsinin fahiş faizle yapıldığı ve 
yüz lira yerine 300 lira borçlandırdığı kanaa-
tindedirler. Eğer bu mukavelelere sarahaten 
böyle % 60, 70 faiz miktarı konmuşsa zaten mev
cut ahkâmımız bunu dinlemez. Murabaha ni
zamnamesi faiz miktarını % 9 olarak kabul edi
yor. Ancak münferit muamelâtı ticariyede faiz 
miktarı serbesttir. Bizim daha ziyade endişe et
tiğimiz ve siyanet etmek istediğimiz köylüler 
ve rençberlerdir ki onları da kanunlarımız hi
maye etmiştir. O halde bu kanunun neşrinden 
evvel yapılmış olan bilûmum mukavelelere, bu 
kanun hükmünü teşmil etmek, tarafeynin yap
mış oldukları mukaveleleri, evvelden hatırlar
da olmayan bir şeyden dolayı iptal etmek demek 
oluyor ki hakkı tasarruf ve adalete mugayirdir. 

İBRAHİM B. (İsparta) — Reis Bey! beyanat
ları şahsı nammamıdır, yoksa encümen namına 
mıdır ? 

RAİF B. (Devamla) — Encümen namma. 
İBRAHİM B. (İsparta) — Zannetmem ki en

cümen halkm aleyhine söz söylesin. 
RAİF B. (Devamla) — Encümen arkadaşla

rım içerisinde bu fikirleri kabul etmeyenler mev

cut ise itiraz etmek hakları vardır. Fakat en
cümene dahil olmayan bir arkadaşın bu cephe
den söz söylemeğe, itiraz etmeğe hakkı yoktur. 

İBRAHİM B. (İsparta) — Efendim, encü
men namma değil; Meclis namma soruyorum. 

RAİF B. (Devamla) — Encümen kabul etmi
yor şeklinde müdahale olamaz. Ancak ben kabul 
etmiyorum şeklinde itiraz olunabilir . 

Murabaha nizamnamesinin, Hükümet tekli
finde mülga olduğunu işaret etmişti. Muhtelit 
encümen bu ciheti de müzakere etti. Kanunun 
sureti şevkinden ve hututu umumiyesinden -şüp
hesiz mütalea Duyurulmuştur - anlaşılıyor ki yal
nız ödünç para vermeği sanat ittihaz etmiş olan 
adamlara mahsustur. Murabaha nizamnamesi
nin hükmü her hangi bir adi muamelede cere
yan edecektir. Bu kanunla o kanunun hüküm
leri ihmal olunabileceği derpiş olunarak bu hü
küm kaldırılmıştır. 

MAHMUT ESAT B. (İzmir) — Raif Bey en
cümenin noktai nazarını izah ettiler. Bendeniz 
bilâhare madde hakkında söz söyleyeceğim. 

REFlK B. ( Konya ) — Efendim, ticaret ka
nununun ahkâmı umumiyesine göre faiz muka
velesi serbesttir. Tarafeyn bimza istedikleri 
şekilde istedikleri faizi tesbit edebilirler. Keza 
borçlar kanununda eğer faiz mukavelesi yoksa 
faiz miktarının % 5 den yukan olmayacağı ya
zılıdır. Murabaha nizamnamesi doğrudan doğ
ruya muamelâtı adiyede cari ve onun faiz mik
tarı % 9 dan fazla değildir, işte muamelâtı 
adiyede murabaha nizamnamesi hilâfına olmak 

% 100, 200, 300 olarak töyler ürpertici bir ma
hiyette faizler verildiğini teessürle işitiriz. Bi
naenaleyh unun üzerine yapılan mukavelelerin 
hükmü, kanunun yani murabaha nizamnamesinin 
esas hükmüne irca edilmelidir. En münasibi bu 

kanunun 9 uncu maddesinde ifade edilebilir. Ol
mazsa diğer bir madde de konabilir. Asıl mak

sadım muamelâtı adiyede murabaha nizamname-
sine göre alınması lâzımğelen kanunî 9 dan fazla 
fahiş bir surette - biraz sertte olsa yerinde ola
rak istimal ediyorum - şekavet yapmak suretile 
zavallı halkı soyan tefecilerin elinden onlan-
kurtarmak imkânmı bulamamışlar mı? (Bravo 
sesleri). 

RAlF B. (Trabzon) — Arkadaşlar, mem
leket iktisadiyatım ve bütün münasebatı iktt-
sadiyeyi tanzim eden bir kanun yapılırken, yal
nız tefeciler halkı soyuyor, gibi böyle hissî nok
talar üzerine saplanırsak hakkın ve hakkaniyet 
kaidelerinin lâyık olduğu şekilde derpiş ve müta
lea edilmesine imkân kalmaz. ( Gürültüler, hal
kı soymıyorlar mı sesleri). 

Refik Beyefendinin suallerine cevap vermiş
tim. Fikirleri bu hükmün doğru olmadığı şek
lindedir. Kanunun makabline teşmil etmemekle 
Refik Beyin teklifinin yolunda bir teklif olma
dığına cevap vermiş oluyoruz. Kanunlarımız te-
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fecilerin şimdiye kadar bu şekilde hareket etme
lerine mâni tedbirler koymuşturj Vaziyet ne şe
kilde olabilir. Tefeci denilen adam 9 dan fazla 
fate takdir etmiş, onu da senede koymuşsa iş 
mahkemelere intikal ettiği zaman tabiatile %9 
dan fazlası tahsil edilemeyecektir. 

Ancak bu şekilde para veren adamlar faizi 
peşin almak suretile resülmale zammetmekte ve 
ayni zamanda senede % 9 dan fazla bir faiz ilâ
ve etmektedirler. Bunlar ne yapmalıdırlar? Eğer 
bunlar hukuk usulü muhakemeleri kanununa gö
re mahkemeye müracaat ederler, resülmale ilâve 
edilmiş yüksek bir faiz olduğunu ispat eder ve
sika gösterirlerse mahkeme kendilerine hak ve
rir. Eğer ispat edemezlerse mahkeme yemin ver
dirir, yemin eden taraf gayet ağır bir mesuliyet 
altında kalacağından aksi zuhurunda şiddetli 
ceza görür. 

Refik Beyefendi buna daha ne ilâve etmek is
tiyorlarsa söylesinler ona göre müeyyideler ilâ
ve edilsin. 

Şimdiye kadar davaları yapılmış; hak sahibi 
hakkını kazanmamış veya dava edilmemiş, dava 
etmek istememiş meseleler ve kimseler varsa 
bunlar bu kanunun hükümlerine tâbidir, denil
diği ve bunun ispatı da kolaylaştırıldığı takdirde 
bütün yapılmış muameleler tehlikeye düşer. O 
vakit aldığımız meşru paranın içinde de meşru 
olmayan faiz iddia edilecektir. Biz bütün bu mu
kaveleleri tehlikeye düşürmek istemedik. Ancak 
almacak tedbir bu günden itibaren muteber ol
sun, kanun hükümleri ancak bundan sonrasını 
ihtiva etsin, dedik. Eğer Refik Bey fikrim daha 
makuldü, iktisadî hayatı rencide etmez diyorlar
sa burada gösterecekleri delillerle Meclisi tat
min etmeleri lâzımdır. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Fahiş faiz alın
mışsa mahkemede ispat etsinler, diyorsunuz. Tabiî 
onu mahkeme tetkik edecektir. Fakat 100 liraya 
80 lira da faiz ilâve edilmiş ve bu bir senette re-
sülmal gibi gösterilmiştir. Bunu mahkeme konu
şamaz. 

RAİF B. (Devamla) — Reşit Beyefendinin 
sordukları suale cevap verdiğimi zannediyorum. 
Senet faizin resülmale ilâve edildiği o senetle 
ispat edilemez. Fakat elde o senede karşı ufak 
bir mektup, tahrirî bir mukaddeme bulunursa 
pek güzel ispat edilebilir. Şahit te ispat 
için kâfi gelebilir. Bunları bir misal ol
mak üzere arzediyorum. Yine böyle fazla faiz 
teklif eden adamın aleyhinde ansızm bir dava 
ikame edilipte bu adamm defterinde benden 
şu kadar faiz aldığı yazılıdır denirse ve haki
kat te bu ise bu da ispat için kâfidir. Yalnız es
babı subutiye meselelerinde yeniden böyle bir 
şey koymağı istemedik, çünkü mevzu, hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun mevzuudur. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. — 
Arkadaşlar, anlıyorum ki kanunun en çetin 
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maddesi budur. Gerek muhtelit encümende ve 
diğer encümenlerde bu madde üzerinde çok te
vakkuf edilmiş ve orada da çok çetin bir su

rette müzakere cereyan etmiştir. Netice itibarile, 
encümenlerin heyeti mecmuası da, prensibi müt-
tefikan kabul etmişlerdir. Yalnız faizler üzerin
de, nisbetler üzerinde tehalüf vaki olmuştur. 
Bendenizce bu, feridir; esası üzerinde tasvip 
kararı verilmiştir. Zaten bu kanunun esasım, 
ruhunu teşkil eden madde de budur. Eğer bu 
maddeyi her hangi bir şekle sokacak olursak be
nim kanaatime göre yeni bir şey yapmış olma
yız; ticaretteki kredi hayatına yeni bir istika
met vermiş olmayız. Ondan sonra heyeti muh-
teremenizden de, evvel emirde, bu kanunun, he
yecana kapılmayarak, serin kanlılıkla tetkik 
edilmesini, reylerinizin ona göre verilmesini ri
ca ederim. 

Kanunun ruhunu teşkil eden bu maddedir. 
Bu maddeyi niçin bu şekilde tanzim ettik. Şim
diki halde sebeplerini arzedeyim: 

Bizim memleketimizdeki kredinin hukukî va
ziyetleri hakkında beyanatta bulunacak değilim. 
Onu şahsî salâhiyetim haricinde addediyorum. 
Bizim memleketimizde kredinin hukukî vaziyet
leri üzerinde henüz hukuk ulemamızın da itti
fakı yoktur. 

Bazıları kredinin arzu talebe istinat ettiğini 
ve bazdan da kuyut ve şeraite tâbi olduğunu id
dia etmektedirler. Bu benim dairei salâhiyetim
de değildir. Bunu hukukçu arkadaşlarıma bıra
kıyorum. Yalnız misallerimi hayatta yaşayan 
şeylerden alarak nazarı dikkatinize arzediyo
rum. Bu günkü memleketimizde kredinin haki
kî vaziyeti, yani realitesi nedir? Efendim bu 
suali sorarken bir noktayı nazan dikkatinizde 
tecessüm ettirmek istiyorum. Elimizde bir mu
rabaha nizamnamesi var ve bunun tarihi maziye 
doğru uzamaktadır (1303 sesleri). O murabaha 
nizamnamesinde der ki: Türkiyede faiz % 9 
dur, bundan fazla alınamaz. Fakat Vekiller He
yeti bilir ki Türkiyede faiz % 9 değildir. Mec
lisi âli ve ayn ayrı mebuslar da bilirler ki Tür
kiyede % 9 faiz yoktur. Bunun fevkindedir. 
Hâkimler ve zabıta da bunu bilir. O halde ni
çin % 9 da tutulmuyor? Çünkü hadisatı ikti
sadiye bunu icap ettiriyor. İktisadî hâdiseler
de zecrî tedbirler alınamaz. Arzu talep bunun 
üzerinde mühim rol oynamaktadır. Biz ileride 
tatbik olunamıyacak ve madun mevkie düşe
cek her hangi bir nisbeti almadık. Bundan do
layıdır ki Hükümetin teklifini iyice tetkik bu
yurunuz, göreceksiniz ki nisbet üzerinde dur
madık. Nisbeti, hakikî hayattan aldık. Böyle 
yapmasak alacağımız her hangi bir nisbet mura
baha nizamnamesinde olduğu gibi, yaşamaya
caktır. 12 rakamnmı faiz itibarile yüksek bir 
rakam olduğunu ifade buyurdular. Tamamen 
kendilerile hem efkârım. 12 rakamı dünyanın 
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her yerinde olduğu gibi bizim memleketimizde 
de pahalı bir rakamdır. Fakat efendiler biz 
12 rakamının üzerinde durduğumuzun tek sebebi 
vardır ve ayni zamanda biliyoruz ki % 12 nin 
dununda ve fevkinde muamele yapılmayacaktır. 
Misallerimiz ve tedbirlerimiz meydandadır. %12 
yi normal kredinin haddi azamisi olarak meyda
na atmış oluyoruz. Encüümenlerde mütaleatımı 
mükerreren ifade etmişimdir. Burada da hula
saten tekrar etmekte faide görüyorum: 

Bizim memleketimizde krediyi muhtelif saf
halara ayırmak mümkündür. Meselâ büyük şe
hirlerde daha doğrusu bankaların birbirlerile re
kabet ettikleri yerlerde faizlerin miktarı 7,5 tan 
başlar, 12 de nihayet bulur. Bunun vasatisi 8,5 
veya 9 deyebiliriz. Fakat ayni bankaların iç 
Anadoluda yaptıkları muameleler başkadır. Ora
da 15 ten başlar, hatta ekseriyetle 18 i teşkil 
'eder, 22 ye kadar yükselir. Şu halde biz nor
mal krediyi rencide etmemek için 12 rakamım 
gösterdik. Tekrar ediyorum ki biz had tayin et
tik demiyorum. Bir hat tayin etmekten uzak 
bulunuyorum. 12 rakamını gösterdiğimiz za
man da sureti katiyede eminim ki haysiyetli 
müesseseler bunun fevkine hiç bir sebep ve 
suretle çıkmayacaklardır. Demek oluyor ki bu 
12 rakamı, 22 ye kadar yükselen faiz raka
mını derhal 12 ye indirecektir. Bunda bir ka
zanç görmekteyim. Esasen kredisi bol olan bu 
bankalar, ticarî hayatta mevki aldıkları büyük 
şehirlerdeki kredileri, arzu talebe ve ayni za
manda iş yapanların şahsî tediye kabiliyetleri
ne bağlı oldukları için mutlaka 12 üzerine çı
kacak değillerdir. Bazı adamlar vardır 7,5 tan 
fazla faizle iş yapmam der, banka onun peşinde 
dolaşır. Bazıları da 12 nin çok fevkinde faiz ve
rir, fakat banka ona on para vermez. Bu da 
şahısların tediye kabiliyetlerine ve emniyetleri
ne istinat eder. 

Faizin hakikî nisbeti; bir de şahısların tedi
ye kabiliyetlerine istinat eder, emniyetlerine 
istinat eder, Binaenaleyh krediyi bu noktadan da 
aramak lâzımgelir. 

İkinci kısım kredi: Memleketimizde küçük 
bankaların yaptıkları kredilerdir. Bunların fa
izleri asgari 18 den başlayarak % 38 e kadar 
yükselir. Bunların vasatisini tayin etmeğe ben
de muktedir değilim. Yalnız asgarisi 18, aza
misi 38 dir. Buna sureti katiyede eminim ki ge-
refc buhran zamanında ve gerek tabiî zamanlar
da bu kadar faiz veren her hangi bir adamın 
hayattan bekleyeceği tek bir şey vardır. İflâ
sını tebliğ edecek mahkeme mübaşirini bekle
mek.. Hiç bir iş yoktur ki bu kadar faiz vererek 
kazanç temin edipte bu kadar ağır faizin al
tından kalkmak imkânını bulabilsin. Bizim bu
radaki tedbirlerimiz normal krediyi daraltma
mak için itidal dahilinde tutuyor ve diğer kredi
ye de işaret veriyoruz, diyoruz ki, sen de norma-
la doğru geleceksin, sureti katiyede menetmiyo-

ruz. Kurşantaj yapıyoruz. Kendilerinden bilâha-
ra tesis edeceğimiz halk sandıklarına hissedar 
olmak şartile idarei hususiyelere bırakmış oldu
ğumuz bu parayı almış bulunuyoruz. Gerek 
Hükümetin ve gerek şahsın bu yüksek faizle 
çalışmasının çirkin olduğunu ifade etmiş oluyo
ruz ve ayni zamanda mevzuatı hukukiyemizin 
de bundan rencide olmadığım kabul ediyoruz. 
Bu böyle olmakla beraber arkadaşlar itiraf et
mek lâzımdır ki bizim hayatımızda bu krediye 
muhtaç insanlar da vardır. Halen o bankala
rın kapısını çalacak ve onlardan kredi isteyecek 
insanlar mevcuttur ve sonra o bankalar bu 
gün için masarifi umumiyelerini, gidiş tarzla
rını daima bu yüksek faizlere göre tanzim et
mişlerdir. Biz doğrudan doğruya - gayrikabili 
tatbiktir - antr parantez ifade edeyim ki - % 9, 
12 dediğimizde hiç bir zaman faizin haddi orada 
durmamakla beraber, böyle dersek bu bankalar 
birer birer yıkılacaktır. Sonra ne olacaktır? 
Vazifemiz bunları yıkmak değildir. 

Ayni zamanda kendilerini yüksek faizle mem
leketin hayatı iktısadiyesini istismar için devam 
ettirmek te değildir. Vazifemiz onları makul 
hadde indirmektir. Makul hadde nasıl gelebilir
ler? 12 den fazla faizin, koyduğumuz kayitlerle, 
çirkin ve ayıp bir şey olduğunu kendilerine ifa
de ettikten sonra elbette alacakları tedbirler 
vardır. Küçüklerin birleşmesi gibi, masarifi u-
mumiyelerini indirmeleri gibi, hissedarlarına 
% 18, 20 gibi yüksek temettüler tevzi ettik di
ye iftihar zihniyetinden uzaklaşmaları gibi. Fa
kat bunları yapmalarına fırsat vermeden esaslı 
ve zecrî tedbirler alırsak netice ne olacaktır? 
O müesseseler yıkılacaktır. Memlekette kredi 
hacmi azalacaktır. Erbabı ihtiyaç daha ziyade 
tazyika uğrayacaktır. Bu kredi mesailini mun
tazam bir programla halle çalışırken ilk adımda 
böyle bir akibete asla taraftar değilim. Bu gün
kü ıstırabı tehvin etmek vazifemizdir. Fakat bu 
kanun size büyük bankalar için yüzde yüz 
menfaat temin edecektir, küçük bankalar için 
% 80 menfaat temin edecektir. Şimdi geleceğim 
bir bahis daha vardır ki tefecilerdir. Onlar için 
% 30 menfaat temin edebilirsek kendimi size 
en bahtiyar bir adam olarak takdim ederim. % 
30 menfaat temin edebilmek ilk adımda büyük 
bir muvaffakiyettir. İşin içerisine girdikten 
sonra bütün safahatile, bütün şümulü ile mesele
leri göreceğiz. Kanun takdiri âlinize bağlıdır. 
Kuvvetli bir adım atıyoruz, buna hiç şüphe yok
tur. Fakat bunu ifade ederken bu kanunun bir 
sayıf ası, bir maddesi değişmez diye - Kuranıkerim 
gibi - bir iddiamız da yoktur. îşin içerisine gir
dikten sonra hakikî hayatı ifade ederek kanunu 
tekâmüle yürüteceğiz. Kanuna o tekâmül seyrini 
vereceğiz. Heyeti muhteremenize itidal tavsiye 
ettiğimin tek sırn budur. Krediyi normal bir 
şekle sokmak lâzımdır. Fakat bunun tedbirlerini 
alırken bir takan erbabı zarureti daha ziyade 
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zarurete sürükleyecek ve kredi hacmini daral
tacak tedbirlerden uzka kalmak lâzımdır. Ka
nun görüyorsunuz ki bütün bunlan misalle der
piş etmiş, hakikatten ve hayattan misaller amıs-
tır. 

Tefeciler meselesine gelince: Diyorlar ki te
feciler dünyanın her yerinde çok zeki adamlar-
mış, kendilerinin menfaatleri aleyhinde alınan 
tedbirin mukabil tedbirini bularak içtimaî zaru
ret ve sefaleti istismar etmekte çok mahirlermiş 
ve ben de itiraf ederim ki öyledirler. Fakat on
lara ihtar ederim ki şimdiye kadar başı boştu
lar ve Hükümet üzerlerine hiç bir kayit koyma
mıştı. 

Eğer jdne içtimaî sefaleti, sırf keselerini şi
şirmek için istismarda devam edecek olurlarsa 
bizim de kanunî yollarımız vardır, kendilerine 
mukabele edeceğiz (Bravo sesleri). 

Belki önümüzdeki mücadele safhasında, ka
nunun tatbikinden dolayı vukua gelecek tabiî 
hataları öne sürerek onlar bunun faydasız ol
duğunu söyleyecekler ve propagandalarını tevsi 
edeceklerdir. Bu kendileri için zaman kazan
masını da intaç edebilecektir. Fakat sureti kati-
yede eminim ki galibiyet bizimle beraber ola
caktır. Çünkü hayatm iktiza ettiği kaide budur. 
Bizim tedbirlerimiz yalnız menfi değildir, ayni 
zamâttda-nıüsbet olanları da vardır. Diğer kanun
da göreceksiniz. Bizim memleketimizde büyük 
krediye değil, küçük krediye muhtaç olanlar 
muztariptir. Çünkü küçük krediyi arayanlar 
büyük bankalara yanaşmazlar. Bir küçük arazi 
sahibi kendisine tahsis olunan miktar üzerin
den para almak için daha büyük ihtimam ve 
vakit ziyama muhtaçtır. Büyük krediye muh
taç olanlar kendilerini tanıtmakta daha çok 
suhulete sahip olan insanlardır. Bizim alaca
ğımız tedbirler küçük kredileri temin edecek 
ve bunların işine yarayacak müesseseler vücude 
getirmektir. Bendeniz hulâsa olarak Heyeti Ce-
lileden rica edeceğim bu kanunun ruhunu bu 
madde teşkil ediyor, bu maddenin ruhunu 
rencide edecek bir teklifte bulunmayınız ve iti
mat ediniz ki netice hayırlı olacaktır. 

REÎS — Söz Tahsin Beyindir. 
TAHSİN B. (Aydm) — Söylemekten vaz 

geçtim. 
ZÎYA GEVHER B. (Çanakkale) — Arkadaş

lar, Vekil Beyefendi beyanatlarına, bu meselenin 
itidalle müzakeresi tavsiyesile başladı. Ben de 
bu tavsiye ile söze başlayacağım. Çünkü iki 
tarafın bu işte büyük itidal göstererek müzakere 
etmesi lâzımdır. 
Çünkü Hükümetten gelmiş olan bu kanun, Meclis
te bu suretle hazırlanmış nazarî bir kanun de
ğildir. Memleketin hakikî işidir. Yarın, bir 
hafta sonra dairei intihabiyenize döndüğünüz 
zaman karşınına gelecek olan, milleti gemiren 
bir felâkete, bir âfeti ve bir belâya çare olan 

bir kanun olduğunu hatırlatırım. Bu kanunun 
faiz miktarı % 12 mi olmalıdır, 9 mu, 15 mi, 18 
mi olmalıdır? gibi noktalara temas etmeyece
ğim. Bunlar muvazenei iktisadiye sahalarında 
meşgul olan iktisatçılarımıza düşen vazifelerdir. 
Burasını onlar tayin ederler. Fakat asıl kanu
nun ruhunu teşkil eden bir sebep vardır ki bunu; 
faizi yüzde yüze kadar çıkarmağı meşru göste
rir gibi görüyoruz. Bu Halk Fırkasının men
supları, demokrasi mebusları, böyle bir esareti 
iktısadiyeyi, yani % 100 faizi asla kabul edeme
yiz. Arkadaşlar; insan esareti ne kadar mer-
dut ise insanın iktisadî esareti de o kadar mer-
duttur. Beyaz insan alım, satımı siyah insanlara 
nasıl teşmil edilmişse ve zevallı insaniyeti 
esaretten kurtarmak ne kadar müşkül olmuşsa 
bu ağır faizle, iktisadî esaretten kurtarmak o 
kadar müşkül olacaktır. Şu kısmı bıraktık, bu 
kısmı bıraktık demiyelim. Biz; tefecilikle mü
cadele için bu kanunun geldiğini zannediyor
duk. Hayır görüyoruz ki bu kanun tefecilere 
çalış diye izin veriyor. Yüzde şu kadar alırsan 
bana bu kadar ver demek katiyyen doğru ol
maz. Bu hal demokrasi esaslarüe kabili telif 
değildir. Biz halkı kemiren her hangi bir işten 
asla hisse aramamalıyız. Bizim hissemiz öyle 
bir teklifi reddetmek ve kırmaktır. 

Arkadaşlar, bu mevzua girmeden evvel bir 
şey daha söyliyeceğim. Tefecilik, ancak alınan 
paraya verilen faizden ibaret değildir. Arka
daşlarım, dairei intihabiyelerinde daha bir çok 
şeylere şahit olmuşlardır, bilirler. Bilhassa bi
zim dairei intihabiye gibi yerlerde Edirne, Ça
nakkale, Gelibolu, Ayvalık taraflarından inip 
gelen yabancı unsurlardan tefecilerin kahrını 
görmüş arkadaşlar burada mevcuttur. 

Onlar yalnız para almazlar arkadaşlar; 
% 100 faiz aldıktan sonra halkın getirdiği za
hireyi, eşyayi iki misli eksiğine alarak faizi 
% 500 e çıkarırlar. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(İzmir) — Niçin buna mâni olamıyoruz? Buna 
cevap verirseniz biz de anlamış oluruz. 

ZİYA GEVHER B. — Müsaade ederseniz 
ben fikrimi söylüyorum. Ondan sonra da niçin 
mâni olmuyoruz, niçin olamıyoruz, onu söyliye
ceğim. 

Bu işi itidal ile müzakere edelim tavsiyesine 
riayet ederek buna çare bulalım. 

Bu millî işimizdir ve fırkamızın başlıca bir 
meselesidir. Şefimizin meşgul olduğu esaslı bir 
iştir. Binaenaleyh benim bu gün tap ve tevzi 
edilen bir lâyiha hakkında bu işe şöyle bir ça
re bulalım yollu fikir beyan etmeme imkân 
yoktur. 

Raif Beyefendi arkadaşımız biraz evvel % 100 
ün ayıp olduğunu söylediler. Encümen namına 
dediler ki; böyle bir faiz almak ayıptır. % 100 
faiz almak ayıp olursa bunun % 50 sine iştirak 
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ayıp değil inidir? (Gülüşmeler). Encümen namı
na söyliyen Raif Beyefendiden soruyorum. Da
ha ileri gittiler dediler ki hissî hareket etme
yiniz, siz tefecilerin memleketi soyduğuna kani-
mishıiz. Vallahi soyuyorlar, billahi de soyuyor
lar, Bunun daha ilerisi yoktur. 

REFİK B. (Konya) — Bu his değil, hakikat.. 
ZİYA GEVHER B. (Devamla) — İstemisi

niz daha ziyade teminat, rakama istinaden daha 
ziyade teminat vereyim? Biz asla hissimize, mec-
lup olarak kürsüden söz söylemeyiz. Öyle zanne
diyorum ki, Raif Beyefendi arkadaşımızın fikir
lerine Muhtelit encümen azalarından iştirak et
meyenler vardır. Bunu bu kürsüden söylemeli
dirler. Bu arkadaşlar, Raif Beyin fikirlerine işti
rak etmiyoruz demediler. 

Muhterem Celâl Beyefendinin izahatı hakika
ten bu mesele memleketin iktisadî bir meselesi 
ve her hangi bir krize kadar gidebilecek şümullü 
bir meselesi olduğu için bunun daha ehemmi
yetle müzakere edilmesi lâzımgeldiğini tebarüz 
ettirmiş bulunuyorlar. Bilhassa bu noktaya te
mas ettikten sonra, namuslu müesseselerin bu 
kanunla asla yüzde 12 den fazlaya çıkmayacak
ları müjdesini verdiler, Mademki bu kanunla 
yüzde 12 den fazlasını Vekil Beyefendi tayyet-
mişlerdir, daha fazlasını da bendeniz tayyedi
yorum. 

İKTİSAT VEKİLİ CELÂL B. — Faize katı 
bir had koymak isteyen arkadaşların yanıldık
ları nokta, zannederim, şudur: Bence esasen fa
ize had konmamıştır. Konulmuş olan murabaha 
nizanmamesindeki yüzde 9 faiz hiç bir zaman bir 
netice vermemiştir. Yüzde 9 faiz nedir? Bunun 
müsbet neticesi nedir? Noter tasdik etmez mis. 
Bu hususta noterden yüzlerce mukavelename 
gösteririm M % 9 faiz olmak üzere mütemadiyen 
yükseltilmiştir. Arkadaşların yanıldıkları nokta 
şudur: Bu kanun faize bir had koyuyor. Yahut 
faiz haddini tamamen serbest brrakryor. Yüzde 
yüz faiz almak hakkını veriyoruz. Bu günkü 
mevzuat üzerinde bir değişiklik yapılmıyor. 
Normal haddinden fazlasından bir para olarak 
o parayı gene cemiyetin hayrında kullanmak is
tiyoruz. 

Bununla fazla kredi üzerine bir gem vurmuş 
olacağım. % 25 ten fazla faiz almdığı takdir
de onun için % 100 almak esasını takip ediyo
rum. Bu suretle memleket dahilinde nor
mal krediyi ve bir çok kimselerin muhtaç ol

dukları ve küçük bankaların temin ettiği krediyi 
siyanet etmiş oluyorum. Derseniz % 12 yi bir 
hat tayin edelim. % 12 den fazla memleketi
mizde çalışmak ihtiyacı olmayacak mıdır? Bizde 
% 1 ile de 8tabiî bir surette çalışanlar vardır. 
Hatta daha garibini söyleyeyim. % 25, 38 
krediyi tabu addeden zavallı vatandaşlarımız 
vardır. Bundan fazlasını tefecilik addederler. 
Demek oluyor ki 12 ile çalışanlar 18 e de razı 
olcaklardır. Şunu ifade etmek isterim ki biz esa

sen hayatta yaşayanlar için, mevzuaatı kanuni-
yemize ilişmiyoruz, onlara gem vurmak istiyo
ruz ve bu tedbirlerle faizin daha ucuzlayaca
ğına kaniiz. 

RÜŞENİ B. ( Samsun) — Aziz arkadaşlar, 
bu gün çok nazik bir noktaya dokunuyoruz. Ben
deniz Vekil Beyefendinin; defter sahibi, intizam 
sahibi iktisat müesseseleri için normalin fevkin
de aldıkları faiz için bir şey söylemiyeceğim. 
Memlekete kredi lâzımdır, küçük bankaların 
biraz fazla daha kısa yoldan ve daha az itibarı 
olan betbahtlara yardım edişlerine bir şey diye
mem. Belki zaruret? vardır, ve zaten bu zaruret 
vardır. Çünkü büyük bankaya gidip bir köylü 
tarlasmı göstererek muhtaç olduğu 50 lirayı 
alamaz. O itibarmı zaten isbat edemez. Amma 
küçük bir bankaya bir tüccar gösterir. O da onu 
tanır, senedine imza atar. Banka ona yardım 
eder. O betbaht ta felâket anlarını, kara günle
rini geçirir. O gayet doğrudur. Fakat ortada 
tefeci meselesi var. Bendenizin gördüğüm vak
alar arasmda tefecilerin defteri yok.. 

İKTİSAT V. CELÂL B. (İzmir) — Bundan 
sonra tutacaklar. 

İBRAHİM B. (İsparta) — Tutmazlar. 
İKTİSAT V. CELÂL B. — O halde hapse gi

recektir. 
RÜŞENİ B. (Devamla) — Müsaade buyuru

nuz efendim. Tefecinin defteri yok. Para ikraz 
ettiğine dair de kendisini teşhir edecek bir sis
temi yok. Ya kahvede oturur, yahut arpacılık, 
unculuk eder? Veya odun, kömür bir şey satar. 
Fakat hakikatte 3 - 5 bin lirayi bir kenara koy
muş, daima betbaht avlamağa hazırlanmıştır. 
Onun ismi yaydmıştrr. Onu betbahlar tanırlar 
ve arayıp bulurlar. Biraz konuşma, biraz fiskos, 
bir anlaşma diyor ki eh evin vardır, bana bi
rinci derecede ipotek edeceksin, bahçen var
dır, ipotek edersin. Beşi bir yerde varsa onu 
getir diyor. Hatta karısının gelinlik elbisesine 
varıncaya kadar bir şeyini alıyor. Ondan sonra 
verdiği paraya % 100 zammeder ve o kadar para 
verdiğini o suretle bir senede yazar ve tespit eder. 
Sene nihayetinde borçlu gider 100 lira almış 200 
lira borçlanmış, belki % 9 faizle alınmış gibi 
bir şey koyar. 20 lirasmı verir. Bu sefer o senet 
200 iken 300 hatta belki 400 olur. Binaenaleyh 
evvelâ kendisini gerek ticaret odasmda ve gerek 
Hükümetin göstereceği müesseselerde, makam
larda para ikraz eder şeklinde tescil ettirmiyen, 
muntazam defter tutmayan insanlar esasen müc
rimdir, bundan dolayi tevatüren bir kaç bet-
bahtı batırmış malını mülkünü sattırmış şeklinde 
kendisini lekelemiş insanların tecziyesi için mut
laka bir maddei kanuniye yapmak lâzımdır. 
(Vardır sesleri). O halde bunu menetmek lâzım
dır. 

Bendenize kalırsa tefeciliğin meni en doğru 
bir şeydir. 

- 9 9 -
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REİS — Buyurun İbrahim B. 
İBRAHİM B. (İsparta) — Noktai nazarımı 

arkadaşlarım izah ettikleri için vaz geçiyorum 
efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim benim anla
dığıma göre bu kanunun asil hedefi tefecileri or
tadan kaldırmak, ihtikârı menetmek oluyor. Bu 
yalnız faizle ödünç para verenlere hasredilme-
melidir. Bizim memleketlerde başka bir usul da
ha vardır. Meselâ bir tefecinin mağazasında 
5 000 okka tuz vardır. Bunun fiatı 12 kuruştur. 
Paraya muhtaç olan bir adam gelir 12 kuruşluk 
tuzu 18 kuruşa alır, üç ay vade ile sattığından 
100 okka tuza beher okkada 6 kuruş zammede
rek üç ay sonra 18 lira alır. Bu adamm paraya 
ihtiyacı olduğundan 18 kuruşa aldığı tuzu dük
kândan aynin* ayrılmaz 12 kuruşa satar. Onu 
yine tefecilerin adamları alır dukana getirir. Bu 
doğrudan doğruya bir mubayaa ve alış veriş ak-
ti olduğu için bu kanunda hiç yerini görmedim. 
Bu o kadar çok olur ki bu suretle yapılan mua-
melelerdeki faiz yekûnu senede % 100 zü bulur. 
İşte % 100 faiz dedikleri budur. Bu noksanlık 
hakkında bu kanunda ne düşünüyorlar? İzah 
etmelerini rica ederim. 

REİS — Encümenden izahat istiyorlar. 
MUHTELİT ENCÜMEN NAMINA RAİP B. 

(Trabzon) — Efendim, Şükrü Bf. şimdi sorduk
ları şeye bu kanunda tesadüf etmedik diyorlar. 
Bu kanun tefeciliği tarif etmektedir. Tefeci, be
yanname vermeden, izin almadan bu şekilde ö-

• dünç para işlerile iştigal edendir. Verdiği beyan
namede ne faiz miktarı gösterilmişse onu ihlâl 
etmek suretile faiz alanlar da tefecidirler. Al
dıkları faizleri gizleyenler de her hangi şekil ve 
surette tefecidirler. Şimdi adam faiz almamış ta 
köylünün ihtiyacı varmış mal vermiş. Malın ha
kikî değeri 50 kuruşken 100 kuruş üzerinden 
borç yazmış. Biz adamı teşvik ©diyoruz. Eğer 
senden gizlice böyle faiz almışsa bize haber ver 
sana para da vereceğiz diyoruz. 
Haber verir, mesele sabit olursa tefeci ceza gö
rür. Kendisine de idarei hususiye hissesinden 
bir miktar para verilir. Kanunlara başka su
retle ahkâmı müeyyide konulamaz. Tatbik işi
dir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Neyi ispat etsin efen
dim? 

Tuz satıyor. 100 okka 12 kuruştan 12Q0 ku
ruş edecekken okkasına 6 kuruş zammediyor, 
1800 kuruş diye yazıyor. Bir senede raptediyor. 
oluyor bir mubayaa, 3 ay vâde veriyor, üç ay 
sonra parasını alıyor. Bunun tefecilikle ne alâ
kası vardır. Esası tefeciliktir, fakat zahirde gö
rünen tuz satışıdır. Bu çok cari bir usuldür. 
Faiz yok, tuz satıyor, üç ay sonra bedelini isti
yor (Gürültüler). 

REÎS — Boz istemeden söz söylenmemesini 
istirham ediyorum. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Mabadı, 

mabadı. 
MUHTELİT ENCÜMEN NAMINA RAİF B. 

(Trabzon) — Efendim, kanunun 14 üncü mad
desini aynen okuyorum. Birinci madde muci
bince izin usulüne tâbi olupta izinsiz faiz ile 
ödünç para vermeği itiyat eden ve beyanname
lerinde yazılı faiz hadlerinden fazla faiz alan 
ve beyannamelerindeki şartlan veya faiz hadle
rini muvazaa ile gizleyen hakikî veya hükmî şa
hıslara tefeci derler. Şükrü Bey, sizin izah et
tiğiniz muvazaadır, fazla faiz almaktadır. Bu 
muvazaayı mahkemelerde ispat etmek kolaydır, 
ispat edilebilir. Bunun için hiç bir endişe yok
tur, kâfi ahkâmı müeyyide vazolunmuştur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Faizden hiç bahis yok
tur, alaveredir. Muvazaa da değildir. Aynîdir. 

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

Takrirler vardır efendim. 
SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Efendim, 

bendeniz takdim ettiğim takrirle madde kabul 
edildikten sonra muvakkat bir madde olarak 
nihayete bir şeyin ilâvesini istiyorum. Yoksa 
Takririmin bu maddenin müzakeresine taallûku 
yoktur. 

REİS — Kanunun sonuna bırakacağım efen
dim ; bir tanesini muvakkat madde olarak kanu
nun nihayetinde arzedeceğim, diğer üç tanesin
den bir tanesi kanunun tehiri hakkındadır. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Tehiri 
değil, efendim. Encümene alınması. 

REİS — Bir tanesi kanunun tehirini istiyor. 
Bir tanesi de kanunun encümene alınması hak
kındadır. Şükrü Beyefendinin de bir takriri 
vardır ki o da dokuzuncu maddede bir rakam 
tashihine aittir. En evvel kanunun tehirini is
teyen takriri okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Ödünç para verme işleri hakkındaki kanun 

lâyihasmm tehiri müzakeresini teklif ederim. 
Bursa 
Rüştü 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bu takrir reye 
konamaz efendim. 

REİS — Takriri kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmemiştir. Kanunun encümene 
iadesini isteyen takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Bu mühim kanunun daha iyi tetkik ve Mec

lisin fikrinin tesbiti için encümene gönderilme
sini teklif ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

REİS — Takriri reye arzediyorum efendim, 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

REİS — Üçüncü takrir okunacaktır. 
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Yüksek Reisliğe 
Dokuzuncu maddede yazık 16 inci maddenin 

15 inci madde olarak değiştirilmesini teklif ede
rim. 

Bolu 
Şükrü 

REİS — Bu tashihi encümen kabul ediyor 
mu? 

MUHTELİT ENCÜMEN NAMINA RAİF B. 
( Trabzon ) — Kabul ediyoruz, zaten doğrusu 
odur. 

REİS — Dokuzuncu maddeyi bu tashihle re
yinize arzediyorum. Maddeyi kabul edenler . . . 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Kabul eyledikleri vadesiz 
mevduata % 4,5 dan fazla faiz verenler fazla 
verdikleri faizin aşağıda yazılı nisbetler dahi

lindeki mitaan vilâyet hususî idarelerince takip 
ve tahsil olunur. 

% 4,5 tan % 6 ya kadar almacak faiz far
kından % 50 si, 

% 6 dan % 7 ye kadar alınacak faiz farkın
dan % 75 i, 

% 7 den (7 dahil) yukarı olanlardan alma
cak faiz farkmın % 90 i. 

REİS — Madeyi kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmitir. . 

MADDE 11 — Kabul eyledikleri altı ay ve 
daha uzun vadeli mevduata % 6,5 tan fazla 
faiz verenlerin fazla verdikleri miktar aşağıda 
yazılı nisbetler dahilinde vilâyet hususî idarele
rince takip ve tahsil olunur. 

% 6,5 tan % 7 ye kadarından % 50, 
% 7 den 8 e kadarından % 75, 
%8 den yukarı olanlardan % 90, 
(Bu vergilerin tamamı hususî idarelere ait

tir). 
Emlâk ve eytam bankasının kanunu mahsu

su mucibince eytam hesabı carisine verdiği faiz
ler onuncu madde ile bu madde hükümlerine 
tâbi değildir. 

Listesi İcra Vekileri Heyeti kararile tertip 
edilecek tasarruf sandıklarının tevdiata vere
cekleri faiz haddi % 5 e kadar olabilir. Fazlası 
yukarıda yazılı hükme göre muamele görür. 

REİS — Maddeyi k&bul edenler.. Etmeyen
ler. .Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — 9, 10 ve 11 inci maddeler mu
cibince vilâyet hususî idarelerine verilecek pa
ralar, tahsil edenler tarafından her aym sonun
da tahakkuk ettirilerek ertesi ayın ilk haftası 
içinde hususî idare sandıklarına yatırılır. Ya-
tınlmazsa tahsili emval kanunu mucibince tahsil 
olunur. 

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

MADDE 13 — Ödünç para verme işlerine ta

vassut edenler dahi ödünç para verenler gibi izin 
alırlar. Bu izin bir sene müddetle verilir. 

ödünç para verme işlerine tavassut edenle
rin ödünç para alanlardan her hangi bir nam ile 
tavassut ücreti almaları yasaktır. 

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

MADDE 14 — Birinci madde mucibince izin 
usulüne tâbi olupta izinsiz faizle ödünç para 
vermeği itiyat eden ve beyannamelerinde yazılı 
faiz hadlerinden fazla faiz alan ve beyanname
lerindeki şartlan veya faiz hadlerini muvazaa 
ile gizleyen hakikî ve hükmî şahıslara tefeci 
denir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B (İzmir) — Efendim ka
nunun birinci maddesi mucibince usulen izin al-
,mağa muhtaç olan hakiM ve hükmî şahıslar an
laşıldı ki bu madde mucibince tefeci addoluna
cak ve müteakip maddeler mucibince tecziye 
olunacaktır. Yalnız bankalar istisna edilmiştir. 
Bankalar % 12 den fazla faizle para verirse ne 

ADİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTİN 
B. (Kocaeli) — İzin alamayacaklar, fakat be
yanname vereceklerdir. 

MEMET B. (Kütahya) — Efendim bazı köy
lülere peşin para vererek bir sene sonra malmı 
ucuz fiatla elinden alanlar vardır. Bu madde 
hükmünce bu gibi adamlar tefeci addolunacak 
mı? Meselâ 40 kuruş eden bir malı 20 kuruştan 
almak için peşinen para verirler. Köylülerin en-
ziyade mustarip oldukları hal budur. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(İzmir) — Bir kısmı insanlar faiz almazlar. Fa
kat yaptıkları bu gibi muamelelerden temin et
tikleri kâr % 120 yi geçer. (50) kuruşa sattığı 
sabunu 25-30 kuruşa ahr. 30 kuruşa kükürt 
alır, 300 kuruşa satar. Biz bunları tahtı hükme 
alamadık. Bunları da hüküm altına alalım diye 
de bir iddiada bulunmadık. Hepsini hüküm al
tına almağa kalkmak, hiç bir şey yapmamak de
mektir. Bu gibi haller ahkâmı umumiyeye tâbi
dir. 

REİS — 14 üncü madde hakkmda başka mü-
talea yoktur. Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Faiz tabirinde, Ödünç para 
verme mukabilinde borçludan muamele vergisile 
damga resminden başka komusyon ve hesap mas
rafı ve sair her ne nam ile olursa olsun alman 
para dahildir. 

REİS— 15 inci madde hakkmda söz söyle
mek arzu buyuran kimse yok mu efendim? O 
halde maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Sermayesi bir milyon lira ve 
daha yukarı olan malî müesseselerin âmme hiz
met ve menfaatlerine ait olan nafta işlerile 
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«mal ve ticarî tesisat ve teşebbüsat için uzun i 
vade ile açacakları kredilerle temin edecekleri 
kazançlar mukabilinde faizden başka alacak
ları kâr ve menfaatler bu kanun hükmüne tâbi 
değildir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Tefecilik edenler bir aydan bir 
seneye kadar hapse ve 500 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Ayrıca iki seneden beş seneye kadar amme 
hizmetlerinden memnuiyetlerine karar verilebi
lir. 

Bu cezalar tecil edilmez. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 18 — Tefecilik suçu ile mahkûm 

olanların izin vesikaları iptal edilir. İptal key
fiyeti ticaret sicilline kayit ve usulü dairesinde 
ilân olunur. 

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

MADDE 19 — Tefecilik suçu üe mahkûm 
olanlara tekrar izin verilmesi için mahkûmiyetin 
infazından sonra üç senenin geçmesi şarttır. 

Tekerrürü halinde tekrar izin verilmez. 
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 20 — Bu kanunda yazılı suçların 

muhakemesine sulh mahkemelerince bakılır. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
Şimdi muvakkat madde olmak üzere teklif 

edümiş bir madde vardır, onu okuyacağız. 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere edilmekte olan lâyihaya aşağıda 
yazılı muvakkat maddenin konmasını teklif 
ederim: 

(Bu kanunun neşrinden evvel yapılmış olan 
ödünç para verme işleri 9 uncu maddenin birin
ci fıkrasında yazılı faiz miktarından fazla olup-
ta borçlular lehine değiştirilmezse mezkûr mad
denin ikinci fıkrasındaki hususî idarelere ait ve 
borçluya iade edilecek olan miktarların 
borçlu tarafından borcundan indirilmesi istene
bilir ). 

Kocaeli 
Salâhattin 

REÎS — Bir mütalea var mı? (Güzel sesleri) 
SALÂHATTİN B. ( Kocaeli ) — Muhtelit 

encümenle Hükümet buna dair bir mütalea ser-
dediyorlarsa biz de ona göre izahat vermeğe 
hazınz. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(izmir) — Ben esaslı bir surette bir şey anla

madım. Anladığım şudur ki; kanunun makabli
ne şamil olması istihdaf ediliyorsa memleketin 
müstakar hayatı iktısadiyesinde büyük bir sar
sıntı vücude getirecektir. Bundan korkarım. 

SALÂHATTİN B (Kocaeli) — Efendim, ka
nunun neşrine saik olan sebepler burada gayet 
güzel izah edildi. Bu güne kadar tefecilerden 
muztarip olan halkın bazı zaruretlerinden istifa
de ederek ağır şartlarla kendilerine imza ettiril
miş senetler ve sairelerle bir takım alacakları 
vardır. Borçlu bunu ödemekten âcizdir. Bu hal 
için her yerde feryat edilmekte ve bunu tetkik 
edenler, bununla mücadele edilmek lâzımgelece-
ğine kail olmuşlar ve Hükümet bunun için bir 
kanun teklif etmiştir. Şimdiye kadar okunan 
maddeleri Meclisi Âli kabul etti. Kanun tabiî 
neşrinden sonraki işler için faide temin edecek
tir. Amma bu kanunun tanzimine saik olan hal, 
bu günkü muztarip kimselerin feryadıdır. Şim
diye kadar yapılmış bu gibi işlerin 'Ve meşrui
yetinden, makbuliyetinden şüphe için şuna, bu
na bilmem iktisat nazariyelerine, uzun boylu 
ilmî esaslara istinada lüzum yoktur. Bunlar her 
aklı selimin, ciddî bir şekilde düşünen bir kim
senin teslim edeceği fena hareketlerdir. Bunlara, 
muamelei iktisadiye denemez. İktisadî arz ve ta
lep kaidelerinin bu gün dahi doğruluğuna hiç şüp
he yoktur. Bendenizin Refik Beyefendinin de iş-
tirakile takdim ettiğimiz bu teklifte, muvakkat 
bir madde yapılsın, borçluya bir hak bahşedil
sin. Bu kanunun neşrinden evvel yapılan mua
meleler de bu kanunun 9 uncu maddesile amme 
menfaatine uygun olduğunu kabul ettiğimiz % 
12 den fazla olan miktarları bir nisbet dahilin
de bir kısmını borçluya, bir kısmını da idarei hu-
susiyelere veriyoruz. Bu verilen kısımlar borçlu 
lehine tenzil edilsin, mukrizler bu tenzilâtı kabul 
etmezse borçlular bu tenzilâtın yapılmasını mah
kemeden istesinler. Yeni bir muhakeme usulü 
koymuyoruz. Ancak evvelce yapılan muamele
lerden muztarip olanların ıstırabının teslim edil
diğini ve Meclisi Âlinin bu kanunu neşretnıesile 
bunu gören halk, evvelce bunu yaptık diye, asıl 
maddeten ödemek vaziyetine ve onun filî fena 
neticelerine maruz kalmasm. Zannederim bunda 
adalet hissi mündemiçtir. Mahkemelere arzedile-
bilir bir meseledir. Burada iktisat âlemini hercü-
merce uğratacak bir şef yoktur. Ne icrayı teah-
hur ettirir ve ne de dava edilirse davayı durdu -
rur. Yalnız borçluya bir hak veriyor ve istenilen 
şey de hakikaten yerinde olarak indirilmesi lâ
zım ve alan için de haklı olmayan bir şeydir. 

RAÎF B. (Trabzon) — Efendim, böyle bir 
teklif yani bu şekilde kanuna bir maddei mu
vakkate ilâvesi bir hakkı müktesebi ihlâl mahi
yetinde olabilir. Meselâ ticaret kanunu muci
bince tarafeyn mukavelelerinde serbesttir. Bu 
serbestiyi kanun vermiş iken ve buna müsteni-

: den bir mukavele yapılmış bulunur iken yeni 
çıkardığımız bir kanun ile ticaret kanununun 
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dana evvelden o hükmünü bertaraf etmiş olmak 
gibi hakkı müktesep vazeden ve tanıyacak olan 
kanunların kuvvetini zâfa düşürürüz. Şimdiye 
kadar % 100 faiz alanları bir tarafa bırakalım, 
% 12, 16, 18 den para ikraz eden bütün banka
lar matluplarının heyeti umumiyesinden % 12 
indirmek için blânçolarrnı tanzim etmiş, hesabı
nı görmüş mevcut, kanunların verdiği salâhiyet
lere göre mukavele hükümlerinin icra edilece
ğinden emin olan bir müessesenin hesaplarını 
altüst etmek, müktesep haklarını bertaraf etmek 
imkânsızdır zannediyorum. Sonra, diğer taraftan 
takrir veren arkadaşların maksatları zaten hâ
sıldır. Mevcut mukavelelerde % 9 dan fazla fa
iz varsa ve bu ispat edilirse zaten borçlu lehine 
olarak tenzilât yapılacaktır. 

SALÂHATTlN B. (Kocaeli) — Bu, senedatı 
adiyeye münhasır kalacaktır. 

RAÎF B. (Devamla) — Bu noktai nazardan 
idarei hususiyede daima borçlu lehine tenzilât 
yapılacaktır. Binaenaleyh mevcut alacak ve 
borçlan bu kanunla daima itiraz edilebilir bir 
şekle koyarsak iktisadî hayatı umumiye üzerin
de iyi bir tesir bırakmayacak gibi bir koku ve
rebilir. Biz lüzum görmüyoruz. Arkadaşlarımız 
nasıl tensip ederse şüphesiz öyle olur. 

SALÂHATTlN B. (Kocaeli) — Bir noktayı 
arzetmek isterim. 

BEİS — Müsaade buyurunuz efendim, Tah
sin Bey söz istediler. 

TAHSİN B. (Aydm) — Bendeniz Meclisi 
Aliden bir noktayı sormak isterim. Bir banka
nın veyahut bir faizcinin vereceği parayı şu ka
dar müddetten az bir zaman için.... 

REİS — Tahsin Beyefendi, muvakkat mad
de üzerinde mi söyleyeceksiniz? 

TAHSİN B. (Devamla) — Evet efendim... 
zaman için ikraz edemeyeceksin demeğe hakkı
mız var mıdır veyahut buna imkân var mıdır? 
Buna imkân olmadığına göre bu gün en munsif 
bankalar % 9 faizle para vermeği kabul ediyor
lar. Şimdi üç ay için senet yapıyorlar. Borç
lu senet tecdidine mecbur kaldığı zaman % 3 
komüsyon verecektir. Bu suretle senede dört de
fa senet değiştirildiğine göröe % 12 komüsyon ve
recektir. % 9 faizi de buna ilâve edersek % 21 
eder. Bir faizci yahut tefeci, ne derseniz de
yiniz, bir sene için bir senet yapmış ve senette
ki faizi % 100 koymuş. Bunun % İ2 den fazla 
faiz almasına müsaade etmiyoruz. Ben hakkı 
müktesepten bahsetmiyorum, fakat bir banka
nın senede % 21 faiz almasını kabul ettiğimiz 
halde bir faizcinin bir sene müddetle vermiş ol
duğu para için yalnız % 12 ile iktifa etmesi bil
mem nasıl olur. Bu mesele nasıl hallolunacak
tır? Bir çok bankalar bu gün hissedarlarına se
nevi % 12 temettü hissesi veriyor. Nasıl oluyor 
da bir banka bu kadar çok hissei temettü vere
biliyor. îşte arzettiğim gibi senede bir çok defa 
komüsyon alıyor. Şu halde faizciler niçin bu 

haktan müstefit olmasınlar. Binaenaleyh bu
nun nazarı dikkate alınarak bu maddenin tetkik 
edilmesi lâzımdır. 

REFİK B. ( Konya ) — Raif Bey arkadaşı
mızın burada teklif ettiğimiz muvakkat mad
de hakkındaki mütaleası zannediyorum doğru
dan doğruya şahısları namınadır. Çünkü mad
de Muhtelit encümene gitmiş te oraca maledü-
miş değildir. Bunu bu suretle arzettikten son
ra asıl sözüme geliyorum. Buyurdukları tica
ret kanunu ile yapılmış olan bir mukavele hük- , 
mü nasıl olurda bu kanunla hükümsüz addolu
nabilir? Evet bu umumî bir kaidedir. Fakat 
arkadaşımız kabul ederler* ki Muhtelit encümen 
namına ve kendi reyine de inzimam ettirmek 
suretile burada söyledikleri sözler, 19 uncu 
maddeye ait olan mütalealan tamamen kendi 
tarafından bahsedilen bu prensibin tatbiki ma
hiyetindedir. Ticaret kanununun ahkâmı ıranı-
miyesine göre, tarafeynin nzasile yapılan mu
kaveleler meri ve muteberdir. Bu ne demektir? 
% 12 den fazla faiz şart edilmiş olsa bile bu 
mukavele yine muteberdir. Halbuki bu kanu
nun 9 uncu maddesinde 12 den fazla faiz mu
kavelesi yapılmış olursa aşağıdaki nisbetler da
hilinde şu, şu alınacak demek suretile o hü
küm takyit edilmiş bulunuyor. Bazı hususî ka
nunlarla umumî hükümler takyit olunabilir. Bu 
takyit te ahkâmı umumiyeye mugayir düşmez. 
Bu itibarle 9 uncu maddedeki şeraitin tamamı 
kabul edilmiştir. Borçluya bir hak veriyoruz. 
Eğer hesabı tesviye edilmemişse hesap tesviye
si zamanında borçlunun bir hakkı olacaktır. 
O hak ta bu kanunun hükümleri dahilinde. 
Onu isteyecektir, alacaklı kabul etmezse, o 
kanunun hükmünü tatbik edecek mercie müra
caat edecektir. Bunda ne ticaret kanununa mu-
gayeret ve ne de mevzuatı hukukiyemizi ihlâl 
edecek bir hüküm yoktur. Maahaza tasvip He
yeti muhteremenizindir. Bizimkisi nazan dik
kati celbetmekten ibarettir. 

SALÂHATTlN B. ( Kocaeli ) — Bendeniz 
de arzedeyim de sonra ceyap versinler. 

Efendim, Bu muvakkat maddenin kabul 
edilmesile iktisadî vaziyette bir hercü merç ol
ması hiç arzu edilmez, akıldan bile geçmez ve 
böyle karışıklığın olmasma bendeniz hiç ihti
mal veremem. Çünkü, bir kere 9 uncu mad
denin kabul edilen şeklile ve muhterem Celâl 
Beyefendinin izahlarından şu anlaşılıyor ki 
biz faizi tehdit etmiyoruz. Amma bilmem tâbir 
caizse, zarifane bir ihtarda bulunuyoruz. Had
di azamisi 12 dir, Bundan sonrasında 
şöyle, şöyle bir hissenin mahalli idarelere ve
rilmesi icap eder diyoruz. 

Zannetmem ki dürüst ikraz muamelesi ya
pan, bununla para kazanan fert olsun, müesse
se olsun, her hangi bir şahıs bir yere varidat 
teminine kendisini vasıta yapsm bu, bu demek
tir. 
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Bu günkü vaziyet karşısında hangi borçlu 

alacaklıya - ister şahıs olsun, ister şirket olsun -
% 12 hesabile faizini vererek borcunu öderse 
alacaklı behemehal onu şükranla kabul eder ve 
kredisi çoğalır. 12 den fazla faiz şart edilmiş 
olacakları kendilerine hakikî alacak sayan ban
kalar blânçolanna bunu kâr diye koymuşlarsa 
hataya düşmüş addedilmelidirler. O kâr he
saplarda kalmağa mahkûmdur. Bu işi bilenler 
bu kân matlûbatı meşkûke meyanına kaydeder
ler. Bunlar normal olmayan ve zaruretlerle gi
rişilmiş taahhütlerdir ki bunu yapanlardan o ta
ahhüdü yedine getirmeleri kolay kolay beklene
mez. Binaenaleyh bunlar nazarı dikkate alındı
ğı takdirde Heyeti Celileniz zannederim ki tek
lifimizi kabul eder. 

İKTISÂT VEKÎLÎ MAHMUT CELÂL B. 
(İzmir) — Anlayamadığım nokta şu dur: 

Arkadaşlar, tarafeynin rızalarile tabiî za
manlarda muamele yapılmıştır ve yine tabiî şe
kilde muamele cereyan ediyor. Günün birinde 
bir kanun çıkıyor, istikbal için bir prensip ko
yuyor. Fakat arkaya dönüyor, bundan sonra 
yapılacak muamelelerde olduğu gibi bundan ev
vel yapılan işlerde de ayni şey tatbik olunacak
tır diyor. 

Ben bunu yalnız Beyefendinin ifade ettikle
ri gibi, bizim bu meseledeki mevzuumuza müs-
bet ve menfi şeklindeki tesirini ifade etmeyece
ğim. Yalnız kısaca söyleyim ki bu kapı bir d,e-
fa açılmış ve kapanmıştır, biz bu kapıyı tekrar 
açacak olursak memleketin hayatında istikrar 
olmaz ve vücude gelmiş olan istikrara kimse 
emniyet etmez. (Muvafık sesleri). 

REİS — Başka söz isteyen var mı? efendim. 
(Hayır sesleri). O halde takriri reyi âlinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmemiştir. 

MADDE 21 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 22 — Bu kanunun hükümlerini tat-
bıka îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

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

Buna mülhak bir de Halk bankası ve san
dıklan kanunu vardır, onun müzakeresine geçi
yoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere ge
çilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Halk bankası ve halk sandıklan kanunu 
Fasıl: 1 

Halk bankası 
MADDE 1 — Merkezi Ankarada olmak üzere 

üç milyon liraya kadar sermayeli Halk bankası 
namile bir anonim şirket teşkiline îktısat vekâ
leti mezundur. 

İcabında bu sermaye arttınlabilir. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Maliye vekâleti bu bankaya bir 

milyon lira sermaye ile iştirak eder. Bu sermaye
ye ait reyler îktısat vekâleti tarafından kullanı
lır. 

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

MADDE 3 — Halk bankası: 
A) îcap eden yerlerde halk sandıkları namı 

altında ve anonim şirket halinde küçük kredi 
müesseselerini teşkil ve bunlara yardım, 

C) Halk sandıklarının terakki ve inkişafını 
temin için lâzımgelen muameleleri ifa ve tedbir
leri ittihaz, 

D) Mevduatı koruma kanununa göre Halk 
bankası ile halk sandıklannı sermayeleri ve ih
tiyatları yekûnu esas tutularak ve her birinin 
sermayesi ne olursa olsun mevduat kabul eder. 

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

MADDE 4 — Halk bankası şube açamaz. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

le r . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Halk bankası yalnız halk san

dıklarına kredi açabilir. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

le r . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Halk bankasının esas mukave

lenamesi îktısat vekâletile diğer müesseseler ta
rafından tanzim ve îcra Vekilleri Heyeti tarafın
dan tasdik olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Halk bankasının dahilî nizam
namesi banka idare meclisince tanzim ve îktı
sat vekâleti tarafından tasdik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Halk bankasının müdürü ban
ka meclisi idaresile bilistişare îktısat vekilinin 
arzı üzerine îcra Vekilleri Heyeti kararile ta
yin olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 
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Fasıl : 2 

Halk sandıkları 
MADDE 9 — Halk bankasının tayin edeceği 

yerlerde İktisat vekaletinin müsaadesile halk 
sandıkları teşkil olunur, 

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

HADDE 10' — Halk sandıklarının yapacağı 
ikraz ve istikraz işleri ve diğer muameleleri, 
İktisat vekâletince tasdik edilecek esas muka
velenameleri ve halk bankası tarafından tasdik 
olunan dahilî nizamnamelerine göre cereyan 
eder. 

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

MADDE 11 — Halk sandıklan mevduat ka
bul ederler. 

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

MADDE 12 — Halk sandıklan gerek kendi 
ve gerek müşterileri hesabma bilûmum borsa 
muamelâtı yapmaktan memnudurlar. 

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

MADDE 13 —Halk bankasının muvafakati 
ve iktisat vekâletinin tasvibüe muhtelif halk 
sandıklan birleşebilirler. j 

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

MADDE 14 — Halk sandıklanılın sermayesi 
hisse senetlerine aynlmıştır. Bu hisse senetleri 
nama yazılıdır. 

Millî teşekküller ve İktisat vekâletinin ka
bul edeceği hakikî ve hükmî şahıslar bu san
dıkların sermayesine hissedar olarak iştirak 
edebilirler. 

Halk sandıklan sermayelerinin takviyesi 
için her sene devam edecek ve resmî menabi-
den almacak iştirak hisseleri ayn bir kanunla 
tesbit edilecektir. 

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

MADDE 15 — ödünç para verme işleri hak
kındaki kanunun 9, 10, 11 inci maddeleri mu
cibince hususî idarelere ait olan paralar, her 
sene o vilâyetteki halk sandıklarına yatmlrp 
mukabilinde o miktar halk sandığı hisse senedi 
alrnrr. Resmî dairelerin hisse senetleri devir 
ve. ferağ edilmez. 

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

MADDE 16 — Halk sandıklarının müdürleri 
doğrudan doğruya Halk bankası idare meclisi | 
tarafından tayin olunur. I 

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

.MADDE 17 — Esnaf teşekkülleri tarafın
dan vücüde getirilen kredi müesseseleri de Halk 
sandıklan hakkındaki hükümlere tâbidir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
bu maddenin hikmetini anlayamadım. Vekil 
Beyden bir şey soracağım. 

Efendim, kendi kendinden memnun bulu
nan kimseleri, esnaf teşkilâtını halk sandıkla
rına girmeğe mecbur tutmak doğru mudur? 
Kendilerinin de söyledikleri gibi ticarette istik
rar lâzımdır. Vaziyetlerinden memnun bulu
nanlara bu mecburiyeti tahmil etmek doğru 
mudur? 

İKTISAT VEKILI MAHMUT CELÂL B. 
(İzmir) — Madde hakikaten kuvvetli yazıl
mıştır. Hüsnü Bey arkadaşımızın beyan bu
yurduğu mâna anlaşılmaktadır. Fakat her han
gi bir esnaf zümresinden teşekkül edecek bir 
.müessese, Halk bankasından kredi alamayarak 
muavenete ihtiyaç hissetmezse o takdirde onu, 
hu kanun hükümlerine tâbi tutmağa hacet yok
tur. Fakat esnaf zümrelerinin vücude getire
cekleri sandıklar ayni zamanda böyle bir ban
kaya istinat ederse fayda vardır. Hem teknik 
hem de kredi itibarile istifade ederler. Maddeyi 
tashih edebiliriz..Kendileri arzu ederlerse gir
sinler demek doğrudur. 

1CİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Bu teşek
külden istifade etmek isterlerse veya yeni bir 
teşekkül vücude gelirse o vakit bankaya tâbi 
olabilirler. Esnaf teşekkülleri tarafından vücu
de getirilen kredi müesseseleri Halk bankası teş
kilâtından istifade etmek isterlerse Halk banka
sı ahkâmma tâbi olacaklardır, şeklinde sarahat 
verilirse; muvafık olur. 

REÎS — Siz teklifinizi formüle ediniz, gelin
ceye kadar müteakip maddelerin müzakeresine 
devam edelim. Teklifiniz gelince reye arzede-
rim. 

Fasıl : 3 
Dağınık hükümler 

MADDE 18 — 14 şubat 1332 tarihli kanu
nun 2 inci maddesile 21 haziran 1927 tarih ve 
1116 numaralı kanunun 2 inci maddesine tevfi
kan, Hazine ihdasında bulunan hisse senetleri
nin satılmayacağına dair olan hükümler mülga
dır. Bu hisselerin satış bedelleri, Halk bankası
na, 2 inci maddede gösterilen sermaye için, Ha
zine namına hisse senedi olarak tahsis olunur. 

SALÂHATTİN B. ( Kocaeli ) — Maddede 
Hazine ihdasında ) şeklinde yazılmış bir cümle 

vardır. (Hazine uhdesinde) şeklinde tashih edil
melidir. 

REİS — ( Hazine uhdesinde ) suretinde mad
deyi tashih veçhile reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
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SALÂHATTİN B. ( Kocaeli ) — Bir nokta

nın tavzih buyurulmasını Muhtelit encümenden 
veya Vekil Beyden rica edeceğim. Kanunun 
heyeti umumiyesi kabul edilmeden evvel ileride 
bir tefsire mahal kalmamak için arzedeceğim 
noktanın tavazzuhu lâzımdır. Kanunun bir 
maddesinde; Halk bankası mevduat kabul eder, 
diyor. Bu hükmün, mevduatı koruma kanunu 
ahkâmına tâbi olması lâzımdır. O kanunda 
ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçası nisbetleri 
zikredilmiştir. Bulunduğu şehrin nüfusu dahi 
nazarı dikkate alınmıştır. Bu hüküm arzettiğim 
mevduatı koruma kanunu ahkâmına mı tâbi 
olacaktır, yoksa yeni bir hüküm şeklinde o ka
nunun ahkâmından vareste mi kalacaktır? 

REİS — Salâhattin Beyefendi tasrih edilecek 
bir madde vardır buyuruyorlar, fakat o madde 
geçmiştir. 

SALÂHATTİN B. ( Kocaeli ) — Mevduatı 
koruma kanununda halk bankaları tahdidata 
tâbi tutulmak istenmemiştir. Halk bankalan 
sermayeleri ne olursa olsun mevduat kabul ede
ceklerdir. Binaenaleyh başka sebeplerle tefsir 
edilmesin ve maliye murakipleri işe müdahale 
etmesin. Ancak mevduat kabulü hakkında da 
kanunu mahsus vardır. 

BEİS — Muhtelit encümenin cevabı zapta 
geçmiştir efendim. 

17 nci madde hakkında bir takrir vardır, 
okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim esbaba mebni 17 nci maddenin 

(kredi müesseseleri cümlesinden sonra (Halk 
bankası teşkilâtından istifade etmek isterlerse) 
sözünün ilâvesini teklif ederim. 

İzmir 
Hüsnü 

REİS — Bu ilâve ile 17 inci maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 20 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

25 inci sayıfada Adliye ve İktisat encümen
lerinden mürekkep muhtelit encümenin teklifi 
olarak bir kanun lâyihası daha vardır." 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? 

HALİL B. (İzmir) — Efendim, evvelâ bir 
noktayı tebarüz ettirmek isterim. Buhran kar
şısında borçluların vaziyeti nazarı dikkate alrna-
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rak umumî bir tedbir alınmasından bahsedilince; 
moratoryom tarzmda memlekette bir tedbir alın
masının, memleketin umumî kredisi üzerinde 
uzun zaman felâketli neticeler vereceği söyleni
yor. Netekim, şimdi, müzakere edilen bu kanu
nun mazbatasında, encümende bu mesele mev-
zubahs olurken böyle bir mütalea dermeyan edil
miş. Zannediyorum ki borçlunun vaziyeti için 
tedbir alınması istenildiği zaman bir morator
yom kastedilmemiştir. Bendeniz bir kere mem- * 
leketin umumî hayatı iktısadiyesine ait bir 
tedbir alınmasını söylemedim .Yalnız zürraın 
hususî vaziyeti nazarı dikkate almarak o husus
ta umumî bir tedbir alınmasını söylemiştim. Alı
nacak tedbirlerin mahiyetleri ne olacağına dair 
de diğer milletlerden örnek alınmasını söyle
miştim. Burada moratoryom tabirile, konsoli-
dasyon tabiri karıştırılıyor. Sair memleketler
de alınmış olan tedbirler de hiç bir zaman mora
toryom tarzmda değildir. Yani borçlann uzun 
müddet tehiri hakkında bir şey söylemedim. Ben
den sonra arkadaşlanmm da böyle bir şey talep 
ettiklerini işitmedim. Arzu edilen şey, sair mem
leketlerde tatbik edilen eşkâle göre dahilî bir 
konsolidasyondan ibarettir, yani borçlunun te
diye kabiliyetine göre taksitlere raptederek ge
rek alacaklının ve gerek borçlunun hukukunu 
muntazam bir surette tediye ettirmektir. Yok 
yere bir çok adamlan mağdur etmektense, hem 
alacaklının hem de borçlunun hukuku muhafaza 
edilerek, memleketin buhran karşısındaki vazi
yeti nazarı itibare alınarak taksitlendirmek ta
biri kullanılmıştır. Bu, aşağı yukarı bir konso-
lidasyondur. Alacaklı ile verecekti arasında hu
susî müzakereler olurken bu defa bir kanunla 
bunu teyit etmek, umumî bir şekle koymaktır. 
Binaenaleyh talep edilen şeyde bir moratoryom 
yoktur. Bu ciheti tebarüz ettirdikten sonra 
şimdi mevzubahs olan kanuna geliyorum. 
Kanunun esbabı mucibe mazbatasmda 
izah edildiği veçhile buhran karşısmda 

1 emvali gayrimenkulenin kıymetleri çok düşmüş-
i tür. Bunlar yok pahasma halkm elinden çıkı-
| yor ve alacaklılann elinde toplanıyor, bu ka

nun buna mâni olmak ve bunun hakkmda ted-
| bir almak içindir. Fakat kanunun birinci mad-
| desinde; kanunun neşri tarihinde vacibüttedi-
| ye olan borçlara hasrediliyor. Bu, buhrana ait 
I olduğu için zannediyorum ki kriz devam ettiği 
i müddetçe muhammen kıymetin % 75 ini bula-
I mayan emvali gayrimenkule sahiplerinin borç-
j lan tecil edilmek lâzımdır. Encümende iki ar-
! kadaş bu fikirde bulunmuşlardır. Fakat bu iki 
j arkadaşın fikrini reddedecek şekilde mazbatada 
I bir şey görmedim. Bu hususta tenvir etmeleri-
| ni rica ederim. 

Diğer taraftan halkın elinde emvali menku-
| lenin ucuz fiatla alacaklıların eline geçmesini * 
! menetmek için şimdilik bu tedbirleri kâfi görüyo-
I rum ve inşaallah kriz artık durmuştur ve umu-
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mî surette konsolidasyon tatbikına lüzum hâsıl 
olmaz. 

HÜSNÜ B. ( îzmir ) — Efendim, Halil Be
yefendinin temas ettiği nokta mühimdir. Ha
kikaten bir kimse bundan bir sene evvel borç
lanırsa, vadesi bir buçuk sene olduğu için 6 
ay sonra gelecektir. Şimdi bu adam bu kanun
dan istifade etmeyecek midir? Bu kanunun vazı-
m icap ettiren sebep, borçlu hakkmda buhran do-
layısile malın kıymetinin tenezzülüdür. Bina
enaleyh bir tesadüf eseri olarak vadesi bu 
kanundan bir gün sonra gelmiş olan bir borçlu 
bundan istifade etmezse yaptığımız kanun kı
sır kalmış olur ve bir çok vatandaşlara onun 
hükmü tatbik edilemez demektir. »Buna meydan 
vermemek lâzımdır. Birinci noktai itiraz budur. 

İkincisi; Hükümetin teklifinde ipotekli borç
lar lâalettayin beş sene müddetle tecil ediliyor. 
Yani o mal satışa gidipte %75 ini bulmazsa o 
takdirde beş sene sonraya kadar tecil ve temdit 
edilecektir. Mademki ipoteklidir. Yani teminat
lıdır. Şu halde hiç icraya gitmeden, % 75 ini 
tutmasını beklemeden, yani % 75 i veren bir ada
mın malını elinden almak yine günahtır. Hü
kümetin bu noktadaki teklifi çok doğrudur. En
cümenlerde nasılsa bu nokta haczedilen kısımla 
birleştirilmiş, hepsi %75 kıymetini tutmadığı 
takdirde bu müecceliyetten istifade edecektir, 
denmiştir ki bu doğru değildir. İpotekli kısım
larda tecdit edilmek gerektir. Öbürlerinde mec
burî olarak kıymeti ne kadardır bilinmediği için, 
% 75 mi dir, % 75 ten daha dun mudur, bu bi
linmediği için alacaklının hakkı tamamile tat
min edilir mi edilmez mi, bu malûm değildir. 
Fakat ipoteklide alacaklı kendi alacağına mu
kabil gösterilmiş olan gayrimenkulun alacağına 
tekabül ettiğini kabul etmiştir. Onu haciz yolu
na gitmeden evvel tecdit icap eder. Bendeniz 
bu kanaatteyim. Hükümetin teklifi de böyledir. 

REİS — Rey vermeyenler lütfen reylerini 
Versinler.... 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (Devamla) — Sonra 
bendeniz öyle zannederim ki bu kanun, lâzım 
olan faydayı vermeyecektir. Yani beş senede ö-
denmesi kabil olmayacaktır. Borçluların vaziyeti 
böyle beş senede borçlarını itfaya ve tediyeye 
müsait değildir. Yine bazı kanunlarla bunu tek
rar, tekrar elimizden geçirmek mecburiyetini 
hissedeceğiz. Ayni şekilde maliyenin satmış ol
duğu mallarda da bu usulü tatbik ettik ki doğru 
değildir. Biz istiyoruz ki muntazam bir vazyiet 
ihdas edelim. Borçlular alacaklılarına karşı na
muslarını ve itibarlarını muhafaza edecek vziye-
te girsinler. % 20 koyduk amma bu adamlar 
borçlarını vaktü zamanile ödemek imkânnu bu
lamayacakladır. 5 senede borçlarını ödeyecekle
rine kani olsaydı, Emlâk bankası hiç şüphesiz 
15 sene gibi uzun bir müddet teklif etmezdi. Ben
deniz on beş sene kabul edelim demiyorum, hiç 

olmazsa on seneyi kabul edersek en doğru bir 

yolu tutmuş oluruz. Aksi halde gelecek sene bu 
kanun yine elimizdedir. Bilhassa Vekil Beyefen
di, bir taraflı iş yapmak doğru değildir, buyur
dular. Halbuki biz burada bir taraflı iş yapryo-
ruz. Filân adam, filân gün para alacaktır. Onun 
da başka yere borcu vardır. Bittabi parası vak
tü zmanile verilemeyecektir. Diyeceğiz ki sen 
yalnız % 20 sini alacaksın. Pelp bu adam ne yap
sın onun da taahhüdatı vardır. Onu da düşünme
miz lâzrmgelir. Onlarrn da alacaklılarına karşı 
vaziyetleri ayni şekilde ise ipoteği onlara devir 
suretile kendilerini kurtarmak lâzrmgelir. 

İşte hujkuku eşhas karşısında bizim selleme-
hüsselâm verdiğimiz kararların neticesi çok a-
kibetlere sebebiyet verecektir 

Neticesi çok müthiş akibetlere uğramasına 
mahal vermek mesuliyetini üzerimize almamız 
icap eder ki, hiç bir arkadaş zannediyorum bu 
mesuliyeti üzerine alamaz. Bundan bir şey de 
yoktur. Kendisine şu hakkı vereceğiz: Alacaklı
sına karşı diyecek ki; benim alacağım vardı, fa
kat filân kanun dolayısile ben paramı alamadım 
ipoteği sana devrediyorum. O da susmağa mec
bur olacaktır. Eğer o sükût etmezse muhakkak 
alacağını alırsa birisini kurtarmağa çalışırken 
diğerini mahvetmiş oluruz. Binaenaleyh kanun
ları yaparken, her cihet düşünülerek mehmaim-
kân muhkem ve öteberi vaziyetler ihdasma ma
hal vermeyecek şekilde yapalım. Bu kanunu bu 
gün elimize aldık. Halbuki çok mühim bir hâdi-
sei iktisadiyedir. Zannaderim M hepimizi düşün
dürecek noktalardır. Cumartesiye bırakalım, ih
timal ki içinde başka fıkralar buluruz. Çok mü
him olan bir kanunu 24 saat okursak daha iyi 
neticeler elde etmemize imkân bırakılırsa muva
fık olur kanaatindeyim. 

REİS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Başka söz isteyen yoktur ve takrir de verilme
miştir. 

HALİL B. (İzmir) — Bendenizin iliştiğim 
nokta hakkında encümen, yahut Hükümet iza
hat vermeyecek mi? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(İzmir) — Halil Beyefendiye teşekkür ederek 
söze başlamak istiyorum. Bütçe münakaşa ve 
müzakeresi esnasmda ben demiştim ki (memle
ketimizde moratoryom yaptıracak bir vaziyet 
yoktur). Moratoruvar bir vaziyet memleket 
için çok felâketi mucip olabilir. Bittabi bunu 
müzakere ederken müzakerenin heyeti umumi-
yesinden mülhem olarak bu şekilde söz söylemiş
tim. Kendileri de moratoryomu icap ettirecek 
bir hareket olmadığını tasdik ve teyit etmekle 
beraber harekâtın kendi tabirleri veçhile konso
lide edildiğini söylediler. Hakikaten öyledir. 
Yani bu gün için tediye edilmesi lâzungelen 
borçlan, konsolide esası bu kanunda vardır. Bu
nunla hem alacaklıyı, hem de borçluyu muay
yen bir şekle sokmak suretile kendilerine bir is
tirahat vermiş oluyoruz. Bunun esbabı muci-
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besi de malum ve basittir. Şimdiye kadar tediye 
edilmesi lazımgelen borçlar içerisinde buhran za
manından başlayan borçlar vardır, buhranın içe
risinde yaşayan borçlar vardır. Yalnız şu nok
taya işaret etmek isterim ki; şimdiye kadarki 
borçlar için bir vaziyet alıyoruz da, niçin bun
dan sonraki borçlar için bir tedbir almıyoruz? 
Bunu düşünmemek bir taraflı düşünce olabilir. 
Bence hakikaten böyledir. Şimdiye kadarki 
borçlan yalnız düşünmek daha şümullü bir dü
şüncedir. Bu günkü borçları vadesi geldiğinden 
dolayı eğer medyunun hüsnü niyetinin de inzima-
mile tediye kabiliyeti varsa alacaklı ile borç
lu arasında bir mesele teşkil etmez. Fakat med
yunun hem hüsnü niyeti vardır, hem de tediye 
kabiliyeti vardır. Fakat parası yoktur. İpote
ğine müracaat edildiği zamanda ucuz bir bedelle 
elinden çıkacaktır. Halbuki o mal satılmadığı 
takdirde malın varidatından borcun ödenmesi 
imkânı vardır. Bu kabîl borçlunun, bu kanun 
imdadına yetişmiş oluyor ve alacaklıya da bir 
hat tayini ile intizar emrediyor ve intizar eder
ken ayni zamanda alacaklının da hukukunu tah
tı emniyete alıyor. Demek oluyor ki gelen ka
nunlarda ve muhtelit encümenden çıkan şeklin
de bir taraflı düşünce yoktur, iki taraflı düşün
ce vardır. Eğer biz bundan sonraki borçlar için 
de yani vadesi gelmemiş olan borçlar için de 
ayni tedbire varırsak size derakap izhar edece
ğim endişem vardır. Memlekette kredi durur. 
Bir adam ki parasını vereceği esnada emniyetle, 
selâmetle müşkülâtsız tahsil edeceğinden emin 
olmazsa ne deye parasını versin. Binaenaleyh 
biz bu vadesi gelmiş olan borçlan bırakır ve 
vadesi gelmemiş olan borçlara da tedbirlerinizi 
teşmil edecek olursak bundan fayda yerine ma
zarrat gelir. 

Meclisi Âliniz müstekardır, her zaman mem
leketin vaziyeti umumiyesi üzerinde nigeöban-
dır. Aldığı bir tedbiri, atiyen zuhur edecek her 
hangi bir vaziyete göre de tadil etmek salâhiye
tini haizdir. Gelmiş olan bu teklifi kabul 
edersiniz ve ati itibarile düşünürsünüz. 

REİS — Bir takrir vardır, okunacaktır. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim esbaba mebni müzakeresinin cu
martesiye talikini teklif ederim. 

îzmir 
Hüsnü 

REÎS — Takriri nazarı itibara alanlar ... Al
mayanlar ... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

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

Borç için gayrimenkul satışma ve muvazaaya 
dair kanun 

MADDE 1 — Bu kanunun neşri tarihine ka
dar ödenmesi lazımgelen borçlardan dolayı ipo

tek veya haciz yolile yapılan gayrimenkul satış
larında artırma bedeli icra ve iflâs kanununun 
129 uncu maddesinde göstesilen on beş gün ni
hayetinde muhammen kıymetin yüzde yetmiş be
şini tutmazsa satış geri bırakılır ve haciz yolile 
satışı geri bırakılan gayrimenkul dahi alacaklı 
ve hacze iştirak edenler için kanunî ipotek olur 
ve borç aşağıda yazılı şartlar dairesinde beş se
ne tecil olunur: 

1 - Satışın geri bırakıldığı tarihteki bakiyei 
zimmet (ana faiz ve masraf yekûnu) üzerinden 
yüzde yedi buçuk faiz yürütülür. 

2 - Her sene nihayetinde işlenmiş faizin ta
mamı ve borcun yüzde yirmisi ödenecektir. 
Ödenmediği takdirde tecil düşer ve umumî hü
kümlere göre icra takibi devam eder. 

Şu kadar ki gayrimenkul satışının geri bıra
kılması halinde ipotekli alacaklı dahi borçlunun 
diğer mallarına ve alacak ve haklarına müracaat 
edebilir. 

Artırma bedeli her ne olursa olsun borçlu 
satışm geri bırakılmayıp gayrimenkulun satılma
sını isterse ihale yapılır. 

SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — Efendim, ka
nunun birinci maddesinin ilk fıkrasında Halil 
Beyefendinin de heyeti umumiyesi hakkında mü
talea buyururlarken işaret ettikleri gibi bu ka
nunun neşri tarihinde ödenmesi lazımgelen borç
lara hasretmesi doğru değildir. Kanun mütalea 
buyuruldu. Görülüyor ki bu kanun gayrimen-
kulâtın ucuzca elden çıkarılmasına mâni olacak 
bir tedbirdir. Bundan başka hiç bir tesiri yok
tur. Böyle % 75 muhammen kıymeti tutmayan 
artırmalarda satış g'eri bırakılacaktır ve beş se
nelik tecil esası kabul ediliyor. Fakat yine bir 
fıkrasında görülüyor ki, borçlunun menkul ve
ya zimmetinde alacağı ve sair haklarma müraca-
ate mâni değildir. Şu itibarla kredi meselesine 
bunun da müessir olur suretinde iş sahasını da
ha vâsi göstermek ve bu kabul edilen şekli mu
vafık olur diye bir mütalea pek yerinde sayıl-' 
mazsa doğru bir telâkki olur. 

Arzettiğim gibi bir gayrimenkulun % 75 
muhammen kıymetini tutmaması halinde satıl
mayacağı bizim îcra ve iflâs kanunumuzun esa
sı olan İsviçre kanununda zaten yazılıdır. Bu
nunla daha uzun vadeli arıtmalar yapılıyordu. 
Geçen sene icra iflâs kanununun tadili sırasın
da biz bu müddeti kısalttık. Fakat tasvir buyur-
duklan şekilde, itiraf ederim ki hakikatla karşı 
karşıya geldiğimiz zaman kısaltmanın fayda 
vermediğini gördüm. Gayrimenkuller ashabı için 
kaça kaç olursa olsun satılmayarak ellerinde 
tutmalanm temin ve himaye için yapılan bir 
kanundur. Bu kanunun neşri tarihinde vadeleri 
hulul etmiş veyahut icra dairelerinde takip edi
len şeylere hasrediHpte ertesi günkü alacakla
ra hasredümemesinde ne mahzur olabilir? Onun 
için diyoruz ki; zimmete taallûk eden borçlar 
için kanunun neşrinden evvel muamelesi intaç 
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edilmeyipte derdest bulunan muamelelere de teş
mil edilmelidir. Evvelce gerek mukriz, gerek 
müstakriz o malı kıymetli bilerek para verip al
dıkları halde, bu günkü rayice göre para etme
diği için kaldığından, evvelkiler gibi bu şekilde 
muamelesi bulunanlar da müstefit olsun. Esasen 
ipotek olunan gayrimenkulun kıymetini nazan 
itibare alarak müstakriz ona göre borç para ve
rir. Şu ve bu sebeplerle kıymetini kaybedince, 
yalnız para sahibi olanlar ne olursa olsun para
sını almağı sırf göz önüne alarak iş yapmama
lıdır. Bendeniz ekseriyet kararına muhalifim. 
ilk Maddenin ilk fıkrasındaki cümlenin; 
Kanunun neşri tarihinden evvel zimmete ta
allûk eden borçlar suretile tebdilini rica ederim 
(Muvafık, kabul sesleri). 

REFİK B. (Konya) — Efendim, bendenizin 
maruzatım birinci maddenin birinci fıkrasından 
sonra bir fıkra ilâvesine istinat edecektir; gay
rimenkulun satış bedeli muhammen % 75 ini 
bulmazsa beş sene tecil olunacaktır. Tecilden 
sonra birinci fıkranm hükmü şudur. Satışın 
geri bırakıldığı tarihteki bakiyei zimmet ana 
faiz ve masraf yekûnu üzerinden % 7,5 faiz yü
rütülür. 

Şimdi bu hüküm tabiatile millî bankaları mü
teessir edecektir. Çiftçi ve böyle gayrimenku
lunu ipotek etmek suretile borçlanmış olan borç
luyu düşünerek memlekette başlı basma bir 
kudret olan ve binnetice çiftçinin hayatı üze
rinde müessir bulunan millî banka ve müüessese-
lerin vaziyetini düşünmek te ayni veçhile ve 
ayni esbabı mucibe ile lâzımdır. Meselâ em
lâk ve eytam bankasmm vaziyetini hepiniz bili
yorsunuz. Bu banka komusyon, faiz hepsi da
hil olduğu halde kâr miktarmı % 9,5 a indir
miştir. 

İBRAHİM B. (İsparta) — Muamele ve saire 
dolayısile % 10,5 u buluyor. 

REFİK B. (Devamla) — Heyeti umumiye-
den böyle bir salâhiyet alındığını biliyoruz. Ma
lûmdur ki Emlâk bankası sermayesinin 6 mil
yondan fazlası yetimlere ait bir paradır ve bu
nun için % 7 faiz verir. Tecil halinde % 7,5 
faiz alacaktır. % 20 para ile hakikaten son za
manlarda büyük faidelerini gördüğümüz bu mil
lî müessesenin yaşamasma imkân olur mu? 

İkincisi: Istanbuldaki emniyet sandığı. Bu 
müessese hepimizin bildiği veçhile hakikaten 
halkm işlerini büyük bir emniyet ve itimat için
de yürüten, halka bihakkm faydalı iş gören ye
gâne müessesedir. Bu müessese para aldığı za
man, eğer yanlış ifade etmiyeceksem, % 7 buçuk 
bir zamanlar % 8, % 9 hatta iki senelik mevdu
ata % 9 dan fazla faiz veriyordu. Son zaman
larda bu miktar yüzde yedi buçuğa kadar indi. 

Emniyet sandığı, Heyeti celilenizce malûmdur ki 
en ziyade küçük para sahiplerile muamele yap
maktadır ve İstanbul halkınm her veçhile iti

madını kazanmıştır. Cebinde on lirası olan bir 
adam, bu parayı bu müesseseye yatırmaktan çe
kinmez. Bu müessesenin parayı aldığı zaman 
mevduata vereceği faiz dahi tecil halinde ol
mazsaarzettiğm ve Heyeti muhteremenizce fa-
ideleri bilinen böyle bir müessesenin yaşamasma 
imkân yoktur. Bu itibarla arzettiğim bu esbabı 
mucibeye binaen bir takrir takdim ediyorum. 
Birinci fıkradan sonra; «emlâk ve eytam ban-
kasile emniyet sandığına ait faizler yüzde 9 
üzerinden yürütülür. » 

İSMAİL HAKKI B. (Bolu) — Anaya, resül-
male.... !T"'fî 

REFİK B. (Devamla) — Evet, resülmale. 
EMİN FİKRİ B. (Bursa) — Faiz de dahil

dir, masraf ta dahildir. 
REFİK B. (Devamla) — Yani bütün hü

kümler % 9 üzerinden yürütülür. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Amma faizile beraber. 
REFİK B. (Devamla) — Arzu buyururlarsa 

encümenden ve Hükümetten izahat alırız. 
HALİL B. (İzmir) — Efendiler, Vekil Beye

fendi buyurdular ki vadesi gelmiş olan borçlar 
için böyle bir konsolidasyon kabul edelim. Fa
kat yeni yapılacak muameleler için böyle bir şey 
kabul edersek memlekette kredi durur. Kanunda 
kanunun neşrinde vadesi gelmiş olan deyinlerden 
bahsediliyor, fakat kanunun neşrinden evvel 
mukaveleye raptedilip te kanunun neşrinden 3 
gün sonra vadesi gelmiş olan borçlara bu kanun 
tatbik edilmeyecek midir? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(İzmir) — Hayır, edilmeyecektir. 

HALİL B. ( Devamla ) — Kanunun neşrin
den sonra yeni yapılacak olan deyin mu
kaveleleri için izah ettiğimiz mahzur varit 
olabilir, fakat neşrinden evvel aktedilipte borç 
tahakkuk etmiş iken neşrinden üç gün sonra 
vadesi gelmiş olan borçlara bu kanun tatbik 
edilmelidir. Zannediyorum ki vaziyeti ayırmak 
lâzımdır. Bu kanunun neşrinden evvel mukavele
si yapılan borçlar vardır. Fakat neşrinden sonra 
tediye zamanı gelecektir. Bunlar mahiyet itibari-
le neşrinden evvel tediye edilecek olan borçların 
aynidir. Bunların da bu kanunun şümulü
ne girmesi kredi meselesine tesir etmez. Fa
kat kanundan sonra aktedilecek mukaveleler 
için buyurduğunuz mahzur varittir. Binaena
leyh bunları tefrik etmek lazeridir. 

İKTİSAT VEKİLİ CELÂL B. ( İzmir ) — 
Tekrar Heyeti umumiyeden itidal rica 
edeceğim ve sizi rahatsız ettiğim için kusurumun 
affini onunla beraber temenni edeceğim. 

Arkadaşlar, meselenin şümulünü rakamla 
gördüğümüz zaman karar vermek için daha çok 
suhulete mazbar olabiliriz. Bu kanunu Hükümet 
teklif ettiği zaman vadesi hulul eden borçlar 
dendi ve ayni zamanda % 15 ten fazla faizle 
yapılan işlere aittir dendi, yani bir adaletsizli-
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ği tamir etmek ve buhrandan müteessir olan va
tandaşları korumak arzu etti. Encümen vadesi 
hulul eden borçlan kaldırarak istifası lâzımgelen 
borçlar demekle bunun şümulünü genişletti. Bir 
defa bu teklif kabul edilecek olursa neticesi şu
dur. Kanunla yapacağımız, üzerinde durulacak 
meblâğ 25 milyon liradır. Eğer bütün mevcut 
borçlara bunu teşmil ettiğimiz zaman asgarî 
portesi 250 milyon Türk lirasıdır. 250 milyon li
ralık bir muamele üzerinde böyle anî bir karara 
varmak bu memleketin umum hayatında çok ra
hatsızlık vücude getirir.. Bendeniz şahsan çok 
arzu ederim. Fakat bunun mesuliyetini üzerime 
alacak vaziyette değilim. Eğer işin latifeye ta
hammülü olsa bütün borçları affettim derdim ve 
milyonlarca insan bize aferin derlerdi. Fakat 
bunun reaksiyonunu ondan sonra yaşayacak 
insanlar çeker ve bize İM katlı beddua ederler. 
Heyeti umumiyeden tekrar rica ediyorum. Eli
nize gecen bu kıymetli mevzu üzerinde itidalle 
düşününüz ve itidalle kararınızı veriniz. 

RAtF B. (Trabzon) — Ben kendi hesabına söz 
söylemek için çıktım. Bu kanun için Salâhattin 
Bey veyahut, başka bir arkadaştır, kanunun şü
mulünü teksir yolunda yaptıkları teklif encüme
nin müzakeresi esnasında hayli münakaşayı mu
cip oldu, orada bir iki arkadaş ekalliyette kaldı. 
Ekseriyet bu esasın genisletilmemesi lehinde bu
lundu. Borçlu ile alacaklıyı düşünürken, yalnız 
bir insan borçludur. Diğer bir kısım da alacak
lıdır seklinde düşünülürse yapılacak kanun çok 
isabetli olur. Halbuki vaziyet böyle değildir. 
Borçlu olan adam ayni zamanda alacaklıdır. Me
sele karışıktır. Bu itibarla ipotekli borçlular ve
yahut alelade borçlular diye bir sınıfa ayırma
ğa maddeten imkân yoktur. Onun için encümen 
Hükümetin teklifini kabul etmedi ve dedi ki, 
borçluları zümrelere ayırmağa mademki imkân 
yoktur. Şahısları nazan itibare almayalım. Yal
nız gayrimenkulu nazan itibare alalım Buhra
nın netayici doğrudan doğruya insanların refa
hına tesir etmektedir, refahtan çok düşmek veya 
mallannı ellerinden kaybetmek buhranın elim 
neticeleridir. Biz alacağımız ve almak istediği
miz tedbirlerle yalnız bu-neticeleri nazan itiba
re alarak onların üzerinde tedbirler almağa 
gayret edelim, dedik. Refah elden gitmiş, men
kul mallar elden gitmiş, paralar elden gitmiş. 
Bunlar elden gidebilir, fakat bunlar için en ziya
de ıstırap veren kasım gayrimenkulun elden gidi
şidir. Nüfusu umumiyemizin dörtte üçünü teşkil 
eden köylünün en krymetli ve en aziz malı gay
rimenkuldur. Gayrimenkul elden gitti mi artık 
o zaman her şey bitmiştir. 5 dönüm, 10 dönüm 
arazi üzerinde yaşayan 10 nüfus vardır, örtüne
cek 1 - 2 yorganı, 1 - 2 de hayvanı varsa menku
lü o kadardır. Fakat bütün merbutiyeti, vatana 
merbutiyeti en aziz tanıdığı gayrimenkulu yü
zündendir. Gayrimenkulun elden gidişi onu 

mahveder. Bu mülâhazadır. Bu itibarla gayri
menkulu kurtarmak lâzımdır. Ne yapalım, satışı 
işkâl edelim dedik. 

Çünkü tahmin edilen kıymetler müzayedeye 
çıktı mı, mevcut mevzuatımıza göre müzayede 
neticesinde kaç kuruşa çıkarsa o fiatla ihale edi
lir. Biz buna bir hudut koyalım dedik. Mu
hammen kıymetin muayyen bir nisbetini bulma
dıkça bu mallar satılmasın fakat bunu yaparken 
hayatı umumiyede gayrimenkul satılamaz veya 
sat şı müşkülleşmiştir, şeklinde bir karar almanın 
memleket iktisadiyatına bir hareketsizlik verece
ğinden korktuk. Çünkü krediye ihtiyacı olanlar, 
bugün şahsî itibardan ziyade, menkul mallardan 
ziyade, şahsî kefaletten ziyade gayrimenkul üze
rine para bulabilmektedirler. Onun da böyle 
tutup kıymetini zâf a düşürürsek bu satılamaz 
diyecek olursak bu sefer iktisadî hareketlere 
kuvvetli bir engel koymuş olabiliriz. Ekalliyet
te olan arkşadaşlar burada madem ki öyledir bu 
kanunu umumüeştirelim, dediler. Böyle fikir
ler dermeyan edenler de oldu. Fakat umumi-
leştirmenin şimdi arzeylediğim esbap dolayısile 
memleket iktisadiyatına ve hareketi ticarisine 
yapacağı tesir büyük olurdu, Onu yapamadık. 
Hükümetin teklif inde vadesi hulul etmiş borç
lar deniliyordu. Bu sefer teşmil etmek isteyen 
arkadaşlar hiç olmazsa, zimmetine terettüp et
miş olan borçlar için olsun, dediler. Fakat bu 
teklifin manası şu idi: Bütün ikraz edilen pa
raların hemen ekseriyeti azimesi gayrimenkule 
istinat ettirilmiş yani gayrimenkul göz önüne 
ulınarak para verilmiştir. Gayrimenkulun satı
şı ıhu şekilde işkâl edilince, bu ̂ güm kimin, kimde 
-parası varsa bu alacak tevakkuf edecektir. De
mek ki beş takside tâbi tutulacaktır. Birinci 
seneİe % 20 sini, ikinci senede % 20 sini vere
cektir. Bütün insanlara birinin diğerinde olan 
paralannı bu şekilde vermeyeceksiniz, duracak 
demek memlekette umumî bir moratoryom tesi
ri yapabilecek bir kabiliyettedir. Onun için biz 
bu şekli kabul etmedik. Arkadaşların teklifle
rinin mahiyeti yani bu gün alınmış .olan bu şekil 
böyle adalet.noktai nasanndan da kabule bizi 
mütemayil kılmaz. 

Adalet şurada, buhran 1929 da veya 1939 se
nesinde başlamıştır. 1930 senesinde başladığına 
nazaran başlamadan evvel,para ikraz etmiş.olan
lar ve borçlu olan insanlar tahmin edilmeyen bir 
afetle karşılaştıklan için onlar, namuslu insan
lar, paralannı verememekle himayeye muhtaç
tırlar ve fakat buhran girdikten sonra bu şekil
de yapılmış olan borçlar buhranın devam ettiği 
müddet içinde cereyan etmiş oduğu, o buhran 
şeraitine tevfikan yapılmış olduğu için birinciler 
kadar himaye edilecek taraftan yoktur. Asıl hi
mayeye muhtaç. olanlar gayrimanıul zamanlann 
gayrimenkul afetlerin, ve günlerin tevlit ettiği 
jatrraptan kaırtarünmğa mıjthtftc, olanlardır, ve 
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fakat buhran girdikten sonra para ikraz edil
mişse bu ahval ve şerait düşünülmüş ve ona göre 
borç alınmıştır. Birinciler kadar bu ikincileri hi
maye^ etmeğe ortada kuvvetli sebep ve amil yok
tur. Buna bu şekilde bir hudut koyarak katı şe
kilde tesbit edilmesi encümenin müzakeresi esna
sında kabul edilmedi. Çünkü deniliyor ki o borç 
temdit veya tecdit edilmiştir, ekseri yerlerde ol
duğu gibi aralarında uyuşarak senetleri değişti
rilmiştir. O halde hakikaten borçların mebdei o 
zamandadır. Bunların ne zamandan başladığına 
dair hudut koymak, bunları ayırmak kabil ol
maz. 

O halde biz ne yapalım. Hiç olmazsa bu ka
nun çıktığı zaman vadeleri gelmiş olan veyahut 
encümenin biraz daha teşmili suretile, tediyesi 
lâzımgelen borçlara ait olsun, diye bir teşmil 
yaptık. Bundan daha fazla teşmil etmek arzetti-
ğim gibi bu iktisadî hareketleri tevkif etmek, 
durdurmak tehlikesini gösterir. Benim şahsî ka
naatim ve düşüncem olarak arzettim, tabiî Heye
ti Oelüeniz ne karar verirse o olacaktır. 

Encümen mazbatasında muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmazsa dedik. Muham
men kıymet şudur: İcra memuru tek başına gi
der. Haczettiği gayrimenkule kıymet kor. Eğer 
bir ehli vukuf bulursa, onunda mütaleasmı so
rar. Mevcut hükümlere göre yapılan tahminler 
böyle idi. Noksan da tahmin edilse müzayede 
neticesinde muhammen kıymet bulunmazsa mü
zayede müddeti 15 gün daha temdit edilir. Tah
min haizi kıymet değildir. Fakat biz burada 
kıymet tahminine esaslı bir netice verdik. Mu
hammen kıymet bulunmazsa satış beş sene tecil 
edilecektir. Fakat tahmin işini yalnız icra me
murunun takdirine bırakmak veyahut bulacağı 
her hangi bir şahısla yapmak ihtiyatsızlık olur. 
Bunu düşünerek çare aradık. Muhtelif şekiller 
düşünüldü. Hiç olmazsa yeminli üç ehli vukuf 
tarafından yapılsın, denildi. Çünkü bu bir kuv-
vei müeyyidedir. Yemin etmiştir. Kanaati ne 
ise onu söyleyecektir. Bununla yalnız alacaklı 
himaye edilmez. Dun tahmin edilmişse borçlu, 
fazla tahmin edilmişse alacaklı zarar görür. Yal
nız burada icra kanununa göre icra memuru
nun tahminine itiraz hakkı vardır. 

SAÎT AZMİ B. (Kayseri) — Muhtelit encü
men namına bazı sual ve itirazlara cevap ver
mek isterim. Bir çok arkadaşlarımız, ödenmesi 
lâzımgelen borçlara kanun hükmünün hasredi
lip te, vâdesi gelenlere teşmil edilmemesine iti
raz buyurdular. Buna Vekil Beyefendi ve arka
daşımız Raif Beyefendi cevap vermişlerdi. En
cümende bu keyfiyet çok münakaşa edildi. Hü
kümetin teklifi şimdiki lâyihaya göre daha dar
dı. Bu sözlerimle bilhassa Hüsnü Bey arkada
şımıza cevap vermiş oluyorum. 

Faizi % 15 ten fazla olmak ve ipotekle temin 
edilmiş olmak ve vadesi de bu kanunun neşri 
tarihinden evvel gelmiş bulunmak şartile tevdi- \ 

at verilmesini kabul etmiştir. Encümen bunu, 
faizini kaldırmak şartile teşmil etmiştir. Vadesi 
gelmiş, ödenmesi kaydine tahvil etmiştir, ipotek 
kaydini de kaldırmak suretile gerek ipotek, ge
rek haciz usulünde tekrar satışı kaldırarak bunu 
icraya da teşmil eylemiştir. Bundan sonrasını teş
mil için de müzakere cereyan etti. Zimmete te
rettüp eden borçlar, vadesi gelmişse, kanunun bu 
hükmünden istifade etsin denildi. Bunun için, 
Vekil Beyefendinin de izah buyurdukları gibi, 
belli başlı görülen mahzur altı aya kadar vadesi 
gelmiş, hulul etmiş borçlar için yeni bir kanunla 
tedbir almır. Altı ay veya bir sene sonra vuku-
bulacak alım satımdan mütevellit bütün borçlar 
için ayrı bir tedbir ittihazı imkânınm memleket
te şüyu bulacağı varittir. Böyle bir havanm es
mesini, memlekette kredi emniyetini sarsacak 
bir şekilde bulduk ve iyilik yapacağız derken 
müthiş bir tehlike baş göstermesine sebebiyet 
vermekten çekinerek kabul etmedik. 

Encümenle vekâlet temas etmiş ve buhrandan 
dolayı hâsıl olan bir sarsmti dolayısile zimmete 
terettüp etmiş, ödenmesi lâzımgelen borçlara 
hasredilmek düşünülmüştür. Demek ki buhran
dan evvelki borçlara hasn muvafık görülmüştür. 
Bu hususta daha fazla izahat verecek değilim. 
Vekil Beyefendi vaziyeti daha iyi izah etmişler
dir. 

Hüsnü Beyefendinin bir suallerine cevap ver
diğimi zannediyorum, ikinci bir sualleri de şu
dur ; kanunu bir taraflı olarak telâkki ettiler ve 
yalnız bir kısmı himaye ediyor gibi gördüler. 
Muhtelit encümen bu lâyihayı tedvin ederken 
bir taraflı kalmamasına, borçlu ve alacaklının 
ayni derecede himaye edilmesine çalışmıştır. Hü
kümetin ağır olan teklifi gibi ipotekli faizi % 
15 ten fazla olan borçlar için derhal beş sene 
müddetle tecil esasını kabul etmiş olsaydı filha
kika bir taraflı hareket etmiş olacaktı. 

Bir taraftan ipotekle alacağını vadesi gel
diğinde temin edecek ve diğer taraftan o ada
mın alacağını beş sene gibi bir zam için tecil 
edeceğiz. Fakat o adamrn alacağına karşı alaca
ğı ipotekli değilse bu faizi yüzde on beşten aşa
ğı düşmeyeceğinden o zaman diğerini himaye et
memiş gibi bir vaziyet hâsıl olacaktır. Bu vazi
yete düşmemek için alacaklı bir kimsenin borçlu 
zimmetindeki matlubunu icra kanununa ve umu
mî hükümlere göre istifasına dair hiç bir esas 
konmamıştır. Velhâsıl borcunu almak için kanu
nun kendisine verdiği bütün salâhiyetleri kulla
nır. Bu vasıtalardan istifade edip te alacağını 
almak için borçluyu müşkül vaziyete düşürerek 
gayrimenkulunu haczettirir 10 liralık bir malını 
müzayedede bir lira gibi bir para mukabilinde 
sattırarak borçluyu fena vaziyete düşürmesini de 
kabul etmedik. Her iki tarafın hukukunu müm
kün mertebe düşündük. Eğer muhammen kiy-
metinin yüzde yetmiş beşini bulmazsa satılmasın, 
tecil edilsin, dedik. Bu kanundan birisi istifade 
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ediyor, diğeri istifade etmiyor gibi bir mana çı
karılmasın. Böyle bir mesele mevzubahs olamaz.-
Bu kanunun mahiyetinde bir taraflılık yoktur. 
Bu gün alacaklı mevkiinde olan bir adam diğer 
taraftan başka bir adama borçlu vaziyetinde de 
olabilir. Onun için her iki tarafta bu kanunla 
tatmin edilmiştir. Bundan sonra daha ile
ri gidilerek ipotekli alacak sahipleri an
cak ipoteği sattırmak suretile matlubunu 
alır ki bu kanunla muhammen kıymetin 
% 75 ini bulmayan malların sahiplerinin 
borçlan tecil ediliyor. Borçlularla alacaklılar 
lâyık olduğu derecede himaye edilmiştir. 

Refik Beyefendinin de bir teklifleri vardır. 
Tecil edilen borçların faizinin yüzde yedi buçu
ğa tenzilini muvafık buluyorlar. Ancak Emlâk 
bankası ve Emniyet sandığı mevduata bazan 
% 7,5 tan az ve bazan da % 9 a kadar faiz ver
meği hesap ederek % 9 dan çok alınmamasını 
teklif ediyorlar. Encümenin bu hususa bir iti
razı yoktur. 

İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL B. (İzmir) — 
Hükümet te iştirak ediyor. 

SAİT AZMİ B. (Devamla) — Raif Beyin de 
bir teklifleri vardır; muhamminlerin yeminli 
olmasını istiyorlar. Tahmini kıymeti icra me
murları resen yaparlar veya ehli vukufa yap
tırırlar. Her iki şekilde de muhamminlerin ye
minli olması hem borçlu, hem de alacaklı için 
bir teminattır ve muameleyi de işkâl etmez. 
Encümen buna muhalif değildir. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir 
takrir vardır, okunacaktır; 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye konulma

sını arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Tahsin 
REİS — Takriri kabul edenler... Etmeyen

le r . . . Kabul edilmiştir. 
SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Müsaade bu

yurur musunuz? Bendeniz takririmi bu gayri 
menkuller satışının hududunun tevsi edilmesi 
üzerine, madelet esası üzerine arzettim ve encü
mende de bu fikri söylemiştim. Yoksa bendeniz 
gayrimenkullerin satılması meselesinin yalnız 
ziraat erbabı elindeki araziye ve sanatgâh itti
haz edilen musakkafa maksur kalmasını iddia 
edemem. İktisat vekili muhteremi de meseleyi 
tavzih edince, madelet esası üzerine bu noktai 
nazarı dermeyan ettim. Bu itibarla encümen na
mına mazbata muharririnin verdiği izahat ge
rek Vekil beyefendinin vüsatli ve iktisadî saha
da kredi emniyetine şüphe verecek gibi bir me
seleden bahsetmeleri üzerine artık takrir üze
rinde ısrar etmek manasız olur. Bu itibarla tak
ririmden vaz geçiyorum. Yalnız noktai nazarı
mı bu suretle tavzih etmek istedim. 

REİS — Salâhattin Beyefendi takrirlerini 

geri aldılar. İsparta mebusu İbrahim Beyefen
dinin takrirleri de ayni mahiyettedir. 

İBRAHİM B. (İsparta) — Bendeniz de geri 
alıyorum . 

REİS — İbrahim Beyefendi de takrirlerini 
geri alıyorlar. Şu halde iki takrir kalıyor. Bun
ları okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki 

fıkranın ilâvesini teklif ederim: 
Emlâk ve Eytam bankasile Emniyet sandı

ğına ait faizler % 9 üzerinden yürütülür. 
Konya 
Refik 

REİS — Bu takrire Hükümet te iştirak edi
yor değil mi efendim? 

İKTİSAT V. CELÂL B. ( izmir ) — Evet 
efendim. 

REİS — Bu takrire Hükümet te iştirak edi
yor. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, bu takrir
de yalnız Emlâk ve eytam bankasile Emniyet 
sandığından bahsediliyor. ... 

REİS — Rica ederim efendim, takrir hak
kında müzakere açılamam. Takrir reye arzoluna-
caktır. 

Refik Beyefendinin takrirlerini kabul eden
ler ... Etmeyenler ';.. Kabul edilmiştir. 

* Yüksek Reisliğe 
Maddedeki « muhammen kıymetin » yerine 

(yeminli üç ehli vukuf tarafından takdir olu
nacak muhammen kıymetin) yazılmasını teklif 
eylerim. 

Trabzon 
Raif 

REİS — Bu takriri reyinize arzediyorum 
efendim. 

KEMAL TURAN B. (İsparta) — Bendeni
zin de bir takririm var, ayni meseleye aittir. 
Bunu reye koymadan evvel onu da lütfen okur-
tursanız daha iyi olur zannederim. 

REİS — Raif Beyin takririni Encümen de ka
bul ediyor. 

Beyefendinin de takrirlerini okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

« Bina vergisi kanunile tayin edilecek kıy
metin » tabirinin konulmasını teklif ederim. 

İsparta 
Kemal Turan 

MUHTELİT E. N. SAİT AZMİ B. (Kayseri) — 
Bina vergisi kanununa göre kıymet takdiri, bir 
çok merasime tâbidir. Bunu icra dairesi yapa
caktır. Kıymet takdir edilmesi için ayn ayn 
komisyonlar teşkil edilmesi lâzımgelir. Onun 
için Kemal Turan Beyin takriri muvafık değil
dir. 

KEMAL TURAN B .(İsparta) — Zaten her 
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binanın vergi için kıymeti takdir edilmiştir. 
Zaten iradın on misli kıymet itibar edilir. İcra 
memuru her zaman gidip onun kıymetini tayin 
edecek deî-rildır. 

MUHTELİT ENCÜMEN NAMINA SAİT 
AZMİ B. ( Kayseri ) — Efendim, gayrimenkul 
dediğimiz zaman yalnız binalara münhasır değil
dir. Bunun iğinde arazi de vardır. Bir çok yerler
de arazi tahriri yapılmamıştır. Vergice mukay
yet olan kıymetinin şu kadar misli üzerinden 
vergiye tâbidir. Sonra binanm vergi için yazıla-
oak kıymetleri on sene evvel olur, beş sene sonra 
olur. Bu kıymetler hakikaten o malm kıymeti 
mahiyetinde olamaz. Bu her zaman zararlıdır. 
Bu işleri çıkmaza sokmak maliye ve icra dairele
ri arasmda ihtilâf tevlit etmekten ibarettir ve 
doğru değildir. (Doğru sesleri). 

KEMAL TURAN B. (İsparta) — Takririmi 
geri alıyorum. 

BEİS — (Yeminli üç ehli hibre tarafından 
takdir) hakkında Raif Beyin takririni reye arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi Raif Beyin kabul buyurulan 
tadili veçhile reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bir gayrimenkul bir borç mu
kabilinde muvazaa yolile katı surette ferağ ve 
satış yapan borçlu dava açarak muvazaayı usu
lü (üresinde ispat ederse katı ferağ ve satışm 
hükümsüzlüğüne ve o gayrimenkulun borca kar
şı ipotek olunduğuna karar verilir. 

Bu kanunun neşri tarihinde ödenmesi lâznn-
gelen bu gibi borçlar hakkında birinci madde 
hükmü cereyan eder. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

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

Hükümetin müstacelen müzakere etmek iste
diği İM kanun lâyihası vardır efendim. Bunlar 
birer maddelik ufak kanunlardır. Ruznamenin 
iki defa müzakereye tâbi olan beşinci ve altıncı 
maddeleridir. Bunların müzakeresini kabul eden
ler. . . Etmeyenler Kabul edilmiştir. 

13 — Ankara, Konya ve Merzifonda askerî 
İhtiyaçlar için satın alınacak binalar hakkında 
1/736 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
Ve Bütçe encümenleri mazbataları [İl 

fi] 292 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkımda söz 
isteyen var mı efendim? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler Kabul edilmiştir. 
Ankara, Konya, Merzifonda askerî ihtiyaçlar 

için satm alınacak binalar hakkında kanun -
MADDE 1 — Konya belediyesinin Konya 

istasyonu ile Sille taş ocakları arasındaki deko
vil hattındaki ilişiğinin kati ve tasfiyesi ile Kon
ya askeri hastanesinin işgalindeki bina ile itti-
salindeki arsa ve dükkânlar ve ordu müfettişliği 
karargâhının bulunduğu Konya belediyesine ait 
binaların -Millî müdafaa vekâleti namına devrü 
ferağ edilmesine mukabil mezkûr belediyeye ve
rilmesi meşrut 110 000 liranın 1934 malî sene
sinden itibaren bilâ faiz her sene 27 500 lira ve
rilmek suretile ve kezalik Merzifonda Amerikan 
Bord heyetine ait 140 yataklı hastane ile müşte
milâtından olan mutfak, yatakhane ve müdüri
yet binalarının Millî Müdafaa vekâleti namına 
teferruu için tediyesi meşrut 40 000 liranm da 
1934 malî senesinden itibaren bilâ faiz ve her 
sene 10 000 lira verilmek suretile dörder senede 
Ödenmesine ve Ankaradaki Muhafız alayma ait 
paviyonlarm inşası için 934, 935, 936 seneleri 
Millî Müdafaa vekâleti bütçelerinden ödenmek 
üzere 70 000 liraya kadar taahhüdata girişmeğe 
ve bunların her sene tediye olunacak miktarı o 
sene Millî Müdafaa bütçesinin inşaat tahsisatın
dan verilmek üzere 220 000 liralık faizsiz bono 
ihracına mezuniyet verilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
Ve Millî Müdafaa vekilleri mezundur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

14 — Hava birliklerinin ihtiyacı olan inşaat 
işleri için gelecek senelere sari taahhüdat yapıl
ması hakkında 1/743 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası Fi] 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 
Hava birliklerinin ihtiyacı olan inşaat işleri için 
1934, 1935 ve 1936 senelerine sari iki milyon 

liralık taahhüt yapılması hakkında kanun 
MADDE 1 — Hava birliklerinin ihtiyacı olan 
[1] 291 numaralı matbua zaptın sonundadır, 
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bilûmum inşaat için her sene tediye edilecek 
miktarı o sene bütçesine 1831 numaralı kanun 
mucibince verilecek paradan ödenmek üzere 
1934, 1935 ve 1936 senelerine sari 2 000 000 lira
lık taahhüt icrasına Millî Müdafaa vekili me
zundur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Milli Müdafaa vekilleri memurdur, 

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

Ka-ııtttftin heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyoram 

Bttznamenin 7 inci ve 8 inci maddeleri var, 
fakafr bunlar henüz tabedilmemiştir. Tensip bu-
yurursattîa^bunlanJ cumartesiye bırakalım. (Mu-
vaftk sesleri). 

Yalmz dokuzuncu-maddesi matbuata aittir. 
münasip görürseniz- bunu şimdi müzakere ede
lim. (Muvafık sesleri). 

15 — Giresun mebusu Hakkı Tank Beyin, mat
buat kanununun muvakkat (B) maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 2/75 numaralı kanun tek
lifi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları [1] 

REİS — Bu kanunun müstacelen müzakeresi
ni kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz, is
teyen var mı? efendim. (Yoktur sesleri). Mad
delere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Matbuat kanununun muvakkat B maddesini 
tadil eden kanun 

MADDE 1 — 1881 numaralı matbuat kanu
nunun muvakkat B maddesi şu yolda değiştiril
miştir : 

Bu kanunun neşri tarihinde gazete ve mecmu
aların çalışmakta olan sahip, başmuharrir, 
umum müdürler ve yazı işleri müdürleri filen 
bulundukları vaziyete maksur kalmak şartile 
bu kanunu» tahsil derecesi noktasından koyduğu 
kayitlere tabi değildirler. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? 

REPÎK B. (Konya ) — Efendim, hiç şüphe
siz bu teklifle adaletin lâzimesi yerine getirilmiş 
bulunuyor. Bundan dolayı Hakkı Tank Bey 
arkadaşımız çok isabetli bir teklifte bulundular. 

fil 295 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Yalnız bendeniz bu adalet lâzimesini itmam için 
bu maddenin sonuna bir fıkra ilâvesini teklif 
ediyorum. 

Bu kanunun neşrinde gazetecilik meslekine 
mensup olupta her hangi bir sebeple ayrılmış 
olan arkadaşlar vardır Meselâ: Askerlik hizme
tini yapmak için ayrılanlar vardır, belki içimiz
de mebus olmak sıfatüe veyahut her hangi bir 
hizmet kabul etmiş olması dolayısile ayrılmış 
olanlar vardır, mesleki gazeteciliktir. Fakat bu. 
kanununun neşrinde burada söylendiği gibi va
zifesi başında değildir. Bunların da bu kanun
dan istifade etmeleri hakkında bir fıkra teklif 
ediyorum, 

REİS — Rey vermeyen arkadaşlar lütfen 
reylerini versinler. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Efendim, 
bendeniz Refik Beyin arzettiği lüzuma bir keli
me ilâve edecek değilim. Asıl maruzatım bu Da
hiliye ve Adliye encümenlerince kabul edilmiş 
olan metin arasında bir fıkranın ileride tatbi
katta bir yanlışlığa mahal vermesi ihtimalini 
düşündüm. Vuzuh verecek küçük bir tadil arze-
diyorum. Bütün arkadaşlarım ve encümen, arka
daşlarım fikrime iştirak ediyorlar. Yazı işleri 
müdür, umumî müdür ve başmuharrir gibi arka
daşlara tanınmış olan müktesep hak kendi şahıs
larına aittir. Eğer gazete her hangi bir suretle 
kapanırsa ayni salâhiyet dairesinde ve başka 
yerde yüksek tahsil kaydine tâbi olmaksızın va
zife ifa edebilmelidir. Böyle bir kanun yüksek 
tahsil salâhiyetini kendisine verebilmelidir. 
Tatbikat itibarile yanlışlığa mahal verecek iba
re vardır. Yerini değiştirerek sahibile beraber 
okunmasını telif eden bir teklif arzediyorum. 
Kabulünü rica ederim. 

REİS' — Başka mütalea yoktur. İki takrir 
vardır, okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddeye şu fıkranın ilâvesini teklif 

ederim: « Mesleki gazetecilik olupta muvakka
ten ayrılmış olanlar da bu haktan istifade eder
ler. » 

Konya 
Refik 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. 
DAHİLİYE ENCÜMENİ M. M. MÜNİR B. 

(Giresun) — Encümen bu takrire iştirak etmi
yor. 

REİS — O halde tensip buyurursanız bu 
takriri encümene iade edelim. 

ÎSMET B. (Çorum) — Encümen taraftar ol
mayabilir. Teklif reye konur. 

REİS — Ayrıca teklifleri var mı diye sor
dum. Takriri bir daha okuyalım. 

( Refik Beyin takriri tekrar okundu) 
REFİK B. (Konya) — Bendeniz bu takririm

le, Dahiliye encümeninin getirmiş olduğu madde 
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>kiUöWİU*4eıı ve esbabı mucibelerden aynlmış de? 
ğilim. Esasta mutabıkız. Q kanunim neşrinde 
askerde bulunanlar olabilir, gazetecilik, mesle
kide. Jajsat askerlik dolayjsile ayrjlmıştB:. Ge-
ünce bu baklarmdan istifade etmesinler mi? 
Ayrılık nerededir? 

DAHİLÎYE E. NAMINA MÖ3fÜR B. |Gire-
sun) — Encümeniniz müzakeresi esnasında, bu 
muafiyet hndaıdunun tevessü etmemesi ve ile
ride kanunun istilzam ettiği truhu meseleye bir 
halel gelmemesi için anoak bu 4 «at hakkında 
istidayı kabul etmiştir. Diğerleri hakkında is
tidayı kabul.etmek bu hududu .gayet tevsi ede
ceği için kabul etmemiştir. 

REİS — Refik Beyefendinin takririni reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

REFİK B. (Konya) — Reis Beyefendi, çok 
rica ederim. Mesele yanlış anlaşıldı gibi geli
yor. 

REÎS — İki defa okuduk efendim. Heyeti 
Celile -kabul etmiyor. (Muamele tamamdır ses
leri). Hakkı Tank Beyin takriri vardır, okuna
caktır. 

Rey vermiyen zevat lütfen reylerini versin
ler. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin şöyle değiştirilmesini tek

lif ve rica ediyorum: 
1881 numaralı matbuat kanununun muvak

kat (B) maddesi şöyle değiştirilmiştir: 
Bu kanunun neşri tarihinde gazete ve mec

mualarda çalışmakta olan baş muharrir, umum 
müdürler, yazı işleri müdürleri ve füen bulun
dukları vaziyete maksur kalmak şartile bu ka
nunun tahsil derecesi bakımından koyduğu ka
yıtlara tâbi değildirler. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
takririm encümenlerin kabul ettikleri maddenin 
tıpkısıdır. Yalnız sahip kelimesi yerine filen 
kelimesini almak suretile bir değişikliği icap 
ediyor. Asıl müktesep haklar, şahıslara ait hak
lardır. .Gazete:sahibi olanlar yüksek .tahsilli ol
madıkları. için böyle bir kayda tâbi olurlarsa ga
zetelerin kapanması ioabeder. Dediğim şekilde 
ise verilen salâhiyet,dahilinde vazife ifa ede
bilirler. 

REfö—Hakkı Tank Bey takrirlerini izah 
ettiler. Reye arzetmak üzere takriri bir daha 
okuyoruz. 

ADLİYE E. M. M, SALAHATTİN B. (Koca
eli) — Adliye encümeni namına bazı maruzatta 
bulunacağım. Hakkı Tank Beyefendi Adliye 
encümeninin aynen kabul ettiği bu şekil üzerin- | 

de bize müracaat etti. Dedi ki; çalıştıkları işe 
maksur olmak kaydile tatbikatta şöyle anlaşı
lır. Bu hüMünden »tisna ediyoruz. Baş muhar
rir, neşriyat müdürü ve müdürü umumî gibi 
gazete sahiplerini yüksek tahsil kaydından is
tisna ediyoruz. 

Matbuat kanununun neşrinde bu işlerde bu
lunduğu faalde şimdi bu maksur tabiri burada 
kalırsa bilfarz gazetede baş muharrir iken başka 
bir gazeteye gider. Kendisinin tanılan müktesep 
hakkı da gider. Halbuki biz bu istisnayı şahsa 
mı veriyoruz, yoksa -mırtbuat kanunuann neşri 
tarihinde münteşir bulunan bir gazetenin hiz
metinde bulunması için mi veriyorsunuz? Bunu, 
ekseriyet tenkil edebilecek bir şekilde Adliye 
encümenine mensup arkadaşlarla tekrar görüş
tük. Sahip tabiri yalnız gazeteye merbut bir 
şeydir. Binaenaleyh sahip için asıl kanunun tah
sil derecesi kaydi, başka bir gazeteye yeniden 
sahip olarak ruhsat almasına salâhiyet vermez. 
Hakkı Tank Bey arkadaşımız da tekliflerile bi
rsim hu fikrimize iştirak etmiştir. Fakat başka 
bir .müdür, yazı işleri müdürü için şa^sı nok
tasından müktesep bir hak tanınmaktadır. Bi
naenaleyh çalıştığı gazeteden başka bir yere 
gittiği takdirde ayni hizmetleri görebilir. Bi
naenaleyh Adliye encümeni teklif edilen şekli 
aynen kabul etti. Dahiliye encümeni de madde-' 
deki ruhuna, esasatma da mugayir değildir, te-
lâkkisinedir. Maksat bu olduğuna göre .Heyeti 
Ceİile takdir buyursun. 

RBÎS — Demekki Adliye «noümeni ve Dahi
liye encümeni Hakkı Tank Beyefendinin fikir
lerine iştirak ediyorlar. O halde takriri reyinize 
arzediyorum. Takriri kabul edenle»... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Matbuat kanununun muvakkat (B) maddesini 
tadil eden kanun 

MADDE 1 — 1881 numaralı matbuat kanu
nunun muvakkat (B) maddesi şöyle değiştiril
miştir: 

Bu kanunun neşri tarihinde gazete ve mecmu
alarda çalışmakta olan başmuharrirler, umum 
müdürler, yazı işleri müdürleri ve filen sahipler 
bulundukları vaziyete maksur kalmak şartile 
bu kanunun tahsil derecesi bakımından koyduğu 
kayitlere -tabi değildirler. 

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

MADDE 2 — Bu kanun »esri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

REİS — Maddeyi kabul edenler ...'Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir, 
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Kanunun heyeti unıumiyesini kabul edenler... 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Hava birliklerinin ihtiyacı olan inşaat işleri 

için gelecek senelere sari taahhüdat yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasına 160 zat rey ver
miştir ve kanun 160 reyle kabul edilmiştir. An
kara, Konya ve Merzifonda askerî ihtiyaçlar 
için satm alınacak binalar hakkındaki kanun lâ
yihasına 161 zat rey vermiştir. Kanun 161 reyle 
kabul edilmiştir. 

Halk bankası ve Halk sandıklan hakkındaki 
kanun lâyihasına 169 zat rey vermiştir. Kanun 
169 reyle kabul edilmiştir. 

Cenup demiryollarının işletilmesine ait itilâf -

namenin imzasına salâhiyet verilmesi hakkın
daki kanuna 181 zat rey vermiştir. Kanun 181 
reyle kabul edilmiştir. 

Aydın vilâyetinin yapacağı istikraza Maliye 
vekâletinin kefalet etmesine dair olan kanun lâ
yihasına 193 zat rey vermiştir. Kanun 193 reyle 
kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHA-
LÎK B. (Çankırı) — Bir teklifim vardı. 

REİS — Ruznameye alınacaktır efendim. 
Cumartesi günü 14 te toplanmak üzere celse

yi tatil ediyorum. 
Kapanma saati: 19,10 

DÜZELTME 
4 üncü sayıfanm birinci sütunu nihayetindeki not şöylece düzeltilmiştir: 
[1,3,4] 263, 241, 242 numaralı matbualar zaptın sonundadrr. 
[2] 267, 67 olacaktır ve bu 67 numaralı matbua, 28 inci inikat zaptma bağlanmıştır. 

•&eam 

Hava birliklerinin ihtiyacı olan inşaat işleri için gelecek senelere sarN 

taahhüdat yapılması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Kardhisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 160 

Kabul edenler : 160 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 156 
Mûnhaller : l 

/ Kabul edenler / 

Amasya 
tsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

1 Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
Pertev Etgi B. 

Vasfi Memet B. 
Bayazıt 

Bayraktaroğlu Halit B 
Übeydullah B. 

BÜecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 

- 1 1 6 -



67 8-6-1933 C : 1 
Burdur 

Mustafa Şeref B. 
Bursa 

Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

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

Çorum 
Dr. Mustafa-B. 
ismail Kemal B. 
Tsmet B. ' 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Nafiz B. 
• ğ Eskişehir 

Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
îhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. ?-
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Cazım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

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

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

Kastamonu 
Halil B. 

Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit Bj 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

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

Konya 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B, 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Vasıf B. 

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

Maraş 
Nuri B. 

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

Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Recai B. 

Bize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. f 
Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Behçet B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 
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/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Kardhisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. (Mezun) 

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

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

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

Aydan 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

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

Bayozıt 
ihsan B. 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
îsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 

[Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
[Şükrü B. 

Çorum 
İBekir Karamemet B. 
(Mezun) 
Münir B. ~" 

Denizli 
[Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
[Necip Ali B. 
İTusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edtmt 
Şakir B. 

EUziz 
Fazıl Ahmet B. 

[Hüseyin B. 
jMemduh Şevket B. 

Erzincan 
[Aziz Samih B. 
iSaffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
İNafî Atuf B. 
[Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
[Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
|Nuri B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
[Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 

Ahmet Hamdi B. 
ibrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
[Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
[Salâh Cimcoz B, 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
[Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 
[Hasan Fehmi B. 
İVelet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
[Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
[Hazim B. 
İLûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
[ibrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
\hmet Hamdi B.(Mezun) 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
iMemet B. 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
[Ratsim B 
[Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 
IMahmut Nedim B. 

[Talât Haşim B, 
Manisa 

İKâni B. 
Memet Sabri B (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

,)|Yakup Kadri B. 
Maraş 

lAbdülkadir B. 
Memet B. 
İMitat B. 

Mardin 
[Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (i. A.) 

Muğla 
İDr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) . 
lYunus Nadi B. 

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

Niğde 
İFaik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
ismail B. 
[Şevket B. 

Rize 
lAkif B. 
Fuat B. 
[Hasan Cavit B. 

Samsun 
Rmin B. (Mezun) 
[Ruşeni B. 
İZühtü B. 

Siirt 
[Halil Hulki B. 
IMahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

ismail Memet B. 
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Necmettin Sadık B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 

Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Vrfa 
Memet Emin B. 

Yan 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sıra B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B4 
Ragıp B. 

Ankara, Konya ve* Merzifonda askerî ihtiyaçlar için satın alınacak binalar 
hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
161 
161 

: 0 
0 

: 155 
1 

/ Kabul edenler ] 

Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Eertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B, 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri Bs 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. c' N 

Çanktn 
Mustafa Abdülhalik B. 

Rifat B. 
Talât B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
/Seki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
^eref B >* 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdül hak B. 

Aziz Samih B. 
Erzurum 

Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Oümüsane 
Edip Servet B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B, 
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fîakb B. 

îstaribvl 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

izmir 
Kâzım Pş. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

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

Kars 
Memet Nazif B. i 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. | 

1 Kırklareli 
Memet Nahit Bs 
Şevket B. 

Kırşehir 
(Serdar Ahmet B. 

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

Konya 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Namı Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Mçmet B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Vasıf B. 

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

Maraş 
Nuri B. 

I Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B, 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Haeıyunus B. 

Sinop 
Hulusi B. 

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

I Selin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 
1 Tekirdağ 
[Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

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

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

[Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Hilmi B. (V.) 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

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

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

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

Aydın 
Adnan B. 
> . Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

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

Bayazıt 
EBayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
Üheydullah B. 

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

Bolu 
|Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
|Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
|Ziya B. 

Çorum 
İBekir Karamemet B. (Me-
|zun) 

Benizli 
lEmin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
lYusuf B. 

Edirne 
(Şakir B. 

120-
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Elâziz 

Fazıl Ahmet B 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
•Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atııf B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Tusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Nuri B. «*. 
Beşit B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
ibrahim Tali B 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. ;i r f v 
Salâh Cimcoz Bs 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
HaUl B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Salâhattin B. 
Sim B. 

Konya 
Ahmet Hamdi 
zun) 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Sırn B. 
Tahsin B. 

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

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.). 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim Bs 

Manisa 
Kâm B. ,.v 

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
B. (MeJHasan Reşit B. 

Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. .i. ! ,, 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
ismail B. 

Rize 
Akif B. 
Fuat B. 

Hasan Cavit B: 
Samsun 

Emin B. (Mezon) 
Ruşeni B, 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Yan ' ! 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sim B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B, 
RagıpB. r a 
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Halk bankası ve halk sandıkları hakkındaki kanuna verilen reylerfn neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir.) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Haydar B. 
Nuraan B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğltı Halit B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B, 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 169 

Kabul edenler : 169 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 147 

Münhaller : l 

/ Kabul edenler ] 

Burdur 
Halit B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B, 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. ^ 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Nabi Rıza B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

Şeref B. 
Elâziz 

Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer Bs 
Emin**B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Oümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana Bs 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B, 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 

Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 

Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B, 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

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

Konya 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Turgut B. " f'tf-

1 : 6 / 8-'b-lv&4 ^ : i 
Maraş 

Nuri B. 
Mersin 

Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. "' 

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

Rize 
Akif B. 

Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Rüşeni B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sim B. 

Vrfa 
Behçet B. 

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

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

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

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

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 

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

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

Artvin 
Asım B. 

Memet Ali B. 
Aydın 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B (Mezun) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayaztt 
thsan B. 

Büecik 
tbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Ceva<t B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Kara Memet B. 
(Mezun) 

Münir B. 
Denizli 

Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

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

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B, 

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

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

- 1 2 3 -
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Kars 

Baba Tâli B. (Mezun) 
Pailk B s 

Muhittin Pş. 
Kastamonu 

Âli Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 

Hasa Fehmi B. 
Refik B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
îbrahim Süreyya B. 
Sırn B. 

Konya 
Ahmet Hamdı B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Sırn B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 

Rasim B. • • s ' ^ ^ l F 
Recep B. 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Aibdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (t. A.) 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 

Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Ali B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emıin B. (Mezun) 

Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 
Halil Hulki B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 
Şemsettin B, 

Şebin Kardhisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B; 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Ur fa 
Ali Saip B. 
M. Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

C e n u p d e m i r y o l l a r ı n ı n i ş le t i lmesine ait i t i lâ fnamenin i m z a s ı n a s a l a h i y e t 
ve r i lmes ine da i r k a n u n a ver i len r e y l e r i n net icesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Halil B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Kardhisar 
Molla oğlu Cemal B. 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

Kabul edenler 

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

317 
181 
181 

0 
0 

135 
1 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B 

Eşref B 
Ankara 

Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
lluslihittin Abdullah B 
Rifat B. 
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Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. '"* 
îbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal R 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyol&k Eefik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri Bs 
ibrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
feifat B. 
Talât B. 
Ziya B 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denidi 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

I : G7 8-' 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B; 
Şahin E: 

Giresun 
Ilışan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşime 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâti 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. | 
Mi Rana B. "* 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. r 

Mitat B. 
Sadettin Rıza> B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

izmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 

* i ^ 3 3 C : 1 
Mustafa-Rahmi B; 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

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

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi Bt. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman: B. 
Reşit, B„ 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memefc Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli' . 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
KemaLettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi: Bi 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırn B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim' B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
IKuri B. 

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

Muğla 
Dr. Hüseyin Avrri B. 
Nuri B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Reeai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Haeryunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Ra\nri B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 
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Tokat 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B.:« y, •, 
Resai B. 

Trabzon 
Danış B. 
Halil Nihat B. 

Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 

Hamdi B. 
Zonguldak 

Esat B. 
Halü B. 
Hasan B. 
Rifat B. ,; 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Ârukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Rıza Nisari 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 
Rasıh B. 1 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B ( t A.) 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. CReis) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
îhsan B. 

BÜecik 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. «... ., 
Palih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Rüştü B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

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

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B . ' ' **' '-
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B, * 

Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümüşam 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimeoz B4 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Hasan Fehmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 

Kocaeli 
Sırn B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. (Mezun) 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. j 
Tahsin B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
Rasim B. .* 
Recep B. < 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B (Mezun) . 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 

) Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (î. A.) 

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

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

Ordu 
Ahmet îhsan B. 
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Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Zûhtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

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

Vrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir Ba 
Ragrp B. 

Aydın vilâyetinin yapacağı istikraza Maliye vekâletinin kefaleti hakkındaki 
kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münîf B. 

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

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B.) 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rif at B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. { 

Ay dm 
Tahsin B. " ? V 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 193 

Kabul edenler : 193 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 132 
Mûnhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 

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

Bayaztt 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
EsatBJ '^ . .*sü 

Mustafa Fehmi B. 
Ref et B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B, 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rif at B. 
Talât B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. $ x '' 
Nabi Rıza B, 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Fş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz Ba 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şiriasi Pş 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
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Emin B. 
Gazi Antep 

Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B 

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

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamürsal B. 

îzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 

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

Afyon Karahisar 
Ali B. 
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Mükerrem B. 
Kars 

Memet Nazif 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. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B, 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B, 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırn B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Muhlis B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

/ Reye iştirak 

Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 3 

Aksaray 
faza Nisari B. 
faşar B. h 1 

Vasıf B. 
Manisa 

Dr. Saim B. 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Riza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ahmet Vefik Bs 

Faik B. 
Galip B. 
ffalit Bs 

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

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat, B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Ruşen i B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Yusuf Kemal B. 

etmeyenler J 

Amasya , 
Esat B. 

Ankara 
âka Gündüz B. 1 
}azi Mustafa Kemal Pş. 1 
(R. C.) I 

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

Şebin Karahisa 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B, 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Resai B. 

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

Urfa 
3ehçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Sasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Şakir B. 
Falıya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
î a s i h B . p î r r ^ l J 

128 
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Asım B. 
Memet Ali B. ( t Â.) 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (Ra.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

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

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Ziya B. 

Çorum 
Beki Karamemet B. (Me 
zun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü Bs 

Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edime 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elam 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. * 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. y? 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Faik B. •*&*>»$&;•; 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 

Hasan Fehmi B. 0 ! 
Kırklareli 

Dr. Fuat B. 
Kırşehir 

Lûtfi Müfit B. 
Hazim B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ihmet Hamdi B. (Mezun) 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

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

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Şükrü Kaya B. (V.) 
Muş 

Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
NaM B. , ] 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Bize 
Hasan Cavit B. 

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

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. ( Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Hasan B. (R. V. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
M. Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B$ 
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Sıra N* 280 
Tütün ve sığara bayilerinin astıkları levhalardan dolayı 
resim almıp almrmyaeağımn tefsiri hakkında 3/248 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Gümrük ve İnhisarlar, Dahiliye, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

7-XU~1932 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tütün ve sigara, bayilerinin astıkları « Tütün ve sigara » kelimelerini havi levhalardan dolayı 
resim alınıp alınmıyacağınm tefsiri hakkında Gümrük ve İnhisarlar vekilliğinden 29-XI-i932 de 
yazılan 14212/102 sayılı tezkerenin sureti Yüksek Reisliklerine sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğinin 29/XI/1932 tarih ve 14212/102 sayılı tezkeresi suretidir 

1 - Tütün inhisarı hakkındaki 1701 numaralı kanunun suveri tatbikıyesini mübeyyin nizam
namenin 73 üncü maddesinde, her bayiin, inhisara tâbi maddeleri satacağı mahallin methaline 
inhisar idaresinden alacağı alâmeti farikayı havi levhayı asmağa mecbur bulunduğu yazılıdır. 
Yine bu nizamnamenin 79 uncu maddesinde bu mecburiyeti yapmayanlar hakkında 1701 
numaralı kanunun sekizinci kısmında yazılı cezaların tatbik edileceği ve 68inci maddesinde ise 
bu kanunda ayrıca cezası tayin edilmeyen ve kanunda yazılı bulunan memnuiyet ve mecburi
yetlere riayet etmiyenireden bir liradan yirmi liraya kadar hafif para cezası alınacağı yazılıdır. 

İnhisar idaresi bu alâmeti farikayı « tütün ve sigara» kelimelerini havi levha olarak tesbit 
etmiş ve bayilerce berveçhi maruz mecburiyete binaen, dükkânlarına bu levhalar talik edilmekte 
bulunmuştur. 

2 - İnhisarlar umum müdürlüğünden alınan 29- 9-1932 tarih ve 159/1 sayılı tahriratta , 
işbu alâmeti farikaların Ankara belediyesince 423 numaralı kanunun 14 üncü maddesi şümulüne 
giren levhalardan addedilerek bu madde mucibince , bayilerden resim istendiği ve bayilerin 
bu resmi vermemek için dükkânlarından bu levhaları çıkartmakta oldukları bildirilmiştir. 

3 - 423 numaralı kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında «bilûmum dükkânlarla 
ticarî ve sınaî müesşesatın kapılarına isimlerini ve müessesenin iştigalâtını gösterir türkçe bir 
levha asmak mecburidir ve üçüncü fıkrasında da bu suretle talik edilen levhalardan belediye 
meclislerince tanzim olunacak tarifeye göre senevi bîr resim alınır» diye yazılıdır. 

Bu kanun maddenin tarif ettiği veçhile, bayilerin isim ve nevi iştigallerini gösterir levhalar 
bayiler tarafından asılmakta ve bu levhalar için icabeden resim de verilmektedir. 

Ancak bu lâvhalardan başka olarak 1701 numaralı tütün inhisarı kanununun tatbik şeklini 
gösterir nizamnamenin tahmil ettiği mecbriyete binaen bayiler tarafından asılmakta olan ve 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı : 6/2961 



bahse mevzu 423 numaralı kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı şekle uymayan 
ve yalınız « Tütün ve sigara » kelimeleri yazılı alâmeti farikalar için de üçüncü fıkraya göre 
resim istenmesi, bu maddei kanuniyeye istinaden bayileri ikinci defa resim ödemeye mecbur 
etmek noktasından muvafıkı maslahat görülmemektedir. 

4 — Dahiliye vekâletince bu alâmeti farikalarında, 423 numaralı kanunun 14 üncü madde
sinin şümulüne giren levhalardan olduğu ve bu maddenin üçüncü fıkrasına göre resme tâbi 
olacağı mutaleası ileri sürülerek bu mutaleada İsrar edilmektedir. 

5 — Tütün ve sigara bayilerinin, 423 numaralı kanun mucibince asmakta oldukları levha
lardan başka olarak 1701 numaralı kanunun tatbik şeklini gösterir nizamnamenin tahmil ettiği 
mecburiyete binaen asmakta oldukları «t Tütün ve sigara » kelimelerini havi alâmeti farikaları, 
bu maddeye göre ikinci defa resim ödememek için dükkânlarından çıkarmalarına ve bu yüzden 
nizamname hükmü tatbik edilerek ceza vermelerine meydan vermemek için, yüksek tasvibinize 
iktiran ettiği takdirde, keyfiyetin tefsiren halli zımnında Meclisi Âliye arzına müsaade buyurul-
masını arz ve rica ederim efendim. 

Gümrük ve İnhisarlar V. 
Ali Rana 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

24 - XII -1932 

Yüksek Reisliğe 

Tütün ve sigara bayilerinin astıkları « tütün ve sigara » kelimelerini havi levhalardan do
layı resim alınıp alınmayacağının tefsiri hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğinden 29-XI-1932 
de yazılan 14212/102 sayılı tezkerenin bağlı olarak gönderildiğine dair Başvekaleti Gelilenin en
cümenimize muhavvel 7 - XII -1932 tarih ve 6/2961 numaralı tezkeresi Gümrük ve inhisarlar veki
li Beyefendi ile Müsteşar ve Dahiliye vekâleti Mahallî idareler umum müdürü Beylerin huzuri-
le mütalea ve keyfiyet müzakere ve tetkik olundu: 

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin tezkeresinde: 
Tütün inhisarı hakkındaki 1701 numaralı kanunun tatbik suretini gösteren nizamnamenin 

73 üncü maddesinde, her bayiin, inhisara tâbi maddeleri satacağı mahallin methaline, inhi
sar idaresinden alacağı alâmeti farikayı havi lâvhayı asmağa mecbur olduğu ve yine nizam
namenin 79 uncu maddesinde bu mecburiyeti yapmayanlar hakkmda 1701 numaralı kanunun 
8 inci kısmında yazılı cezaların tatbik edileceği ve 68 inci maddesinde ise bu kanunla aynca 
cezası tayin edilmeyen ve kanunda yazılı bulunan memnuiyet ve mecburiyetlere riayet etme
yenlerden bir liradan yirmi liraya kadar hafif para cezası alınacağı ve inhisar idaresince bu 
alâmeti farika, bir lâvhada « tütün ve sigara » kelimelerini havi olarak tesbit edilmiş olup ba
yilerin bu levhaları dükkânlarına talika mecbur edildiği halde Ankara belediyesi bu levhaları 423 
numaralı belediye vergi ve resimleri kanununun 14 üncü maddesi hükmüne dahil ederek 3 üncü 
fıkrası mucibince resim aldığı cihetle bayilerin bu resmi vermemek için dükkânlarından lâvhalan 
çıkarmakta oldukları ve filhakika belediye vergi ve resimleri hakkındaki 423 numaralı kanunun 
14 üncü maddesinde «bilûmum dükkânlar ile ticarî ve sınaî müessesatm kapılarına isimlerini ve 
müessesenin iştigalâtmı göterir lâvha asmak ve bu lâvhalardan belediye meclislerince tanzim 
olunacak tarifeye göre senevi resim alınmak mecburiyeti sarih ve buna tevfikan resim alın
ması tabiî ise de 1701 numaralı tütün inhisarı kanununa ait nizamnamenin 73 üncü maddesine 
göre İnhisar idaresince ücret mukabili verilen ve « tütün ve sigara » kelimesini havi alâmeti fa-

T. B. M. M. 
G. ve 1. Encümeni 
Karar No. 2 
Esas No. 3/248 
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rika lâvhalannnı talikine mecbur edilen bayilerin ayrıca bu lâvhalan da 14 üncü maddesindeki 
mezkûr llvhalardan addedilerek resim talep edildiği ve bu suretle bayilerin her birisi ayn ayn 
kanunlara tevfikan asmak mecburiyetinde oldukları her iki lâvha için belediyece resim isten
mesi maslahata muvafık görülememekte, buna mukabil ÖAhiliye vekâletince bu lâvhalarm beledi
ye vergi ve resimleri kanununun 14 üncü maddesinin şümulü dairesinde olduğundan 3 üncü 
fıkraya göre resim alınması hususundaki içtihadında musir olduğu beyan edilmektedir. 

Gümrük ve inhisarlar veküi Beyefendi: 
1701numaralı tütün inhian kanununun tatbik suretini mübeyyin nizamnamenin 73 üncü mad

desi mucibince bayilerin asmakta olduklan lâvhalarm inhisar idaresi mamulâtını gösteren birer 
alâmeti farika olup bunların belediye vergi ve resimleri kanununun 14 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasma göre talik edilen ve isim ve iştigalâtı gösteren lâhvalardan sayılmayacağı ve 3 üncü 
fıkrasına göre de bu lâvhalardan bir resim alınamayacağı mütaleasmda bulunmuştur. 

Dahiliye vekâleti nâmına encümenimizde hazır bulunan Mahallî idareler umum müdürü Bey 
tarafından da İnhisar idaresince bayilere verilen ve « tütün ve sigara » kelimesini havi olan alâ
meti farika lâvhalannın ilân lâvhaı mahiyetinde olduğu ve bu sebeple belediye vergi ve resimleri 
kanununun 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasma göre değil son fıkrasındaki « el ve duvar üânla-
rüe diğer her nevi ilânattan belediye meclislerince tanzim olunacak tarif eye göre resim ahnır » hük
müne göre resim alınması icap edeceği ifade ve izah olunmuştur. 

Cereyan eden müzakere neticesinde; tefsirin mevzuu 14 üncü maddenin 1 inci ve 3 üncü fıkra
ları olmayıp son fıkrasındaki « her nevi ilânat » kelimeleri bulunmasına göre encümenimiz, bu 
alâmeti farika lâvhalannın nizamî bir mecburiyetle İnhisar idareleri tarafmdan bayilerin isim 
ve iştigallerini gösteren lâvhalardan başka olarak talik ettirilen bu lâvhalar bayilerin kendi 
menfaatlerini arttırmak maksatları ve kendi isteklerile aşılmadığından ilânat mahiyetinde görül
memesi lâzımgeleceği noktasına vâsıl olmuş bulunmakla beraber dahilî nizamname mucibince tefsir 
salâhiyetinin belediye vergi ve resimleri kanununu tetkik eden Dahiliye encümenine ait olduğu 
anlaşıldığından meselenin zikrolunan encümene havale buyurulması arz ile Yüksek Reisliğe tak
dim olunur. 

Gümrtük ve İnhisarlar E. Re/isi M. M. 
Çorum Ordu 
İsmet A. Şevket 

Aza Aza Aza 
Cebetilbereiket Cebelibereket Kınşelhir 
İhraJıim H. Basri Serdar 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye encümeni - 28-171- 1933 

Karar No. 13 
Esas No. 3/248 

Yüksek Reisliğe 

Tütün ve sigara bayilerinin astıkları (Tütün ve sigara ) kelimelerini havi levhalardan dolayı, 
resim alınıp alınmayacağının tefsiri hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğinden 2& - II - 1932 ta
rihinde yazılan 14212/102 sayılı tezkere suretinin Yüksek Reisliğe sunulduğunu söyleyen Başvekâ
letin 7 - XII - 1932 tarih ve 6/2961 numaralı ulu tezkeresi Dahiliye ve Gümrük ve inhisarlar ve-
killeri Beyefendilerin bulunduklan toplanmamızda okundu ve görüşüldü: 

Kâ. Aza Aza 
Trabzon Samsun 
Daniş Memet 



Gümrük ve inhisarlar vekaleti tarafından : 
1 — Tütün inhisarı hakkındaki 1701 numaralı kanunun tatbik suretini gösteren nizamnamenin 

73 üncü maddesinde her satıcının inhisara giren şeyleri satacağı yerin kapısı üstüne inhisar ida
resinden alacağı «alâmeti farikayı» asmağa borçlu olduğu, 

2 — Bu ( alâmeti farika) 1ar Ankara belediyesinoe ilân suretinde görülerek 423 numaralı ka
nunun 14 üncü maddesine göre vergiye dpkundurulduğu ve bu yüzden satıcıların bu levhaları as
maktan kaçındıkları beyan edilmekte ve belediye vergi ve resimleri için olan 423 numaralı kanunun 
14 üncü maddesindeki hükme göre esasen satıcıların dükkân kapılan üzerine veya üstüne levha 
asmakta ve bu yüzden belediyelere resim vermekte olduklan cihetle inhisar idaresinin kontrol vazi
fesini yapmak ve halkın haklarım korumak düşüncesile bu alâmeti farikaları bedeli mukabilinde alıp 
asmağa borçlu tutulan tütün satıcılanndan ilân resmi namile ayrıca resim alınmasının muvafık 
olmadığı dermeyan ve iddia edilmektedir. 

Dahiliye vekâletinin noktai nazan ise: 
işbu levhalar satıcıların iştigal ettikleri işler arasında tütün ve sigara satmak dahi bulundu

ğunu gösteren bir nevi ilân vazifesini gördüklerinden "bunlar hakkıda belediye vergi ve resimleri 
kanununun 14 üncü maddesinin son fıkrasının tatbiki lâzım olduğu yolundadır. 

Cereyan eden müzakere neticesinde : 
Bir levhanın veya sair şeylerin «ilân » mahiyetinde görülebilmesi için işbu levhanın ve sairenin 

alâkadarlann menfaatlerini temine yarayacak şekil ve surette ve istenilen büyüklükte ve menfaat 
sahiplerinin arzulanna uygun bir halde olması tabiî bulunmasına mebni resmî bir mükellefiyet ola
rak astınlan bu levhaların ilân levhası sayılmasının muvafık olmadığına karar verilmiş ve aşağıda
ki tefsir fıkrası Heyeti Celilenin iyi görüşüne arzedilmiştir. 

Dahiliye E. R. N. , R. Vekili M. M. Kâtip Aza Aza 
Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale Burdur Adana Çorum 

M. Faik Şükrü Ali Münif 1 Kemal 
Aza • Aza Aza Aza Aza Aza 

Elâziz Ordu Kars Zonguldak Zonguldak 
Hüseyin İsmail Baha Tali Halil Bifat 

' / Tefsir fıkrası 

İnhisara tâbi şeyleri satanlara İnhisar idarelelerince verilen ve asılması mecburî olan levhalar 
«ilân» mahiyetinde olmadığından bunlardan ilân resmi alınmaz. 

Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 29-IV -1933 

M. No. 32 
Esas No. 3/248 

Yüksek Reisliğe 
Tütün ve sigara bayilerinin astıklan (tütün ve sigara) kelimelrini havi levhalardan dolayı resim 

alınıp alınmayacağının tefsiri hakkmda Gümrükve inhisarlar vekâletinden yazılan tezkerenin gön
derildiğine dair 7 - XII -1932 tarih ve 6/2961 numaralı Başvekâlet tezkeresile Gümrük ve inhisar
lar ve Dahiliye encümenlerinin bu husustaki mazbatalan encümenimize havale buyurulmakla mü
zakere ve tetkik olundu. 
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Keyfiyet: Dahiliye encümeni mazbatasında da izah edildiği üzere mezkûr bayilerin astıkları ( tü

tün v esigara) kelimelerini havi levhalar inhisar idareleri tarafından resmî bir mükellefiyet olarak 
astınldığına ve sahibinin arzusuna uygun veya menfaatini temine yarar bir mahiyeti bulunmadığı
na nazaran bunlardan ilan addile resim alınması muvafık olmayacağı yolundaki Dahiliye encüme
ninin noktai nazarına encümenimiz de iştirak etmiş ve yalnız tefsir fıkrasına bir başlık ilâve eyle
miştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

MaliyeEn. Reisi Na. M. M. Kâtip Ajza Aza Aza 
Bay azıt Bayazıt İsparta İstanbul Balıkesir Balıkesir 
îhsan îhsan Kemal Turan Hamdı M. Pertev Enver 

1 Aza Aza 
izmir Kastamonu 

Kâmil Refik 

26 şubat 1340 tarihli ve 423 numaralı belediye vergi ve resimleri kanununun 14 üncü madde
sinin son fıkrasının tefsiri 

İnhisara tâbi şeyleri satanlara İnhisar idarelerince verilen ve asılması mecburî olan levhalar 
(ilân) mahiyetinde olmadığından bunlardan ilân resmi alınmaz. 

Bütçe encümeni mazbatası 

4 -VI -1933 

Yüksek Reisliğe 

Tütün, ve sigara bayilerinin astıkları levhalardan dolayı resim alınıp alınmayacağının tefsiri 
hakkında olup Gümrük ve inhisarlar, Dahiliye ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte 
encümenimize tevdi kılman Başvekâlet tezkeresi, Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana Beyin 
huzurile encümenimizce de tetkik ve mütalea edildi: 

Bu bapta dahiliye encümeninin noktai nazarına iştirak eden encümenimiz mezkûr encümence 
hazırlanan tefsir fıkrasını ibareye ait bazı tadilâtla kabul etmiştir. Umumî heyetin tasvibine ar-
zolunur. 

Reis 
Gümüşane Aksaray Çorum Edirne Eırzurum. Elâziz îsıtanbul İsparta 
H. Fehmi A. Süreyya Mustafa Faik Asım H. Tahsin Sadettin Mükerrem 

Kayseri Manisa Niğde Sivas Yozgat 
A, Hilmi M. Turgut Faik M. Remzi S, Sırrı 

Tefsir fıkrââl 

İnhisara tâbi şeyleri satanlara inhisar idarelerincĞ Verilen ve asılması mecburî olan levhalar 
(ilân) mahiyetinde değildir, 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 196 
Esas No. 3/248 





Sıra No 281 
Harikzedeler tarafından işgal edilmekte olan meskenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 3 152 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

/Ö-///-/932 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

1771 numaralı kanuna tevfikan harikzedeler tarafından işgal edilmekte olan meskenler hak
kında yapılacak muamele hakkında Dahiliye ve Maliye vekâletleri arasında mütehaddis ihtilâ
fın halli zımnında Dahiliye vekâletinden yazılan tezkere ile bu tezkere üzerine Şûrayı devlet 
Tanzimat dairesi ile Şûrayı devlet heyeti umumiyesinden yazılan mazbataların suretleri lef fen 
takdim olunmuştur. 

Heyeti Umumiye mazbatasında beyan edildiği üzere keyfiyetin tef siren halli esbabının istik-
mal buyurulmasını arzederim efendim, 

• Başvekil 
İsmet 

Suret 

Başvekâleti Oelüeye 

1771 numaralı kanunun 5 inci maddesinde (meskene muhtaç harikzedelerin işgallerinde bulunan 
meskenler aidiyeti ciheti ne olursa olsun uhdelerinde ipka ve iskânı adi derecesindeki miktarı 
meocanen temldk edilir) denilmesine nazaran vekâletimizce meskene muhtaç harikzedelerin mez
kûr kanunun neşri tarifine kadar şağili bulundukları meskenlerin, kanunun 5 inci maddesine 
tevfikan kendilerine temlik muamelesi 'yapılması vilâyata tebliğ edilmiş idi. Maliye vekâleti ce-
lüesinden alman 24 - VIII -1931 tarih ve 3360 numaralı bir tezkerede 1771 numaralı kanunun 5 
inci maddesi ancak 31 mart 926 tarihli ve 781 numaralı kanunun neşrinden evvel usulen kendilerine 
bir hane tahsis edilmiş ve tahsis edilen hane mübadil Rumlardan metruk olup ta, 30 mayıs 
1928 tarihine kadar mütegayyip eşhastan metruk hanelere nakilleri icra kılmamamış harikzedelere 
şamil bulunduğu ve binaenaleyh, ancak 31 mart 1926 tarihinden evvel kendilerine tahsis edilmiş 
meskenlerde oturmakta olan harikzedelere bu meskenlerin temlik edilebileceği serdü beyan edil
mekte ve bu noktainazarda ısrar edilerek 1771 numaralı kanunun neşA tarihinde ciheti maliye
tten isticar suretile veya taksit ile teferrüğ suretile veyahut hiç bir karara tâbi olmaksızın fuzulî 
şekilde, metruk meskenlerde oturmakta olan ve meskene muhtaç bulunan harikzedelerin, mezkûr 
kanunun 5 inci maddesi hükmünden istifadelerine mümanaat edilmektedir. 

Memleketimizin hemen bütün hudutlarında ve hudutlardan yüzlerce kilometre içerilerde binlerce 
vatandaşın meskenleri ve mallan düşman, usat veya hasbelharp Hükümet kuvvetleri tarafından yakıl
mış, yıkılmış olduğundan bunlardan pek cüzî bir ki »mı yukarıda Maliye vekâleti Oelilesinin tezkeresin-

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6J624 
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• de zikredilen usulde yerleşmiş olup, kısmı azamı zarar ve ziyan mazbatalarının tediyesine intizaren 
bu yolda muameleyi intaç etmemiş ve bu baptaki zarar ve ziyan mazbatalarının tediyesine imkân 
hâsıl olamadığından dolayı marüzzikir 1771 numaralı kanunun 5 inci maddesinin tanzimi ile 
bir dereceye kadar ihkakı haklan iltizam kılınmıştı ve 5 inci maddeye nazaran (Harikzedelik ve 
meskene muhtaç ) olduğu esas tutularak madde mutlak olarak tanzim edilmiş ve bu maddede mev-
zubahs işgal keyfiyeti hiç bir kayit ve şart ile tııkyit edilmemiş ve hatta işgal edilen meskenlerin 
(aidiyeti ciheti ne olursa olsun) denilerek meselenin kati tasfiyesi iltizam kılınmıştı. Maliye ve
kâleti celilesinin bu baptaki mütevali-ısrarı ve alâkadarların nihayetsiz surette temadi eden ta
zallüm ve şikâyetleri hasebile vekâletimizle tehadiüs eden bu noktai nazar ihtilâfının 669 numaralı 
Şûrayi devlet kanununun 15 inci maddesinin 2 inci fıkrası ahkâmı veçhile tetkik edilerek beyanı 
mütalea buyurulması zımnında keyfiyetin Şûrayi devlete havale buyurulması tasvibi âlii fahima-
nelerine arzolunur efendim. 

Dahiliye vekili 
\ •• Ş. Kaya 

Şûrayi devlet Tanzimat dairesi mazbatası 

1771 numaralı kanunun, harikzedeler tarafından işgal edilmiş meskenler hakkında yapılacak mu
ameleyi gösteren 5 inci maddesinin tatbiki sırasında Maliye ve Dahiliye vekâletleri arasmda 
tahaddüs etmiş bulunan noktai nazar ihtilâfının tetkiki talebini ihtiva eden ve Başvekâleti Oeli-
leden havale buyurulan Dahiliye vekâletinin 11 - I - 1932 tarih ve 15313/7152 numaralı tezkeresi 
dairelinize tevdi kılındığından Maliye vekâletinin bu muameleye ait noktai nazan da istizah 
edilerek alman cevap birleştirilmiştir. 

I - Dahiliye vekâleti: 
Meskene muhtaç harikzedelerin her hangi tarihte, her ne suretle olursa olsun işgallerine geçmiş 

bulunan meskenlerin aidiyet ciheti nazarı itibara alınmayarak iskânı adi derecesindeki miktarının 
kendilerine meccanen temlik edilmesi maddei kanuniyenin mutlak ifadesi icabından bulunduğu ka
naatindedir. 

II - Maliye vekâletinin noktai nazarı: 
Harikzedelik hak ve sıfatile bir mahallin şagili olanların maddei kanuniye hükmünden istifade 

edebilecekleri derkâr olup yoksa bizzat Hazineden kiralanmış veya satılmış veyahut hissei iştirak 
mukabili bankaya devredilerek bankaca usulen kiralanmış veya satılmış emvalin müsteciri veya 
müşterisi olan şagillerinin harikzedelik sıfatile o mülk üzerinde istihkak iddia etmelerinin mesmu 
olamayacağı ve bir de 30 mayıs 1928 tarihine' kadar mütegayyip eşhastan metruk hanelere nakil
leri icra kılınamadığından dolayı temellük hakkını kaybetmiş bulunan harikzedelerin bu kanun
dan müstefit olabilip yoksa mezkûr tarihten sonra mesken işgal etmiş olanların bu kanun hük
münden hariç tutulmaları lâzımgeleceği merkezindedir. 

III - Kanun lâyihasının Hükümet tarafından teklifinde yazılan esbabı mucibe mazbatasının 
harikzedelere ait kısmı aynen aşağıya nakledildi: 

« Muharebede evleri yanan ve harap olan harikzedelerin tahtı tasarruflarında başka meskenleri 
mevcut olmamak ve 15 mart 1926 tarihinden evvel tahsis karan almış bulunmak şartile iskân edil
dikleri eşhası mütegayyibe hanelerini borçlanmaya hakları vardır. 13 mart 1926 tarihli ve 781 
numaralı istibdal kanununun hükümleri bu merkezde idi. Bu tarihe kadar çok yerlerde, bilhassa 
harikzedelerin mütekâsif bulundukları îzmir havalisinde harikzede muamelâtı emlâki milliye daire
leri tarafından tedvir olunarak iskân idarelerince tashih karan verilmemiş ve bir kısmı Rumlarlar-
dan metruk evlere yerleştirilmiş bulunduğundan zaman zaman tahliye tatbikatına maruz kaldılar. 

23 mart 1929 tarih ve 1407 numaralı kanun 13 mart 1926 tarihli kanunun neşrinden evvel mü
badeleye tâbi eşhastan metruk evlere resmen iskânları yapılanlardan 30 mayıs 1928 tarihine ka
dar mütegayyip eşhasa ait hanelere nakilleri icrakılınmayanlara temlik hakkı bahşetmeyordu. 

Vatan müdafaasına ve millî cidale iştirak ederek bu yüzden servetlerini gaybeden istilâzedele-
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rin ihmali doğru ve muvafık olmayacağından ciheti aidiyetleri ne olursa olsun merbut kanunun 
meriyeti tarihine kadar bunların işgalleri altında bulunan ve kıymeti hazıraları 25 000 lirayı te
cavüz etmeyen (13 mart 1926 tarihli ve 781 numaralı kanunun 1 inci maddesi) evlerin uhdelerin
de ipkasile meccanen temliki muvafık görülmüş ve 4 üncü madde bu esastan mülhem olmuştur.». 

Bu esbabı mucibeye Dahiliye ve Maliye ve Bütçe encümenlerince hiç bir şey söylenilmediği gibi 
Heyeti umumiyece de, teklif olunan maddenin kabul edildiği zabıtlardan anlaşılmıştır. 

IV - İcabı teemmül olundu: 
1771 numaralı kanunun 5 inci maddesi (Meskene muhtaç harikzedelerin işgallerinde bulunan 

meskenler aidiyeti cihetile ne olursa olsun uhdelerinde ipka ve iskânı adi derecesindeki miktarı 
meccanen temlik edilir. Fazlası borçlanma kanununa tevfikan borçlandırılır suretinde mutlak bir 
ifade ile yazılmış olmasına nazaran meskene muhtaç harikzedelerin Maliyeden kiralamak ve tak
sitle satın almak suretlerinden birile dahi olsa işgallerinde bulunduğu meskenlerinden dolayı 
maddei kanuniyeden müstefit olabilecekleri, azadan Edip Kemal Beyin kiralamak ve satın almak 
işleri hususî bir akit neticesi olup bu suretle şekil ve vazifeleri teayyün etmiş muamelelerin 
iadeleri hukukan mevzubahs edilemeyeceği suretindeki muhalif reyine karşı, ekseriyet ile ve esbabı 
mucibe lâyihasında ( . . merbut kanunun meriyeti tarihine kadar bunların işgalleri altında bulunan 
ve kıymeti hazıraları 25 000 lirayı tecavüz etmeyen evlerin uhdelerinde ipkasile meccanen tem
liki muvafık görülmüş . . ) suretinde muharrer mütaleaya nazaran meskene muhtaç harikzedelerin 
her hangi bir tarihte istihsal ettikleri bir karara müstenit bulunsun veya fuzulen olsun 1771 nu
maralı kanunun neşri tarihinde işgalleri altında bulundurdukları meskenlerden dolayı haklarında 
maddei kanuniye hükmünün tatbiki kanunun pek sarih olan manası icabatmdan bulunduğu ve hissei 
iştirak mukabili bankalara devredilerek bankaca usulen kiralanmış veya satılmış emvalin müstecîr 
veya müşterileri tarafından dermeyan edilecek « işgal dolaysıile. istihkak » iddialarının mesmu 
olamayacağı ittifakla mütalea kılınmıştır. 

Keyfiyetin bir kere de Heyeti umumiyede müzakeresi için Riyaseti celileye takdimi ittifakla ka
rarlaştırıldı. 

••;-••• 15 - II - 1932 
Tanzimat dairesi reisıi Aza Aza 

/ . Hakh% Ali Rıza Edip Kemal » 

Şûrayi devlet heyeti umumiyesi mazbatası 

1771 numaralı kanunun tatbikatından dolayı Maliye vekâletile Dahiliye vekâleti arasında ta-
haddüs eden noktai nazar ihtilâfının tetkikına mütedair Tanzimat dairesinin 3/5 numaralı ve 
15 - II -1932 tarihli mazbatası Heyeti umumiyede okundu. 

Cereyan eden müzakere neticesinde, azadan Ömer Lûtfi Beyin, bir meskeni müzayedeye iştirak 
suretile satın alan veya kiralayan şahıs harikzede dahi olsa binanın sahibi veya kiracısı . olup her 
hususta aradaki hususî aktin hükümlerine tâbi olması lâzımgeleceği ve 1771 numaralı kanunun 

5 inci maddesinde bahsolunan işgalden maksat, ya dairei aidesi tarafından alelusul yapılan tah
sisler veyahut dairei aidesinin malûmatı olmayarak hâsıl olan işgaller olup sahip veya müstecirleri; 
bir akte bağlı vaziyeti hususiyeleri dolayısile işgalden kastolunan mananın şümulüne ithali mümkün 
olamayacağından Maliye vekâletinin noktai nazarının olbaptaki esaslara daha uygun bulunduğu sure
tinde dermeyan ve azadan Şefik ve H. İbrahim Beylerin iştirak eylediği muhalif reye ve azadan 
Şefik Beyin iki vekâlet arasındaki noktai nazar ihtilâfının halli tefsir mahiyetinde bulunduğu cihetle 
behemehal tefsire şevki lâzımgeleceği ve azadan Süleyman Emin Paşanın maliyeden satın almış 
olup ta bedelini tamamen tediye etmiş bulunanlar için bu meselenin mevzubahs 
olamayacağı yolundaki mütalealarma karşı daire mazbatasmdaki ekseriyet reyinde, 1771 nu
maralı kanunun 5 inci maddesi «meskene muhtaç harikzedelerin işgallerinde bulunan meskenlere ai
diyeti ciheti ne olursa olsun uhdelerinde ipka ve iskânı adi derecesindeki miktarı meccanen temlik 
edilir. Fazlası borçlanma kanununa tevfikan borçlandırılır» şeklinde mutlak bir ifade ile yazılmış 
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olmasına nazaran meskene muhtaç harikzedelerin maliyeden kiralamak veya taksitle satın almak 
suretlerinden birile dahi olsa işgallerinde bulundurduğu meskenden dolayı maddei kanuniye hük
münden müstefit olabilecekleri ve ittifak reyinde ise, meskene muhtaç harikzedelerin her hangi bir 
tarihte istihsal ettikleri bir karara müstenit bulunsun veya fuzulen olsun 1771 numaralı kanunun 
neşri tarihinde işgalleri altında bulundurdukan meskenlerden dolayı haklarında maddei kanuniye 
hükmünün tatbiki pek sarih olan manası icabatından bulunduğu ve hissei iştirak mukabili bankalara 
devredilerek bankalarca usulen kiralanmış veya satılmış emvalin tasarrufu bankalara intikal etmiş 
olmak itibarile müstecir veya müşterileri tarafından dermeyan edilecek işgal dolayısile istihkak iddi
alarının mesmu olamayacağı şeklinde dermeyan olunan mütalealara iştirak olunmakla beraber mese
lenin tefsire tahammülü hasebile Büyük Millet Mecisine arzı münasip olacağına 29 şubat 1932 tari
hinde ittifakla karar verildi. 

Şûrayı Devlet Mİ. ve Na. D. Tanzimat D. Deavi D. Mülkiye D. Aza 
Reisi Reisi Reisi Reisi Reisi 
Reşat Ali Rıza î. Hakkı Saffet A. Mithat Ali Rıza 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Asaf Talât Süleyman Emin îhsan M. Şefik Vasfi B. hasta 0. Lûtfi 

Aza Aza Aza Aza umumî kâtip 
İbrahim Süreyya Kemal Atrf Edip Kemal 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümevıi 12 - İH -1933 
Karar No. 11 
Kms No. 3/K2 

Yüksek Reisliğe 

28 mart 1932 tarih ve 1771 numaralı mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiye ve intacı hak
kındaki kanunun beşinci maddesinin tatbiki hususunda Dahiliye ve Maliye vekâletleri arasında 
baş gösteren anlaşamamazlığm halli zımnında her iki vekâletçe vaki olan müracaat üzerine Şû-
rayi devlet heyeti umumiyesinin keyfiyeti muhtacı tefsir görmesinden işbu maddenin tefsiri tale
bini havi Başvekâleti Celilenin encümenimize havale buyurulan 16 - III -1932 tarih ve 6/624 
numaral rtezkeresi Dahiliye ve Maliye vekâletleri tarafından izam olunan mümessiller huzurile 
müzakere ve tetkik olundu. 

Şûrayi devlet Tanzimat dairesinin ekseriyetle verdiği karar kanunun metninde münderiç 
işgal kelimesi mutlak olarak zikredilmiş bulunmasına binaen işgal keyfiyeti teffiz ve tahsis fuzulî 
veya Maliyeden isticar ve satın alma suretlerinden her hangi birile olursa olsun şağil olan ha
rikzedelerin kanunun bahşettiği haktan istifade edebilecekleri ve maahaza keyfiyetin Heyeti 
umumiye tarafından müzakeresi lâzım olduğu merkezindedir. 

Şûrayi mezkûr heyeti umumiyesince dairei mezkûre kararma iştirak olunmakla beraber 
meselenin tefsire tahammülü hasebile Âli meclise arzına ittifakla karar verilmiştir. Dahiliye 
vekâletinin esbabı mucibe tezkeresinde: tşgal kelimesi mutlak olarak zikrolunmasma ve kanu
nun maksudu gerek mübadele ve gerek harikzede meselelerinin kati olarak tasfiyesinden ibaret 
bulunmasına binaen (1771) numaralı kanunun tarihi neşrinde meskeni yanmış muhtaç harikzede
lerin her ne suretle olursa olsun işgalleri altında bulunan meskenlerin ellerinde bırakılması ve 
kanunun beşinci maddesi hükmüne tevfikan haklarında muamele ifası icap edeceği gösterilmiş ve 
hazır bulunan vekâleti müşarileyha mümessili ayni noktai nazan müdafaa eylemiştir. 
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tstima olunan Maliye vekaleti mümessili: kanunun metnindeki işgal kelimesinin bir akte müs

tenit olmayarak Hükümetçe yapılan tahsis ve teffiz sebebile yahut fuzulen vaki olup şagil olan 
harikzedelerin muhtaç bulunduklan görülmesinden göz yumulmuş olmak hasebile vücude gelmiş 
işgalleri kasdettiğini ve nitekim mephus kanundan sonra kabul buyurulan 2033 numaralı kanu
nun birinci maddesinde « istilâ ve harp tahribatı dolayısile hakları tanınmış olan eşhasın 1928 
senesi mayıs nihayetine kadar Hazineden taksitle satm almış oldukları irat getirmeyen arsalarla 
her nevi arazinin ve bina vergisi kanununa tevfikan tayin edilen kıymeti bin liradan dun olan 
meskenlerin bedellerinden bakiye kalan borçlan borçlanma kanununa göre tahsil edilir » denmesi 
akte müstenit olarak vaki olan işgallerin 1771 numaralı kanunun beşinci maddesinde münderiç işgal 
kelimesinin şümulü dahilinde bulunmadığını ispat eylediğini sert ve beyan eylemiştir. Encüme-
nimizce uzun uzadıya cereyan eden müzakere neticesinde: mübadele ve teffiz işlerinin kati surette 
tasfiye ve intacı hakkındaki 28 mart 1932 tarih ve 1771 numaralı kanunun mübadele ve harikze-
deler mesailinin kati olarak tasfiyesini istihdaf eden bir kanun olmasına ve meskene muhtaç 
harikzedelerin1 imkân dairesinde terfih ve iskânları maksadile tedvin edilmiş bulunmasına binaen 
Dahiliye vekâletinin noktai nazan kabul olunarak âtideki tefsir fıkrasının Heyeti celileye arzına 
karar verilmiştir. 

Dahiliye E. Reisi M. M. Kâ. 
Tekirdağ Çanakkale Burdur 

Cemil Şükrü Halil 
Aza Aza Aza 

Antalya Elâaitz Zonguldak 
Rasih Hüseyin Rifat 

Fıkrai tefsiriye 

1771 numaralı kanunun beşinci maddesinde münderiç (işgal) kelimesi mutlak olarak zikredil
miş olduğundan kanunun neşri tarihinde gerek fuzulen ve gerek teffiz Ve tahsis veya 
isticar ve satm almasuretlerile Hükümete ait mebani işgal eden meskene muhtaç harikzedeler ka
nununun hükümlerinden istifade ederler. 

Şu kadar ki: Bu harikzedelerin kanunun neşri tarihinden evvel vesikalannı Hükümete vermiş 
olmaları ve Hükümetçe de bu tarihten evvel veya sonra bu vesikaların tetkiki neticesinde harik-
zedenin meskene muhtaç ve hakkı kanuniyi haiz olduğunun kabul edilmiş bulunması şarttır. 

Kanunun neşrinden evvel Hükümetçe bankalara devredilmiş olan mebani - araya bir şahsı şalisin 
hakkı girmiş olmak itibarile - bu hükümden müstesnadır. 

Maliye encümeni mazbatası 

11-V-1933 

Yüksek Reisliğe 

Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesine dair 1771 numaralı kanunun 5 inci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâletin 16 - III -1932 tarih ve 6/624 numaralı tezkeresile merbuttan ve Dahi 
liye encümeninin bu baptaki mazbatası encümenimize havale buyurulmakla Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya Beyefendi ve Maliye vekâleti mahsus memuru hazır olduğu halde tetkik ve müzakç-

Aza Aza Azıa 
Çorum Malatya SamsuMi 

/ . Kemal Vasıf Zühtü 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 38 
Esas No. 3/152 
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Mübadele ve teffiz işlerinin katı tasfiyesi kanununun 5 inci maddesinin ilk fıkrası ( mes
kene muhtaç harikzedelerin işgallerinde bulunan meskenler aidiyeti ciheti ne olursa olsun uh
delerinde ipka ve iskânı adi derecesindeki miktarı meccanen temlik olunur ) suretinde mutlak bir 
ifade ile yazılmıştır. Tefsiri istenilen cihet (işgal) kelimesinin hudut ve şümulüdür. Keyfiyeti 
izah edebilmek için kanunun neşir ve meriyeti tarihinde tatbikatta tesadüf edilen işgal şekille
rini şu şekilde tasnif lâzımgelir: 

I - Mazbatasına müsteniden tahsis veya iskân kararile işgal edilenler, 
II - Mazbatası mevcut olduğu halde hiç bir resmî muameleye müstenit olmayarak fuzulen işgal 

edilenler, , 
III - Hükümetten bir icar mukavelesine müsteniden kiralanarak işgal edilenler, 
IV - Hükümetten peşin veya taksitle satın alınmak suretile işgal edilenler, 
V - Hususî kanunlarla bankalara devredilmiş olup harikzedeler tarafından her hangi suretle iş

gal edilenler, 
Dahiliye vekâleti kanunda mevcut (işgal) kelimesini yukarıda sayılr beş ihtimale de 

şamil addederek kanunun neşri tarihinde Devlete ait bir meskeni tahsis ve iskân suretile veya fu
zulen yahut icar veya satın alınmak suretile işgali altında bulunduran harikzedelere iskânı adi de
recesindeki 'miktarının temlik yapılması mütaleasmdadır. 

Maliye vekâleti ise icar ve satın almak gibi birakte müstenit olarak bir meskeni elinde bulun
durmanın veya kanunu mahsusla bankaya devredilmiş bir mesken de herhangi bir suretle ikamet et
menin (işgal) sayılmayacağı ve kanunun ancak tahsisen veya fuzulen Maliyeye ait bir meskeni iş
gal eden harikzedeler hakkında tatbik olunacağı fikrindedir. 

Şûrayi devlete vaki müracaatta ise tanzimat dairesi; (işgal) kelimesinin mutlak olarak zikre
dilmesinden kanunun sayılan dört ihtimale şamil olduğu ancak bankaya devredilmiş olanların iş
gal hükmüne tâbi olmadığı maamafih keyfiyetin Şûrayi devlet heyeti umumiyesinde de müzakeresi 
lâzımgeldiği mütaleasmda bulunmuştur. 

Şûrayi devlet heyeti umumiyesi; tanzimat dairesi kararına ekseriyetle iştirak etmekle beraber 
meselenin tefsire tahammülü hasebile Âli Meclise arzına ittifakla karar vermiştir. 

Dahiliye encümeni, tanzim ettiği tefsir fıkrasında gerek fuzulen, gerek teffiz ve tahsis veya 
isticar ve satın alma suretlerinde Hükümete ait mebani işgal eden meskene muhtaç harikzedelerin 
kanundan istifade edebileceklerini kabul etmiş ancak bankalara devredilmiş olan meskenleri ara
ya üçüncü bir şahsın hakkı girmiş olması itibarile bu hükümden müstesna tutmuştur. 

Encümenimiz keyfiyeti müzakere ve kanundaki ıtlak muvacehesinde Maliye vekâletinin. müdde-
aşını tetkik etti. 

2023 numaralı kanunun birinci maddesinde (istilâ ve harp tahribatı dolayısile hakları tanınmış 
olan eşhasın 1928 senesi nihayetine kadar Hazineden taksitle satın almış oldukları bina vergisi 
kanununa tevfikan tayin edilen kıymeti bin liradan dun olan meskenlerin bedellerinden bakiye 
kalan borçları, borçlanma kanununa göre tahsil edilir) denmesine nazaran hakları tanınmış eşha
sın içinde harikzedeler dahil olduğuna göre satış yapılmış meskenlerdeki işgallerin tasfiye kanunu 
haricinde kaldığı Maliye vekâletince dermeyan edilmektedir. 

Encümenimiz, 1771 numaralı kanundan sonra neşredilen 2023 numaraalı kanunda harikzedeleri 
satın aldıkları mesken borcunu ödemeğe mecbur kılan sarahati nazarı itibare alarak Maliyeden 
bir meskeni satış suretile üzerine almış harikzedenin şagil değil sahip sayılacağına maamafih 
tahsisen veya fuzulen ve isticar suretile olan işgallerin 1771 numaralı kanun hükmüne dahil ol
duğuna ve bankalara devredilmiş meskenlerin ise. hakkı gayri taallûku hasebile işgal hükmüne gi
remeyeceğine karar vermiştir. 

Şu kadar ki harikzedelerin bu hükümlerden istifadeleri; kanunun neşrinden evvel vesikala
rını mevcut talimata göre tamamlamış ve işgallerinde 1771 numaralı kanunun neşrinden evvel baş
lamış olması ile mümkün olduğuna nazaran tefsir fıkrası encümen kararına göre yeniden tanzim 
kılınmıştır. 



Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı, 

Malıiye E. Reisi Na. 
Bayazıt 
İhsan 

M. M. Kâ. 
Bay azıt İsparta 

İhsan Kemal Turan 

Aza . 
Balıkesir 
Pertev? 

Aza 
Balıkesir 

Enver 

Aza 
Manisa 
Tahir 

1771 numaralı kanunun beşinci maddesine ait tefsir fıkrası 

1771 numaralı kanunun nesri tarihinde geren fuzulen gerek teffiz ve tahsis veya isticar suretile 
Hükümete ait mebani işgal eden meskene muhtaç harikzedeler bu kanunun hükümlerinden istifade 
ederler . Ancak bu harikzedelerin kanunun neşrinden evvel mevcut emir ve talimat dahilinde ha-
rikzedelik vesikalarını tamamlatmış ve bu vesikalarda meskene muhtaç ve hakkı kanuniyi haiz ol
duklarını tesbit ettirmiş bulunmaları şarttır. 

Maliyeden peşin veya taksitle satın alma suretile işgal edilen meskenler ile kanunun neşrinden 
evvel Hükümetçe bankalara devredilmiş olan mebani bu hükümden müstesnadır, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 197 
Esas No. 3./152 

4-YI-1933 

Yüksek Reisliğe 

1771 numaralı kanuna tevfikan harikzedeler tarafından işgal edilmekte olan meskenler hakkında 
yapılacak muameleye dair Dahiliye ve Maliye vekâletleri arasında mütehaddis ihtilâfın tefsiren 
halli hakkında olup Dahiliye ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi kı
lınan Başvekâlet tezkeresi encümenimizce de tetkik ve mijtalea edildi. 

Bu bapta Maliye encümeni mazbatasında; serdolunan mütaleaya encümenimizce de iştirak edilmiş 
ve tefsir fıkrası aynen kabul edilmiştir. Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Erzurum Elâziz 
Aziz H. Tahsin 

Niğde Sivas Yozgat 
Faik. M. Remzi S. Sırn 

Gümüşane 
H. Fehmi 
îstanfbul 

Sadettin 

Aksaray 
A. Süreyya 

İsparta 
M ilker rem 

Çorum 
Mustafa 

Kayseri 
A. Hilmi 

Edirne 
Faik 

Manisa 
M. T ur aut 
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Sıra No 289 
Dilenciliğin menine dâir olan nizamnameye göre tiyatro ve 
sinema biletlerinden alınmakta olan paranın darülaceze ni
zamnamesine mugayir olup olmadığının tayini hakkında 3/328 

numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Maliye 
encümenleri mazbataları 

t. c. 
Başvekâlet 

Muamelât mtidüflüğâ N 2$*V-1Q33 
Sayı 611588 *' 

İBüyuk Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Dilenciliğin menine dair olan 1311 tarihli nizamnameye göre tiyatro ve sinema biletleri 

üzerinden alınmakta olan paranın 1332 tarihli Darülaceze nizamnamesine mugayir olup olmadığı
nın tayini hakkında Dahiliye vekilliğinden yazılan tezkere sureti sunulmuştur. 

İşin halline müsaade Duyurulmasını dilerim efendim. 
Başvekil * 

İsmet 

fcahillyĞ vekilliğinin 27 - V - İ93S tarih ve 463/42 nümarâk tezkeresi sureti 

Başvekâleti celilere 
îese'ülün ttlehihe dair olup halen tatbik edilmekte olan 16 kânunusani 311 tarihli nizam* 

nâmenin 7 inci maddesi mucibince Darülaceze varidatı tesbit edilmiş ve 16 eylül 341 tarihli 
İcra vekilleri Heyeti kararile bu nizamname hükümlerinin Darülacezesi tesis edilmiş ve edilecek 
Olan her yere teşmili kabul buyurulmuş olduğu malumu devletleridir. Bu meyanda belediyesince 
idafe edilmekte olan Darülacezenin tese'ülün meni nizamnamesi mucibince temin etmekte olduğu 
irattan tiytro ve sinama biletleri üzerinden alınmakta olan kısmın kanunsuz olduğu hakkında 
Şurayı Devlete vaki müracaat üzerine Şûrayı müşarileyhaca keyfiyet tetkik edilmiş ve 12 
nisan 332 tarihli Darülaceze nizamnamesine tevfikan irat teminine kanunî imkân ve mesağ 
olmadığına karar verilmiştir. 

Halbuki 311 tarihli tese'ülün meni nizamnamesi kanun mahiyetinde olduğundan ve bu 
nizamnamede yalnız İstanbula muhassas bir kayıt ve sarahat bulunmadığından dolayıdır ki işbu 
nizamname ahkâmının Darülacezesi tesis edilmiş ve edilecek olan hef yere teşmili 16 eylül 
34l tarihli Heyeti vekile kararile kabul ve tasvip Duyurulduğundan mezkûr nizamname hüküm* 
lerinin nazarı dikkate alınmaması suretile verilmiş olan Şûrayı Devlet kararının tetkiki takdirinde 
halen İzmir, Adana, Bursa gibi büyük şehirlerimizde mevcut ve müesses darülacezelerin kapan
ması icap edecektir. 

Keyfeyetin tefsiri zımnında Yüksek Meclise şevkine müsaadei devletlerini arz eylerim efendim. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

K. M 56 İ-Vl-1933 
Esas M 3/328 

Yüksek Reisliğe 
Dilenciliğin menine dair olan 311 tarihli nizamnameye göre tiyatro ve sinema biletleri üze

rinden alınmakta olan paranın 332 tarihli darülaceze nizamnamesine mugayir olup olmadığının 
tayini hakkında Dahiliye vekâletinden yazılan tezkere sureti Başvekâletten gönderilmekle encü
menimize havale buyurulmuştur. 

Dahiliye vekâleti mahallî idareler umum müdürü Naci Beyin huzurile yapılan müzakerede 
Hükümetin gösterdiği esbabı mucibe esas itibarile encümenimizce de muvafık görülmüş isede 
bunun tefsirinden ise yeni bir kanuna bağlanması daha muvafık görülmüş ve tanzim olunan 
kanun teklifi Yüksek Heyete takdim olunmuştur. 

Da. E. Reisi Reis vekili Aza Aza Aza Aza 
Tekirdağ Tekirdağ Zonguldak Kütahya Bursa Çorum 
Cemil M. Faik Halil Memet Emin Fikri /. Kemal 

Aza Aza Aza 
Malatya Ordu Elâziz 
Muttalip İsmail Hüseyin 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN ÎEKLİEİ 
Tese^ülün meni ile Darülaceze nizamnameleri hükümlerinin Darülaceze tesis etmiş 

ve edecek olan vilâyetlere de tatbiki hakkında kanım lâyihası 
Madde l — 16 kânunusani 311 tarihli tese'ülün menine dair nizamname ile 12 nisan 1332 

tarihli Darülaceze nizamnamesi hükümleri, Darülacezesi tesis edilmiş ve edilecek belediyelerde de 
tatbik olunur. 

Madde 2 -*- Tese'ülün meni nizamnamesinin 7 nci maddesi ve zeyli ve Darülaceze nizam
namesinin 23 üncü maddesi ile tesbit olunan gelirler Darülaceze tesis edilmiş ve edilecek 
olan vilâyetlerde mümasil müesseselerden mahalli belediyeleri namına tahsil olunur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Maliye encümeni mazbatası 

6-V1-1933 

Yüksek Reisliğe 
Dilenciliğin menine dair olan 311 tarihli nizamnameye göre tiyatro ve sinettıâ biletleri üze* 

rinden alınmakta olan paranın 332 tarihli darülaceze nizamnamesine mugayir olup olmadığının 
tayini hakkında Dahiliye vekâletinden yazılan tezkere suretinin gönderildiğine dair Başvekâletin 
28 -V- 933 tarih ve 6/1588 numaralı tezkeresile Dahiliye encümeninin bu husustaki mazbatası 

r. B. M. M. 
Maliye encümeni 

K. No, 63 
Esas No, 3/328 
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encümenimize havale oiunmakia tetkik ve müzakere olundu. 
16 kânunusani 311 tarihinde dilenciliğin yasak edilmesi hakkında bir nizamname ile mah

sus hükümler konmaktadır. 
Burada göze çarpan üç nokta vardır: 
1 - İşbu vesika nizamname adile anılıyorsada o vaktin kanun koma usulüne göre bu nizam

name hakikatte bir kanundur. Nitekim orman nizamnamesi* maadin nizamnamesi ve sonra sonra;..; 
gibi nizamnameler de kendi tatbik edildikleri sahalarda kanun hüküm ve mahiyetindedirler. Bü 
itibarla 16 kânunusani 311 tarihli nizamname kanun olduğu için ona göre hükümlerine kıymet 
Verilmek icap eder; 

2 - Bu nizamname hükümlerinin tatbiki darülaceze kurulup açılmasına bağlanmıştır* Darül
acezesi olmayan mahallerde dilenciliğin meni hakkındaki hükümler tatbik olunmayacaktır. 

Hakikat böyle iken dilenciliğin yasak edilmesi hakkındaki hükümleri ancak İstanbul şehrine 
hasru tahsis etmek bu hükümlerin içtimaî faydalarından yalnız İstanbulu istifade ettirmeğe 
varacağından böyle bir tefsirin kabul edilmemesi icap eder. 

Nizamnamenin kanun mahiyetinde olması ve hükümlerinin tatbikinin darülaceze açılmasına 
bağlanması keyfiyetinden açıkça anlaşılır ki İstanbuldan başka şehirlerde darülaceze açılarak mahsus 
hükümlerine göre aceze kabul edilmeğe başlanınca dilenciliğin yasak edilmesi hakkındaki hüküm
lerin darülacezesi bulunan şehirlerde de tatbiki caiz ve lâzımdır. Bu fikre aykırı bir tefsir ve 
anlayış için hukukî ve içtimaî bir sebep ve lüzum ve zaruret olmayup bilâkis aykırı tefsirin 
reddini icap eden içtimaî faydalar vardır. 

3 — Darülaceze açarak işletmeğe başlayan şehirler ikinci fıkrada beyan ettiğimiz esbaba 
dayanarak 16 kânunusani 311 tarihli dilenciliğin meni hakkındaki1 hükümleri tatbik edebilecek
leri gibi bu nizamnamenin yedinci maddesinde derpiş edilen varidattan da istifade ederler. 

Diğer taraftan 12 nisan 1332 tarihinde Hükümet dilenciliğin meni hakkındaki kanun ma
hiyetindeki nizamnamenin kendisine verdiği salâhiyeti kullanarak darülacezeler hakkında bir 
nizamname yapılmş, bu nizamnamede darülaceze tesisile dilenciliğin meni hakkındaki hükümleri 
tatbik edebilmek ne gibi tedabirin alınmasına bağlı olduğu bildirilmiş olduğu gibi bu nizam
namenin 23 üncü maddesinde varidatın şekil ve tesbiti ve nevileri tayin edilmiş olduğuna 
göre darülaceze açarak dilenciliğin meni hükümlerini tatbik etmek isteyen belediyeler arzı 
geçen 12 nisan 1332 tarihli nizamnamenin hükümlerini ifaya mecbur ve tayin ettiği menafi 
ve salâhiyetlerden de istifadeye kadirdirler. 

Yukarıda yazılan üç noktaya göre Encümenimiz meseleyi mütalea ile bir tefsir fıkrası 
hazırlamıştır. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 

Burdur Bayazıt İsparta İstanbul Balıkesir Manisa Balıkesir 
M. Şeref Kemal Turan Hamdi Af. Enver Tahir Pertev 

Tefsir fıkrası 
Darülacezesi teâis edilmiş ve edilecek belediyelerde 16 kânunusani 311 tarihli nizamname 

hükümleri tatbik olunun 
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Tahlisiye umum müdtWöğû^p^wffesiheşabt katisine tiafr 
yapılan mutabakat beyannamesi hakkında 3331 numaralı 
Divanı rtmim^mt riyaseti tezkeresite Tahlisiye umum mu-
dürlüğü 1930 senesi hesabı katisi hakkında I 370 numaralı 
kanun layihası ve Divaüf muhasebat mammu mazbatası 

ŝ f e wnum müdürlüğü 1030 seşaesi hesftbı katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi 
- -''̂ Üğ'JlffBPf̂ k». ĵf̂ ĝ -" '-'̂ '̂,^#*?* Ĵ3y'l|yıi'aj' muhasebat riyaseti tezkeresi 

T.C. , 
Divanı muhasebat 

UslMM 

M. m 

t -VJ -1933 

Büyük Millet MecHsî Yüksek Reisliğine 
be-Tahlisiye umum müdürlüğünün 1930 senesi hesabı katisi üzerine tanzim olunan mutabakp 

yannamesinin müteferri cetvelleri* birlikte lef fen takdim kılınmış olduğu arzolunur efendim 
Divanı muhasebat feısı 

~'~' * " *" - Beyanname 

Tahlisiye umum mMürlüğünün İktisat vekâleti celilesinden gönderilen 1930 senesi katı kesata 
muhasibin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edümiş olan idare hesabile karşüaştanlarsjk cet
velde muharrer meşruhat nazan dikkate alınmak üzere katı hesapta gösterilen rakamların İfabule 
şayan olduğunu arzeyleriz. v . 

D. M. Reisi 
Fuat 

Aza 
Basri 

Aza 
M. îhsan 

D. 1. Reisi 
Faik 

Aza 
Ziya 
Aza 

D. 2. Reisi 
Abidin 

Aza 
Refik 

Aza 
Müeyyet Emin Bifat 

D. 3. Reisi 
E. Âlim 

Aza 
Kâmil 

Aza 
Fahri 

D. 4. Reisi 
Seyfi 
Aza 

Fevzi 

A 
Ce 

Aza 
Nazmi 

Müddeiumumi 
M. Ali 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1930 senesi hesabı katisi hakkında 1/730 numaralı kanun| 
lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1336 

< I 

21 -V - 193% 
» 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1930 malî senesi hesabı katisi hakkmda Maliye vekâletiübe ha-

il 
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«ırlaaan-Ye'tcra Vekilleri Heyetince 17 - V - 1932 tarihinde Yükek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesi ve merbutu cetvellerle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başve>kil 
îsmet 

Tahlisiye umum müdürlüğünün on iki aylık (1930) maj|. senesi hesabı kati hakkındaki ka-
^ nun lâyihası izaimamefsrair' : 

idarenin (1930) malî senesi varidat bütçesinin (B) cetvelinde yazılı birinci fasla mevzu on 
iki aylık (293 500) liradan ibaret tahlisiye rüsumu varidatı muhammeneye mukabil (219 877) li
ra ve (07) kuruş fazlasile (513 377) lira ve (07) kuruş ve ikinci faslın birinci maddesine mevzu-
(6 000) liradan ibaret tahlisiye rüsumunun bankaya tevdiinden mütevellit faiz miktarı kezalik 
varidatı muhammeneye karşı (13 197) lira ve (31) kuruş fazlasile (19 İ97) lira ve (31) kuruş 
ve ikinci maddesine mevzu müteferrik hâsılat olarak muhammen (500) liraya mukabil (1 561) 
lira ve (94) kuruş fazlasile (2 061) lira ve (94) kuruş ve üçüncü maddesine mevzu tekaüdiye 
aidatı olarak kezalik muhammen (1 000) liraya karşı da (72) lira ve ,£95) kuruş noksanile 
(927) lira ve (05) kuruş ki: 1930 malî senesi zarfında tamamen tahakkuk. VB0tahsil edilmiş olan 
varidatı, umumiye; ceman (535 563) lira ve (37) kuruştan ibarettir. 

Kezalik mütenevvi masarif at olarak mezkûr seneye mütedair bütçenin (A) cetvelinde yazılı 
(273 317) liradan ibaret on iki aylık tahsisat ile bütçe kanununun dördüncü maddesi mucibince 
faslı mahsusa tahsisat vazedilen (561 336) lira ve (03) kuruşa mukabil (428 744) lira ve (87) ku
ruş sarfedilerek mütebaki (405 908) lira ve (16) kuruş tahsisat bakiyesi dahi iptal edilmiştir 
efendim. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T- B. i¥. M. 
Divanı Muhasebat encümeni • 3 - VI - 1933 

Karar No, 67 
Esas No. 1/370, 3/331 

Yüksek Reisliğe 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1930 senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti Celilenin 22 ma
yıs 1932 tarihli ve 6/1336 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası bu bapta Divanı muha
sebatça hazırlanan mutabakat beyannamesi ile birlikte müzakere ve cetveller üzerinde tetkikat ve 
tatbikat yapıldı. 

Mutabakat beyannamesine bağlı cetveller ile hesabı katî arasında bir mübayenet mevcut olma
yıp mutabakat beyannamesine bağlı varidat cetvelindeki meşruhata nazaran bütçe kanununun 4 
üncü maddesi mucibince fazlai varidatın mezkûr cetveldeki varidat meyamnda gösterildiği ve 
müdevver nakti mevcudun iraesine lüzum görülmediği anlaşılmış ve kanun lâyihasında iptal olunan 
tahsisat bakiyesi 405 908 lira 16 kuruş olarak gösterilmiş ise de mutabakat beyannamesine bağlı 
cetveldeki muhassasat ve tediyat miktarına nazaran 19 563 lira 48 kuruş tahsisat bakiyesinin iptali 
muktazi bulunmuş olduğundan kanun lâyihası mezkûr rakam tashih edilmek ve bazı ibarelerde ve 
1930 bütçesile tenazur tSmini için maddelerin tertip sıralarında değişiklikler yapılmak suretile ka-
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bul edilerek Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunmuştur 

Divanı M. Erlİelsi 
Konya > 

. Refik 
Am ı '';•" -v Aza 

Kırşehir - "••'; Kütahya 
Hâmn Ömer 

M. M. 
Burdur 
HM • 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Avni 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Çankırı 
Rifat 

Aza 
İstanbul 

Hayrullah 
Aza 

HÜKÜMETİN JTEÎâilFÎ 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1930 
. malî sünesi hesabı katı kanım lâyihası 

MADDE 1 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 
on iki aylık 1030 malî senesi umum varidatı bir 
numaralı cetvelde yazılı olduğu veçhile 
(535 563) lira ve (37) kuruştur. » 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene ma
sarifi umumiyesi merbut üç numaralı cetvelde 
gösterildiği üzere (428 744) lira ve (87) kuruş
tur. 

MADDE 3 — Merbut üç numaralı cetvelde 
muharrer bulunduğu veçhile devrei hesabiye zar
fında tediye olunan (253 753) lira ve (52) ku
ruş ile bütçe kanununun 4 üncü maddesi mucibin
ce açılan faslı mahsustan sarf ve tediye edilen 
(174 991) lira ve (35) kuruşun, muhassasatı 
umumiye yekûnu olan (834 653) lira ve (03) ku
ruştan tenzil edilerek bakiye kalan (405 908) li
ra ve (16) kuruşluk tahsisat iptal edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Bş. V. Ad. V. 
îsmet 
Da. V. Ha.V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 
' • Mî. V. Na. V. 

Esat Hilmi 
S.İM.V. G. İV. 
Dr. Refik Ali Rana 

17 - V -1932 
M. M.V. 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

tk. V. 
M. Şeref 

Zr. V. 
Muhlis 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1930 
malî senesi hesabı katı kanunu 

J lâyihası 
MADDE 1 — Tahlisiye umum müdürlüğü

nün 1930 malî senesi masarifi bitişik (A) cetve
linde gösterildiği üzere (428 744) lira 87 kuruş
tur. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün ayni se
ne varidatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği 
üzere (535 563) lira 37 kuruştur. 

MADDE 3 — 1930 senesi içinde sarf olunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelinde 
ayn bir sütunda gösterildiği üzere (19 563) lira 
(48) kuruştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına İktisat 
vekili memurdur. 
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A - CETVEUt 

Muhassasat 
Muhassasatın nevi 

Saılryat 

Sarfediltneyip 
iptal olımrn 

tahsisat 

Maaş ve tahsisat 
Ücurat 
Tahsisatı fevkalâde 
Mütekaidin, eytam ve eramil maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeleri 
Muhtelif masarif 
Reddiyat 
Mahkeme masarifi ve avukat ücuratı 
Beynelmilel can kurtaran bürosuna 
iştirak hissesi 
Geçen sene düyunu 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
1930 bütçe kanununun 4 üncü 
maddesi mucibince fazlai varidata 
rnukabil tahsisat gösterilen 

Lira 

7 164 
151,656 
8 634 

12 500 
89 463 

200 
i 2 000 

100 
600 

afi 1 000 

174 991 

K. 

35 

Lira 

6 465 
145 280 
7 328 

10 809 
«2 748 

132 
39$ 

174 

40 
60 
490 

991 

K. 
92 
90 
46 

27 
07 
30 
08 

00 
50 
00 

35 

Lira 

698 
6 375 
1 305 

ı mo 
6 714 

67 
. ı mı 

60 
539 
5Î0 

0 

K. 
08 
10 
52 

73 
93 
70 
92 

50 

44Ş 308 35 428 744 $7 18 563 48 

M. 

B - CETVELİ 

Varidatın nevi 

1445 numaralı kanun mucibince alınacak resim 
Bankalara hesabı cari suretile tevdi olunan meba-
liğin faizi 
Müteferrik hasılat 
Memurin, müstahdemin, mütekaidin, eytam ve 
eramil fnaaşatmdan tevkif olunanfaidatı tekaüdiye 

Muhammenat 
/0«IMHNOTA MI IIIMIIMt, 

Lira 

293 500 

6 000 
500 

I 000 

Tahsilat 

Lira K. 

513 377 07 

19 197 31 
2 061 94 

927 05 
Yekûn 3 0 i 000 535 563 37 



Sıra No 282 
1927 malî senesine ait Hazine hesabı umumisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3 192 
numaralı Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresilel927senesi 

son hesabı hakkında 1/534 numaralı kanun lâyihası ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

1927 malî senesine ait Hazine hesabı umumisine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/192 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

T. c. : ; ; • . , . . . . . • - „ . 
Divanı muhasebat 1 -VI -1932 

V. 23368 
H. 43 ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1927 malî senesine ait Hazine hesabı umumisine mütedair olarak divanca tanzim edilmiş olan 
umumî mutabakat beyannamesinin müteferri cetvellerile birlikte leffen takdim kılınmış olduğu 
arzolunur efendim hazretleri. 

D. M. Reisi 
• , , l . Î Fuat 

Beyanname 

Teşkilâtı esasiye ve muhasebei umumiye kanunları mucibince Maliye vekâleti tarafından Meclisi 
âliye takdim edilmiş ve bir nüshası Divanı Muhasebata gönderilmiş olan 1927 senesi Hazine 
hesabı umumisi vekâlet hesabı katüerile ve muhasiplerin Divanca tetkik ve muhakeme olunan ida
re hesaplarile karşılaştırılarak derecei mutabakati ve mübayenet sebepleri merbut cetvellerde gös
terilmiş ve hesapların tetkikinde âmiri italara müteallik olarak şayanı arz ve tenkit görülen 
mevaddm evvelce Meclisi âliye takdim kılınan üçer aylık raporlarda münderiç bulunanlarından 
maadası âtide arzedilmiştir. 

İşbu beyannameye mehaz olan yüz seksen dokuz muhasibin zamanı idare hesaplan tamamen 
tetkik ve muhakemeleri intaç edilmiş ve yalnız Hükümet konaklan yanmış olan Bolu merkezi ile 
Bozdoğan kazasının bütçe dahil ve harici muamelâtından bazılarına ait evrak kısmen ve bazı-
lanna müteallik vesaik tamamen ibraz ve tetkik edilememiştir. 

Bunlardan maada Ankara paket gümrüğünde sahte beyanname tanzimi ve suiistimal cürümlerin
den dolayı tahkikat cereyan etmiş ve mesele mahkemeye verilmiş olduğundan ibraz edilen va
ridat evrakı ihticaca şayan görülemediği gibi Gümrükler umum müdürlüğünün kontrol cetvelleri 
dahi alınamamış olduğundan mezkûr paket gümrüğüne ait varidat tahakkukatı tevsik edilememiş 
ve Divanı Muhasebata mevdu varidat cetveli muhteviyatının aynen hesaba ithali cihetine gidilmekle 
beraber bu bapta mahkemece istihsal edilecek neticenin ve tesbit olunacak diğer hususatm işan 
lüzumu Gümrükler umum müdürlüğüne yazılmıştır. 



Sarfiyat 

s a k a t a " T T İ , 1 9 2 6 *"f' Ve 7 1 3 M m a r a l 1 k a n ™ » « « " « a açüan Jortasiye kredisinden vaki 

arzedümisti E r a r k , f m u h a b e r e «««yan etmekte olduğu 1926 senesine ait beyannamede 
W k Ü ? 7 U r e t l e t a n z l m e t t M e n hesaplar ahiren Divanı Muhasebata tevdi edilmiş ve tet 
feistf.lT? t

b u l n n m u ? t a r - * * * * • kanuna istinaden mubayaa edilen fartasiyelere aTmuJmel t 

" e r i l d l l f " f ™ tartaSİye " " » t a * » * » 1927 senesi zartada 27 368 lira 81 kuruş 
S " * a n ^ T r f V 6 k â l 1 n ^ m ™ — ^ »lan mütercimin de ayrroa S 
L d e m e v ^ t a ^ S L m " a m e I a t m t e d ™ *«*>• ™ " ™ ^ihdamzn, istikam eylediği tak-

G e c e r i l r T l t Û T U n * " ' * v e "«^ i t h a I e k m e s i şayanı temenni görülmüştür. 
*J5rSıZS^^p^v"r,,,,da dabi bedeli'emanet mauyetinde b n i u n a»—*<*<* 
n,^! k ! ^ ™ m l U l i t l e r e ait hisse senedatı satın alındığı görülmekle beraber bu 
y T v â p d d t T n r ^ v ' t T m b a 2 1 Ş İ r k e t I e r i n h İSSe S e n e t l e r f * » d ° ^ L sehremanet ^ e I d T 
^ M M h t f Z d f ^ T M a % e TOkaJetİnden a U n a n 0 e V a ' t a : A n k a r a elektrik ve h t 
^^£Z£^^.'?a?™**» ^ ^ M " I i r a v e r i l m i * 0İ»P- ema»etin şirketten 
tesisotamak T u S S T - " T T Ş l r k 6 t e ° ] a n b o r ° " U e tekas m ™ m e l e s i W » 1 1 ? olmasından ve 
etmemi b ^ n m T n d a n ™ ^ ? e h r e m a n e t İ n e 7°° °°° ̂  V e r i l m * oh*> ^ k e t i » to- teşekkül 
bin ta m S S T S ? ? d ° l a y î . h l S s e 3 e n e d a t I alınmayarak Hazinenin belediyeden sekiz yüz yirmi 
Z Z Z ve diİT ^ « a h S İ U İ S İ" t a l d b a t y a P Ü m a k t a o l m a k l a b e r a b e r h e » ^ "ir netice temin 

1062 ZZ» ^ l Ş fl6re *" r e r i l e D m 6 b a 1 ^ m U k a b İ 1 « • " e t l e r i n i n ahnd.gr büdirilmistir 
nna a!t m e b a ^ . r ? 1 " " ^ e d İ l e n t e s W t i z a r a r Emisyonlar, ile gayrimübadilTer komisyonla-
Z p t n n a S , ; i *" ' f^ 1 1 1 1 1 m a h İ y e t e n d İ ğ e r e m a n a t t a n f a r f d l ° I f f i a d * halde nnZsrp 
S ^ ^ T * b U m e M İ # İ n b a " k a l a r d a k o l o n l a r namına açtaian hesab. carâe 

SSS&,^^,,T^^""ta,,,,1 haricinde ta,u-* ««— 
<=»u*ra mauye vekaletinden sorulmuş ve alınan cevapta: 

ler h L m b m a î L ı h i r İ e
h

? h a S a ** ° İ U P D e V l e t l e h İ Ç ** S U r e t l e a l â k a s I »taıadığmdan muhasip. 
m » to u m e y a " d a D İ V a m «&—1™* »»rakabesine mahal olmadığ. b i l d i ! 
Tup m u a S fa f T K T ™ * ^ W " ^ e d U İ P " " " ^ m a h İ y e t o İ b i t t - b i t «-«-
tada S t vP d. I ^ S a b a t l a İ d e s İ n e i t h a I edilmeyerek tasfiye olunacak hesabat nam. al-
^ t n ^ l T , ^ d U ğ " g Ö r U l e n 3 7 3 9 6 8 5 l l r a 6 0 k u r u ? , " k tohsilâttan ve 6 262 558 lira b a k S k î ^ 6 t C n , m e s V e n e l e r d e "e miktaniUn tesMt Ve tasfiye •*** ™ » - » ^ i d ™ 
v e r a L b ^ , L r P k e d e n ^ ^ ^ M a l İ y e ™k â I* t f a de* alman cevapta: Bu müdev-
ru h , T v e t a h ^ T " f " ^ ^ ^ ^ e d ^ Ve h a l e n Udi*M™ * 3 S 3 ^ 8 lira 21 k«-
kömisy0n ^ 2 \ ^ V ™ 8 ° ^ ^ *"» k a I r a I Ş ° l d u ^ v e a h i r e ı 1 t e ^ edilen b ^ 
« T 7 ^ m a " f e t l I e b u babyeler müfredatam tetkik ve tesbitine ve binnetice tasfiyelerine 

h i l î E 3 L T r ! f ^ ? y ? S i m n S a t l Ş m d a Ve z i k ı y m e t e ^ a n m t a k d i r i ^met inde ve istikrazı da-
rm , Z ^ l ! ^ o r d r o l a ™ n tanziminde çalrşan bazı muvazzaf memurlara harcırah ve ma^a-

mahiye trde b u L ^ T ^ ^ k Ve m a k t U b İ r Ş e M l d e t e d İ y a t I*****1 v e t e d i y a t l n ' e m a n * te^îM^Tı, \WIlto mahSUP 6dİldİğİ gÖrÜImÜŞ Ve hamrah' masarİfi zaruriye ve 
dzZZrtT ^?™. D e V İ 6 t m e m u r i a r ^ a ne gibi ahvalde, hangi tertipten ve ne nisbetler 
l w 7 n T CBgl a h k â i m m a h s u s a ** t e s b i t e d i l m i ? v e s a a t i mesai dahil ve haricin-
ZTJ1; T ^ n l a y i m e m u r i n e ^ r e t verilmemesi Meclisi Âlice müttehaz mukarrerat cüm-
^ . ^ o l m a s ı n a n a z a ran tediyatı mezkûrenin bu ahkâm ve mukarrerat ile sureti te-

mı naKKinda sepkeden işar üzerine Maliye vekâletinden alınan cevapta: Bu mebaliğin o işlerde hiz
metleri sepkeden memurlara ikramiye mahiyetinde olarak verildiği ve tediye bütçeye teallûk.et-
tırılmeyıp hizmetin teallûk ettiği hesabı cariden tesviye ve mahsup edilmiş olmasına binaen 
bütçe sarfiyatına matuf olan mezkûr kararla alâkası görülmemiş olduğu bildirilmiştir. 

http://istf.lT
http://ahnd.gr
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Varidat 

1143 numaralı şehbenderlik rüsumu kanunu; dördüncü*maddesindeki sarahat mucibince neşri 
tarihi olan 30 temmuz 1927 tarihinden muteber olmak lâzım geldiği halde kanuna merbut tarifenin 
sureti tatbikini mübeyyin talimatnamede işbu tarifenin mahallerine vusulü tarihinde eski tarifenin 
tatbikına nihayet verilerek muaddel şekle göre rüsum istifası lâzım geldiği yazılmış ve kanunla ta
limatnamesi konsolosluklara gönderilmek üzere 11 eylül 1927 tarihinde postaya verilmiş olduğun
dan mezkûr kanunun bir müddet teahhurla ve mahallerine vusul tarihlerine göre muhtelif zaman
larda mevkii meriyete konulduğu ve o zamana kadar da mülga tarifenin merî tutulduğu anlaşılmış 
ve ledelmuhabere Hariciye vekâletinden alınan cevapta: Telgrafla tebligat fazla masraf ihtiyannı 
istilzam edeceğinden tahriratla tamim edildiği ve kanunun Meclisi Âlice kabulile vekâletçe berayi 
tebliğ postaya tevdii arasında geçen iki buçuk aylık teahhurun talimatın tap ve tamibinden mün-
bais bulunduğu bildirilmiştir. 

Hazine hesabı umumisi ile muhasebei katiye kanun lâyihasında münderiç rakamların işbu be
yanname ve merbutu cetvellerdeki k-uyut ve izahat nazan itibare alınmak üzere kabule şayan ola
cağını arzeyleriz. 

Divanı M. Reisi D. 1. Reisi D. 2. Reisi D. 3. Reisi D. 4. Reisi Aza 
Fuat Faik Abidin H.Âlim S ey fi Celil 
Aza Aza Aza Aza Aza Aza 

Ziya Basri Müeyyet Kâmil Refik Fevzi 
Aza Aza Aza Müddeiumumi 

Halit 'Nasmi- M. İhsan M. Ali 

1927 senesi son hesabı hakkında 1/534 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 2 - XI -1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı : 6/365 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1927 senesi hesabı katisi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyeti
nin 1 - XI - 1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

1927 senesi Hazine hesabı umumisi 

Mukaddeme 
Hesabı katı cetvellerini dahi muhtevi olduğu halde 1927 senesi Hazine hesabı umumisini takdim 

ediyorum. i Y \M ? " ' V'~"> ~ ' . 
Eski usulü hesabiyenin sonuncusu olan işbu hesabı umuminin sureti tertip ve ihtiva eylediği mu

amelât ile şeklen diğer hesabı umumilerden farkı olmamakla beraber 1927 senesi muvazenei umumi
ye kanunile verilen muhassasat ile varidat ve masarifi umumiye hakkındaki umumî malûmatın ar
zından evvel merbut devair hesabı katileri üzerinde madde tayin edilmeksizin bazı cihetlerin müc-
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melen izahına lüzum görülmüştür. Şöyle k i : 

Mühasebei umumiye kanunu mucibinde varidatı umumiyenin muhammenat, taihakkukat ve tahsilâ-
tile bakayası makadirini mübeyyin malûmat ve varidatın muhammenat ile mukayesesi, nevi muhasip 
itibarile tahakkuka! ve tahsilatın müfredatı «4, 3, 2,» tablolarda gösterilmiştir. 

Vekaletlerce tanzim kılınıp Hazinece tetkik edilen hesabı katiler mündericatına nazaran ve 95 tablo
da izah olunacak esbaba binaen jandarma kumandanlığınca «5 438» lira 56 kuruş ve Hariciye vekâ
letince de «171» lira 41 kuruş ki ceman «5 609» lira 97 kuruş tahsisat haricinde sarfolunmuş ve diğer 
devaire ait sarfiyat muvazenei umumiye ve kavanini mahsusa ile verilmiş olan tahsisat dahilinde icra 
edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi 

Meclisi)âliye ait tahsisat: Usulen evraaıkı tahakkukiye aranılnıaksızın Meclisli âla veznesinden 
tediye ve heyeti umumiyeden musaddak Ibesabı katinin Hazineye ita eyleyeceği mühasebei umu
miye kanunu ahkâmından bulunması hasebile Meclisi âli idare heyetince tanzim ve ita edilen 
« Tablom 36, 37, 38 » hesabı Ikatî hazinenin tetkikatına tâbi' olmadığından hazine kuyuduna nazaran 
Büyük Millet Meclisi ıtediyatmdıa « 137 011 » lira 98 kuruş fazla ve Riyaseti Cumhur tediyatında 
« 11 409 » lira 72 kuruş noksan ve Divanı Muhasebat tediyatında dahi « 27 305 » lira 96 kuruş 
fazla olarak .fark görülmüştür. 

Posta ve telgraf, Nafıa, M. Müdafaa, İmalâtı H, (Harita 

Vilâyat ve ımüessesattan alınan sarfiyat müfredat hesabı katı cetvellerine nazaran 1927 mıalî se
nesi zarfında tahakkuk: •ettirilen düyundan gayri Boşta ve telgraf muhasabesince « 37 327 » lira 
86 kuruş Nafıa imuhasebesince « 106 338 » Mra 31 kuruş ve Millî Müdafaa ımuhaısebesince 
« 3739 117 » lira 92 kuruş ve İmalâtı harbiye muhasebeısinee « 30 464 » lira 14 kuruş ve Harita mu-
haısebesiince de « 10 435 » lira 39 ikuruş düyun tahakkuk ettiril'erek hesabı katiye ilâve edilmiş ve 
hazine hesabı umumisinde de bunlar nazarı itibara lalınımıştır. 

Maarif 

Şehir ve köy'yatı 'mekteplerinin sureti idaresi hakkındaki 1074 (numaralı kanuna tevfikan 813 nu
maralı kanım ile tesıbit edilen faslı mahsustan mezkûr mektepler için bittefrik sarfına mezuniyet 
verilmiş olan 1 000 000 liradan vilâyata gönderilen tediye emirlerine müsteniden vuku'bulan sarfi
yat bazı muhasiplerice salifüzzikir 1074 numaralı kanuna merbut 1 ve 2 numaralı cetveller mucibince 
maaş ye masraf tefrik edilmek ssuretile mavaddı caddesine dercedildiği ve laskerî tmuhasiplerce de 
mavat nazarı itibarla alınmayarak açılan faslı mahsusta bir kalem olarak gösterilmiş olduğundan bu 
masarifin bizzarure tevhiden keydi münasip görülmüş vekâlet ıhesabı katı cetveli de ona göre 
(tanzim edilmiştir. 

îzahnamenin bakiyei nıuhassasat kısmında dahi izah olunduğu veçhile 1927 malî senesi hazi
ranı iptidasından itibaren meri olan mühasebei umumiye kanununun 46 ncı maddesile devri meş
rut .tahsisat usulünün ilga .edilmesine mebni bu kabil devri meşrut tahsisat bakiyesi hakkında 
bir muamele yapılmamıştır. 

1926 senesile evvelki seneler zarfında bazı devaire kanunu mahsuslarla verilmiş olan tahsisatı 
munzamınla meyanmda sinini âtiyeye devri meşrut olup 1926 senesi Hazine hesabı umumisinin 
91 tablosunda 1927 senesine devir gösterilmiş olan makadir ile deyairi mezkûrenin 1927 hesa
bı katilerine dahil bulunan tahsisatı müdevvere beyninde görülen farklar berveçhi ati arzoluniTr: 

Maliye 

22 (teşrinisani 1340 tarih ve 524 numaralı kanun mucibince devri oımkıtazi Hükümet konakla-
n inşaat ve tamiratı faslı bakiyesinin (250 123) lira 96 .kuruş ve 19 şubat 1341 tarih ve 554 mı-
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maralı kanunla Ankarada telsiz istasyonu ile dahili telsiz şebekesi tesisi için sarf ma mezuniyet 

verilen tahsisat bakiyesinin de (2 637) lira 80 kuruş ki oemaıı (252 761) lira yetmiş altı kuru
şun noksan devredildiği anlaşılmakla (3,35) tabloda gösterildiği veçhile farkı mezkûr ilâve edil
mek suretile hesabı umumiye ithal edilmiştir. 

Rüsumat 

22 teşrinisani 1340 tarih ve 524 numaralı kanun mucibince devri lâzımgelen inşaat ve tamirat 
maddesi bakiyesinin (12 186) lira 16 kuruş noksan devredilmesine mebni (tablo: 5,35) farkı mez
kûr hesabı umumiye ilâve edilmiştir. , , (] 

Maarif 

22 teşrinisani 1340 tarih ve 524 numaralı «kanun mucibince devri icap eden inşaat ve tamirat 
maddesi bakiyesinin (8 863) lira 76 kuruş fazla devredildiği görülmekle (tablo: 3,35) tenzil 
edilmek suretile hesabı umumiye ithal edilmiştir. 

Nafıa 

1927 senesine devri meşrut olarak 1926 senesi hesabı katisinde dairesince devir gösterilmediği 
halde Amasra ve İnebolu limanlan inşaat tahsisatı bakiyesi namile 1927 senesi tahsisatı meyanında 
devren «132 876» lira 94 kuruşun dahil bulunduğu anlaşılmış ve meblâğı mezbure bizzaru kabul 
edilerek hesabı umumiye ilâve edilmiştir. 

Ziraat 

545 numaralı kanun ile tahsis olunup 1343 senesi nihayetine kadar devren sarfına mezuniyet 
verilen mebaliğ bakiyesinin dairesince 1926 senesi hesabı katisinde senei atiyeye devir gösterilme

diği halde 1927 senesi tahsisatı meyanında devren «520 139» lira 42 kuruşun dahil bulunduğu ve 
kezalik. • 

Millî Müdafaa 

22 teşrinisani 1340 tarih ve 524 numaralı kanun ile inşaat ve tamirat için sarfına mezuniyet veri
len ve devri meşrut bulunan 1791 lira 91 kuruş tahsisat bakiyesinin hesabi- katiye dahil edilme
diği anlaşılmakla makadiri mezkûre « Tablo: 5, 35» hesabı umumiye ilâveten dercedilmiştir. 

Kısmı miahsusunda müfredatı gösterildiği veçhile bazı müessesat tarafından teberru edilmiş olan 
ceman 18 000 lira muhasebei umumiye kanununun55 inci maddesi mucibince tahsisatı munzamma 
addile tahsisata ilâve edilmiştir. 

Mücadeled milliyeye iştirak etmeyen memurin sicillâtını tetkik etmek üzere teşekkül eden heye
t i terkip eden zevata 19 şubat 1927 tarih ve 976 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince vekâ
let bütçeleri tasarruf atından tesviye olunan ücreti huzurlar mezkûr kanuna tevfikan açılan faslı 
mahsusa tahsisat kaydedildiği gibi muhasebei umumiye kanununun 48 ve 55 inci ve 1927 senesi 
muvazenei umumiye kanununun 18 inci maddelerine tevfikan bazı devair bütçelerinde açdmış olan 
faslı mahsuslara kaydolunan tahsisatın devair ^muhassasat cetvellerinde ayrı ayrı sütunlarda ıra-' 
esi mümkün olmamaktan naşi mezkûr cetvellerde memzucen dahil bulunan tahsisat yekdiğerinden 
tefrik edilerek 5 tabloda neve göre açılmış olan sütunlarda gösterilmiştir. 
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•'."'/' T 1 — Misanı umumî 

Tablo : 1 . 

îşlbu mizan: Hazinenin mıerkez ve şuabatmda vukua gelen muamelâtı umumiyenin hulâsasıdır. 
Esas dtibarile üç kısma tefrik edilmiştir: 

Birinci kısım: Varidat ve masarifi umumiyeyi irae eden hesaplardır ki varidat kısmı haziıran 1927 
den gayei (mayıs 1928 on iki; maJs'arif kısmı haziran 1927 den gayeli eylül 1928 on altı aylık mua
melâtı kaydiye ve mahsu'biyeyi muhtevidir . 

• İkinci kısım: Varidat ve masarifi umumiyei devlete müteallik olarak cereyan eden müraselâtı 
naJktiye ve hesabatı cariye ve saire gibi Hazine muamelâtından mütehassıl harekâtı irae eden he-

( saplardır ki bunlar da on ilki aylık muamelâtı gösterir. 

Üçüncü kısım: Balâdaki kısımlarda münderiç muamelâtı maliyenin mahsubat ve münakalâtını 
ifa etmek için nâzım makamında istimal olunan hesaJbatı mütevassıtadır M işbu hesaplar dahi on 
iki aylık muamelâta münhasırdır. 

2 — Tahsilat ve tediyat 

1927 analı senesi zarfında varidatı umumiyeden ceman « 202 239 235 » lira 96 kuruş tahsilat ol
muştur. « Taiblo: 1. Hesap nuimarlası: 95 » 

Tahsilatı mezkûrenin: <;• -
L i m K . "' " ' • - • • • - • . - • -

195 207 624 74 lirası 1927 senesi bütçesine ait varidattan, 
7 031 611 22 lirası da * sinini siaıbıkadan müdevver bakaya ile 1927 senesinde sinini sabıka 

' /bütçelerine dahil varidattan tahakkuk eden mefoaliğa mahsuben vaki olan 
tahsilattan ibarettir. 

202 239 235 96 . .Yj •'•';''', < ! , i V ; ; ~ " ' ' ' 

Masarife gelince 

1927 senesi devrei hesabiyesii zarfında bütçeye dahil bulunan muhassasat/a mahsuben senei mez-
kûred'e ifa 'edilen hidemata ait olarak tahakkuk eden bilûmum maaş ve masraf tediyatı 
« 198 951 158 » lira 63 kuruşa baliğ olmuştur. 

« Halblo: 1. Hesap numarası: 96 » •"? 
Bundan başka 1927 senesi zarfında bütçedeki tahsisata müsteniden ifa edilen hidemata müteallik 

tediyesi tahakkuk eden ve fakat bazı esbap dolayısile ashabına tediye edilmemiş olan mebaliğ dahi 
vardır ki 35 tabloda alelmüfredat görüleceği üzere bunun rmıiıktarı da « 4 026 333 » lira 43 kuruşa 
baliğ olmaktadır. ' 

Salifülârz masarif yekûnuna ilâve edilirse senei mezkûre sarfında tediyesi tahakkuk eden me
baliğ. 

198 951 158 63 tediyat 
4 026 333 43 tahakkuk edip senei atiyeye devrohıtmn düyttn 

202 977 492 06 liraya balğ olur. 

ı 3 — Umum varidat 

Muhasebei umumiye kanunu mucibince bu kısımda umum varidatın muhammenat, tahakku-



- 7 -
kat ve ıtahsilâtile bakayası gösterilmek iktiza ©der. Bu mukteza (2, 3) numaralı tablolarda ifa 
edilmiştir. Şöyle ki: 

(2) numaralı ıtabloda 1927 malî senesine ait varidatın madde itibarile tahakkukat ve tahsilatı 
ve 1928 semesine devrolunıaıı bakaya miktarı ve tahsilatın bütçe muhammenatile mukayesesi da
hi (3) numaralı tablada gösterilmiştir. 

(2,4) numaralı tabloda görüleceği veçhile oıaabakaya 1927 malî senesi zarfında haliye ve sa
bıkaya ait tahakkukait yekûnu: 

Lira K. 
266 594 079 91 lirıa olup 1927 ve daha evvelki seneler tahakkuka/tından vukubul&n tahsilat 

yakûnu. 
202 239 235 96 liraya baliğ olmakla 1928 senesi iptidasına. 

64 354 843 95 lira bakaya devredilmektedir. 

.Fakat sırf 1927 malî senesi zarf nida tahakkuk eden varidat: ' 

Lira K. 
203 743 195 43 lira olup buna karşı vukubulan. 
195 207 624 74 lira tahsilat tenzil olundukta sıenei haliye tahakkuıkatıadan gayriez tahsilat. 

1928 senesine devrolunan bakayadan: 
8 535 570 69 lira 1927 senesi emvalinden ve mütebaki. 

55 819 273 26 liramın da 1926 ve daha evvelki seneler emvalinden bakaya olatnak devredil-

64 354 843 95 diği tezahür eder. 

Mezkûr tablonun tetkikinden anlaşıldığı veçhile işbu bakayamın: 

Lira K. 
14 706 136 06 lirası müsakkafat, arsalar, arazi vilâyatı selâse vergilerindeiı, 
2 949 108 05 lirası, kazanç vergileriniden, 
1 289 938 78 lirası »bedeli maktî, maktu sergilerden, 
1 272 222 86 lirası sayım vergisinden, 
1 532 814 08 lirası istihlâk vergisinden, 

42 604 624 12 lirası da varidatı sairedendir. 
64 354 843 .95 

1927 malî senesıi zarfmdalki tahakıkukat ve tahsilatla 1928 senesine müdevver bakayanın nevi 
muhasip iMbaırdle müfredatı*1« Taiblo: 4 » te iırae edilmiştir. 

4 — MuJımmenat ile tahsilatın mukayesesi 

« 3 » numaralı tabloda gösterildiği veçhile muhaımmenat ile tahsilatın mukayesesi neticesinde: 

202 239 235 96 tahsilat yekûnu • *. 
194 580 554 mUhamımenaJt yekûnu ' ' : % 

7 658 681 96 Lira tahsilattan fazla zuhur etmiştir. 

Mûhamjmenata nazaran fazla tahsil olunan « 7 658 681 » lira 96 kuruşun müfredatı 3 numaraL 
taiblo da muharrer olup yekûn itibardle tahsilatı umuımiyenAn munaımımıenattan « i% 3,7 »fazla ol
duğu anlaşılmıştır ki bu fazlanın ilga olunan vergiler bakayasjile varidatı gadreden vuku bulduğu 
tezahür eder. 
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5 — Tahsilatın muhasip itibarile müfredatı 

« 2 » numaralı tabloda varidatın fasri itibarile devrei hesabiye zarfındaki tahakkukat ve tahsi-
lâtile bakayası « 3 » numaralı tabloda bütçedeki muhammenat il'e mukayesesi ve « 4 » numaralı tab
loda dahi tahsilatın hangi muhasipler nezdiınde vaki olduğu gösterilmıiştıir. 

Mezkûr « 4 » numaralı tablonun tetkikinden anlaşılacağı veçhile 1927 senesi zarfında senei haliye 
ve sinini sabıka emvalinden mecmuu tahsilatın: 

Lira 
74 754 735 
9 526 445 
6 654 160 

60 960 975 
8 597 696 

41 745 222 
202 239 235 

K. 
35 
35 
53 
80 
40 
53 
96 

lirası vilâyet malsa'ndıklarmda 
» 
» 
» 
» 
» 

merkez muhasipliğinde 
posta ve telgrafta 
rüsumatta 
Tuz inhisarında 
müessesatı sairede vaki olmuştur. 

6 — Umum masarif 

Yeni muhasebei umumiye 'kanununun « 103 » üncü maddesi mucibince bu kısım: 
1 — Bütçe ile verilen tahsisat 
2 — Senesi zarfında ilâve olunan tahsisat 
3 — Senesi zarfında tahakkuk eden düyun 
4 — Senesi zarfında tediye olunan veya bütçe eınraınatı hesabına alınan masarif. 
5 — İstimal olunamayıp tamamen veya kısmen iptal edilen tahsisat bakiyesinin yekûnu umu

misini irae eder., 

7 — Tahsisat 

1927 malî senesi zarfında ifa olunacak umum hidematın istilzam edeceği sarfiyata esas olan 
tahsisat: 

1 — 1927 senesi bütçe (kanunile vekâletlere ita olunan tahsisattan. 
2 — Kavamini mahsusa ile Büyük Millet Meclisi, Maliye, Nafıa, Ticaret, Ziraat, Bahriye daire

lerine verilen fevkalâde tahsisattan. 
3 — Kavanini mahsusa ile vekâletlere ita olunan munzam tahsisattan. 
4 — Kavanini mahsusa ile açılan faslı mahsuslara masraf kaydolunan tahsisattan. 
5 — Sinini sabıka ib üt çel erine dahil olan tahsisata müsteniden seneleri zarfına ifa edilen hide-

mattan 1927 senesi devrei iıesabiyesi zarfında tahakkuk eden düyumata ıtediye olunup zirde sa-
yıfada gösterildiği veçhile muhtelif devairin masarif cetvellerine sinini sabıka düyunu nıamile it
hal olunan mıebaliğden. 

ö — Kavanini mahsusasına müsteniden 1927 senesine devri meşrut olan tahsisattan. 
7 — Yıeni muhasebei umumiye kanununun 55 inci maddesi mucibince teberruattan ibarettir ki 

bunların hulâsası şunlardır: 
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Lira K. 

194 454 619 1927 malî senesi muvazenei umumiye kanununun 1 inci (maddesine merbut 
(a) cetveli mucibince adi tahsisat 

5 918 600 Kavaniai mahsusa ile alman fevkalâde tahsisat 
8 115 462 Kavanini m-ahsusa ile alman munzam taJhsi&at 

10 899 580 60 Kavıanini mahsusasma tevfikan açılan faslı mahsuslara . masraf kaydedilip 
tahsisat addolunan 

47 802 1927 senesi muvazenei umumiye kanununun 18 inci maddesine tevfikan tah
sisat kaydolunan . 
Sinini sabıka düyununa tediye olunup tahsisat addedilen . 
1927 senesine devri meşrut tahsisat 
Bazı mahaller ahalisi tarafmdan teberruan verilip tahsisat itibar olunan 

Muhtelif tarihli kanunlarla imha olunan tahsisat 
1927 imalı senesinde kabili istimal tahsisat yekûnu. 

tşbu umumî tahsisatın istinat eylediği kanunlara nazaran devair itibarile müfredatı atide gös
terilmiştir, 

14 093. 149 
8 784 946 

18 000 
242 332 159 
1 261 085 

241 071 074 

50 
77 

87 

87 
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Muhtelif tarihli kanun-

Esamii Devair 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat 
Başvekâlet 
İstatistik U. M. 
Şûrayı devlet 
Diyanet işleri riyaseti 
Maliye vekâleti 
Düyunu umumiye 
Rüsumat M. U. 
Tapu ve kadastro M. U. 
Dahiliye vekâleti 
Posta ve telgraf ve telefon M. U. 
Emniyeti umumiye M. U. 
Umum Jandarm K. 
İskân M. U M. 
Hariciye vekâleti 
Matbuat M. U M. 
Sıhhiye ve M. İ. VS 
Adliye vekâleti 
Maarif » 
Nafıa » 
Ticaret » 
Limanlar idaresi 
Ziraat vekâleti 
Millî müdafaa vekâleti 
İmalâtı harbiye M. U. 
Harita M. U. 
Bahriye vekâleti 

Yekûnu umumî 

927 senesi mu-
vazenei umu
miye kanununa 
merbut (a) cet
veli mucibince 

Lira 

1 962 
313 
444 
140 
54 

234 
1 796 

27 381 
9 874 
5 010 
1 366 
5 872 
5 471 
3 953 
9 197 
2 575 
3 214 

494 
3 203 
5-195 
6 158 

25 723 
1 005 

424 
3 727 

58 096 
5 190 

745 
5 624 

194 454 

808 
034 
335 
950 
670 
424 
240 
811 
709 
344 
426 
774 
568 
633 
792 
859 
096 
068 
400 
756 
930 
043 
611 
123 
268 
743 
457 
067 
680 
619 

larla devair bütçeleri 
arasında münakalesine 

mezuniyet verilen 
Tenzil 
olunan 

Lira 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

176 929 
— 
— 
— 

370 000 
— 
— 
— 

200 000 
—' 
— 
— 

5 950 
— 
— 

1 000 
10 000 

— 
5 875 

— 
— 

5 000 
774 754 

Zammo-
lunan 
Lira 

— 
— 
— 

15 000 
— 
— 
— 

152 804 
— 
— 
— 

130 000 
— 
— 

200 000 
— 
— 
— 
— 

105 950 
— 
— 
— 

1 000 
170 000 

— 
— 
— 
— 

774 754 
Müfredatı aşağıda gösterildiği veçhile kavanini mahsusa ile imha olunan 
tahsisat olup tenzil olunan. 

Badelmünakalât 
safi muhassasat 

Lira 

1 962 808 
313 034 
444 335 
155 950 

54 670 
234 424 

1 796 240 
27 357 686 

9 874 709 
5 010 344 
1 366 426 
5 632 774 
5 471 568 
3 953 633 
9 397 792 
2 375 859 
3 214 096 

494 068 
3 203 400 
5 295 756 
6 158 930 

25 723 043 
1 004 611 

415 123 
3 897 268 

58 090 868 
5 190 457 

745 067 
5 919 680 

194 454 619 
| 1 261 085 
193 193 534 



- i l -
-Beyanı 

Lira K. 
1 900 
3 100 

17 000 
67 .000 
İ l 210 
25 000 

282 000 
315 000 
171 600 
98 500 

7 000 
10 500 
28 000 
35 000 
63 000 
28 000 
87 275 
5 000 
5 000 

Dairesi 

Başvekâlet 
istatistik 
Maliye 
Rüsumat 
Tapu 
Dahiliye 
Jandarma 
iskân 
Hariciye 
Sıhhiye 
A di iye 
Maarif 
Nafıa 
Ticaret 
Limanlar 
Ziraat 
Millî Müdafaa 
imalâtı harbiye 
Harita 

Müstenit olduğu kanunİacrın numarıasl 

1 225 
1 225 
1 210 
1 210, 
1 225, 
1 206, 
1 210 
1 224, 
1 210, 
1 224, 
1 286 
1 224 
1 210, 
1 210, 
1 224, 
1 224, 
1 261, 
1 261 
1 261 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

224, 
261 
224, 

225 
218, 
225, 

224, 
224, 
245, 
225, 
286 

İ 2253 

1 286 

1 224, 
1 286 

1 225 
1 225, 
1 261 
1 286 

; ,~. 

1 286 

1 241, 1 245 

1 286 

1 261 085 " 
. Müstenit olduğu kanunlar: 1164,1170, 1180, 1206, 1210, 1218, 1224, 

5 918 600 kavanini mahsusa ile verilip aşağıda müfredatı muharrer fevkalâde tahsisatın ba
liğ olduğu miktaa\ 

Büyük Millet Meclisi 

Beyanı •• < ~ r" : - r 

Lira K. 
45 000 31 kânunuevvel 1927 tarih ve 1188 numaralı kanunun ikinci 

maddesine merbut « 2 » nuımaıralı cetvelde gösterildiği veçhile 
bütçede yeniden açılan 17 ve 18 inci fasıllara. 

Maliye vekaleti 

1 000 000 28 mayıs 1927 tarih ve 1071 numaralı kanunun dördüncü maddesi 
mucibince İspirto ve meşru/batı küuliye inhisarı muaraiıelâtının 
tedvirine muktazi iptidaî sermaye karşılığı olarak bütçede kuşat 
olunan faslı mahsusa vazolunan taihsıisat. 

5 000 4 şubat 1928 tferih ve 1207 numaralı kanunun 4 üncü maddesi mu
cibince darbolunacak meskukât için müstahdemine verilecek mü-

' kâfatı nakdiye karşılığı olarak bütçenin 152 inci faslında yeni
den açıla,cak dördüncü mükâfatı nakdiye maddesine. 

100 000 25 şulbat 1928 tarih ve 1210 numaralı kanunun ikinci maddesine 
metfbut 2 numaralı cetvel mucibince bütçede yeniden açılan fa>-
sıllara. 

.17 600 24 mayıs 1928 tarih ve 1287 numaralı kamunun birinci maddesi 
mucibince bütçede « Malûline mükâfatı nakdiye » unvanile ye
niden açılan 162 inci fasla. 

1 122 600 • • . . : - - - : • . . . - . : . : - - * , , , , 
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fâeyanı 
Lira K. 

Nafıa vekâleti 

425 OÖÖ 25 şubat 1928 tarih ve 12İ6 numaralı kanunun iİdnei maddesine 
merbut 2 numaralı cetvel mucibince bütçede yeniden açılan 

: fasıllara; 

Tiearei vekâleti 

1 ÛÖO ÖOÖ 22 nisan 1§28 tarih ve 1225 numaralı kanunun ikinci maddesi mu
cibince bütçede « Teşviki sanayi kanununun 11 inci maddesine 
tevfikan sınaî müesseselere verilecek prim» unvanile yeniden açı
lan 689 uncu fasla, 

Ziraat vekâleti 

97 000 9 mayıs 1928 tarih ve 1241 numaralı kanunun 4 üncü maddesi mu
cibince bütçede «Senesi bütçesinde karşılığı olmayan lâzimüttediye 
düyun » namile yeniden açılan 691 inci fasla. 

Bahriye vekâleti 

3 029 000 1341 senei maliyesinden itibaren beş sene zarfında ve her sene 
müsavi miktarda sarf olunmak üzere tahsis olunan ,15 145 000 lira 
tahsisatı fevkalâdeden tefrik edilen 

5 918 600 

115 462 Kavanini mahsusa ile ita kılman aşağıda müfredatı muharrer tahsisatı munzam-
manın baliğ olduğu miktar. 

Büyük Millet Meclisi 

185 200 31 kânunuevvel 1927 tarih ve 1188 numaralı kanUn mucibince. 
213 340 25 şubat 1928 tarih ve 1210 numaralı kanunun birinci maddesine 

merbut 1 numaralı cetvel mucibince.. 
25 000 22 nisan 1928 tarih ve 1224 numaralı kanunun birinci maddesine 

merbut 1 numaralı cetvel mucibince. 
41 050 9 mayıs 1928 tj.rih ve 1241 numaralı kanunun birinci maddesine 

merbut 1 numaralı cetvel mucibince» 
850 ,.21 mayıs İ928 tarih ve, 1261 numaralı kanunun birinci maddesine 

merbut 1 numaralı cetvel mucibince. 

465 440 . ' . , > ( . ? • * :,; ., ._.;. ' . '" ' '*!""' ' " 

ftiyâşeti Cumhur 

1 250 21 mayıs 1928 tarih ve 1261 numaralı kanunun birinci maddesine 
merbut 1 numaralı cetvel mucibince. 

Başvekâlet 

5 000 22 nisan 1928 tarih ve 1225 numaralı kanunun birinci maddesi 
mucibince 68 inci fasla ilâve olunan. 



Beyanı 
Lira K. 

Maliye vekâleti 

6 120 19 haziran 1927 tarih ve 1106 numaralı kanunun birinci maddesi 
mucibince 157 inci maaşatı zatiye faslının İ inci hidematı vatani
ye, maddesine 4080 ve ayni faslın 3 üncü tahsisatı fevkalâde mad* 
desine 2040 lira ilâve olunmuştur. 

222 000 8 kânunuevvel 1927 tarih ve 1179 numaralı kanun mucibince m u t 
telif fasıl ve mevadda ilâve olunan. 

820 4 şubat 1928 tarih ve 1206 numaralı kanunun birinci maddesi 
mucibince 157 inci maaşatı zatiye faslının birinci hidematı Vata» 
niye maddesine ilâve olunan. 

470 000 4 şubat 1928 tarih ve 1207 numaralı kanunun 3. üncü mad
desi mucibince daırboİuuacak meskukât için 152 nci faslın bi
rinci maddesine ilâve olunıan. 
25 şubat 1928 tarih ve 1210 numaralı kanunun 1 inci maddesi 
mucibince. 
22 nis-an 1928 tarih ve 1224 numaralı kanunun birinci maddesine 
merbut 1 numaralı cetvel mucibince. 
9 mayıs 1928 tarih ve 1241 numaralı kanunun birinci maddesine 
merbut 1 numaralı cetvel mucibince. 
21 mayıs 1928 tarih ve 1261 numaralı ıkanunun birinci maddesine 
merbut 1 numaralı cetvel mucibince. 
24 mayıs 1928 târih ve 1286 numaralı kanunun birinci maddesine 
merbut 1 numaralı cetvel mucibince. 

Dahiliye vikâleti 
180 000 22 nisan 1928 tarih ve 1224 numaralı kanunun birinci maddesine 

merbut 1 numaralı cetvel mucibince. 

ÜMüm jandarma kumandanlığı. 
1 278 000 8 kânunuevvel 1927 (tarih ve 1179 ınumâralı kanuna merbut cet* 

Yelde muharrer fusul ve mevadda ilâve, olunan. 

Harieiyâ vekâleti 
65 ÖOÖ İ nisıan İ928 tarih ve 1218 numaralı kanun mucibince 428 inci 

tahdidi hudut komisyonları faslına ilâve olunan. 
20 000 22 nisan 1928 tarih ve 1224 numaralı kanunun birinci maddesine 

merbut 1 numaralı cetvel mucibince» 
30 000 9 mayıs 1928 tarih ve 1241 numaralı kanunun birinci maddesine 

merbut 1 numaralı cetvel mucibince. 
26 600 12 mayıs 1928 tarih ve 1245 numaralı kanunun birinci maddesine 

merbut 1 numaralı cetvel mucibince. 

50 000 

115 

80.8 

76 

91 

500 

250 

210 

675 

1 840 575 

141 600 
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Beyanı i 
Lira, K. 

Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâleti 

80 000 24 mayıs 1928 tarih ve 1286 'numaralı .kanunun dördüncü mad
desine merbut 2 tııımaralı cetvel mucibince. 

92 097 24 mayıs 1928 tarih ve 1286 numaralı kanunun ikinci maddesi 
mucibince Hükümet 'kinini namilıe taçılan faslı mahsusa ilâve 
ölüna-n. 

İ72 097 

Maarif vekâleti 

500 22 nisan 1928 tarih ve 1224 numaralı kanunun birinci maddesine 
merbut 1 numaralı cetvel mucibince. 

Nafıa vekâleti 

4 000 000 9 mayıs 1928 tarih ve 1241 numaralı kanunun birinci maddesine 
merbut 1 numaralı cetvel mucibince* 

Ticaret vekâleti 

15 000 28 mayıs 1928 tarih ve 1345 numaralı kanunun birinci maddesi 
mucibince 638 inci faslın üçüncü maadin mektebi tesisat ve in
şaatı maddesine ilâve olunan. 

Ziraat vekâleti 

16 000 9 mayıs 1928 tarih ve 1241 numaralı kanunun dördüncü mad
desi mucibince bütçede « senesi bütçesinde karşılığı olmayan 
lâzimüttediye düyun » namile açılan 691 inci fasla vazolunan. 

16 000 

8 115 462 Yekûn « tahsisatı munzamma ». 

Lira K; 

10 899 580 60 Kavanini mahsusa ile kuşat olunan faslı mahsuslara zirde gösterilen devairce 
masraf kaydedilip tahsisatı munzamma addolunan mebaliğin baliğ olduğu mik
tar. 
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Muhasebei umu
miye kanununun 
48 inci maddesi 

mucibince 
Lira 

896 354 
388 722 
903 821 

20 424 
166 557 

K. 

67 
33 
33 
59 
26 

Kanunu mahsus
ları mucibince 

Lira K. 

00 
00 
00 
00 
00 

Dairesi 
Maliye, aidatı, beyiye 
Aidat ve ikramiye 
Reddiyat 
Masarifi muhakeme 

olup 927 muvazenei 
umumiye kanununun 
15 inci maddesi mu
cibince. 

Muhassasat fevkinde yeniden tahsisten dolayı 

86 396 99 00 

751 956 36 
20 874 96 

2 914 132 74 
1 894 80 

3 423 43 

1 859 30 

81 309 16 

1 540 32 

tahakkuk edecek mütekaidin ve eytamı eramil 
maaşatı olup 927 Muvazenei umumiye kanu
nunun 16 ncı maddesi mucibince. 
Devlete ait irat getiren emlâk ve arazı vergisi 
olup 927 muvazenei umumiye kanununun 17 
nci maddesi mucibince. 

Mülkiye Eytam ve eramilin on senelik maaşatı olup 
ilmiye g25 Muyazenei umumiye kanununun 41 inci 

askeriye maddesi mucibince. 
Yurtluk, ocaklık mukabili olarak verilen emlâk 

ve arazi bedeli olup 925 senesi Muvazenei 
umumiye kanununun 45 inci maddesi muci
bince. 
Emlâki mazbuta mukabili olarak verilen em
lâk ve arazi bedeli olup 1925 Muvazenei umu
miye kanununun 45 inci maddesi mucibince 
Teşvik ve muavenet maksadile gümrük res
minden icra olunan tenzilât ve muafiyatı olup 
340 senesi Muvazenei umumiye kanununun 38 
inci maddesi mucibince 
Mualecatı ziraiye masrafı olup 22 şubat 926 
tarih ve 752 numaralı kanun mucibince. 
Kereste bedeli olup 31 teşrinievvel 1337 
tarih ve 161 numaralı kanun mucibince. 
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Muhasebei umu
miye kanununun 
48 inci maddesi 

mucibince 
Lira K. 

Kanunu mahsus
ları mucibince 
_ yrçL_ K ^ 

2 048 70 

24 78 

3 85 

2 462 277 17 3 779 068 40 

1 890 319 12 

189 988 64 

19 494 82 
757 00 

2 100 559 58 

1 475 071 24 

16 460 

1" 000 000 

66 144 21 

2 557 675 45 

Dairesi 
Kaçak ikramiyesi olup 1925 muvazenei umumiye 
kanununun 50 inci maddesi mucibince 
Rovelver inhisarı ücreti beyiyesi olup 341 muvaze
nei umumiye kanununun 57 nci maddesi mucibince 
mefsuh reji şirketinden hükümete intikal eden em
vali gayrimenkuleye ait olup 341 senesi muvaze
nei umumiye kanununun 15 inci maddesi mucibince 

Düyunu umumiye 
Hükümeti sakıta düyunu olup mahsubu umumî ka
nunu mucibince. 
Tekâlifi milliye düyunu olup 21 nisan 927 tarih 
ve 1012 numaralı kanun mucibince 

Iskonto 
İstikrazı dahilî "II,, 

"II„ Mahsubu umumî kanununa müzeyyel 726 nu
maralı kanunun 4 ve 5 inci maddeleri mucibince 

Maarif 
Muallim "mekteplerine muavenet olmak üzere idarei 
hususiyelere tediye edilen % 10 1ar olup 20 mayıs 
926 tarih ve 843 numaralı kanun mucibince: 
«926» senesine müdevver 835 166 lira 72 kuruş 
devri meşrut tahakkukat tablosuna dahildir. 
Mektep kitaplarının tabı için mevzu sermayei müte-
davileden kalan kâr olup 14 teşrinievel 927 tarih 
ve 1175 numaralı kanun mucibince 
Şehir ve köy yatı mekteplerinin sureti idaresi hak
kındaki 1074 numaralı kanun mucibince 
Pansiyonlar masarifi faslına tahsisat kaydolunan 
mebaliğ olup 1023 numaralı kanun mucibince 

2.462 277 17 8 447 303 43 Yekûn « Faslı mahsu » 
1927 senesi muvazenei umumiye kanununun 18 inci maddesi mucibince tahsisat addolunan 

47 802 

14 093 149 50 

47 802 
Ticaret 

Şirket ve müteahhitlerden teftiş mukabili alınan 
mebaliğ olup bütçedeki tertiplerine tahsisat olarak 
ilâve ve tesviye olunan 
Numaralı vekil hesabı katı cetvellerinin zirlerinde 
görüleceği veçhile muhasebei umumiye kanunu mu
cibince taallûk ettiği bütçelerde bakiyei tahsisata 
istinaden sinini sabıka düyunu olarak zirde gösteri
len devairce sarf olunan mebaliğin baliğ olduğu 
miktar 
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Beyanı 
Lira 

24 *390 
102 

0 
3 535 

0 
0 

33 797 
686 383 

1 111 770 
78 188 
49 240 

158 912 
334 934 
' 7 0 565 
545 759 

1 114 872 
20 723 

0 
92 944 

140 780 
81 325 

464 729 
367 977 

7 576 
301 215 

7 837 995 
339 578 

45 004 
180 845 

14 093 149 

K. 
07 
30 

68 

90 
05 

80 
24 
40 
47 
43 
08 
77 
26 

73 
95 
52 
39 
81i 
61 
79 
37 
44 

45 
50 

Büyük Millet "meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat 
Başvekâlet 
İstatistik 
Şûrayı Devlet 
Diyanet 
Maliye 
Düyunu umumiye 
Rüsumat 
Tapu 
Dahiliye 
Posta telgraf ve telefon 
Emniyeti umumiye 
Umum jandarma 
İskân 
Hariciye 
Matbuat 
Sıhhiye ve muaveneti İçtimaiye 
Adliye 
Maarif 
Nafıa 

"Ticaret 
Limanlar 
Ziraat 
Millî Müdafaa 
İmalâtı harbiye 
Harita 
Bahriye 
Yekûn _« Sinini sabıka » 

8 784 946 77 1926 senei maliyesi^bütçeleri tahsisatında zirde esamisi muharrer devairce 
sarfedilen miktardan bakiye kalıp 1927 senesine devri meşrut tahsisatın 

•'İ. baliğ olduğu miktar. 

Beyanı 
Maliye 

454 770 53 Hükümet konakları tamirat ve tevşiat ve inşaatı 
için tahsis olunan mebaliğ bakiyesi olup 22 
teşrinisani 1340 tarih ve 525 numaralı kanun 
mucibince 

108 147 43 Ankarada büyük bir telsiz istasyonu ile.mem-
562 917 96 lekette dahilî bir telsiz şebeke tesisi için üç sene 

zarfında sarfedilmek üzere 2 250 000 liralık 
taahhüdat icrasına Dahiliye vekâletinin mezun 
bulunduğu ve seneleri zarfında sarfolunmayan 
kısımların senei atiyeye devren sarfolunabileceği 



Beyanı 
Lira K. 

19 şubat 341 tarih ve 554 numaralı kanunda 
gösterilmiştir. 

Posta ve telgraf 
15 668 01 İnşaat masarifi olarak tahsis olunan mebaliğ 

bakiyesi olup 22 teşrini sani 340 tarih ve 524 
numaralı kanun mucibince 

252 375 93 Ankarada büyük bir telsiz istasyonile memle-
268 043 94 kette dahilî bir telsiz şebekesi tesisi hakkındaki 

19 şubat 341 tarih ve 554 numaralı kanun 
mucibince 

Maarif 
835 166 72 Maarif vekâleti masraf bütçesine her sene tahsisat 

kaydolunan mebaliğden senesi zarfında sarfolun-
mayan kısmını ertesi senelere devir ve beşinci 
sene nihayetinde sarfedilmiyen miktarın yedinci 
sene nihayetine kadar sarfolunacağı muallim 
mekteplerine muavenet hakkındaki kanuna mü-
zeyyel 20 mayıs 926 tarih ve 843 numaralı 
kanunun ikinci maddesinde gösterilmiştir. 

60 315 79 İnşaat masarifi olarak tahsis olunan mebaliğ baki
yesi olup 22 teşrinisani 340 tarih ve 524 nu
maralı kanun mucibince. 

H 
Millî Müdafaa 

<M İnşaat maarifi olarak tahsis olunan mebaliğ 
bakiyesi olup 22 teşrinisani 340 tarih ve 524 
numaralı kanun mucibince. 

Ziraat 
42 Ziraat vekâletine merbut müessesat inşaatı için 

tahsis olunan mebaliğ bakiyesi olup 545 numa
ralı kanun mucibince. 

Bahriye 
5 313 762 98 1341 senei maliyesinden itibaren beş sene zar-

~~ fında ve her sene müsavi miktarda sarfolunmak 
üzere tahsis olunan 15 145 000 lira tahsisatı 
fevkalâdeden senesi içinde sarfolunamıyan kıs
mının ertesi senelere devren istimali 5 nisan 341 
tarih ve 599 numaralı kanun iktizasındandır. 

Rüsumat 
1 098 950 11 • İnşaat masarifi olarak tahsis olanan mebaliğ 

. . ~ bakiyesi olup 22 teşrinisani 340 tarih ve 524 
numaralı kanun mucibince. 

Nafıa 
123 857 94 Amasra ve İnebolu limanları inşaat masarifi 

olarak tahsis olunan mebaliğ bakiyesi. 
8 784 946 77 Yekûn cc devri meşrut tahsisatı » 

895 

1 

520 

482 

791 

139 



Ura K. 
18 000 Zirde müfredatı gösterildiği veçhile muhasebei umumiye kanununun 

55. inci maddesi mucibince tahsisatı munzamma addolunan mebaliğin 
baliğ olduğu miktar. 

Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye 

İstanbul idarei hususiyesinden teberru edilen 
Şehremanetinden a » 
Hilâliahmerden » » 

5 000 
9 000 
1 000 

15 000 

Istan 

Mülî Müdafaa 
* 

3 000 Aksaray Muhasebei hususiyesinden teberru edilen 
18 000 Yekûnu teberruat 

241071074 87 Mecmuu tahsisat 

• ' • ' • . . - . . • 8 — Tediyat • H 

1927 inalı senesi zarfında tahsisatı umumiyeden vaki olan ted'iyat yekûnu 198 951 158 lira &3, 
kuruşa baliğ olmuştur. 

İşbu tediyatın devair üzerine miktarı 35 tabloda ve tahsisatın da daire, fasıl ve madde itibarile 
müfredatı ve herbirinden tahakkuk eden ve tediye edilen masarif ile tahakkıukatıa nisbetle deyrei 
hesaJbiye gayesinde . gayriezs&rf kalan düyun ve tahsisat ve tediyatın mukayesesi! e beher madde
den iımha olunacak bafciyeı mubassasat dahi 64 - 36 tablolarda irae olunmuştur. 

Tahsisat (bahsinde izah olunan « 241 071 074 » lira 87 kuruş tahsisatı umuımiyeden 5 tabloda 
devair üzerine, icmalen ve «64 - 36 » tablolarda dahi devair namına fasıl ve madde itibardle alel-
müfredat irae olunduğu üzere tahakkuk eden masarif: 

Lira K. . . ' ,""; " ,' " . ' , ' " ' ' : -\. 

202 977 492 06 lira olup bunların üzerinden ' 

Lira K. . . . 

192 979 040 53 lira nakten ve 
5 972 118 10 lira muhasebei umuımiye kanunu mucibince ıbütçe 

' emanatı hesabinıa nakil suretile ki ceman 
I : 198 951158 63 lira tahakkukatına masraf kaydedilmiş olup şu hesa

ba nazaran 

| 198 951 158 63 lira da devrei hesabiye zarfında tahaıkkuk eden masariften gayrieztediyei 
4 026 333 43 deyin olarak bakiye kalmıştır. 

îşbu masarifi umumiyettin nevi muhasip itibarile (müfredatı « 93 - 65 » cetvellerde •gösteril
miştir. 

g — Salttyei muhassasat ve tahsisat haricinde sarfiyat 

«124 - 96 » tablolarda madde itibarile alelmüfredat ve 94 tabloda daire itibarile iematen görüle-
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ceği veçhile devairin ıgaıyrieztesviye 1927 senesine ait baıkuyeii muhassasatı: 

Lira E. . • ; '* - " 

42 125 526 21 liradan .ibaret bulunmuştur. 
Kavanini mahsusası mucibince devri meşrut tahsisattan gayriezsarf bakiye 
kalan mi'ktatr her »ene tahsisatı umumiye bakiyesinden bittefrik ertesi sene
ye devrolunımakta idi ise de 1927 senesi haziranı iptidasından itibaren meri 
lOİıan yeni muhasebei umumiye kanununun 46 ncı maddesile devri meşrut 
tahsisat usulünün ilga olunmasına binaen mezkûr nıuhassasat bakiyesinin 
tamamen imhası tabiî bulunmuştur. 

Muvazenei umumiye .kanununa merbut tahsisat •cetvelleri madde itibarile mürettep olduğu ci
hetle 64 - 36 numaralı devair ıhesaibı katı cetvelleri dahi madde itibarile tertip olunmuştur. Her bir 
maddenin ihtiva eylediği tahsisat üzerinde vukubulân tediyat ile baıkayei muıhassasat dahi madde 
itibarile gösterilip 35 taibloda o*na göre tanzim edilmiştir. 

Ancajk devairin 64 - 36 tablolarda madde itibarile gösterilen bakıyed tahsisatı her maddenin tah-
sisatile tediyatına nazaran irae olunmuştur. Şu kadar ki muvazene kanununa merbut cetvellerde 
haizi 'kanuniyet olan en küçük kısım fasıl olup 'bir fasıl dahilinde maddeler arasındaki tecavüz
ler deyairi müteallikasınca idarî mahiyette ikalaeağı cihetle katî hesap kanununda gerek bu teca
vüzlerin ve gerek baıkıyei mııhassasatın fasıl itibarile nazarı dikkate alınması icap edip şu halde: 

Bazı devairce tahsisat haricinde vukulbulan sarfiyatın fasıl itibarile tahsisat bakiyesini tecavüz 
etmediği görülmektedir. 

124 - 96 tablolarda,, 64 - 36 numaralı hesaibı katı cetvellerinde görünen düyunu mütehakkıka ile 
fazla sarfiyat gösterilmeyerek bafeıyei muhassasatın fasıl itibarile netayici safiyesi çrkarılmış ve 
bu netice 94 tabloda icmal edilmiştir. 

Balâda bakıyei muhassaısıat olarak gösterilen: 

Lira K. 

42 125 526 21 liradan 95 tabloda irae olunduğu veçhile tahsisat harici sarfiyat yekûnu alan 
. | 5 609 97 lira tenzil edildikte: 

42 119 916 24 liranın 1927 senesi muvazenei umumiye kaınunile sarf ve istimaline mezu
niyet verilmiş olan muhassasatı umumiyeden gayriezistimal bakiye kaldığı 
tebeyyün ederek « » inci sayıfadaki hesabı katî kanun lâyihasile lüzumu 
imhası aırzolunnıuştur. , , 
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Dvanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 29 - V - 1933 

Karar No. 53 
Esas No. 1/534, 3/192 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâleti Celilenin 2 - XI - 1931 tarihli ve 6/365 numaralı tezkeresile teklif olunan 1927 malî 
senesi hesabı katî kanun lâyihası ve Divanı muhasebat riyasetinden gönderilen mutabakat beyan
namesi encümenimize havale olunmakla kanunun tarif ettiği şekilde tanzim edilmiş olduğu anla
şılan Hazine hesabı umumisile mutabakat beyannamesi ve merbutu cetveller encümenimize davet 
olunan Maliye vekili Abdülhalik, Gümrük ve inhisarlar vekili Rana, Divanı muhasebat reisi Fuat, 
Maliye müsteşarı Ali Rıza, Muhasebei umumiye müdürü Faik, Emlâki milliye müdürü Rüştü 
Beyefendilerden kendilerine taallûk eden cihetler hakkında izahat alındıktan sonra ayrı ayrı tet
kik ve müzakere edildi. 

Muhassasat 

1927 senesi bütçesile 194, 454, 619 liralık muhassasat verilmiş ve bilâhare muhtelif kanunlarla 
1 261 085 liralığı imha edilmiş olup Hazine hesabı umumisi ve mutabakat beyannamesi münderi-
catı da bu miktara mutabıktır. 

Tahsisatı munzamma ve fevkalâdelerle hususî kanunlar mucibince tediye miktarları tahsisat 
addedilen mebaliğ miktarı 24 961 526 lira 94 kuruşa baliğ olduğu halde Hazine hesabı umumisi
nin bu nevi tahsisat 37 917 lira 66 kuruş fazlasile 24 999 444 lira 60 kuruş gösterilmiştir. 

Yapılan tetkikat neticesinde Hazine hesabı umumisinde bu mahiyetteki muhassasattan düyunu 
umumiye idaresine ait 2 152 lira 46 kuruşun noksan ve Maliyeye ait 608 lira 14 kuruş ile Maa 

* rif idaresine ait olup irat kaydına göre muhassasata ilâve edilmesi lâzımgelen 39 461 lira 98 kuruş 
ki: Ceman 40 070 lira 12 kuruş fazla olduğu ve mutabakat beyannamesine merbut cetvellerde 
bu cihetin nazarı dikkate alındığı anlaşılmakla encümenimizce de bu cetvellerdeki erkam ay
nen kabul edilmiştir. 

Devri meşrut tahsisat miktrı Divanı muhasebatça tanzim kılınan cetvellerde gösterildiği veç
hile 9 432 871 lira 33 kuruş olduğu halde Hazine hesabı umumisinde yekûn itibarile 905 800 lira 
63 kuruş noksanile 8 527 070 lira 70 kuruş olarak gösterilmiştir. 

İcra edilen tetkikat neticesinde bu farktan 157 063 lira 39 kuruşu Maliye ve 71 439 lira 59 
kuruşu Rüsumat, 41 064 lira 76 kuruşu Posta telgraf, 552 853 lira 84 kuruşu Nafıa, 150 205 
lira 6 kuruşu Millî müdafaa dairelerine ait olmak üzere ceman 972 626 lira 64 kuruşun Hazine 
hesabı umumisinde noksan ve Nafıa vekâletinde 66 826 lira 1 kuruşun fazla gösterilmesinden ileri 

- geldiği anlaşılarak encümenimizce muvafık görülen mutabakat beyannamesinde yazılı miktarlar esas 
ittihaz olunmuştur. 

Tediye miktarları aynen muhassasat ad ve itibar edilmekte olan sinini sabıka düyunu müfre
datı ve esbabı mutabakat beyannamesine merbut ve daireler üzerine mürettep cetveller zirinde 
bertafsil gösterildiği veçhile 14 077 172 lira 53 kuruş olduğu halde Hazine hesabı umumisinde bu 
miktar 15 976 lira 97 kuruş fazlasile 14 093 149 lira 50 kuruş görünmektedir. Sebebinin de muha-
sipliklerce dairelerine gönderilen cetvellerde işbu tediyatm fazla veya noksan gösterilmesinden ve 
Divanı muhasebatça idare hesaplarının tetkik ve muhakemesi neticesinde tashihan ifasına lüzum 
gösterilen zam ve tenzil muamelelerinin hesabı katinin tanzimine başlanmış olması hasebile Maliye 

•i. ve diğer dairelerce icra edilememiş olmasından ileri geldiği ve Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur, 
, Divanı muhasebat dairelerine ait farkın da Hazinece Meclisi Âli veznesine vukubulan tediyattan 

bir kısmının sinini sabıka düyunu olarak kayit ve mukabilinin muhassasata ilâve edilmiş ve hal
buki: Mutabakat beyannamesinde Meclisi Âli muhasebesinden alman cetvelin esas ittihaz kılınmış 
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olmasından mütevellit olduğu anlaşılmış ve beyannamede yazılı olan rakam kabul edilmiştir. 
, Yukarıda arzolunan sebeplerden dolayı muhassasat mecmuu da Divanı muhasebat mutabakat 
beyannamesinde gösterildiği veçhile 241 665 104 lira 80 kuruş olarak tesbit ve merbut cetveller 
ona göre tanzim kılınmıştır. 

'• • i Tediyat 

Mutabakat beyannamesine merbut cetvellere nazaran tediyatın yekûnu 199 124 475 lira 96 
kuruş olduğu halde Hazine hesabı umumisinde 173 317 lira 33 kuruş noksanile 198 951 158 li
ra 63 kuruş olarak yazılıdır. 

Beyannameye merbut cetvellerde görülen tediyat miktarı muhasip hesaplan üzerinde evrakı 
müsbiteye istinaden Divanı muhasebatça yapılan tetkikat ve muhakemat neticesinde tesbit edil
miş olduğu gibi görülen mübayenetler hakkında encümenimizce icra edilen tetkikat neticesinde 
de beyannameye merbut cetvellerde murakkam tediyat miktarının sıhhatine kanaat hâsıl edilmiş 
olduğundan tediyat miktarı beyannamede olduğu gibi kabul ve merbut cetveller bu suretle tan
zim edilmiştir. 

Varidat 

Tahakkukat - Mutabakat beyannamesine merbut cetvelde 205 032 168 lira 60 kuruşu haliye, 
63 159 103 lira 48 kuruşu sabıka olmak üzere ceman 268 191 272 lira 8 kuruş olduğu halde Ha
zine hesabı umumisinde 203 743 195 lira 43 kuruşu haliye ve 62 850 884 lira 48 kuruşu sabıka 
olmak üzere 1 597 192 lira 17 kuruş noksanile 266 594 079 lira 91 kuruş olarak yazılı bulunmak
tadır. 

Tahsilat - Mutabakat beyannamesine merbut cetvelde 196 534 188 lira 62 kuruşu haliye ve 
7 030 750 lira 94 kuruşu sabıka olmak üzere ceman 203 564 939 lira 56 kuruş olduğu halde Ha
zine hesabı umumisinde 195 207 624 lira 74 kuruşu haliye ve 7 031 611 lira 22 kuruşu sabıka olmak 
üzere 1 325 703 lira 60 kuruş noksanile 202 239 235 lira 96 kuruş olarak yazılıdır. 

Bu farkların beyannameye merbut cetvel ızirinde müfredat ve esbabı izah edilmiş olduğu veçhile 
muhasipliklerce Maliyeye gönderilen cetvellere bir kısım varidatın ithal edilmemiş olmasından ve 
Maliyece yapılan tashihlerin Divanı Muhasebatça kabule şayan görülmemesinden ve varidat hesap
larına müteallik mebaliğin muamelâtı naktiyeye ve muamelâtı naktiye hesaplarını alâkadar eden 
mebaliğin varidat hesaplarına geçirilmesinden ve tesbia edilen mübayenetler münasebetile Divan
ca teklif olunan zam ve tenzil muamelelerinin hesabı katinin tanzimine başlanmış olması hase-
bile Hazinece yapılamamış olmasından ileri geldiği anlaşılmış ve tediyat münasebetile arzolunan 
esbaba binaen encümenimizce beyannameye merbut cetvellerin esas ittihazı lâzimeden görül
müştür. 

Bu mephaslerde yapılan tetkikat ikmal edildikten sonra yukarıda arzolunan hususat nazarı iti-
bare alınmak suretile Hükümetçe teklif olunan kanun lâyihasının tetkik ve müzakeresine geçile
rek aşağıdaki esaslar kabul edildi: 

A - Hükümetçe teklif olunan kanun lâyihasının birinci maddesi umum sarfiyat ve varidatı ih
tiva etmekte olduğundan bu madde bütçe kanunlarile tenazuru temin maksadile ikiye tefrik edi
lerek birinci maddede umum masarif ve ikinci maddede umum varidat gösterilmiş ve gerek masa
rif, gerek varidat olarak yukarıda da arzolunduğu veçhile Divanı Muhasebatça tesbit olunan mik
tarlar kabul edilmiştir. 

B - Kanun lâyihasında hususî kanunları mucibince devri meşrut tahsisattan sarfedilemeyip âti 
seneye devri lâzımgelen mebaliğ gösterilmemiş olduğundan devri meşrut tahsisat miktarını tesbit 
etmek üzere üçüncü madde encümenimizce yeniden vazedilmiştir. 

C - Kanun lâyihasının ikinci maddesi tahsisattan sarfedilemeyen miktardan âti seneye devri 
icap eden mebaliğ çıkarıldıktan sonra bakiyenin iptali lüzumu gösterilmektedir. Bu madde yerine 
4 üncü madde ikame edilmiş ve erkam da tadilen kabul edilmiştir. 



D - Kanun lâyihasında hangi tarihte meriyet kesbedeoeğine dair ahkâm mevcut olmadığından 
bu hükmü muhtevi olmak üzere beşinci madde vaz ve kanun lâyihasının üçüncü maddesi altıncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebatın mutabakat beyannamesinde ztkrolunan başlıca hususat 

1 — Ankara paket gümrüğünde sahte beyanname tanzimi suretile ve suiistimal cürümlerinden 
dolayı tahkikat cereyan etmiş ve mesele adlî mahkemeye intikal etmiş olduğundan varidat evrakı
nın ihticaca şayan görülmediği ve Gümrükler umum müdürlüğünün kontrol cetvelleri dahi alınama
dığı cihetle mezkûr gümrüğe ait varidat tahakkukatmm tevsik edilememiş ve Divanı muhasebata 
mevdu varidat cetveli muhteviyatının aynen hesaba ithali cihetine gidilmekle beraber bu bapta 
mahkemece» istihsal edilecek neticenin ve tesbit olunacak diğer hususatm Divana bildirilmesinin 
Gümrükler umum müdürlüğüne yazılmış olduğundan bahsedilmektedir. Bu sahtekârlık ve suiisti
malin üç seneye yakın bir müddet devam ettiği ve gümrük idaresince hesabata ait netayicin tetkik 
ve tesbit edilerek Divanı muhasebata verilmek üzere olduğu ve bu cürmün senelerce temadisi 
kontrol ve tetkik şubesinin teşkilâtının ikmalinden evvelki zamana ait muamelâtın vaktü zamanile 
tetkik ve murakabe edilemeyip teraküm etmesinden üeri geldiği ve elyevm tetkik ve kontrol 
teşkilâtının ikmal edilmiş olduğu encümenimizee yapılan tetkikat ve alman izahattan anlaşılmıştır. 
Muamelât ve hesabatm, mevzuatın emreylediği şekilde koatroluna itina edilmesi encümenimizee 
şayanı temenni görülmüştür. 

2 — 13 kânunusani 1926 tarihli ve 713 numaralı kanuna istinaden mubayaa edilen kırtasiyelere 
ait muamelât ile iştigal etmek üzere muhtelif vilâyet merkezlerinde teşkilât icra ve memur istih
dam edilerek 1927 senesi zarfında bunlara kırtasiye tahsisatından yirmi yedi bin küsur lira ücret 
verilmiş ve bunlar meyanmda vekâletin daimî müstahdemininden olan mütercimininde bu tahsisat
tan ayrıca ücret almış olduğundan bahisle bu muamelâtın tedviri ücretle memur istihdamını istilzam 
eylediği takdirde mevzuata tevfikan kadrosunun tesbit ve bütçeye ithal ettirilmesi temenniyatmda 
bulunmaktadır. , 

Alman izahata göre kırtasiye muamelâtının tedviri için bu teşkilâtın icrasmda ve memur istih
damında zaruret görülmüş olup bu muamelât esasen bütçe hidematından ayn bulunduğu ve bu 
ücretin de kırtasiye kredisinden verildiği mütaleasile dairesinin bu suretle muamele ifasında 
bir beis görmediği ve bununla beraber bu kırtasiye işlerinin hususiyeti ve icabatı nazarı dikkate 
aalınarak daha salim ve mevzuata daha uygun bir şekilde tedvirini teminen bu işlerin mütedavil 
sermaye ile ifasını mutazammm, bir lâyihai kanuniye ihzar ve Meclisi âliye takdim edildiği anla
şılmıştır. 1927 senesi muvazenei umumiye kanununun 11 inci maddesinde yazzh olduğu üzere 
mezkur kanunla merbutu kadrolara dahil .bulunmadıkça ayrıca teşkilât icra ve maaşlı memur 
ve daimî hidemat için ücreti şehriyeli veya yevmiyeli müstahdemin istihdam edilemeyeceği gibi' 
kırtasiyeye sarf edilen mebaliğ 713 numaralı kanun mucibince devair bütçelerine mevzu kırtasiye 
tahsisatından mahsup edilmekte olmasına nazaran bunun bütçe hidematmdan hariç addi doğru ol
mayıp bu işlerde memur istihdamı için yine yukarıda yazık 11 inci madde mucibince evvelemirde 
kırtasiye tahsisatının (E) cetveline ithali ve kadrosu için tora Vekilleri Heyetinden karar istihsa
lce müteakip sene bütçesine bu kadronun raptı icap etmekte olduğundan Divam Muhasebatın nok-
tai nazan musip görülmüş ve Meclisi âliye takdim edildiği anlaşılan lâyiha iktisabı kanuniyet et
mediği takdirde bu muamelâtın mevzuatı hazıra ile kabili telif bir şekle ircaı lâzimeden bulun
muştur. 

3 — Emanet mahiyetinde olan paralarla millî şirketlere ait hisse senedatı satın alındığı 
ve bu meyanda henüz teşekkül etmeyen b$zr şirketlerin hisse senetleri için de 
Ankara şehremanetine tediyat yapıldığı ve şirketin teşekkül edememesi veya verilen 
paranın hisse senedi alınacak şirketin şehremanetinden matlubu olan mebaliğle takas yapıl
ması gibi sebeplerle hisse senetlerinin de kısmen almamayarak bu suretle Hazinenin belediye
den sekiz yüz yirmi bin lira alacaklı kaldığı zikir ve tenkit edilmiştir. 1340 senesi mutabakat 
beyannamesinde de mevzubahis edilmiş olan mubayaatı mezkur e hakkmda encümenimizee tanzim 
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olunan mazbata üzerine Meclisi Âlice ittihazı karar edilmiş ve 1927 senesinde yapılan tediyat mev-
zubahs karar tarihinden evvelki zamana taallûk etmesi itibarile bu hususta aynea karar ittiha
zına mahal kalmamış ise de bu meyanda henüz teşekkül etmeyen şirketlere ait senedat için de 
para verilmiş olması şayanı nazar görülmüştür. Ancak encümenimize şifahen verilen izahatta 
bu matlubata mukabil şehremanetine ait olan su tesisatının Hazineye devir ve temliki suretile 
ahiren hukuku hazinenin temin edildiği bildirilmiştir. 

4 — 1602 numaralı kanunla teşkil edilen tesbiti zarar komisyonları ile gayrimübadiller ko
misyonlarına ait mebaliğ tahsilat ve tediyatın mahiyeten diğer emanattan farklı olmadığı hal
de muhasip hesaplarına ithal edilmeyerek bu mebaliğin bankalarda komisyonlar namına açtırı
lan hesabı carilere kaydettirildiği ve bu suretle bu muamelâtın divan murakabesi haricinde bıra
kıldığı zikir ve tenkit edilmiştir. 

Divanı muhasebatın noktai nazarı veçhile bu komisyonlara ait tahsilat ve tediyatm Hazine 
hesaplarına taallûk ettirilmesi esas itibarile daha doğru bir muamele olmakla beraber encümeni-
mizce şifahen alınan izahat üzerine bu paraların hususî mahiyetleri nazarı dikkate alınarak sırf 
bu muameleye münhasır kalmak şartile ihbar olunan tarzı muamelede de bir mahzur görülme
miştir. 

5 — Bankalarca Hazine namına tahsil ve tediye edilen mebaliğden üç milyon yedi yüz küsur 
bin liralık tahsilat ile altı milyon iki yüz altmış küsur bin liralık tediyatın Hazinece mahiyet
leri tesbit edilememesi yüzünden mahsup muamelesi ifa ve ait olduğu hesaplara ithal olünamaya-
rak tasfiye olunacak hesabat namı altında kayit ve devredildiği ve müdevverattan bir kısmının 
1928 senesinde mahsup edilmiş ve mütebakisinin de tasfiyesine çalışılmakta bulunulmuş olduğu
nun dairesile bilmuhabere anlaşıldığı ve ati seneler hesaplarında bu bakayanın tetkik ve takip 
edileceği yazılıdır. 

Mahsup ve tasfiye muamelesinin ikmal edildiği encümenimizce şifahen alınan izahattan anla
şılmış ve netayicinin başka sene hesaplan dolayısile Divanı muhasebatça nazarı dikkate alına
cağı tabiî bulunmuş olduğu cihetle encümenimizce bu hususta başkaca arzı mütaleaya mahal gö
rülmemiştir. 

6 — Emvali metrukenin satış ve kıymet takdiri gibi işlerinde çalışan bazı muvazzaf memurlara 
emvali metruke hesabı carisinden ücret ve sair namlarla verilen mebaliğin muyazenei umumiye-
den maaş alan memurin ve müstahdemine saati mesai haricinde çalıştıklarından dolayı ücret ve
rilmemesi hakkında mukaddema Divan raporları üzerine Meclisi Âlice müttehaz karara mü-
nafi bulunduğu zikir ve tenkit edilmekte olup Maliye vekâletince de Meclisi Âlinin bu karan 
bütçeden yapılacak sarfiyata matuf bulunduğundan emanet mahiyetinde olan mezkûr hesabı cari
den tediyat icrasının zikrolunan kararla alâkası olamayacağı yolunda müdafaada bulunulduğu an
laşılmıştır. 

Kararı mezkûrla istihdaf edilen gaye memurları esasen çalışma saatleri haricinde diğer iş
lerle işgal etmek suretile aslî vazifelerinin haleldar olmasına mâni olmaktan ibaret bulunduğu ve 
bu hükmün zımnında ücret verilmesi menedilmiş olduğu cihetle ücretleri Hükümetin yedi emaneti
ne mevdu bulunan hesabı carilerden tediye edilmiş olsa bile memurinin mesei saatleri haricinde 
çalıştırılmamalan lâzım geleceğine göre bu noktadan Divanı muhasebatın mütaleası encümenimiz
ce de kâran mezkûrun ruhuna uygun görülmüştür. Ancak Meclisi Âlinin bu kararının ittihazını 
mucip olan hâdise sarfiyata taallûk etmesi itibarile emanet mahiyetinde olan hesabı carilerden 
tediyat icrasının bu kararla alâkası olamayacağı gibi muahharen neşrolunan 1452 numaralı tea
dül kanunile ihtisasa taallûk eden işlerde memurinin mesai saatleri haricinde çalışmaları ve bu me
sailerine mukabil ücret verilmesi kabul edilmek suretile bu kararla sureti umumiyede vazedilen 
memnuiyet tadil ve tahfif edilmiş olması itibarile Maliye vekâletinin mütaleası da varit bulunmuş
tur. Azadan Kocaeli mebusu Sırrı Bey karan mezkûrla memurine mesai saatleri haricinde çalış
malarından dolayı ücret itası sureti mutlakada menedilmiş olmasına göre emanet paralardan 
verilmiş olsa dahi mezkûr ücretlerin itası kararın ruh ve maksadına muvafık olmadığı mütaleasın-
da bulundu. 
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7 — 1143 numralı şehbenderlik rüsumu kanunu, dördüncü maddesindeki sarahat mucibince neşri 

tarihi olan 30 temmuz 1927 tarihinden muteber olmak lâzım geldiği halde kanuna merbut tarifenin 
tatbikini mübeyyin talimatnamede işbu tarifenin mahallerine vusulü tarihinde eski tarifenin tat-
bikma nihayet verilerek muaddel şekle göre rüsumun istifası lâzımgeldiği yazılmış ve kanunla tali
matnamesi konsolosluklara gönderilmek üzere 11 eylül 1927 tarihinde postaya verilmiş olduğundan 
mezkûr kanunun bir müddet teahhurle ve mahallerine vusul tarihlerine göre muhtelif zaman
larda mevkii meriyete konulduğu .ve o zamana kadar da mülga tarifenin meri tutulduğu ve esbabı 
hakkmda dairesile bilmuhabere alınan cevapta kanunun tahriratla tebliğ ve tamim edildiği ve 
kanunun Meclisi Âlice kabulile dairesince berayi tebliğ postaya tevdii arasında geçen iki buçuk 
aylık teahhurun talimatın tab ve tamiminden mümbais bulunduğunun bildirilmiş olduğu yazılıdır. 

Kavanin ve mukarreratın telgrafla tebliğinde her hangi bir yanlışlığa meydan verilmesi melhuz 
bulunması itibarile tahriratla tebliğinde mucibi muahaze bir cihet görülmese bile bu baptaki tali
matın ihzarVe tabı için ikiıbuçuk ay gibi uzun bir zaman geçirilmiş olması ve bu yüzden de tatbi
katın kanunun sarahati hilâfma teahhura uğratılması encümenimizce musip görülmemiş olduğun
dan badema bu gibi ahvalin tekerrürüne meydan verilmemesini teminen Hükümetin nazarı dik
katinin celbedilmesi muvafık görülmüştür. Keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazan tasvibine arzo-
lunur. 

Di. Mıı. E. Reisi 
Konya 
Refik 

Aza 
istanbul 

Hayrullah 

M. M. 
Burdur 
Halit 

Aza 
İzmir 
Hüsnü 

Kâ. 
Yozgat 

Ahmet Avni 

Aza 
Kayseri 
Osman 

Aza 
Aksaray 

Riza 

Aza 
Kocaeli 

Reşit Saffet 

A#a 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Kocaeli 

Sırrı 

Aza 
Çankırı 
Rıfat 

Aza 
Kütahya 

Ömer 
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HÜKÛMETÎN TEKLÎFÎ 

1927 malî senesi hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1927 malî senesi masarifi umu-
miyeşi merbut (35) numaralı cetvelde gösterildi
ği veçhile (198 951 158) lira (53) kuruş ve 
umum varidatı dahi merbut (2) numaralı cetvel
de muharrer olduğu üzere (202 239 235) lira 
(96) kuruş olarak kabul olunmuştur. 

MADDE 2 — Merbut ( 124 - 96 ) numaralı 
cetvellerde irae edildiği veçhile (241 071 074) 
lira 87 kuruştan ibaret olan tahsisatı umumiye-
den tediyat yekûnu olan (198 951 158) lira (53) 
kuruşun tenzili halinde gayriez sarf bakiye ka
lan (42 119 916) lira (34) kuruş imha edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

B V. 
İsmet Y 

Dr. 
Ha. V. 
T. Rüştü 

Na. V. 
ffümi 

Ad. V. 
usuf Kemal 

Mal . 

M. 

V. 
M. Abdülhalik 

îk. V 
, Mustsafa 

1 - II 

M. V. 
Zckâi 

Şeref 

- 1931 

Da. V. 
Ş. Kaya 

M İ V. 
Esat 

S. t M. V. 
Dr. Refik 

" DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

1927 senesi hesabı katî kanunu lâyihası 

MADDE 1 — 1927 malî senesi umum masarifi 
bitişik ( A ) cetvelinde gösterildiği veçhile 
( 199 124 475> lira (96) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr sene umum varidatı bi
tişik ( B ) cetvelinde gösterildiği üzere 
(203 564 939) lira (56) kuruştur. 

MADDE 3 — (A) cetvelinin sütünü mahsu
sunda gösterildiği üzere gelecek seneye devri 
meşrut tahsisat; miktarı (1 292 842) lira (22) 
kuruştur. 

MADDE 4 — 1927 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelinde 
ayrı bir sütunda gösterildiği üzere (41 247 786) 
lira (62) kuruştur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunu icraya Maliye vekili 
memurdur. 



İN» 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 1 
23 j 
24 
25 
26 
27 
28 

Dairesi 
Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat 
Başvekâlet 
İstatistik umum müdürlüğü 
Şurayi devlet 
Diyanet işleri reisliği 
Maliye vekâleti 
Düyunu umumiye 
Rüsumat umum müdürlüğü 
Tapu umum müdürlüğü 
Dahiliye vekâleti 
Posta, telgraf umum müdürlüğü 
Emniyet umum müdürlüğü 
Umum jandarma kumandanlığı 
İskân umum müdürlüğü 
Hariciye vekâleti 
Matbuat umum müdürlüğü 
Sıhhiye vekâleti 
Adliye vekâleti 
Maarif vekâleti 
Nafıa vekâleti 
Ticaret vekâleti 
Limanlar idaresi 
Ziraat vekâleti 
Müdafaai Milliye 
İmalâtı harbiye 
Harita umum müdürlüğü 
Bahriye vekâleti 

Yekûn 

'•^ ' A - • 

Muhassesat 
Lira 

2 485 656 
314 316 
449 526 
162 585 

51 570 
234 424 

1 830 037 
37 698 685 
13 089 191 

6 180 716 
1 404 4-56 
.5 947 103 
6 115 801 
4 024 198 

10 937 306 
3 175 743 
3 204 819 

494 068 
3 3 8 5 0 2 9 
5 429 544 
9 577 125 

31 261 511 
2 600 390 

359 703 
4 803 703 
65 994 494 

5 625 035 
785 071 

14 143 288 
241 665 104 

CET 

K. 

70 
55 
57 
68 
00 
00 
90 
32 
04 
29 
24 
35 
97 
43 
29 
37 
26 
00 
61 
31 
51 
37 
81 
61 
32 
43 
44 
00 
43 
80 

VELİ 
Tediyat 

Lira 

2 446 104 
296 897 
409 805 
134 191 

42 826 
197 467 

1 532 870 
30 602 802 

5 957 676 
4 299 148 
1 223 908 
4 738 522 
5 .526 202 
3 757 839 
9 744 407 
2 123 068 
2 391 758 

208 907 
3 124 399 
5 080 652 
7 541 526 

29 465 325 
* 1 244 731 

260 117 
3 429 761 

58 290 615 
4 878 321 

690 717 
'9 483 900 

199 124 175 

Ati 
K. 

78 
50 
96 
67 
77 
37 
20 
80 
04 
72 
66 
76 
14 
28 
71 
41 
02 
92 
63 
24 
89 
97 
41 
74 
08 
02 
22 
81 
24 
96 

seneye d 
Lira 

7 

1 284 

1 292 
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22 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
24 
25 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 

28 

M. Varidatın nevi 

2 Fazla satıştan Hükümetin hissesi 
1 Fişek ve av malzemesi 
2 Barut ve mevaddı infilâkiye 
1 Posta 
2 Telgraf (resmi) 
3 Telefon (gayri resmi) 
4 Telefon 
5 Telsiz telgraf, telefon 

Meskukât 
Damga 

1 Harçlar, mehakim , 
2 Nüfus 
3 Pasaport, kançılar 
4 kâtibi adil 
5 Tevcihi cihat 
6 İhtira beratı 
1 Kaydiyeler ( ferağ) 
2 Kayit ihracı ve saire 
3 Ferağ, intikal ilmühaberleri 

hasılatı 
4 Evkaf hasılatından umuru ta-

sarrufiye hissesi 
Mekâtibi umumiye hasılatı 
Mekâtip ve müessesatı ziraiye 
hasılatı 
Müesseatı bahriye hasılatı 
Müessesatı sınaiye 
Müessesatı sıhhiye 
Sıhhiye vekâleti 
Aükûmet kinini 
Resini matbaalar hasılatı 
Maadin hasılatı 
İmtiyazlı demiryollarından Ha
zine hissesi 
Ankara-Sivas - Samsun- Sivas 
Aanadolu demir yollarından 
Hazine hissesi 

39 i Emlâk hasılatı (satılacak em
lak ) 

39'. 2 İcra 

29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

38 
38 

* 

1 

2 
3 

Muhammenat 
Lira 

227 525 
610 000 
300 000 
166 075 
000 000, 
120 000 
500 000 

3'000 
4 500 000 

900 000 
1 200 000 

350 000 
400 000 

1 500 
5 000 

1 800 000 
75 000 

Tahsilat 
Lira 

25 000 

50 
500 

50 

50 
100 

40 
75 

200 
1 500 

2 000 

600 
600 

000 
000 

000 
100 

000 
000 

000 
000 

000 
000 

000 

000 
000 

70 
286 

2 774 
127 

2 933 
217 
87 
25 

5 345 
1 057 
138 

1 486 
604 

7 
2 144 
118 

595 
990 
431 
043 
287 
403 
162 
060 
951 
103 
122 
961 
837 
417 
433 
741 
589 

55 722 
20 119 
19 571 
55 762 

969 
92 574 
46 159 
72 943 

K. 

55 
54 
41 
12 
60 
70 
78 
72 
46 
14 
33 
70 
63 
66 
71 
91 
40 

41 154 73 

48 528 37 
446 529 26 

62 
67 

42 
44 
27 
10 
79 

744 803 13 

787 588 70 

2 297 548 
1 655 829 76 



# . M, Varidatın nevi 

39 
39 
40 
41 

42 
43 

3 
4 

44 

44 
45 
45 
45 
45 
45 
46 
46 
46-
47 
48 
F. M. 

2 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
0 
0 

Hasılat ve ücreti arz 
Tavizattan tahsilat 
Satılacak emval bedeli • 
Devlete ait esham ve tahvilâ
tın faiz» temettü ve amortisman 
Devlet ormanları hasılatı 
Konya ovası sulama hasılatı 
fazlası 
Hazine muamelâtından müte-
hassıl varidat faiz 
Akçe farkı 
Hasılatı mütenevvia (müteferrika) 
Gezayi naktiler 
Evkaftan hizmet mukabili alınan 
Şirketlerden nakliye mukabili alman 
Vergi tezkereleri 
Tekaüt tavizatı ( askerî) 

» » (mülkî) 
Devairi mülhaka 
Soma ve Bandırma demir yollarından 
Tavizat 
Mahsubat 
Pansiyonlar varidatı 
Nikel meskukât 
Aşar bakayası 
Müecceliyeti askeriye 
Mükellefiyeti naktiyei askeriye 
Harp vergisi bakayası 
Temettü » » 
Harp kazançları 
Muafiyeti askeriye 
Mükellefiyat vergisi 
Varidatı hususiye 
Muallim mekteplerine muavenet 
Hayvanatı ehliye vergisi 
İanat ve teberruat • 

Yekûn ı 

Muhammenat 
Lira 
100 000 
10 000 

800 000 

600 000 
2 100 000 

Tahsilat 
Lira 

200 316 
35 346 
745 936 

1 078 391 
1 476 007 

K. 
4 
34 
08 

15 

80 
5 

4 000 
1 000 
600 
120 
20 
600 

1 400 
500 
71 
250 

* 

94 580 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
354 
000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

554 

10 
1 

1 

1 

1 

2 

203' 

178 408 
96 822 
877 688 
205 880 
437 965 
88 360 
7 159 

701 272 
541 637 
410 989 

0 . 
194 454 
659 843 
66 144 
102 323 
557 024 
14 882 
134 719 
8 812 

104 888 
50 827 

0 
1 849 

49 
435 609 

0 
15 116 
564 939 

16 
09 
20 
64 
92 
32 
60 
79 
30 
50 

52 
57 
21 
68 
68 
33 
32 
42 
90 
52 

57 
21 
26 

48 
56 
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F. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

41 
42 

. 

Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira 

Riyaseti Cumhur 

Reisicumhur mııhassaaaıtı 
memurin maaşatı 
Müstahdemini daime ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde , 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Ayniyatı sabite 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi müteııevvia 
Dahilî, resmî telgraf ücreti 
Masarifi gayrimelhuza 
1926 senesi düyunu 

144 000 
9 360 

24 540 
12 075 
38 224 
5 760 

- 35 250 
8 575 
2 500 

27 000 
3 000 
4 000 

32 

314 316 

Büyük Millet Meclisi 

Mulhassasaıt 
Memurin maaşatı 
Ücret 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık, pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Ayniyatı sabite 
Levazım 
Müteferrika 
İkramiye 
Masarifi mütenevvia 
Daimî resmî telgraf ücreti 
Matbaa işletme masrafı 
Kütüpane isletme masrafı 
İnşaat, tamirat , 
Eser tercüme, tâbi masrafı 
Masarifi muhakeme 
Divani âli masarifi 
1340 senesi düyunu 
1341 » » 
1926 » » 

yekûnu umumî 

Divanı 

Maaşat 
Müstahdemini daime ücreti 

1 185 430 
30 983 
93 726 
54 843 

655 086 
600 

35 750 
12 500 
9 220 
4 690 

216 970 
950 

7 000 
2 500 

86 000 
J 000 
5 000 

65 000 

12 408 

2 485 656 

muhasebat 

119 340 
16 140 

K. 

00 
•00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
55 

*55 

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

70 

70 

00 
00 

Tediyat 
Lira 

144 000 
7 462 

22 090 
9.720 

34 888 
5 326 

33 835 
8 382 
2 432 

24 753 
0 

3 972 
32 

296 897 

1 175 526 
29 806 
92 227 
53 487 

643 179 
600 

34 211 
12 382 
7 361 
4 690 

215 392 
298 

6 998 
2 499 

82 996 
7 000 
2 500 

62 536 

12 408 

2 446 104 

, . -... 

108 650 
15 641 

K. 

1 . 

00 
38 
66 
26 
22 
45 
41 
40 
35 
84 
00 
98 
55 

*50 

59 
65 
84 
32 
29 
00 
77 
97 
61 
00 
15 
29 
19 
98 
62 
00 
00 
81 

70 

"78 " 

..._._T 

90 
82 

İptali 
lâzımgelen 
Lira 

0 
1 897 
2 449 
2 354 
3 335 

433 
1 414 

192 
67 

2 246 
3 000 

27 
0 

17 419 

9 903 
1 176 
1 498 
1 355 

11 906 
0 

1 538 
117 

1 858 
0 

1 577 
651 

1 
0 

3 003 
0 

2 500 
2 463 

0 

39 551 

, — 

10 689 
498 ^ 

K. 

00 
62 
34 
74 
78 
55 
59 
60 
65 
16 
00 
02 
00 

1)5 

41 
35 
16 
68 
71 
00 
23 
03 
39 
00 
85 
71 
81 
02 
38 
00 
00 
19 

00 

Ü 

_.-.-; 

10 
18, 
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İptali 

F. 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

>. 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
A. 
69 
70 

A 
70 

Tahsisatın nevi 

Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı -maktua 
Ayniyatı sabite 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvi a 
Resmî, dahilî 'muhabere masrafı 
Kütüphane masrafı 
Divanı muhasebata ımüdevver 1339 ve da
ha evvelki seneler hesabatmııı 'tetkik ve 
intaç masrafı 
Sinini sabıka düyunu 

Muhassasal 
Lira 

175 260 
49 935 

600 
3 000 
5 000 
4 000 

54 060 
4 500 
2 500 

10 000 
5 191 

449 526 

Başvekâlet 
Maıaşat 
Üeurat 
Taıhsisaıtı fevkalâde 
Uzaklık ve paıhalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Ayniyatı sabite 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvi a 

Daihilî resmî telgraf ücreti 
(Düsturlar ile kavanini saire ve ceridei res
miye tertip masrafı) 

Külliyat mubayaası bedeli 
Faslı 

mahsus Âli iktisat meclisi 
1338 senesi düyunu 
1339 » » 
1926 » » 

Umumî yekûn 

28 020 
5 620 

29 715 
16 545 

600 
8 700 
2 600 

11 000 
4 250 

3 000 

24 000 

15 000 

10 000 
69 
9 

3 456 

162 585 

t 
K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
57 

57 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

00 

00 

00 
81 
82 . 
05 

"68 

Tediyat 
Lira 

160 386 
41 131 

600 
2 934 
4 996 

,3 537 
52 506 

1 735 
2 494 

9 999 
5 191 

409 805 

23 685 
5 475 

22 620 
11 573 

600 
8 546 

883 
11 000 
3 466 

20 905 

15 000 

6 899 . 
69 
9 

3 456 

134 191 

K. 

93 
01 
00 
56 
93 
43 
31 
03 
03 

44 
57 

96 

34 
30 
64 
15 
00 
79 
40 
00 
44 

81 

00 

n 
81 
82 
05 

"67 

lâzımgelen 
Lira 

14 873 
8 803 

0 
65 

0 
462 

1 553 
2 764 

5 

0 
0 

39 720 

4 334 
144 

7 094 
4 971 

0 
153 

1 716 
0 

783 

3 000 

3 094 

0 

3 100 
0 
0 
0 

28 394 

K. 

07 
99 

0 
44 
00 
57 
69 
97 
97 

56 
00 

"İî 

66 
70 
36 
85 
00 
21 
60 
00 
56 

00 

19 

00 

88 
00 
00 
00 

"Öl 

istatistik umum müdürlüğü 

71 Maaşat 2 880 00 2 706 56 
72 Müstahdemini daime ücuratı 7 980 00 7 056 83 
73 Tahsisatı fevkalâde . • 4 755 00 4 507 68 
74 Uzaklık ve pahalılık zammı 2 565 00 2 281 96 
75 Ayniyatı sabite 2 100 00 1 699 24 

173 
923 
247 
283 
400 

44 
17 
32 
04 
76 
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F. 

76 
77 
78 
A 
78 
79 
80 
A 
80 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

Tahsisatın nevi 

Levazım. 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 

Dahilî resmî telgraf ücreti 
Neşriyatı ihsaiye ve harita masrafı 
Ecnebi mütehaıs'sıs 

Beynelmilel istatistik enstitüleri 
iştirak masrafı 

• : • - ? 

Maaşat 
Müstahdemini daime ücııratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zaımmı 
Tahsisatı maktua 
Ayniyatı sabite 
Levazm 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Dahilî, resmî telgraf ücreti 

Yekûnu 

i ot im a in a 

Yekûn 

Şûrayi 

i 

umumî 

Mııhassasat 
Lira 

3 200 
1 000 
6 590 

2 000 
500 

13 500 

4 500 

51 570 

devlet 

52 212 
4 680 

61 917 
46 285 
4 080 

32 000 
5 500 
2 000 

25 250 
500 

234 424 

K. 

00 
00 
00 

00' 
00 . 
00 

00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

Tediyat 
Lira 

2 431 
998 

4 805 

0 
243 

11 609 

4 485 

42 826 

44 312 
4 167 

50 803 
36 656 

3 834. 
31 914 
4 074 
1 982 

19 713 
7 

197 467 

• 
K. 

81 
61 
06 

00 
93 
40 

69 

77 

25 
74 
86 
83 
07 
59 
51 
82 
44 
26 

37 

İptali 
lâzımgeler 
Lira 

768 
1 

1 784 

2 000 
256 

1 890 

14 

8 743 

7 899 
512 

11 113 
9 628 

245 
85 

1 425 
17 

5 536 
492 

36 956 

L 

K. 

19 
39 
94 

00 
07 
60 

31 

23 

75 
26 
14 
17 
93 
41 
49 
18 
56 
74 

"63 

Diyanet 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
A 
99 

100 
101 
102 
103 

Merlkez maaşatı 
Mıerkez müstahdemini daime ücııratı 
Vilâyet memurini maaşatı 
Vilâyat ücııratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Pahalılık ve uzaklık zaımmı 
Tahsisatı maktua 
Mazulin 
Müstahikkini ricali ilmiye 

Mülga tekâya ve zevaya meıısııbini 
Umuru hayriye vezaifi 
Merkez ayniyatı sabitesi 
Merkez levazımı 
Mer'kez müteferrikası * 

104 Vilâyat ayniyatı sabitesi 
105 Vilâyat levazımı 
106 Vilâyat müteferrikası 

20 712 
5 700 

155 814 
15 660 

465 366 
37 642 

600 
3 300 

57 138 

18 000 
887 758 

450 
1 000 

400 
600 

5 800 
1 200 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

20 
5 

141 
15 

406 
10 

1 
49 

3 
747 

4 

481 
640 
171 
231 
792 
999 
600 
658 
047 

085 
807 
384 
681 
361 
242 
823 
991 

35 
09 
96 
33 
14 
60 
00 
67 
96 

08 
59 
12 
46 
96 
10 
27 
94 

230 
59 

14 642 
428 

58 573 
26 642 

0 
1 641 
8 090 

14 914 
139 950 

65 
318 

38 
357 
976 
208 

65 
91 
04 
67 
86 
40 
00 
33 
04 

92 
41 
88 
54 
04 
90 
73 
06 
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F. 

107 
108 
109 
110 

Tahsisatın nevi 

Mıaısarifi rnütenevvia 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Umuru hayriye masarifi mütenevviası 
Kuranı Kerim ve ahadisi şerife türkçe ter
cüme ve tefsir heyeti ücret ve masarifi ve 
hutbeler masarifi 
1338 senesi düyunu 
1339 » » f [ T I 
1340 » » 
1341 » » 
1926 » » ; v i 

Muhassasat 
Lira K. 

Tediyât 
Lira K. 

İptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

7 850 
500 

100 000 

10 750 
860 
788 
257 

3 840 
28 051 

00 
00 
00 

00 . 
03 
60 
75 
15 
37 

5 466 
0 

79 450 

4 155 
860 
788 
257 

3 840 
28 051 

54. 
00 
03 

11 
03 
60 
75 
15 
37 

2 383 
500 

20 549 

6 594 
0 
0 
0 
0 
0 

46 
00 
97 

89 
00 
00 
00 
00 
00 

Yekûn 1 830 037 90 1 532 870 20 297 167 70 

Maliye vekâleti 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 

136 
137 
138 

139 

Maaşat f •? * 
Merkez ücuratı 
Vilâyet memurini maaşatı 

» ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Mazulin [ 
Merkez ayniyatı sabitesi 

» levaarmı 
» müteferrikası 
» ikramiyesi 

Vilâyat ayniyatı sabitesi 
» levazımı 
» müteferrikası 
» ikramiyesi 

Masarifi mütenevvvia 
Dahilî telgraf ücreti 
Ücreti huzur 
Cibayet masrafı 
Muamelâtı nakdiye 
Tahrir masrafı 
Tefevvüz olunan emval bedelâtı 
Ecnebi mütehassısları 
Avrupaya gönderilecek müfettişler tahsi
satı 
Darülfünun tahsisatı maktuası 
Darüşşefakaya yardım 
Kavamin ve nizaiiaat ve mukarreratı ma
liye, telfik ve tertip masrafı 
Tetkikaıtı maliye masrafı 

282 720 
76 440 

1 664 646 
430 340 

4 515 472 
362 000 

600 
85 451 
21 100 
26 450 

8 400 
1 500 

46 171 
100 000 
59 750 

1 000 
760 129 
190 000 
350 360 
205 000 
632 950 
520 000 
43 000 
25 000 

25 000 
800 000 

15 000 

4 000 
20 000 

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 
1)0 

00 
00 

241 763 
57 583 

1 442 504 
371 060 

3 849 383 
214 555 

600 
32 855 
15 118 
15 631 
7 739 
1 492 

25 177 
70 082 
24 514 

829 
554 129 

16 
150 128 
131 867 

6 076 
368 949 

7 279 
10 330 

8 433 
732 229 

15 000 

4 000 
0 

42 
86 
45 
28 
39 
34 
00 
06 
03 
07 
44 
00 
57 
26 
97 
00 
27 
81 
32 
40 
88 
60 
98 
91 

48 
88 
00 

00 
00 

40 956 
18 856 

222 141 
59 279 

666 088 
147 444 

0 
52 595 

5 981 
10 818 

660 
8 

20 993 
29 917 
35 235 

171 
205 999 
189 983 
200 231 

73 132 
626 873 
151 050 
35 720 
14 669 

16 566 
67 770 

0 

0 
20 000 

58 
14 
55 
72 
61 
66 
00 
94 
97 
93 
56 
00 
43 
74 
03 
00 
73 
19 
68 
60 
12 
40 
02 
09 

52 
12 
00 

00 
00 
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F. 

140 

141 
142 
143 
144 
145 
146 

147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 

160 

161 

A 
161 
162 

A-
141 
A 

148 
F.M. 

Tahsisatın nevi 

Türkiye idman cemiyetleri itifaltına mu
avenet 
Telsiz telgraf tesisatı masarifi 
Türıkocaklarıma muavenet 
Himayei etfal cemiyetine muavenet 
Adliye müşavirleri 
Ankara şehremanetine ikrazat 
Sinini sabıkadaki istimlâk düyunu müte-
hakkikası karşılığı 
İrat getiren emlâk masarifi 
İrat getirmeyen mebani inşaat ve tamiratı 

'.•İstimlâk bedeli 
Masarifi mesture 
Masarifi gayrimelihuza 
Darphane 

: Memlehalar masarifi ıtesisiyesi 
Memletoalar işletme anasaırifi 
Damga matbaası işletme masarifi 
Maliye mektebi masarifi 
Maaşatı zatiye 
Malûline verilecek arazi bedeli 
Teşkilâtı devlette mukabili bulunmayan 
müliga devairi merkeziye memurini mazu-
lesi 
Askerî ve mülkî memurin kanunlarının 
ahkâimı maliyesinin tatbiki masrafı 
Evrakı nakdiye masarifi (1210) numaralı 
kanun 

Muamele vergisi memurları 
1287 numaralı kanun mucibince malûline 
verilecek ikramiye 

Posta ve telgraf tesisatı masarifi 

Hükümet konaklan inşaatı masarifi 
(İspirto ve meşrubat, 1071 numaralı ka
nun) 
Masarifi mukannene 
On senelik maaşat 
Yeniden tahsis olunaoaik maaşat 
Devlete ait müsakkafat ve arazi vergi
leri 
Yurtluk ve ocaklık ve emlâiki mazbuta 
mukabili maaşat 

Muhassasat 
Lira 

83 000. 
150 000 
33 000 
33 000 
120 000 
500 000 

70 635 
42 000 
285 000 
104 865 

1 018 000 
234 260 
530 500 
150 000 
948 000 
10 400 
18 950 

12 516 592 
350 000 

25 045 

668 000 

100 000 

22 310 

17 600 

108 147 

359 072 

1 000 000 
1 944 731 
1 888 692 
447 514 

88 286 

5 318 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

43 

16 

00 
46 , 
91 
12 

56 

23 

Tediyat 
Lira 

83 000 
149 926 
33 000 
33 000 
79 188 
500 000 

37 837 
21 912 
144 196 
57 271 

1 018 000 
165 344 
281 801 
27 486 
948 000 
3 696 
15 043 

9 872 182 
151 192 

10 847 

451 973 

0 

8 456 

0 

101 785 

120 496 

1 000 000 
1 944 731 
1 888 692 
447 514 

88 286 

5 318 

K. 

00 
41 
00 
00 
84 
00 

82 
70 
72 
32 
00 
39 
60 
33 
00 
06 
55 
07 
00 

70 

01 

00 

90 

00 

23 

75 

00 
46 
91 
12 

56 

23 

lâzımgelen 
Lira 

0 
73 
0 
0 

40 811 
0 

32 796 
20 087 
140 803 
47 593 

0 
68 915 

248 698 
122 513 

0 
6 703 
3 906 

2 644 409 
198 808 

14 197 

216 026 

100 000 

13 853 

17 600 

6 362 

238 575 

0 
0 
0 
0 

0 

t) 

K. 

00 
59 
00 
00 
16 
00 

18 
30 
.28 
68 
00 
61 
40 
67 
00 
94 
45 
93 
00 

30 

99 

00 

10 

00 

20 

41 

00 
00 
00 
00 

00 

00 
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F Tahsisatın nevi 

F. M. (İümrüik resminden icra olunan tenzilât 
.. >mualecatı ziraiye) 

» Müeadelei milliye heyeti masarifatı 
» Kereste bedeli 
» Kaçak ikibrit ve saire ikramiyesi 
» Mefısuıh reji şirltetmden Hükümete inti

kal eden emvali gayrimenkul e 
1338 senesi düyunu 
1339 » » 
1340 » » 

• 1341 » » 
1926 » » 

Muhassasat 
Lira 

1 844 546 
225 

12 539 
9 108 

0 
16 699 
23 046 
44 458 
133 903 
468 758 

K . • 

53 
00 
00 
62 

00 
31 
89 
50 
64 
96 

Tediyat 
Lira 

1 844 546 
225 

12 539 
9 108 

0 
16 699 
23 046 
44 458 
133 903 
468 758 

K. 

53 
00 
00 
62 

00 
31 
89 
50 
64 
96 

İptali 
lâzım gel en 
Lira IC 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

Yekûnu umumî 37 698 685 32 30 602 802 80 7 095 882 52 

Düyunu umumiye 

171 % 4 faizli düyun ımübeıddeli muvahhide 
172 îkraımiyeli şark demiryolları tahvilâtı 
173 % 4 faizli 1890 ısenesi tahvilâtı Osmaniye 

istikrazı 
174 % 4 faizli 1893 tömbeki istikrazı 
175 % 4 faizli 1894 senesi kırk milyon frank 

istikrazı 
176 % 5 faizli 1896 senesi istikrazı 
177 % 4 faizli 1902 senesi .gümrükler istikrazı 
178 % 4 faizli 1903 senesi saydi mahi istikrazı 
179 % 4 faizli Bağdat demiryolları birinci ter

t ip istifkrazı 
18.0 % 4 faizli 1904 ısenesi istikrazı 
181 % 4 faizli 1901 - 1905 senesi istikrazı 
182 % 4 faizli 1905 senesi teçhizatı askeriye 

istikrazı 
183 % 4 faizli Bağdat demiryolları ikinci ter

t ip 
184 % 4 faizli Bağdat demiryolları üçüncü 

tert ip 
185 % 4 faizli 1908 senesi istikrazı 
186 % 4 faizli 1909 senesi istikrazı 
187 % 4 faizli Soma - Bandırma yolu 
188 % 4 faizli Hüdeyde - San'a demiryolu 
189 % 4 faizli 194,1 senesi istikrazı 
190 Konya ovası irva İska istikrazı 
191 % 5,5 faizli doklar tersane ve inşaatı bah

riye 
192 % 5 faizli 1914 senesi istikrazı 

1 174 869 
168 072 

155 599 
31 124 

47 656 
112 041 
240 892 
73 948 

60 453 
77 029 
148 643 

73 948 

120 906 

133 221 
131 962 
217 860 
44 415 
25 514 
219 105 
38 285 

t 

0 
926 187 

00 
00 

00 
00 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

00 
00 

00 
.00 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

1 174 869 
168 072 

155 599 
31 124 

47 656 
112 041 
240 892 
73 948 

60 453 
77 029 
148 643 

73 948 

120 906 

133 221 
131 962 
217 860 
44 415 
25 514 
219 105 
38 285 

926 187 

00 
00 

00 
00 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
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F. 

193 

194 
195 
196 
197 
198 

199 
200 
201 
202 
203 
204 

Tahsisatın, nevi 
" • 1 ' 

Reji idaresinin bir buçuk milyon 
istikrazı 
1911 senesi Hazine tahvilâtı 
1912 » » » 
1913 » » » 

liralık 

İstikraz ve Hazine tahvilleri masrafı 
İstikrazla rm anütedahil mürettebatı 
viyesi 
Fenerlerin idaresi .avansları 
Köstence kablo şirketi avansı 
Kambiyo 
îkramiyeli donaınma piyangosu 
% 5 faizli istikrazı dahilî 
27 kânunusani 1926 tarihli kanun 

•sene-

muci-

Muhassasat 
Lira 

Ö 
0 
0 

847 091 
20 504 

1 315 826 
500 000 

895 
20 000 
30 000 

2 157 312 

K. 

oO 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

Tediyat 
Li ra 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

30 000 
2 157 312 

K. 

00 
00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

İptali 
lâzımgeler 
Lira 

0 
0 

847 091 
20 504 

1 315 826 
500 000 

895 
20 000 

0 
0 

L 

K. 

00 
00 
00 
00 

00 
oö 
00 
00 
00 
00 

205 

bince ma-tlubatı hazine mukabili alınacak 
tahvilâtın imha bedeli 
Ziraat bankasına 31 nisan 1340 tarihli ka
nun mucibince verilecek ıtaksiti senevi 

0 00 0 00 

555 882 00 555 882 00 

0 00 

0 00 
206 
207 

?. M. 
» 
» 
» 
» 
» 

'211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
.218 

219 
220 
221 
222 
223 

Komusyon 
Düyunu umumiye meclisi ve memurini 
Hükümeti sakıta düyunu 
Tekâlifi milliye düyunu ' 
Iskonto ' 
İstikrazı dahilî 
Cezayı nakti 
Mefsuh reji şirketinden Hükûmte inti
kal eden emvali gayrimenkule ve saire 
1341 senesi düyunu 
1926 » » 

Yekûn 

5 470 
200 000 

1 895 759 
187 188 
19 764 

0 
0 

* 
0 

555 888 
555 882 

13 089 191 

00 
00 
00 
62 
42 
00 
00 

00 
00 
00 

~04 

Rüsumat umum müdürlüğü 

Merkez maaşaıtı 
» üeuratı 

Vilâyat memurini maaşatı 
» ücuraıtı 

Mazulin 
Tahsisati f e vkal âde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Şimendifer ve gümrük idareleri ve yolcu 
SıaLpnları memurininin tahsisatı maktuası 
Tahsisatı maktua 
Merkez ayniyatı 'Sabitesi 

» levazımı 
» müteferrikası 
» ikramiyesi 

74 436 
24 030 

1 009 188 
196 056 

9 600 
2 386 824 

' 302 986 

• 23 300 
500 

7 000 
7 300 

10 000 
15 000 

00 
00 
00 
00 

,oo 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

0 
0 

1 895 759 
187 188 . 

19 764 
0 
0 

0 
555 888 
555 882 

5 957 676 

66 181 
20 063 

847 293 
154 812 

5 642 
1 907 684 

• 63 527 

5 105 
499 

5 475 
3 833 
'6 601 

15 000 

00 
00 
00 
62 
42 
00 
00 

00 
00 
00 

"oi 

89 
67 
98 
64 
23 
42 
92 

40 
98 
78 
23 
46 
00 

5 470 
200 000 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 131 515 

8 254 
3 966 

161 894 
41 243 

3 957 
479 139 
239 458 

18 194 
0 

1 524 
3 466 
3 398 

0 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

1 5 

11 
33 
02 
36 
77 
58 
08 

60 
02 
22 
77 
54 
00 



F. 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
A 
235 

; , 

Tahsisatın nevi 

Vil'âya.t ayniyatı sabitesi 
» levazımı 
» müteferrikası 
» ikramiyesi 

Masarifi mütenevvi a 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Muamelâtı naktiye 
MJasarifi mütenevvia 
Muhafaza masrafı 
Komisyonlar hakkı hnzui.ii 
Avrupa harcırahı 
Rüsumat tatbikat mektebi masrafr 

Müdevver inşaat ve tamirat 
338 senesi düyunu 
339 » » 
340 » » 
341 » » 
926 » » 

Yekûn 

Muhassasat 
Lira 

125 000 
47 500 
40 000 
20 000 
261 000 
31 000 
11 000 
15- 560 
305 064 
11 000 

10 000 

1 158 203 
113 
66 

1 102 
6 407 
71 479 

6 180 716 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

54 
63 
00 
00 
64 
48 
İ9 

Tediyat 
Lira 

*57 081 
37 962 
26 504 
19 885 
142 075 
24 562 
.2 058 
5 222 

200 950 
9 646 

6 226 

586 081 
113 
66 

1 102 
6 407 
71 479 

4 299 148 

K. 

63 
21 
13 
00 
40 
98 
78 
23 
16 
00 

94 

91 
63 
00 
00 
64 
48 
"72 

İptali 
lâzımgelen 
Lira 

67 918 
9 537 
13 495 

115 
118 924 
6 437 
8 941 
10 337 
104 113 
1 354 , 

3 773 

572 121 
0 
0 
0 
0 
0 

1 881 567 

K. 
37 
79 
87 
00 
60 
02 
22 
77 
84 
00 

(Ki 

63 
00 
00 
00 
00 
00 

"57 

Tapu 

241 Merkez maaşa/ti 
242 » ücuratı 
243 Yilâyat memurini maaşatı 
244 » ücuratı 
245 Tahsisatı fevkalâde 
246 Uzaktık ve pahalılık zammı 
247 Tahsisatı maktua 
248 Mazulin 
249 Merkez ayniyatı sabitesi 
250 » levazımı 
251 » müteferrikası 
252 V ilâ yat ayniyatı sabitesi 
253 » levazımı 
254 » müteferrikası 
255 Masarifi mütenevvia 
256 Dahilî resmî telgraf ücreti 
257 Kadastro ve tahdit heyetleri masrafı 
258 istinsah masrafı 
259 Kadastro ve ıtapu mess-ah mektebi masrafı 

1340 senesi düyunu 
1341 » » 
1926 » » 

37 836 
33 900 
136 692 
46 260 
396 098 
41 200 

500 
1 740 
2 400 
2 900 
1 400 
2 000 
7 600 
2 200 
65 900 
6 000 

528 980 
23 000 
18 610 
1 780 
9 059 
38 400 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
35 
60 
29 

31 402 
29 653 
127 121 
45 138 
359 653 
23 415 

500 
862 

2 346 
1 119 
1 091 
1 898 
6 423 
1 740 
48 103 

0 
467 897 
13 377 
12 922 
1 780 
9 059 
38 400 

18 
35 
86 
62 
64 
47 
00 
18 
81 
06 
88 
95 
15 
68 
01 
00 
84 
01 
73 
35 
60 
29 

6 433 
4 246 
9 570 
1 121 
36 444 
17 784 

0 
877 
53 

1 780 
308 
101 

1 176 
459 

17 796 
6 000 
61 082 
9 622 
5 687 

0 
0 
0 

82 
65 
14 
38 
36 
53 
00 
82 
19 
94 
12 
05 
85 
32 
99 
00 
16 
99 
27 
00 
00 
00 

Umumî yekûn 1 404 456 24 1 223 908 66 180 547 58 

http://hnzui.ii
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F. Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

îptali 
lâzımgelen 
Lira K, 

Dahiliye 

261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
F. M. 
F. M. 

291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 

Merkez nıaaşatı 
» ücuratı 

Vilâyat memurini maaşatı 
» ücuratı 

Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Vali, kaymakamların makam tahsisatı 
Tahsisatı maktua 
Mazulin 
Merkez ayniyatı sabitesi 

» levazımı 
» müteferrikası 

Vilâyat ayniyatı sabitesi 
» levazımı 
» müteferrikası-

Masarifi mütenevvia 
Dahilî, resmî telgraf ücuratı 
Devair harcırahı 
Nevahi müdürleri hayvan yem bedeli 
Hapishaneler masarifi 
Nüfus idareleri masarifi 
Tahriri nüfus masrafı 
Mebus intihabatı masarifatma muavenet 
Avrupa harcırahı 
Tatbikat me'ktebi masrafı 
976 numaralı kanun mıuciıbince 
Birinci müfettişi umumilik (K. 1164) 
1338 senesi düyunu 
1339 » » 
1340 » » 
1341 » » 
1926 » » 

51 840 
17 940 
597 096 
475 788 
330 770 
170 300 
146 760 

600 
75 000 
1 880 
6 000 
6 000 
19 000 
45 000 
12 500 
322 800 
199 000 
30 000 
32 000 
121 000 
15 000 
864 000 
90 000 
22 500 
3 792 
1 207 

130 000 
999 

2 332 
15 427 
50 980 
89 590 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
14 
18 
46 
26 
31 

46 105 
10 372 
555 100 
428 258 
229 351 
95 688 
140 790 

600 
39 086 
1 752 
4 519 
5 963 
13 788 
37 867 
10 893 
223 570 

0 
19 889 
27 464 
964 277 
3 779 

544 080 
57 071 
13 149 
1/798 
1 207 
84 766 

999 
2 332 
15 427 
50 980 
89 590 

24 
81 
36 
14 
36 
35 
95 
00 
63 
65 
19 
86 
16 
46 
35 
65 
00 
51 
38 
18 
01 
73 
08 
80 
95 
50 
21 
14 
18 
46 
26 
31 

5 734 
7 567 

41 995 
47 529 

101 418 
74 611 
5 969 

0 
35 913 

127 
1 480 

36 
5 211 
7 132 
1 606 

99 229 
199 000 
10 110 
4 535 

156 722 
11 220 

319 919 
14 928 

9 350 
1 993 

0 
45 233 

.0 
0 
0 
0 
0 

Posta telgraf 

Merkez nıaaşatı 
>> ücuratı 

Vilâyat memurini nıaaşatı 
» ücuratı 

Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Mazulhı 

58 524 
4 800 

789 834 
172 980 
085 387 
163 440 

500 
5 903 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

52 675 
4 784 

754 434 
146 224 
981 115 
103 173 

500 
1 647 

25 
68 
63 
95 
33 
71 
00 
61 

5 848 
' 15 
35 399 
26 755 
104 271. 
60 266 

0 
4 255 

76 
19 
64 
86 
64 
65 
15 
00 
37 
35 
81 
14 
84 
54 
65 
35 
00 
49 
62 
82 
99 
27 
92 
20 
55 
00 
79 
00 
00 
00 
00 
00 

5 947 103 35 4 738 522 76 1 208 580 59 

75 
32 
37 
05 
67 
29 
00 
39 



- 4 0 -

F. 

299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 

312 
313 
314 

315 
316 

317 
A 

311 
A 

317 

Tahsisatın nevi 

Menkez ayniyatı sabitesi 
» levazımı 
» 'müteferrikası 
» ikramiyesi 

Vilâyat ayniyat sabitesi 
» levazımı 
»müteferrikası 
» ikramiyesi 

Masarif i m üt en e v via 
Dahilî resmî .telgraf ücreti 
Posta masaırifi 
Telgraf ve telefon masarifi 
Telsiz telgraf ve telefon malzeme ve işlet
me masrafı 
Cibayet masrafı 
Muamelâtı naktiye 
Berayi ihtisas Avrııpaya gönderiLecek me
murin ücıırat ve harcırahı 
Kurslar maısrafı 
Fabrikalar 'masrafı 

Telgraf mektebi \ 

Telsiz telgraf tesisatı ve tamiratı 

Muhassasat 
Lira 

2 
8 
2 
1 
62 
79 
45 
6 

275 
• 

734 
540 

131 
* 11 

235 

t 12 
10 
25 
10 

000 
000 
000 
000 
000 
800 
000 
000 
000 
500 
000 
000 

700 
000 
000 

200 
000 
000 
000 

K. 

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

00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

Tediyat 
Lira 

1 
7 
1 

48 
74 
40 
5 

249 

641 

874 
841 
515 
995 
236 
279 
418 
764 
431 
0 

333 
434 463 

129 
8 

215 

12 
6 
24 
7 

187 
492 
722 

135 
231 
505 
488 

K. 

63 
24 
29 
00 
68 
00 
71 
50 
14 
00 
94 
60 

88 
33 
97 

19 
21 
62 
05 

iptali 
lâzımgeler 
Lira 

.13 
5 
4 

25 

92 
105 

2 
2 

192 

3 

2 

125 
158 
484 
5 

763 
520 
581 
245 
568 
500 
666 
536 

512 
507 
777 

64 
768 
494 
511 

ı 
K. 

37 
76 
71 
00 
32 
94 
29 
50 
86 
00 
06 
40 

12 
67 
03 

81 
79 
38 
95 

Ebniye tamirat ve inşaatı 
1338 senesi düyunu 
1339 » » 
1340 » » 
1341 » » 
1926 » » 

282 074 81 231 607 47 50 467 34 

-J 

r 1 -\ 

% 
X Tmumî yekûn. 

27 033 
777 

26 949 
48 846 
85 300 

173 252 

6 115 801 

89 
87 
03 
30 
03 
04 

*97 

4 996 
777 

26 949 
48 846 
85 300 
173 252 

5 526 202 

20 
87 
03 
30 
03 
04 

14 

22 037 
0 
0 
0 
0 
0 

589 599 

69 
00 
00 
00 
00 
00 
83 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 

321 
322 
323 
324 
325 
,326 

"<>7 

328 
329 . 
330 
331 
332 

Merkez maaşa ti 
» ücurıatı 

Vilâyat memurini ımaaşatı 
» üeuratı 

Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zaınımı 
Tahsisatı maktu a 
Maznun 
Merkez ayniyatı sabitesi 

** levazımı 
müteferrikası 

, n ayniyatı sabitesi Vilâyat .-J 

14 
3 

1 040 
45 

2 393 
113 

11 

1 
1 
8 

736 
240 
514 
708 
730 
135 
500 
000 
450 
300 
300 
000 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

.. 00 
00 
00 
00 
00 
00 

13 
3 

986 
42 

2 253 
77 

7 

1 

7 

669 
209 
411 
917 
202 
053 
500 
906 
448 
212 
925 
413 

10 
34 
37 
00 
45 
52 
00 
09 
35 
04 
87 
27 

1 

54 
2 

140 
36 

3 

066 
30 
102 
791 
527 
081 
0 

093 
1 
87 
374 
586 

90 
66 
63 
00 
55 
48 
00 
91 
65 
96 
13 
73 



- 4 İ 
İptali 

Muhassasat Tediyat lâzımgelen 
F . 

333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 

Tahsisatın 

Vilâyat lefyaznnı 
» müteferrikası 
» ikramiyesi 

Masarifi mütenevvia 

nevi 

Dahilî resmî telgraf ücreti 
Levazım 
Masarifi mütenevvia 
Ecnebi mütehassısı 
Polis mektepleri masrafı 
1338 senesi düyunu 
1339 » » 
1340 » » 
1341 » » 
1926 » » 

• 

Umumî yekûn 

Lira 

30 500 
3 000 
1 000 

90 050 
320 

152 750 
23 400 
15 000 
4 000 

50 
80 
30 

1 933 
68 470 

4 024 198 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
06 
55 
63 
78 
41 

İ3 

Lira 

29 072 
2 931 

816 
80 174 

0 
150 275 

21 689 
3 847 

. " ' -3 597 
50 
80 
30 

1 933 
68 470 

3 757 839 

K. 

73 
25 
5a 
82 
00 
05 
44 
88 
78 
06 
55 
63 
78 
41 

28 

Lira 

1 427 
68 

183 
9 875 

320 
2 474 
1 710 

11 152 
402 

0 
0 
0 
0 
0 

266 359 

K. 

27 
75 
50 
18 
00 
95 
56 
12 
22 
00 
00 
00 
00 
00 

15. 

Jandarma umum kumandanlığı 
251 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 

Mer/kez maasatı 
» ücunatı 

Vilâyat anaasatı v 

» ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık, pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Tayin zamanı 
Menkez ayniyatı sabitesi 
Merkez levazımı 

. » müteferrikası 
Vilâyat ayniyatı sabitesi 

» levazımı 
» müteferrikası 
» ikramiyesi 

Masarifi mütenevvia 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Masarifi mütenevvia 
Tayinat 
Teçhizat 
Avrupa harcırahı 
Jandarma mektepleri masarifi 
Matbaa masarifi 
İmalâthane ve depolar masarifi 
1(338 senesi düyunu 
1339 » » 
1340 » » 
1341 V » 

19 524 
1 560 

2 343 912 
9 780 

1 361 638 
182 566 

500 
175 468 

590 
1 235 

395 
147 691 
92 000 
31 500 
9 000 

242 715 
900 

468 012 
4 255 714 
1029 802 

10 000 
7 200" 

500 
1 590 

455 
401 

117 145 
66 995 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
03 
80 
58 
27 

18 303 
.1. 269 

1 963 231 
5 669 

1 110 194 
145 921 

500 
162 440 

559 
1 234 

395 
144 936 
88 715 
26 907 

4 366 
204 290 

o 
419 858 

3 897 498 
985 777 

9 805 
6 941 

499 
1 575 

455 
401 

117 145 
66 995 

58 
04 
15 
20 
68 
49 
00 
44 
15 
97 
00-
91 
64 
96 

.86 
37 
00 
56 
37 
31 
86 
40 
96 
54 
03 
80 
58 V 
27 

1 220 
290 

380 680 
4 110 

251 443 
36 644 

0 
13 027 

30 
0 
0 

2 754 
3 284 
4 592 
4 633 

39 424 
900 

48153 
358 215 
44 024 

194 
258 

0 
14 
0 
0 
0 
0 

42 
96 
85 
80 
32 
51 
00 
56 
85 
03 
00 
09 
36 
04 
14 
63 
00 
44 
63 
69 
16 
60 
04 
46 
00 
00 
00 
00 
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F. Tahsisatın nevi 

1926 senesi düyunu 

Yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

358 516 61 358 516 61 

İptali 
lâzımgelen 
Lira Kİ 

O 00 

10 937 306 29 9 744 407 71 1 192 898 58 

İskân umum müdürlüğü 

381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 • 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 

400 

401 
402 

Merkez maaşatı 
» ücuratı 

Vilâyat memurin maaşatı 
» ücuratı 

Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zamanı 
Tahsisatı nıaktua 
Mazulin 
Merkez ayniyatı sabitesi 

» levazımı 
» müteferrikaiSi 

Vilâyat ayniyatı sabitesi 
» levazımı 
» müteferrikası 

Masarifi mütenevvia 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
İskân masarifi 
Me'maliki ecnebiye harcırahı 
Yeniden gelecek muhacirler ve mülteciler 
iç'm vücude getirilecek teşkilâtı muvak
kate masarifi umuımiyesi 
1341 senesinde ifa edilen hidemata ait olup 
tahakkuk etmiş fakat sehiv dolayısile te
diye edilememiş düyun karşılığı 
Tavizat 
İnşaat ve tamirat 
1339 düyunu 
1340 » 
1341 » 
1926 » 

Yekûnu umumî 

14 070 
4 500 

67 032 
10 560 

165 507 
15 330 

500 
2 000 

800 
5 500 
1 500 
3 000 

16000 
2 800 

61 860 
29 000 

595 000 
3 000 

42 000 

3 000 
450 000 
567 900 

59 185 
645 581 
399 797 

10 319 

3 175 743 

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

00 

00 
00 
00 
91 
34 
44 
68 

*37 

13 714 
4 456 

60 624 
10 215 

149 906 
13 470 

499 
1 540 

796 
2 160 

772 
2 611 
8 425 
1 457 

34 514 
0 

191 753 
2 736 

14 581 

334 
123 023 
370 586 

59 185 
645 581 
399 797 

10 319 

2 123 068 

88 
10 
74 
56 
54 
29 
99 
16 
95 
76 
72 
01 
02 
87 
49 
00 
55 
80 

64 

84. 
24 
89 
91 
34 
44 
68 

355 
43 

6 407 
344 

15 600 
1 859 

0 
459 

3 
3 339 

727 
388 

7 574 
1 342 

27 345 
29 000 

403 246 
263 

27 418 

2 665 
326 976 
197 313 

0 
0 
0 
0 

1 052 674 

12 
90 
26 
44 
46 
71 
01 
84 
05 
24 
28 
99 
98 
13 
51 
00 
45 
20 

36 

16 
76 
11 
00 
00 
00 
00 

"96 

Hariciye vekâleti 

411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 

Maaşat 
Ücuraıt 
Tahsisatı fevkalâde 
Temsil tahsisatı 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Mazulin 

141 240 
71 436 
87 240 

1. 413 588 
51 964 
10 400 
29 000 

00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 

131 818 
60 853 
81 179 

1 401 695 
45 269 
10 233 
14 375 

26 
45 
31 
07 
31 
32 
18 

' 9 421 
10 582 
6 060 

11 892 
6 695 

166 
14 624 

74 
55 
69 
93 
19 
68 
82 
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r 

P. 

418 
419; 
420 
421 
422 
423 
424 
425 

426 

427 
428: 
429 

F.M, 

fV- i 

441 
442 
443 
444 
445 
446. 
447 
448 
449. 
450 
451 
452 
453 

- : ; " . . • - - « . - • • . " . • - • _ " ^ . ^ 5 r 

' • " . • 

Tahsisatını[nevi 

Ayniyatı sabite 
Leyazsm 
Majfceferrika 
Masarifi mütenevvia 
Dahilî resmî telgraf 
Tahsisatı daime 
Masarifi mütenevvia' 

vakkat siyasî heyetlerle beynelmilel, te-
messükât tercüme ve tabı (masrafı 
Maıfetelit hakem mahkemeleri ücret ve 
masrafı 
Muhtelit mübadele komisyonu 
Tahdidi hudut komisyonları 
Pedal makinesi mubayaa masrafı 
976, numaralı kanun (mucibince 
1340 senesi düyunu 
1341 > » 
1926 » » 

Umumî yekûn 

Muhagsasat 
Lira 

61200 
69 000 
17 160 

519 750 
5 000 

39 000 
77 000 

110 000 

130 000 
200 000 
145 000 

5 600 
517 

3 617 

4 m 
12 847 

3 204 819 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

00 
00 
00 
00 
50 
32 
15 
79 

Ü6 

Matbuat umum müdürlüğü 

Maaş at 
Müstahdemini daime üeuraıtı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Ayniyatı sabite 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Neşriyat ve telif at 
Ajans tahsisatı 
Ajans.telgraf ücreti 

Umumî yekûn 

8 370 
3 480 

10 965 
5 818 

500 
430 

1 900 
1 650 
1 500 
1 300 

27 000 
150 000 
281 155 

494 068 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 

"oö 

Tediyal 
Lira 

35 533 
34 706 
12 248 

210 313 
0 

19 691 
44 716 

87 925 

57 849 
0 

117 337 
4 771 

517 
3 617 
4 258 

12 847 

2İİ91 758 

6 914 
3 402 

10 500 
5 754 

500. 
404 

1 814 
1 566 
1 322 

0 
26 729 

150 000 
0 

208 907 

K. 

20 
76 
04 
17 
00 
59 
39 

87 

27 . 
00, 
62 
45 
50 
32 
15 
79 

"02 

27-
34 
16 
21 
00 
05 
01 
69 
31 
00 
.88-
00 
00 

İptali 
lâzımgelen 
Lira 

25 666 
34 293 
4 911 

309 436 
5 000 

19 308 
32 283 

22 074 

, 72 150 
200 000 
27 662 

828 
0 
0 
0 
0 

813061 

1 455 
77 

464 
63 
0 

25 
85 
83 

177 
1 300 

270 
0 

281 155 

285 160 

K. 

80 
24 
9a 
83 
00 
41 
61 

13 

73 
00 
38 
55 
00 
00 
00 
00 

Üt 

73 
66 
84 
79 
00 
95 
99 
31 
69 
00 
12 
00 
00 

İ8 



- 4 4 -

F. 

461 
462 
463 
464 
465 
466 

467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 

.477 
478 

479 
f 

480 
481 
482 
483 

484 
485 

486 
487 

488 

F. M. 

F.M. 

Muhassasatın nevi 
Muhassaisat 

Lira 

Sıhhat ve içtir 
Merkez maaşatı 

» ücuratı 
Vilâyet memurini maaşatı 

» ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık 
zammı 
Tahsisatı maktua 
Mazulin 
Merkez ayniyatı sabitesi 

» levazımı 
» müteferrikası 
» ikramiyesi 

Vilâyet ayniyatı safoitesi 
» levazımı 
» müteferrikası 
» ikramiyesi 

Masarifi mütenevvia 
Dahilî, resmî telgraf üc
reti 
Mücadelei emraz masa
rifi 
Sıtma mücadelesi 
Masarifi mütenevvia 
Yem bedeli 
inşaat, tesisat, tamirat, 
istimlâk 
Ecnebi mütehassısları 
Avnıpaya gönderilecek 
etibba 
Muavenet 
Hıfzıssıhhai umumiye 
masrafı. 
Muaveneti içtimaiye ma
sarifi 
1286 numaralı kanun 
mucibince 
1286 numaralı kanun 
mucibince 
1338 senesi düyunu 
1339 » » 
1340 » » 
1341 > » 
1926 » > 

Umumî yekûn 

43 908 
39 340 

316 508 
211 620 
645 229 

> 
133 200 

600 
826 

4 450 
5 000 
7 500 
2 000 

10 000 
14 000 
6 000 
2 000 

106 500 

4 500 

138 500 
480 000 

22 300 
66 000 

99 000 
9 500 

22 000 
2 501 

83 500 

722 900 

92 097 

517 
75 

39 707 
3 613 

31 640 
17 994 

3 385 029 

K. 

naî n 
00 
00 
00 
00 
50 

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

00 

00 
00 
00 
00 

00 
00 

00 
00 

00 

00 

00 

50 
63 
54 
86 
73 
85 

"Sî 

Tediyat 
Lira 

Âti seneye 
devnolunan 

K. Lira K. 

auavenet vekaleti 
38 850 
33 728 

273 300 
195 819 
589 468 

. 68 601 
600 
112 

3 544 
4 567 
7 410 
2 000 
9 335 

11 854 
4 934 
1 949 

94 825 

0 

112 715 
470 622 

17 938; 
54 481* 

91 843 
7 784 

19 748 
2 350 

78 140 

712 324 

92 000 

517 
75 

38 707 
3 613 

31 640 
17 994 

3 124 399 

95 
74 
75 
23 
26 

32 
00 
48 
10 
26 
22 
00 
15 
31 
21 
80 
26 

t 
00 

48 
52 
37 
20 

82 . 7 156 18 
94 

32 
00 

38 

45 

00 

50 
63 . 
54 
86 
73 
85 

63 7 156 18 

İptali 
lâznngelen 

Lira 

5 057 
5 610 

43 207 
15 800 
55 761 

34 598 
0 

713 
905 
432 

89 
0 

666 
2 145 
1 065 

50 
11 674 

4 500 

25 784 
9 377 
4 361 

11 518 

0 
1 715 

2 251 
151 

5 359 

10 575 

' 97 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

260 629 

K. 

05 
26 
25 
77 
24 

68 
00 
52 
90 
74 
78 
00 
85 
69 
79 
20 
74 

00 

52 
48 
63 
80 

00 
06 

68 
00 

62 

55 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

"55. 
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F. 

491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 

F.M. 

' 
Tahsisatın nevi 

Adliye 

Merkez maaşı 
» ücura/tı 

Vilâyat memurin maaş atı 
Vilâyat ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı makıtua 
Hükkâm tahsisatı makıtuasi 
Mazulin 
Merkez ayniyatı sabitesi 

» levazımı 
» müteferrikası 

Vilâyat ayniyatı sabitesi 
» levazımı 
» müteferrikası 

Masarifi mütenevvia 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Masarifi mütenevvia 
Avrupadaki talebe masrafı 
İhzarı kavanin masrafı 
Telif, tercüme, cem ve tabı kavanini 
Avrupa harcırahı 
Leylî hukuk mektebi masrafı 
Meslek mektepleri 
Meslek mıekteplerile hukuk talebesinin 
muhtaçlarına yardım 

1338 senesi düyunu 
1339 » » ' 
1340 » » 
1341 » » 
1926 » » 

Muhassasat 
Lira 

vekaleti 

160 860 
80 628 

1 097 036 
119 880 

2 481 042 
125 000 

600 
554 500 
14 500 
2 000 
8 475 
7 000 

49 025 
65 000 
11 500 

291 950 
9 000 

93 000 
18 '200 
12 000 
15 000 
4 050 

60 000 
3 000 

5 000 
510 

4 153 
14 281 
17 058 
43 326 
61 967 

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 
50 
50 
80 
97 
54 

Tediyat 
Lira 

151 200 
* 76 064 

1 032 235 
117 235 

2 313 371 
123 327 

600 
528 465 

11 412 
1 979 
7 629 
6 987 

47 175 
62 841 
10 298 

252 838 
0 

81 114 
17 674 
11 780 
14 803 
3 997 

59 960 
1 359 

4 999 
510 

4 153 
14 281 
17 058 
43 326 
61 967 • 

K. 

10 
98 
82 
60 
80 
90 
00 
09 
90 
83 
03 
68 
69 
19 -
05 
08 
00 
40 
74 
00 
55 
05 
71 
82 

92 
00 
50 
50 
80 
97 
54 

İptali 
lâzımgel 
Lira 

9 659 
4 563 

64 800 
2 644 

167 670 
1 672 

0 
26 034 

3 087 
20 

845 
12 

1 849 
2 158 
1 201 

39 111 
9 000 

11 885 
525 
220 
196 
52 
39 

1 640 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Umumî yekûn 5 429 544 81 5 080 652 24 348 892 
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F. 

.0 

521 
522 
523 
524 
525 
526 

527 
528 
523 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537' 
538 
539 

540 
541 

542 

Â 
542 

Muhassasatın nevi 

" " ? . " : ' • 

Merkez maaşatı 
» üeuratı "* 

Vilâyat memurin m&aşatı 
» üeuratı 

Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık 
zammı 
Tahsisatı ımaktua 
Makam ücreti 
Mazulin 
Merkez ayniyatı sabitesi 

» levazımı 
» müteferrikası 
» i'kr.amiyesi . 

Vilâyat ayniyatı sabitesi 
» levazımı 
» müteferrikası 
» ikramiyesi 

Masarifi mütenevvia 
Dahilî resmî telgraf üc
reti 
Teşvik ve muavenet 
Telif ve tercüme ve tet
kik mükâfatı ve neşriyat 
masarifi umumiyesile ta
lim ve terbiye azasının 
tetkik harcırahları vejko-
misyonlar hakkı huzur ve 
harcırahları 
Seasnayii nefise encümeni 
masarifi ve hakkı huzuru 

Sanayii nefise teşkilâtına 

Muhassaeat 
Lira 

Maa 
52 716 
48 840 

858 085 
604 816 

1 603 024 

106 513 
600 

58 680 
7 500 
6 250 
6 750 

. 6 500 
2 000 
2 500 
7 200 
3 600. 

10 000 
102 500 

12 000 
15 000 

1 i . . . • 
i • 

30 500 

4 000 
1 1 1 

K. 

r&vel 

00 
00 
50 
00 
00 1 

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

00 
00 

j '• , r - ' 

00 

00 

Tediyat 
Lira 

câleti 

51 275 
37 287 

729 347 
521 971 
276 693 

85 350 
600 

52 025 
4 267 
5 872 
6 205 
6 206 
2 000 
2 495 
5.057 
2 827 
9 310 

85 557 

0 
12 862 

• M s, 

28 712 

3 853 

K. 

89 
88 
74 
19 
98 

10 
00 
94 
86 
08 
61 
36 
00 
38 
98 

. 23 
00 
54 

00 
88 

i ' , 

26 

79 

543 

544 
545 

546 

muavenet 
Tarih encümeni masarif 
ve hakkı huzuru 
Ecnebi mütehassısları 
Lise, orta ve muallim 
mekteplerindeki ecnebi 
muallimler ücurat ve 
harcırahları 
Avrupada talebe tahsili 
masarifi 

9 500 00 

10 000 00 
50 000 00 

Ati seneye îptali 
devrolunan lâzımgelen 

Lira K. Lira K. 

1 440 
11 552 

128 737 
82 844 

326 330 

21 162 
0 

6 654 
3 232 

377 
344 
293 

0 
4 

2 142 
772 

. 690 
16 942 

12 000 
2 137 

11 
12 
76 
81 
02 

90 
00 
06 
14 
92 
99 
64 
00 
62 
02 
77 
00 
46 

00 
12 

9 500 00 

9 846 37 
43 611 57 

1 787 74 

146 21 

.82 968 00 81 039 92 

96 000 00 93 659 03 

153 63 
6 388 43 

1 928 08 

2 340 97 
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Âti seneye İptali 

Muhassasat Tediyat devnoluDan Mzımgelen 
F. Muhassasatın nevi Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

547 irşat ve (beynelmilel kon
gre sergi ve müsabaka-- %n:ML:*:M^':"'*'' y • • • • .> 
lar masarifi ve ilmî tet
kik seyahatleri 15 000 00 11 512 96 ,r 3 487 04 15 000 

15 200 
4 000 

00 
00 
00 

11 512 
13 518 
1 844 

96 
02 
23 

0 
38 638 

7 941 
591 

1 425 
11 282 
2 630 

0 

40 

0 

00 
47 

14 
24 
86 
44 
64 

00 

14 

00 

548 Kurslar masarifi 15 200 00 13 518 02 1 681 98 
549 Avrupa harcırahı 4 000 00 1 844 23 2 155 77 
550 Darüşşafakaya muave

net 15 000 00 15 000 00 0 00 
A 

550 Genç dernekleri masarifi 0 00 0 00 t 
551 Mektepler masarifi 1 790 200 00 1 751 561 53 
552 Meslek (ticaret) mek

tepleri masarifi 68 000 00 60 058 86 
553 Prevantoryom masarifi 60 000 00 59 408 76 
554 Levazımı tesisiye 85 000 00 83 574 14 
555 İnşaat, tamir ve iştira 100 000 00 88 717 56 
556 Müesseseler masarifi 80 000 00 77 369 36 
557 Devlet matbaası müteda

vil. sermayesi 40 000 00 40 000 00 
558 Mektep kitaplarının tabı 

itereti sermayesi 41 460 00 41 419 86 
F. M. 976 numaralı kanun mu

cibince hakkı huzur 487 50 487 50 
» 1087 numaralı kanun mu

cibince ilmî ve meslekî 
kitap ve mecmualar neşri 
mütedavil sermayesi 25 000 00 25 000 00 r 0 00 

F. M. (1087 numaralı kanun ) 
sanayii nefise mektebi **•» •^^•^^•f-
atölyeleri için sermayei 
mütedavile 3 000 00 3 000 00 0 00 

» (1087 numaralı kanun) 
meslek ticaret mekteple- * 
ri ve satış evleri için ser
mayei mütedavile 15 000 00 0 00 1.5 000 00 

» (1087 numaralı kanun) 
Aydın sanayi idadisile 
sanayi mektepleri atel-
yeleri için mütedavil ser
maye' 10 000 00 ' 3 000 00 7 000 00 

F. M. ( 819 numaralı kanun ) 
muallim mekteplerine 
muavenet 2 203 946 42 1036 696 50 1167 249 92 0 00 

» (1074 numaralı kanun) 
şehir ve köy yatı mektep
leri maaş ve masarifi 1000 000 00 882 378 01 117 621 99 0 00 
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F. 

A 
555 

F.M. 

Mulhassas'atm nevi 

Müdevver inşaat (524 nu
maralı kanun) 
(1023 numaralı kanun) 

Muhâssasat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

Âti seneye 
devrolunan 

Lira K. 

İptali 
lâzmıgelen 

Lira K. 

69 183 10 41 044 68 0 00 28 138 42 

F . 

571 
572 
573 
A 

573 
574 
575 
576 
577 
578 

579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 

593 
594 

pansiyonlar 
1338 senesi düyunu 
1339 » » 
1340 > » 
1341 » » 
1926 > » 

66 144 21 
657 41 

1 238 20 
4 893 70 

12 770 21 
52 902 26 

Yekûn 9 577 125 "İT 

Tahsisatın nevi 

Merkez maaşatı 
» ücuratı 

Vilâyat memurin maaşatı 

» fen memurları maaş 
» ücuratı 

Taıhsistatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
İhtisas ücreti maktuası 

!f 

66 034 
657 

1 238 
4 893 

12 770 
52 902 

7 541 526 

56 
41 
20 
70 
21 
26 

"İ9 

Muhâssasat 
Lina 

Nafıa vekaleti 

ve tahsisatı 

Demiryollaır ve müessesaıtı nafıa komiserr 
leri ücreti maktuası 
Tahsisatı maktua 
Mazulin 
Merkez ayniyatı sabitesi 

.» levazımı 
» müteferrikası 

Vilâyat ayniyatı sabitesi 
» levazımı 
» müteferrikası 

Masarifi müitenevvia 
•Dahilî resmî telgraf ücreti 
Istikşafat 
Yollar 
Sular 

. 

Ecnebi mütehassıslar tercüman ve odacı 
ücuratı 
Avrupaya gönderilen talebe 
Cemiyeti Akvam komiserinin (tahsisatı 

35 932 
64 520 
58 982 

334 638 
144 080 
136 730 
58 921 

4 800 

5 760 
600 

2 000 
13 500 
6 000 
5 500 

98 000 
12 500 
4 000 

105 500 
5 500 

50 000 
1 523 402 

47Q 000 

14 160 
14 000 
11 000 

K. 

00 
00 
00 

00 
00 
50 
00 
00 

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

00 
00 
00 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 284 871 

Tediyal 
Lira ' 

32 043 
42 121 
54 646 

272 875 
92 319 

113 551 
46 741 

4 796 

5 582 
600 

0 591 
7 159 
3 306 
3 685 

48 862 
3 022 
2 133 

71 288 
0 

26 887 
1 042 632 

329 605 

0 
7 196 

10 034 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

91 

-

K. 

93 
79 
47 

19 
58 
59 
94 
77 

97 
00 
72 
73 
15 
85 
21 
49 
86 
08 
00 
40 
47 
28 

00 
13 
51 

109 
0 
0 
0 
0 
0 

750 726 

İptali 

65 
00 
00 
00 
00 
00 

11 

lâzımgelen 
Lira 

3 888 
22 398 
4 335 

61 762 
51 760 
23 178 
12 179 

3 

177 
0 

1 408 
6 340 
2 693 
1 814 

49 137 
9 477 
1 866 

34 211 
5 500 

23 112 
480 769 
140 394 

14 160 
6 803 

965 

K. 

07 
21 
53 

81 
42 
91 
06 
23 

03 
00 
28 
27 
85 
15 
79 
51 
14 
92 
00 
60 
53 
72 

00 
87 
49 
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F. 

595 

596 

Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lina K. 

Tediyat 
Lira K. 

İptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

Erzurum - Sarıkamış demiryollarına mu
avenet 
Kütüp ve resaili fenniye esmaıiıı ve müıkâ-

250 000 00 250 000 00 0 00 

597 

598 
599 
600 
601 
602 
603 

F. M. 

"i • 

• • ' -

611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 

630 
631 

632 

fatı 
Fennî (kongreler ve şinketlerle müzakere 
komisyonu masarifi 
Avrupa harcırahı 
Konya sulama idaresine muavenet 
Limanlar ve demiryollaır 
Mektepler masarifi 
Van gölü 
Reji jeneral şirketine verilecek tazminat 

1338 senesi düyunu 
1339 » » 
1340 » » 
1341 » » 
1926 » » 

Umumî yekûn 

Ticaret 
Merkez maaşatı 

» üeuraıtı 
V ilâ yat memur iaıi maaşatı 

» ücuratı s 

Tahsisatı fevkalâde • 
Temsil tahsisatı 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maiktua 
Mazuiin • 
Merkez ayniyatı sa.biıtesi 

» levazımı ' 
» müteferrikası 

Vilâyat ayniyatı sabitesi 
» levazımı 
» . müteferrikası 

masarifi mütenevvia 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Telifat ve istihbarat 
Beynelmilel mülkiyeti sınaiye ittihadına 
ve ticaret enstitüsüne iştirak masarifi 
Türk ve 'ecnebi mütehassısları 
Avrupada bulunan ve Türkiyede tahsil 
(ettirilmekte olan talebe masarifi 
Muavenet 

3 500 

12 000 
14 000 
50 000 

26 626 711 
195 000 
40 000 

425 000 
517 

0 
39 

2 951 
68 459 

393 306 

31 261 511 

vekâleti 

37 860 
51 900 
55 134 

165 342 
143 142 
51 250 
26 265 

600 
1 500 
9 000 

• 6 500 
8 000 
2 500 
6 350 
2 500 

61 700 
3 000 
5 000 

1 000 
20 000 

131 400 
2 000 

00 

00 
00 
00 

2 976 

9 821 
x 6 876 
50 000 

78 25 831 807 
00 
00 
00 
50 
00 
19 
80 
22 
38 

174 510 
27 372 

425 000 
517 

0 
39 

' 2 951 
68 459 

393 396 

"İ7 29 465 325 

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

00 
00 

00 
00 

33 884 
44 361 
52 044 

120 671 
128 984 
41 932 
23 88k 

600 
380 

6 755 
5 003 
5 768 
1 543 
3 513 
1 018 

49 111 
. 0 

4 587 

549 
17 495 

124 991 
900 

38 

97 
88 
00 
93 
17 
44 
00 
50 
00 
19 
80 
22 
38 

"97 

57 
51 
80 
83 
63 
54 
11 
00 
98 
21 
38 
60 
24 
02 
97 
37 
00 
58 

67 
42 

64 
00 

523 

2 178 
7 123 

0 
794 903 
20 489 
12 627 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 796 185 

3 975* 
7 538 
3 089 

44 670 
14 157 
9 317 
2 376 

0 
1 119 
2 244 
1 496 
2 231 

956 
2 836 
1 481 

12 588 
3 000 

412 

450 
2 504 

6 408 
1 100 

62 

03 
12 
00 
85 
83 
56 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

15 

43 
49 
20 
17 

• 37 
46 
89 
00 
02 
79 
62 
40 
76 
98 

. 03 
63 
00 
42 

33 
58 

36 
00 
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F. 

633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 

>\ M. 

- • 

641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 

652 
653 
654 
655 
656 

661 
662 
663 
664 
665 

! 

Tahsisatın nevi 

Zonguldak tahlilhanesi 
Ticaret ve sanayi müzesi 
Ereğli havîzai fahmiyesi masarifi 
Maadini saire 
Demir sanayii masrafı 
Mektepler masarifi 
Sinai müesseselere verilecek 
rafı 
(776 numaralı kanun) 
1338 senesi düyunu 
1339 » » 
1340 » » 
1341 » » 

pr im mas-

1926 » » 

Umumî yekûn 

Memurin maaşı 
Müstahdemini daime ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Memurin ihtisas ücreti 
Ayniyatı sabite 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Masarifi müteınevvia 
Fenerler masarifi tamiriyesi 
mütehakkiıkası 
Neşriyat 
Vesaiti nakliye masarifi ve 1 
Motor mubayaası 
iskele inşa ve tamiri 

Ve 

Limanlar 

düyunu 

;amiriyesi 

Ticareti bahriye kaptan, çarkçı 
lerine muavenet 
1341 senesi düyunu 
1926 » » 

Merkez maaşatı 
» ücuratı 

Vilâyat memurin nıaaşiatı 
» ücuratı 

Tahsisatı fevkalâde 

mektep-

yekım 

Muhassasat 
Lira 

3 000 
2 000 

* 60 000 
4 000 

32 000 
139 470 

1 199 962 
37 

17 709 
3 026 

324 762 
4 587 

17 891 

2 600 390 

idaresi 

51 942 
17 220 

131 253 
3 000 
2 000 
5 500 
1 500 

11 250 
500 

25 000 

53 458 
500 

22 500 
9 000 

15 000 

2 500 
5 622 
1 958 

359 703 

Ziraat vekâleti 
39 420 

8 660 
431 058 
243 484 

1 119 066 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

50 
50 
49 
41 
25 
77 
89 

Ü 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
40 
21 

61 

00 
00 
00 
00 
00 

Tediyat 
Lira 

747 
2 000 

48 958 
1 819 . 

31 925 
123 277 

0 
37 

17 709 
3 026 

324 762 
4 587 

17 891 

ÎT44 731 

48 517 
15 117 

107 759 
3 000 
2 000 
2 867 
1 345 
9 129 

0 
14 401 

2 712 
485 

22 060 
7 210 

13 430 

2 500 
5 622 

K. 

91 
00 
08 
60 
67 
77 

00 
50 
49 
41 
25 
77 
89 

41 

91 
40 
42 
00 
00 
61 
73 
47 
00 
40 

53 
00 
51 
00 
15 

00 
40 

1 958 21 

260 117 

36 874 
8 634 

381 623 
201 765 
975 162 

74 

89 
90 
84 
66 
.24 

İptali 
lâzımgelen 
Lira 

2 252 
0 

11 041 
2 180 

74 
16 192 

1 199 962 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 355 659 

ı 
3 424 
2 102 

23 493 
0 
0 

2 632 
154 

2 120 
500 

10 598 

50 745 
15 

439 
1 790 
1 569 

0 
0 
0 

99 585 

w 

2 545 
25 

49 434 
41 718 

143 903 

K. 

09 
00 
92 
40 
33 
23 

50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

l o 

.09 
60 
58 
00 
00 
39 
27 
53 
00 
60 

47 
00 
49 
00 
85 

00 
00 
00 

"İ7 

11 
10 
16 
34 
76 
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• 

p. 

666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 

685^ 

686 

687 
688 
689 
690 

Tahsisatın nevi 

Uzaklık ve pahalılık zamımı 
Taıhsisatı maktua 
Mıazulin 
Merkez ayniyatı sabitesi 

» levazımı 
» müteferrikası 

Vilâyet ayniyatı sabitesi 
» levazımı 
» müteferrikası 

Masarif i. mütenevvia 
Dahilî resmî telgraf ücreti 
Tedavi ve ıslaiı 
Teşvik 
Amenajman ve teşcir 
Artezin 
Masarifi mütenevvia *. 
Ecnebi mütehassıslar 
Memaliki ecnebiyedeki talebe 
Konıgreler ve beynelmilel çekirge istihiba-
rat müessesesi hissei iştiraki 
Delege üereti maktuasi ve iştirak düyu
nu müterakimesi ve 1927 senesi iştirak 
tahsisatı 
Tetıkikaıt ve neşriyatı ilmiye ve asarı ter
cüme, ve tabı masrafı 
Orman mektebi âlisi masrafı 
Orman mektepleri ve müessesat masrafı 
Baytar mektebi ve onüessesat masrafı. 
Tesis olunacak enstitüler ve âli mektepler 
manarifi umumiyesi 

*' 
Mufcassasat 
Lira 

70 000 
600 

3 5 0 0 , 
3 300 
3 400 
a ooo 

22 800 
15 700 
5 500 

198 000 
18 500 

355 000 
12 000 
28 000 
ft 000 
1 500 

65 000 
40 000 

11 000 

5 000 

4 000. 
36 000 

465 880 
^66 900 

500 000 

E. 

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 

52 470 
600 

1 157 
2 536 
3 223 
5 691 

17 129 
10 773 
4 290 

144 994 
0 

324 814 
10 363 
22 027 
5 976. 

380 
51 777 
38 693 

7 340 

734 

3 555 
35 999 

397 728 
155 373 

55 866 

E. 

27 
00 
44 
75 
70 
41 
ıı 
23, 
39 
35 
00 
25 
33 
17 
85 
00 
75 
10 

36 

00 

75 
26 
28 
01 

23 

İptali 
lâzımgeler 
Lira 

17 529 
0 

2 342 
763 
176 
308 

5 670 
4 926 
1 209 

53 005 
18 500 
30 185 
1 636 
5 972 

23 
1 120 

13 222 
1 306 

3 659 

4 266 

444 
0 

68 151 
11 526 

444 133 

L 

E. 

73 
0 

56 
25 
30 
55 
89 
77 
61 
65 
00 
75 
67 
83 
15 
00 
25 
90 

64 

00 

25 
74 
12 
99 

77 
A 

690 

691 
4 

F,M. 

Ziraat vekâletine merbut müessesaıt ye in
şaat masarifi 
Senesi bütçesinde karşılığı olmayan dü
yun 

520 139 42 96 031 83 424 107 59 

1339 
1340 
1341 
1926 

senesi düyunu 

97 OOO 
0 

93 211 
98 068 

110 016 
O 

00 
00 
19 
52 
19 
00 

74 875 
0 

93 211 
98 068 

110 016 
0 

79 
00 
19 
52 
19 
00 

22 124 
0 
0 
0 
0 
0 

21 
00 
00 
00 
00 
00 

Umumî yekûn 4 803 703 32 3 439 761 08 1 373 ^ 2 
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F. Muhassasatın nevi 
Muhassasat Tediyat 

Lira K. Lira K. 

Ati seneye iptali 
Devrolunan iâzımgelen 

Lira K. Lira K. 

Millî Müdafaa vekâleti 

701 
702 
703 
704 
705 

706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 

713 
714 

715 
716 
717 

718 
719 
720 
721 

722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 

729 

730 

731, 

Maaşat 
Ücurat 
Tahsisatı fevkalâde 
Temsil tahsisatı 
Uzaklık ve pahalılık 
zammı 
Tahsisatı maktua 
Stajiyerler -
Ayniyatı sah ite 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Dahilî resmî telgraf üc
reti 
İkramiye ve "mükâfat 
Tayyare şehitleri için taz
minat 
Muayyenat 
Levazımı askeriye 
Levazım ve teçhizatı har
biye ve fenniye ve tah
kimat masrafı 
Levazımı sıhhiye 
Nakliyat 
Faslı mahsus 

. Manevre masarifi umu
misi 
İnşaat ve tamirat 
Ecnebi mütehassisi arı 
Avrupa harcırahı 
Tahsil ve tedavi masrafı 
Şehitlikler masrafı 
Masarifi tesisiye 
Haliç şirketine verilecek 
1927 taksiti 
Adanada mubayaa olu
nan telsizin 1927 taksiti 
Beynelmilel mezar! ıklar 
komisyonu masrafı 
Nameler dolayısile ta
hakkuk etmiş olup tedi
yesi İâzımgelen mükâfat 
karşılığı 

3 ,230 400 
810 000 

7 999 110 
98 000 

1 000 000 
1 600 

88 615 
168 000 
186 000 
240 000 

İ 578 000 

360 000 
41 000 

20 000 
18 985 525 
4 600 273 

1 747 500 
299 500 

1 400 000 
13 594 033 

75 000 
1 003 205 

150 000 
50 000 

164 000 
. 77 000 

10 000 

19 715 

2 500 

10 000 

4 822 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

00 

3 081 862 
795 181 

7 758 297 
97 070 

945 449 
1 274 

76 685 
160 484 
104 122 
194 210 

1 290 193 

0 
28 842 

12 500 
00 17 531 909 
00 

00 
00 
00 

»00 

00 
06 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

00 

00 

00 

4 505 244 

1 494 596 
292 401 

1 269 515 
9 483 354 

62 859 
757 055 
128 961 

45 390 
118 339 
48 673 

6 783 

19 057 

1 900 

6 252-

2 690 

39 
68 
99 
20 

80 
63 
58 
73 
47 
63 
00 

00 
43 

00 
34 
38 

76 
19 
00 
19 

82 
42 
00 
58 
41 
67 
95 

* 
14 

00 

76 

20 

814 13 

148 537 
14 818 

240 812 
929 

54 550' 
325 

11 929 
7 515 

81 877 
45 789 

287 807 

360 000 
12 157 

7 500 
1 453 615 

95 028 

252 903 
7 098 

1.30 485 
4 110 678 

12 140 
245 335 

21.039 
4 609 

45 660 
28 326 

3 216 

657 

600 

3 747 

61 
32 
01 
80 

20 
37 
42 
27 
53 
37 
00 

00 
57 

00 
66 
62 

24 
' 81 

00 
81 

18 
51 
00 
42 
59 
33 
05 

86 

00 

24 

2 131 80 
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Ati seneye İptali 

F. 

732 

733 
734 

F. 

741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
•748. 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 

761 

762 

763 
764 
765 

Muhassasat 
• Muhassasatın nevi Lira 

Mekâtibi askeriye mas
rafı 78 000 
Askerî müze masrafı 5 000 
Spor masrafı 60 000 
1337 senesi düyunu 0 
1338 » » 59 466 
1339 » » 303 476 
1340 » » 147 276 
1341 » » 1 106 153 
1926 » » 6 221 322 

Umumî yetkûn 65 994 494 

Tahsisatın nevi 

Askerî fabrikal 

Teşkilâtı umumiye 
Müstahdemini daime ücuratı •-' 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tahsisatı maktua 
Tayin zammı 
Ayniyatı sabite 
Levazımı 
Müteferrika 
İkramiye 
Masarifi ımütenevvia 
DaJhilî resmî telgraf ücreti 
Muayyenat 
Levazımı askeriye 
Eczayi tıbbiye 
Nakliyat 
Kütüp ve resail ^ 
İnşaat ve tamirat 
Ecnebi mütehassısları 
Avrupada talebe tahsil ve staj ve müfet 
tiş masarifi 
Tetkik ve tecrübe ve staj heyetleri masa 
rifi 

K. 

00 
00 
00 
00 
28 
94 
93 
46 
76 

Tediyat 
Lira 

69 754 
3 .615 

58 388 
0 

59 466 
303 476 
147 276 

1 106 153 
6 221 322 

İ 3 58 290 615 

ar u 

. 

-

Amele ve memurini fenniye iyin hayat ve 
kaza sigorta bedeline muavenet 
Sanayi mektebi 
Fabrikalar masarifi umumiyesi 
Tesisat ve tamirat 

f 

K. 

53 
03 
75 
00 
28 
94 
93 
46 
76 

"02 

Muhassasat 
Lina 

mum müdüı 

62 179 
481 020 
139 157 
54 485 

500 
17 172 
1 300 
3 000 

10 634 
8 000 

25 900 
1 500 

178 000 
57 400 

3 000 
120 000 

2 000 
75 000 
95 000 

150 000 

10 000 
* 

20 000 
14 080 

3 549 130 
107 000 

K. 

'lüğü 

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 

.Devroluni 
Lira 

İH 

Tediyat 
Lira 

53 240 
393 824 
123 772 
44 946 

499 
14 960 
1 074 
1 774 
7 741 
5 777 

20 847 
780 

137 308 
47 934 

2 967 
106 789 

1 616 
65 269 

' 74 684 

138 923 

4 887 

20 000 
12 832 

3 170 002 
86 288 

an ,. 
K. 

Ti 

K. 

48 
84 
69 
82 
34 
02 
64 
16 
02 
00 
24 
67 
01 
80 
09 
53 
40 
48 
89 

66 

18 

00 
62 
20 
00 

lâznngelen 
Lira 

8.245 
1 384 
1 611 

0 
0 

• 0 
0 
0 
0 

7 703*065 

İptali 

K. 

47 
97 
25 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

"28 

lâzımgelen 
Lira 

8 938 
87 195 
15 384 
9 538 

0 
2 211 

225 
1 225 
2 892 
2 223 
5 052 

719 
40 691 

9 465 
32 

13 210 
383 

9 730 
20 315 

11 076 

5 112 

0 
1 247 

379 127 
20 712 

K. 

52 
16 
31 
18 
66 
98 
36 
84 
98 
00 
76 
33 
99 
20 
91 
47 
60 
52 
11 

34 

82 

00 
38 
80 
00 
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1338 senesi 
1339 » 
1340 » 
1341 » 
1926 >> 

Tahsisatın nevi 

düyunu 
» 
» 
» 

Umumî yekûn 

Muhassasat 
Lina 

207 
1 017 

663 
22 799 

314 890 

5 525 035 

K. 

29 
49 
81 
38 
47 

İ4 

Tediyat 
Lira 

207 
1 017 

663 
22 799 

314 890 

4 878 321 

K. 

29 
49 
81 
38 
47. 

22 

iptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

0 0ü 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 

646 714 22 

Harita 

771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 

Maaşatı umumiye 
Müstahdemini daime üeuratı 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
Tazminat 
Tahsisatı maktua 
Tayin zammı 
Ayniyatı sa'bite 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvi a 
Dahilî, resmî telgraf ücreti 
Muayyenat 
Levazımı askeriye 

» fenniye 
Hayvan bedeli 
Levzımı sıhhiye 
Nakliyat 
inşaat ve tamirat * 
Mütehassıslar ücreti 
Avrupa tale.be tahsil masrafı 
Harita mektebi masarifi 
matbaa masarifi daiımesi ve harita kâ
ğıdı mubayaası 
1341 senesi düyunu 
1.926 » » 

Yekûnu umumî 

51 348 
28 200 

123 
53 

812 
357 

56 000 

18 
5 
3 

19 

86 
19 

115 
8 

500 
000 
600 
500 
500 
055 
200 
280 
300 
000 
000 
800 

8 500 
84 000 
27 

8 
16 

500 
500 
115 

6 000 
14 
30 

785 

685 
318 

071 

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

00 
77 
23 

00 

48 715 
24 118 

118 047 
44 186 
45 437 

500 
16 619 
5 112 
2 725 

449 
9 447 

0 
79 885 
17 920 

106 649 
7 930 

161 
5 741 

73 747 
18 731 
. 7 521 
7 236 

4 828 
14 685 
30 318 

690 717 

40 
90 
52 
48 
80 
00 
45 
20 
15 
17 
94 
00 
68 
04 
59 
50 
35 
53 
13 
42 
65 
20 

71 
77 
23 

81 

2 632 
4 081 
5 764 
9 170 

10 562 
0 

1 380 
487 
774 

50 
9 607 

200 
6 394 
1 379 
8 350 

69 
638 

2 758 
10 252 
8 768 

978 
8 878 

1 171 
0 
0 

94 353 

60 
10 
48 
52 
20 
00 
55 
80 
85 
83 
06 
00 
32 
96 
41 
50 
65 
47 
87 
58 
35 
80 

29 
00 
00 

19 

' i I 

801 Maaşat 
802 Müstahdemini daime üeuratı 
803 Tahsisatı fevkalâde 
804 Uzaklık ve pahalılık zanumı 
805 Tahsisatı maktua 
806 Tayin zammı 
807 Ayniyatı sabite 

Deniz müsteşarlığı 
458 256 
68 760 
145 481 
47 467 

600 
161 800 
8 100 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
CO 

424 817 
63 147 
052 618 
44 558 

503 
155 578 
6 539 

59 
27 
65 
29 
14 
47 
55 

33 438 
5 612 
92 862 
2 908 

96 
6 221 
1 560 

41 
73 
35 
71 
86 
53 
45 

http://tale.be
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F.- Tahsisatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

İptali 
lâzımgelen 
Lira K. 

808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 

824 
825 
826 
§27. 

* 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Dahilî, resmî telgraf ücreti 
Muayyenat 
.Levazımı askeriye 
Sefain ve mevaki levazımı 
Levazımı harbiye 

» sıhhiye 
Nakliyat . 
Kütüp ve.resaili fenniye esmanı 
İnşaat ve tamirat 
Ecnebi mütehassısları 
Boğazlar komisyonu masarifi 
Memaliki ecnebiye harcırahı 
Trabzon, înönü, Ay yıldız vapur ve mo-
törlerini iğtina'm edenlere verilecek avait 
Yavuzun taksiti 
Akümülâtör 
Tahtelbahirlerin nakliye ve sigortası 
Bahriye matbaası işletme masrafı 
1338 senesi düyunu 
1339 » » 
1340 » » 
1341 senesi düyunu 
1926 » » 
Fevknalâde bütçe 

10 200 
8 195 

66 467 
2 500 

782 000 
205 000 
707 000 
390 328 

10 500 
28 000 

3 000 
5 500 

99 500 
2 000 

157 000 

36 026 
1 100 000 

6 000 
100 000 
10 000 
2 166 
4 711 

613 
42 337 

131 017 
8 342 762 

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

00 
00 
00 
00 
00 
28 
34 
20 
07 
56 
98 5 

9 536 
6 26Ö 

52 469 
1 

731 317 
166 678 
374 894 
377 444 

9 723 
22 503 

2 311 
5 276 

78 383 
1 958 

148 607 

35 745 
23 622 

5 968 
334 

9 397 
2 166 
4 711 

613 
42 337 

131 017 
492 850 

37 
67 
12 
97 
75 
56 
92 
36 
35 
30 
19 
07 
13 
02 
49 

74 
74 1 
99 
82 
10 
28 
34 
20 
07 
56 
17 2 

663 
1 928 

13 997 
2 498 

50 682 
38 321 

332 105 
12 883 

776 
5 496 

688 
223 

21 116 
41 

8 392 

280 
076 377 

31 
99 665 

602 
0 
0 
0 
0 
0 

849 912 

63 
33 
88 
03 
25 
44 
08 
64 
65 
7CT 
81 
93 
87 
98 
51 

-26 
26 
01 
18 
90 
00 
00 
OM 
00 
00 
81 

Umumî yekûn 14 143 288 43 9 483 900 24 4 659 388 19 





Sıra No 283 
Dahiliye vekâleti merkezx teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki kanuna müzeyyel 
1/158, Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
merbut cetvelde bazı tadilât yapılmasına dair 1 /393, Evkaf umum müdürlü
ğüne abidattan olan asarın tamiri için 40 OOO liralık tahsisat verilmesine 
dair 1/398, İstanbul darülfünunu 1933 senesi bütçesi hakkında 1/511 ve 
Seyrisefain idaresinin 1933 senesi bütçesi hakkındaki 1/533 numaralı kanun 

lâyihalarına dair Bütçe encümeni mazbatası 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. $• 200 
Esas M If 158,393, 

398,511,533 

Hükümet tarafından teklif'edilip muhtelif tarihlerde encümenimize havale.buyurulan ve 
bağlı listede esas numaraları ile hülâsaları yazılı bulunan beş parça kanun lâyihası hizalarında 
yazılı kanunlar ile halledilmiş olduğu cihetle bu lâyihaların tedvinine lyzum kalmamıştır. 
Yüksek Heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Reis 
Gümüşane Aksaray Çorum Edirne Eiâziz Erzurum Erzurum 
H. Fehmi A. Süreyya Mustafa Faik A. Tahsin Aziz Asım 

Giresun İstanbul İsparta Kayseri Manisa Niğde Sivas Yozgat 
Közün Sadettin Mükerrem A. Hilmi M. Turgut Faik M. Remzi S. Sırrı 

4-VI-1933 

Yüksek Reisliğe 
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LİSTE 

Esas 
numara Hulâsası Bütçe Encümeninin mütaleası 

1/158 

1/393 Devlet memurları maaşatınm tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna merbut 
cetvelde bazı tadilât yapılmasına dair 
kanun lâyihası 

1/398 Evkaf umum müdürlüğünce âbidat-
tan olan asarın tamiri için 40 000 
liralık tahsisat verilmesine dair ka
nun lâyihası 

1/511 İstanbul Darülfünunu 1933 senesi 
bütçesi hakkında kanun lâyihası 

1/533 Seyrisefain idaresinin 1933 senesi 
bütçesi hakkında kanun lâyihası 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 1624 numaralı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve dahilî matbu
at işlerinin umum müdürlük halinde Dahiliye 
vekâletine bağlanmasına dair olan 2025 nu
maralı kanun ile halledilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı 
hakkındaki kanun ile halledilmiştir 

1933 malî senesi evkaf bütçe kanununun 
9 uncu maddesile halledilmiştir. 

İstanbul Darülfünununun lâğvile Maarif vekâ
letince yeni bir Üniversite tesisi hakkındaki 
kanunla bu müessesenin 1933 malî senesine 
ait maaş, ücret ve diğer bütün masrafları 
için yapılacak muameleler tayin edilmiş ol
duğu cihetle bu lâyihanın tedvinine lüzum 
kalmamıştır. 
Seyrisefain müdüriyeti umumiyesinin ı tem
muz 1933 tarihinden itibaren alacağı vaziyet 
2248 numaralı kanunla tayin edilmiş ve 
2250 numaralı kanunla da haziran 1933 ayı 
içinde yapacağı umumî hizmetler için tahsisat 
kabul olunduğu cihetle bu lâyihanın tedvinine 
lüzum kalmamıştır. 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı 
ve vazifeleri hakkındaki kanıma mü-
zeyyel kanun lâyihası 



StraNo287 
Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkındaki kanu
nunun muvakkat I inci maddesinin tatbik tarzına dair 3 329 

numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

T. C. 
Divanı muhasebat 

•W,T 3o-v.m3 
B. M. .11. Yü'ısek Reisliğine 

Posta ve telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkındaki 2208 numaralı kanunun muvakkat 
birinci maddesinin sarahat ve ıtlakı dairesinde idarece bazı ahvalde teadül kanununun 8 inci 
maddesi hükmünü değiştirecek surette yapılan kadroya müsteniden maaş tediyesinde muhasebe 
müdürlüğünce tereddüt edildiğinden bahsile posta,ve telgraf ve telefon umum müdürlüğünce 
maddei mezkûrenin tarzı tatbiki hakkındaki divan noktai nazarı sorulmaktadır. 

Filhakika muvakkat birinci maddede mevcut memurların kanuna merbut cetveldeki sınıf ve 
derecelerden hangilerine gireceklerinin ve o derece ve sınıflara muhassas maaşlardan ne mikta
rının kendilerine verileceğinin Nafıa vekâletile umum müdürlük ve baş müdürlüklerce tayin 
ve takyit edileceği zikrolunniasına nazaran ilk tatbike ait böyle bir salâhiyetin mutlak surette 
kabul edilmiş olduğu varit ğörülebilirsede kanunun Meclisi Âlice müzakeresi sırasında encümen 
riyasetinden heyeti umumiyeye vaki olan beyanat ve izahatta teadül kanunundaki esasların mah
fuz bulunduğu ve yeni cetvelin tertibinde de bu esaslara göre terfi hakkını kazanmış olanların 
nazarı dikkate alınarak ona göre dereceleri tayin edildiği zikredilmesine nazaran muvakkat bi
rinci madde mucibince memurların derecelere tefrikinde de teadül, kanunundaki esasların nazarı 
itibara alınması lâzımgelec€ğ) anlaşılmakta olduğundan meselenin Meclisi Âlice tavzihine mü
saade buyurulması arz ve iştjirham olunur efendim Hazretleri. 

D. M. Reisi 
Fuat 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 4- VI -1933 
M. No. 198 

Esas No. 3 (329 
Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü teşkilâtına dair olup geçenlerde Umumî Heyet 
tarafından tasdik buyurulan .kanuna bağlı cetvelde yazılı derecelere memurların tefrik ve tayin
lerinde takip edilecek usule ait olan kanunun, muvakkat birinci maddesi metni ile kanunun 



heyeti umumıyesine dair verilen izahat arasında tereddüdü mucip olacak fark görüldüğünden 
bahisle yapılacak muamelenin izahı hakkındaki 30 mayıs 1933 tarih ve 3/329 numaralı Divanı 
muhasebat Riyaseti tezkeresi tetkik ve mütalea olundu. 

Yüksek Heyetçe kabul buyurulan kanunun muvakkat birinci maddesinin sarih metnini , 
her hangi bir izahat değiştiremiyeceğinden kanunun. sarahati dahilinde muamele yapılması 
tabiî olduğu encümen kararı iktizasındandır. Yüksek Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis. 
Gümüşane Edirne Erzurum Çorum İsparta Kayseri Manisa 
H. Fehmi Faik Aziz Mustafa Mükerrem A. Hilmi M. Turgut 

Sivas İstanbul 
M. Remzi Sadettin 



Sıra No 272 
Cenup demiryollarının işletilmesine ait itilâfnamenin imza

sına salâhiyet verilmesi hakkında 1/739 numaralı 
kanun lâyihası ve Nafıa encümeni mazbatası 

T. G. 
Başvekâlet 30-V-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı .-6/1729 

Büyük Millet Meçlisi Yüksek Reisliğine 

Cenup demiryollarının işletilmesine ait itilâfnamenin imzasına salâhiyet verilmesi hakkında 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 30 - V -1933 te Yüksek Meclise ajzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibe ve teferruatile birlikte sunulmuştur efendim. 

1 Başvekil 
• îsmei 

Cenup demiryollarının işletilmesine ait itilâfnamenin esbabı mucibesi 

Cenup demiryolu Türk anonim şirketi ile bu kere akti göze alınan itilâfnamenin sebeplerini 
anlatabilmek için, Bağdat demiryolunun bu günkü halini vücude getiren, bir başlangıca lüzum 
vardır. Şöyle ki; 5 mart 1903 senesinde Anadolu demiryolu şirketine verilen Bağdat demiryolu 
imtiyazı, mecburî ve ihtiyarî 2 000 kilometreye yakın bir şebekeyi ihtiva etmekte idi ve malûm 
esbap yüzünden bunun ancak 1319 kilometresi yapılabilmiş ve bu gün bu hattın memleketimizde 
kalan kısımlarının uzunluğu da 992 kilometreden ibaret bulunmuştur. 

Umumî harp mütarekesi ile beraber Fransızlar (Kilikya ve Şimalî Suriye demiryolları ) adile 
askerî bir işletme idaresi kurarak, Konyadan itibaren Bağdat hattını işletmeğe teşebbüs ettiler, 
Fakat 20 teşrinievvel 1921 de imza edilen Ankara itilâfnamesile Pozantıdan ileriye doğru olan kı
sımların Fransızlar tarafından teşkil edilecek bir şirket tarafından işletilmesi esası Hükümetimiz
ce kabul edilmiş olmasına rağmen bu şirket teşekkül edememiş buna mukabil Fransızlar tara
fından teşkil edilen muvakkat bir idare ancak Yeniceden itibaren olan kısımları işletebilmiştir. 

Ankara itilâfnamesi ahkâmı dairesinde teşkil edilmeyen bu işletme idaresinin hukukî vaziyeti 
gayrimuayyen kaldığı için muamelât ta gayritabiî bir hal ve ıttıratsızlık husule gelmiş ve bu hal 
şimdiye kadar devam etmiştir. 

Bu defa 27 teşrinievvel 1932 tarihinde Hükümetimizle Fransız Hükümeti arasında imza edilen 
müşterek beyanname ve protokol hükümleri dairesinde, muayyen tarihlerde tatbikına geçilen 
işlerden ilki olarak Bağdat hattının Adana - Fevzipaşa kısmı da 27 nisan 1933 tarihinde Dev
let demiryollarına devredilmiş ve geri kalan kısmın yine mezkûr protokolün ahkâmı dairesinde 
teşekkül edecek Fransız sermayeli bir Türk anonim şirketine tevdii suretile, bu işletmenin nor
mal şekilde devamını temin etmek üzere melfuf itilâf name projesi ihzar edilmiştir. 

Bu itilâfnamenin tatbik edileceği Bağdat hat kısımları: 
1) Fevzipaşa - Meydanıekbe* 
2) Toprakkale - Payas 
3) Çobanbey - Nusaybin ' X , ; , . 
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4) Derbesiye - Mardin 
5) Cerablus - Liman hattı 
olmak üzere 481 kilometre uzunluğundadır. 
Muhtelif şube ve kısımlardan terekküp etmek ve bir kaç defa hududu katetmek gibi mahallî hu

susiyetleri olan bu hattın işletilmesinin suhulet ve emniyeti bu itilâf namede bazı hususî şerait kon
masını icap ettirmiştir. 

Bilhassa bu şartlar, hasılat ve sarfiyatın nakil ve tevzii atelyelerin Halepte olması yüzünden 
orada yapılacak sarfiyata mukabil senevi muayyen miktar döviz verilmesi, ve hudutlardan geçer

ken trenlerdeki kömür ve yağ için gümrük noktai nazarından teshilât temini gibi işlere taallûk 
etmektedir. 

Gerek şirket ve gerek Hükümet lehine olan muafiyet ve müsaadat ve teshilât hemen Bağdat 
demiryolu formülleri hududu içindedir. 

Tarifelerde, kezalik Bağdat hattı şartnamesinden alınmış, yalnız harpten evvelki esasların beş 
misli olarak tahsil edilegelmekte olan bu günkü ücretler, Devlet demiryollarında olduğu gibi, 
altı misline iblâğ edilmiş ve fakat misil esası kaldırılarak bu hesapların baliği olan miktarlar 
kuruş ve azamî had olarak kayit ve kabul edilmiştir. 

Bundan başka şirket; normal işletmeye muktazi her türlü masrafı ihtiyar, hat ve müteferri-
atını, alât ve edevatı hüsnü halde muhafaza ve her türlü tamiratı icra etmeğe müteahhit ol
makla beraber, fevkalâde ahval neticesi zuhura gelebilecek büyük ve mühim tamirat ve masari-
fatı kabulden imtina etmiştir ve buna mukabil de bu gibi fevkalâde tamirat zuhur eder ve iş
letme, ne kadar müddet olursa olsun (bu sebeplerden birile, durursa Hükümetten hiç bir zarar 
ve ziyan istememeği de kabul etmiştir. 

Bu suretle vücude getirilen itilâfname bu günkü gayri muayyen vaziyetten, yine 27 teşrinievvel 
1932 tarihli protokol hükümleri dairesinde derpiş edilen, Bağdat hattının kati rejimi teessüs edin
ceye kadar normal bir geçit vazifesini ifa etmek üzere kâfi evsafı haiz bulunmaktadır efendim. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T.B.M.B. 
Nafıa encümeni. 1 - VI -1933 

Karar No. 15 
Esas No. 1/739 , . 

Yüksek Reisliğe 

Cenup demiryollarının işletilmesine ait itilâfnamenin imzasına salâhiyet verilmesi hakkında ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 30 - V -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâleti 
Celileden Yüksek Reisliğe gönderilip encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı mu-
cibesi Nafıa vekili beyfendinin huzurile okunup konuşuldu. 

Bağdat demiryolunun Konyadan itibaren olan kısımlarını harbi umumî mütarekesi ile beraber 
Fransızlar ellerine alıp (Kilikya ve şimalî Suriye demiryolları) adile askerî bir işletme idaresi altına 
koymuşlardı. Fakat 20 teşrinievvel 1921 de imza olunan Ankara itilâfnamesile Pozantıdan ileriye -
doğru olan, kısımların Fransızlar tarafından teşkil edilecek bir şirket tarafından işletilmesi esası 
Hükümetimizce kabul edilmiş olduğu halde bu şirket teşekkül etmemiş ve buna mukabil Fransızlar 
muvakkat bir idare kurarak yalnız Yeniceden itibaren olan kısmı işletmişlerdir. 

Ankara itilâfnamesi ahkâmı dairesinde teşekkül etmeyen bu işletme idaresinin hukukî vaziyeti 
gayrimuayyen kaldığı için muamelâtta gayritabiî bir hal ve ıttıratsızlık husule gelip bu zamana ka
dar devam etmiştir. 

27 teşrinievvel 1932 de Hükümetimizle Fransa Hükümeti arasında imza edilen müşterek beyanna
me ve protokol hükümleri dairesinde muayyen tarihlerde tatbikına geçilen işlerden ilk olarak Bağ-



dat hattının Adana - Fevzijîaşa kısmı 27 nisan 1933 te Devlet demiryollarına devredilmiş ve geri 
kalan kısmını yine mezkûr protokolün ahkâmı dairesinde kurulacak Fransız sermayeli bir Türk 
anonim şirketine tevdii suretile bu işletmenin normal şekilde devamının temini için bağlı itilâfna-
me projesi hazırlanmıştır. 

Bu itilâf namenin tatbik olunacağı Bağdat hattı kısımları şunlardır: 
1 - Fevzipaşa - Meydanı ekbez * 
2 - Toprakkale - Payas 
3 - Çobanbey - Nuseybin 
4 - Derbesiye - Mardin . ;î 
5 - Cerablus - Giman hattı • 

' Bu hatların uzunluğu 481 kilometredir. Hattın işletmesini alacak olan şirkete Hükümetimiz 
hiç bir kilometre teminatı vermeyecek ve kâr ve zarar şirkete ait olacaktır. 

Muhtelif şube ve kısımlardan mürekkep olan bu hatlar Suriye ve Türkiye hududunu bir kaç 
defa geçiyor. Binaenaleyh işletmesinde bazı huusî şartlar konulması mecburiyeti görülmüştür. 
Bu şartlar hasılat ve sarfiyatın nakil ve tevzii ve atelyelerin Halepte olması yüzünden orada ya
pılacak sarfiyata mukabil her sene muayyen bir miktar döviz verilmesi ve hudutlardan geçer
ken terenlerdeki kömür ve yağ için gümrük noktai nazarından teshilat- temini gibi işlere taal
lûk etmektedir. Bu hatlarda bir senede yakılacak kömürlerin memleketimizden almmaı hususu 
mukaveleye konulmuştur. 

Mukavelenamede gerek şirket ve gerek Hükümet lehine olan muafiyetler, müsaadeler ve ko
laylıklar Bağdat demiryolu formülleri hudutları içindedir. 

Tarifelerde Bağdat hattı şartnamesinde alınmış olup yalnız o miktarlar altı misle çıkarılarak 
ücretler ona göre konulmuştur. 

Şirket normal her türlü masrafları yapmağa ve hattı ve teferruatını ve muharrik ve müteharrik 
edevat ve binaları iyi halde muhafazaya ve her türlü tamiratı yapmağı taahhüt etmektedir. Yal
nız fevkalâde ahval neticesi zuhur edebilecek büyük ve mühim tamirat ve masrafları şirket ka
bul etmemiştir. Fakat buna mukabil bu gibi fevkalâde tamirat zuhur eder ve bu sebeplerden biri 
dolayısile ne kadar müddet olursa olsuna işletme durursa şirket Hükümetten hiç bir zarar ve ziyan 
istememeği kabul etmiştir. Bu suretle itilâf namenin kabulü muvafık görülmüş olmakla Heyeti 
umumiyenin yüksek tasvibine arzolunur, 

Nafıa E. Reasd 
Samsun 
Ethem 

M. M. 
Erzincan 
A. Samih 

Kâ. Aza 
Samsun. 

Dr. Asım 

Aza 
Eskişehir 
Ahmet 

Aza 
îçel 

Hakkı 

Aza 
Mersin 

S. Fikri 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Cenup demir yollannin işletilmesine ait itilâf namenin imzasına salâhiyet verildiğine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Toprakkale - Payas, Fevzipaşa - Meydanıekbez, Çobanbey - Nuseybin, Der
besiye - Mardin, Cferablus liman hatlarından mürekkep bulunan cenup demiryollarının işletil
mesine dair bağlı itilâf namenin imzasına Nafıa vekili mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerinin icrasına Nafıa vekili memurdur. 
30-V-1Ö53 

Bş. V. Ad. V. M.M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi . Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mİ V. ' Na. V. Ik. V. S, 1. M. V. ' G. 1. V. Zr. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 



- 4 -
• CENUP DEMİRYOLLARI (C. D.) İŞLETME ÎTÎLÂFNAMESt 

Bir taraftan Adana mebusu ve Nafıa vekili Hilmi Beyefendi tarafından temsil olunan ve bu 
itilâf name metninde (Hükümet) adile anılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve diğer taraftan 

oturan Müsyü tarafından temsil olunan ve bu itilâf name metninde (Şirket) 
adile anılan (Cenup demiryolları Türk anonim şirketi ) arasında aşağıda yazılı maddelerin hü
kümleri dairesinde bir itilâf akdolunmuştur. 

Şurası mukarrerdir ki, bu hususta Türkiye Hükûmetile Fransa Hükümeti arasında 27 teşri
nievvel 1932 tarihinde imza edilen müşterek beyanname ile ona mülhak protokolda münderiç olan 
ve gerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, gerek cenup demiryolları Türk anonim şirketini alâ
kadar eden hükümler mahfuz ve meri bulunacaktır. 

Birinci fasıl 
*• "; • * . ' • . ' . ' V " " 

Madde — 1 

, Hükümet işbu itilâf namede yazılı şartlar dairesinde aşağıda yazılan Bağdat demiryolu kısım
larının işletilmesini şirkete tevdi eder ve şirket te bunu kabul eder. 

I - Toprakkaleden - Payasa 
II - Fevzipaşadan - Meydanı ekbeze 

III - Çobanbeyden - Nusaybine 
IV - Derbesiyeden - Mardine 
V - Cerablus liman hattı 

İşbu işletme yukarıda yazılı hat kısımlarının şirkete tesliminden itibaren başlayacaktır. 

Madde — 2 

Şirketin işletme vazifesinin hitamından itibaren hat ve edevat ile (17 inci) maddede yazılı def
ter mucibince müteferriatmm devri için şirkete üç aylık bir mühlet verilecektir. 

Madde — 3 

Şirket işbu mukavelenin icrası için bir mesul müdür tayin edecek, bu müdür şimdilik Cerab-
lusta Nafıa komiseri nezdinde bulunacaktı*. 

Madde — 4 

Şirket, bu itilâfname hükümleri mahfuz olmak kaydile bu gün mevcut bulunan ve ileride tanzim 
ve tatbik edilecek olan bütün kanunlarla nizamnamelere tâbi bulunacaktır. 

Madde — 5 

Şirket, (1) inci maddede yazılı demiryollar üzerinde yapılacak yolcu, askerî ve ticarî her türlü 
nakliyat için üçüncü fasılda gösterilen azamî tarifeye göre ücret alacaktır. 

Tarifenin tatbikmdan çıkacak nakliye ücretlerinde kesirler tam kuruşa doldurulacaktır. 
Şirket, işbu nakliye ücretlerini ve tâli hizmetlerden icara verilen araziden ve alelûmum işletme

den, Nafıa vekâletince musaddak tarifeleri mucibince lâzımgelen ücretleri de alıp zaran dahi ken
disine ait olmak üzere, normal işletmeğe mütedair bütün masraflar ve vecibeleri ifa edecek ve işbu 
itilâfnamenin devamı müddetince demiryol ve müştemilâtım, sabit, muharrik ve müteharrik malze
mesini iyi bir halde bulundurmak üzere icap eden sarfiyatı yapacaktır. 
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Madde — 6 

Türkiye hudutlarından girecek trenlerin lokomotif ve tenderleri üzerinde bulunacak kömür vâ 
yağlar iıareket esnasında gümrük muamelesine hacet kalmaksızın ve ölçülmeksizin serbestçe geçebile
cektir. Şu kadar ki: 

A - Şirket, Türk arazisi üzerinde Türk kömürü sarfına mecbur bulunduğu cihetle, Türkiye da
hilinde yapılacak beher tren küometrik için (18,5) kilo hesabile bir senelik kömür sarfiyatına mttka* 
bil o şems içinde Türkiyede ve Türkiye haricindekidepolan için işletme idaresinin bu miktar Türk 
kömürünü almış ve Suriyeden gümrük resmini vermeksizin ^transit suretile geçmiş .olduğunu tev
sik edecektir. Aksi takdirde şirket fazla sarf edilen kömür için icap eden gümrük resmini senenin 
hitammdan iki ay sonra ödemeğe mecburdur. 

B - Trenlerde Türk arazisi üzerinde sarf edilecek yağların gümrük resmi verilmek mecburî öİU 
düğü cihetle, Türkiye dahilinde yapılacak beher tren kilometre için (33) Gr. hesabile kahn yağ 
(8,4) (îr. hesabile ince yağm bir senelik sarfiyatına mukabil o sene içinde gümrük resmi veril* 
mek suretile Türkiyede depo edilen miktardan fazla yapılan sarfiyat için icap eden gümrük res
mi de senenin hitamından iki ay sonra şirketçe ödenecektir. 

O - İşbu maddede zikredilen tren kilometreler için senenin hitamında şirket bir cetvel tanzim 
ve Nafıa vekaletine verecektir. Nafıa vekâleti tarafından istenir ise şirket bu cetvel için icap 
eden evrakı müsbiteyi de ibraz eylemeğe mecburdur. 

D - Trenler üzerinde ecnebi arazisinden Türkiyeye gelecek olan demiryol memur ve mütahdem-
lerin eşyayi zatiye, yiyecek ve içecekleri veya vazifelerinin ifasına mahsus bulunan eşya ile 
trenin demirbaş eşyası trenden harice çıkarılmamak ve gümrük kanununa ve mevzuatına göre 
muameleye tabi tutulmak suretile gümrük resmi verilmeksizin huduttan girebilecektir. 

E -'Normal işletme için Türkiye arazisindeki istasyonlara gönderilecek olan defter, bilet, etiket, 
ve umumiyetle matbu kırtasiye Nafıa vekâletince musaddak ihtiyaç derecesinde olmak şartile 
gümrük resmi verilmeksizin geçecektir, 

Madde ^ - 7 

Demiryol ve müteferriatmın Hükümetle bilitilâf vücude getirilmesi tekarrür eden genişletme 
ameliyatı ve alelûmum ilâveleri için iç yurttan satın alınacak veyahut yurt dışmdan getirile
cek alât ve adevatı ve demir ile makine ve yolcu ve eşya, arabalar ve yedek parçalar her 
neyi dahilî vergiden ve her gûna gümrük resminden muaf tutulacağı gibi demiryol ile tef er* 
ruatımn işletme umurunda kullanılan arazisi ile işletme umurunda kullanıldığı Hükümetçe ka
bul edilecek binalar arazi ve bina vergisile zamaiminden ve varidatı kazanç vergisinden muaf 
olacaktır. 

ileride mukavelenamede mevzubahs olmayan bir vergi ihdas ve şirketten mutalebesi halin* 
de şirket mukavelenamenin vergi muafiyetlerine taallûk eden hükmü üzerinde ve münhasıran 
ihdas ve talep olunacak verginin hudut ve şümulü ile mukayyet olarak tekrar tetkikatta 
bulunulmasını istemek hakkını muhafaza eder. , 

Madde — 8 ; " ~ ' 

Şirket, demiryolun işletilmesi için lâzımgelen keresteleri, bu husustaki nizamnamelerin 
hükümlerine riayet etmek ve bunun için icap eden resimleri vermek şartile civar mahallerin or
manlarından kesebilecektir. 

Madde — 9 

İşletme merkezi ve atelyeleri Halepte bulunan şirket sermayesinden azamî dörtte üçünü 
ecnebi dövizine tahvil ve işletme mütedavil sermayesi olarak kullanmaya mezundur. 
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Madde -— 10 

Nafıa vekâleti şirketin işleme işlerini ve hat ile bütün tesisat ve edevatının iyi bir halde tu
tulup tutulmadığını her zaman muayene ve teftiş etmek hakkını haizdir. 

Şirket işbu teftiş ve muayene masraflarına karşılık olarak hattın işletmesine başlandığı tarihten 
itibaren işletmenin sonuna kadar kayitsiz ve şartsız ve her ay sonunda taksitle ödenmek üzere se
nede kilometre başına götürü olarak bin altı yüz yirmi kuruş verecektir. 

Madde — 11 

Şirket, Îİükûmet komiserliği için Cerablusta kendi müdürü nezdinde münasip bir çalışma yeri ve 
bir ikametgâh meccanen tahsis eyleyecektir. 

Şirket tarafından verilecek hasılat hesaplarını Nafıa vekâleti işletme merkezinde de kontrol et
tirebilecek ve ihtilâf vukuunda şirket istenecek hasılat hesaplarına ait evrakı müsbiteyi Nafıa 
vekâletine gösterecektir. 

Madde — 12 

Şirket, kendi kusurundan dolayı demiryollarının bir kısmı veya bütünü üzerinde nakliyatı kes
tiği takdirde tekrar nakliyata başlamak için şirkete bir aylık mühlet verilir. 

Bu mühlet bittiği zaman şirket yine nakliyata başlamazsa Hükümet masarif ve zarar ve hasarı 
şirkete ait olmak üzere yolun muvakkaten işletilmesini temin için derhal hatta vaziyet edecek ve 
şirket beş ay zarfında bu masraf ve zararları ödemediği ve işletmeyi her türlü vecibelerile üze
rine aîmâk istemediği takdirde başka hiç bir kanunî merasim icrasına hacet kalmaksızın bütün 
haklarından sakıt olacaktır. 

Madde — İ3 

Grerek hatlardan birisi Ve gerek hepsi için şirket tarafından vaki işletme, her ne sebeple olursa 
olsun nihayet bulduğu zaman hatlar ve aşağıdaki 17) nci maddede zikredilen cetvelde yazılı ede
vatı muharrike ve müteharrike, binalar, eşya ve malzeme ile beraber demirbaş cetveline naza
ran iyi bir halde ve her türlü borçlardan ari olmak şartile Hükümete devir ve teslim edilecektir. 

İşletme nihayet bulduğu tarihte mevcut ve işletme işlerinde kullanılmakta bulunan mahrukat ve 
sair istihlâk edilmek üzere şirket tarafından satın alınmış levazım muhamminlerin takdir edeceği 
kıymetlerle Hükümetçe şirketten satın alınacaktır. 

Ancak bu mahrukat ve levazım hattın nihayet altı aylık işletmesine muktazi derecede olabilir. 
Bu miktardan fazlasını Hükümet satın almağa mecbur değildir. 
Hükümete parasız devir ve teslimi meşrut olan mevattan zayi olanların veya kaza neticesinde 

vukua gelen zararların (17) inci maddede yazılı defterden çıkarılması için şirketçe zayiat ve zara
rın vukuu anında keyfiyet esbabı mucibesile Hükümete bildirilecek ve bu hususta Hükümetin muva
fakatini istihsal edecektir. 

Madde —14 

Şirket, bütün demirypllar ile teferruatını sabit, muharrik ve müteharrir bütün alât ve edevatı da
ima iyi bir halde muhafazaya ve her suretle emniyet verici bir vaziyette bulundurmağa ve kaza vu
kuunu intaç edebilecek bütün sebeplerden korumağa dikkat edecektir. 

Şirket işbu taahhüdatının ifasında gecikir veya müsantaha ederse keyfiyet kendisine tahriren ih
tar olunacak ve bu ihtar tarihinden bir ay geçtiği halde icabını icra etmediği surette masrafı şirketin 
işletme hasılatından temin edilmek üzere iyi bir hale getirilecek olan yol ve edevat Hükümet tara
fından ele alınıp tamirat yapılabilecektir. 
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Madde — 15 

Normal işletmenin devamını imkânsız kılan fevkalâde ahvalin istilzam ettiği masraf şirkete 
yükletilmeyecek ve bu hususta şirketin hiç bir mesuliyeti de olmayacaktır. 

Kezaiik bu gibi ahval zuhur eder ve işletme, ne kadar müddet olursa olsun, bu sebeplerden bi
nle durursa şirket te Hükümetten hiç bir zarar ve ziyan istemeyeceği gibi bu fevkalâde masrafların 
Hükümetçe ihtiyar edilmesi hususunda hiç bir talepte bulunmayacaktır. 

Madde — 16 

Bu itilâfnamenin icra ve tefsirinden dolayı Hükümetle şirket arasında çıkacak ihtilâflar Türk 
kanunlarına tevfikan teşkil edilecek hakem heyeti tarafından halledilecektir. 

Hakemler ittifak edemedikleri halde kendileri üçüncü bir hakem intihap edecekler ve bunda da 
ittifak edemezlerse bu hakem, Türk temyiz mahkemesi birinci reisi tarafından Türk ve Fransızdan 
gayri bir milletten intihap edilecektir. 

İkinci fasıl 

Madde — 17 

Bu günkü işletme idaresi tarafından hatların şirkete teslimi Hükümetçe tayin edilecek bir he
yet huzurunda yapılacaktır. Ayni heyetin huzurile Bağdat hattına ait ebniye, muharrik ve müte
harrik malzeme mobilye ve alât ve edevattan, şirket hissesine düşecek olanlar için bir demirbaş 
defteri tanzim edilecek ve işbu demirbaş defterin bir nüshası Nafıa vekâletine verilecektir. 

Madde — 18 

Şirket tarafından işletilecek olan hatların hakikî ve topoğrafî uzunluklarının tesbiti için müşte
rek bir komisyon teşkil edilecektir. Bu komisyon elde makbul fennî vesikaları olmayan kısımlar 
için arazi üzerinde şenaj yapacaktır. 

Bu komisyonda bulunan memurların yol masrafları mensup oldukları idareler tarafından ödene
cektir. 

Komisyonca gösterilecek lüsfurn üzerine amele ve sair diğer vasıtalar şirket tarafından mecca-
nen verilecektir. 

Madde — 19 

Birinci maddede tasrih edilen hat kısımları üzerinde normal işletmeye mahsus yeniden yapıl
ması veya yeni malzeme satın alınması için işbu inşaat ve satın almaların yapılması şeraitini, 
masraf membalarını ve bilhassa itilâfnamenin meriyeti hitamında ciheti aidiyetlerini tesbit için 
Hükümetle şirket arasında hususî bir itilâf aktedilecektir. 

Ancak işbu tevsilerle ilâveler yapılmazdan evvel proje ve keşifnamelerile bunlara müteferri ev
rak Nafıa vekâletinin tasdikına arzolunacaktır. 

inşaatın bittiği veya yeni malzemenin hizmete konacağı şirket tarafından bildirilmesini mü
teakip Nafıa vekâletince gönderilecek bir fen komisyonu tarafından muayene ve kabul muame
lesi yapılacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki şirket Nafıa vekâletine projelerini tasdik ettirmeksizin hiç bir yeni 
inşaat yaptırmayacak ve Nafıa vekâletince resimleri ve evsafı malûm ve makbul olmayan yeni 
edevatı muharrike ve müteharrikeyi hat üzerinde kullanmayacaktır. 

Madde — 20 

Şirket, bugün mevcut depo ve mağazaları işletebileceği gibi lüzum ve ihtiyaç görülecek yerlerde 
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demiryola ait arazide yeniden depo ve mağazalar dahi tesis edip bunlan da işletebilecektir. Ancak 
işbu maddede yazılı depo ve mağazaların kullanılması ahali için mecburî olmayıp ihtiyarî kala
caktır. 

Madde — 21 

Şirket, her hat kısmı için ayrı ayrı olmak üzere demiryolun her türlü hâsılatını, malûm numu
neleri veçhile yapacağı cetvellerle her ay Nafıa vekâletine bildirecektir. 

Madde — 22 

Şirket, bugün Nafıa vekâletine verilmesi mutat olan senelik istatistikleri ve bilhassa her çı
kan sene içinde taşınan eşyanın başlıca kalemlerinin çıktığı ve girdiği istasyonlar ayrı ayn gös
terilmek üzere alelûmum tonajlarının bir cetvelini Nafıa vekâletine göndereceği gibi ayrıca 
(U. î. C.) ce makbul olan umumî istatistik malûmatını senenin hitamından itibaran dördüncü 
ay içinde Nafıa vekâletine takdim edecektir. 

Madde — 23 

Şirketin işletmeyi ele aldığı tarihten itibaren en fazla bir sene sonra Türkiye arazisi içinde 
çalışacak bütün sabit memur ve müstahdemleri münhasıran türk vatandaşı olacaktır.. 

Şirket makinist ve bundan başka tren memurlarını hattın uzunluğu nisbetini nazarı dikkate 
alarak makul bir derecede türk vatandaşlarından intihaba çalışacaktır. 

Madde — 24 

Vazifeleri Türk ve Suriye topraklarında çalışmayı müstelzim olan Türk ve ecnebi memur ve müs
tahdemlerin her iki araziden serbestçe geçebilmeleri için Türkiye ve Fransa Hükümetleri arasında 
30 mayıs 1926 tarihinde Ankarada imza edilmiş olan itilâf ahkâmı cari olacaktır. 

' ' . . . - • • 

Madde — 25 

Bu gün mevcut demiryol binaları içinde gümrük, posta ve zabıta memurlarına ayrılmış olan yer
ler olduğu gibi duracak ve yeniden yer tahsisi icap ettiği takdirde şirket mümkün olan kolaylığı ya
pacaktır. 

Madde — 26 

Bu gün hat üzerinde seyrüsefer kolaylıklarından istifade eden Devlet memurları ve mektep ta
lebeleri şirket şebekesi üzerinde dahi ayni şerait dairesinde ve ayni kolaylıktan istifade etmeğe de
vam edecektir. Bilhassa demiryolun işletmesini murakabeye memur olanlarla telgraf ve gümrük me
murları daima meccanen seyahat edeceklerdir. 

Madde — 27 

Mahpuslar ve mahkûmlar ile muhafazalarına memur olanlar tarifedeki azamî ücretin üçte biri 
ile taşınacaktır. Eğer tatbik edilmekte olan ticarî tarife azamî tarifenin üçte birinden aşağı olur ise 
işbu aşağı tarife tatbik olunacaktır. 

Mahpuslar ve mahkûmlar ile muhafazalarına memur olanlar için Hükümetçe istenirse adi tren
lerde ikinci ve üçüncü sınıf vagonlardan icap eden miktar bölmeler şirket tarafından tahsis edile
cektir. 



- S -
Madde — 28 

Şirket, Hükümetin kurşun ile kapanmış posta çantalanm ve bunlan götürüp getirecek memur
larını adi yolcu arabalarile meccanen taşımağa ve bu bapta Hükümet tarafından istenirse mecmuu bir 
vagondan ziyade olmamak şartile yolcu trenlerinin ikinci sınıf arabalarından bir veya müteaddit böl
meler ayırmağa mecburdur. 

Posta ve telgraf umum müdürlüğü posta nakliyatına mahsus vagon yapıp, şirkete teslim ey
lediği halde şirket işbu vagonu meccanen trenlere takıp taşımaya mecbur olacaktır. 

Madde— 29 

Şirket, Hükümet telgraf hatlarına muktazi telgraf malzemesini tarifede muayyen azamî ücretler
den yüzde yirmi tenzilâtla nakledecektir. 

• ' i 

Madde — 30 

Hükümet, harp esnasında ve sair vakitlerde gerek ayn ayrı ve gerek toplu olarak iktiza eden 
yerlere demiryol ile kara ve deniz ve hava askerî ve jandarma, polis ve inzibat memurları 
ile kendilerine mahsus ağırlık ve sair eşya ve hay vanlarmı ve her türlü harp mühimmat ve ede
vatı ile hava levazım ve edevatım ve erzak ve sair askerî levazımını sevketmek istediği halde 
şirket, askerî makamlar tarafından tahriren vukubulacak talep üzerine vagon ve sair bütün 
edevat ve vesaiti nakliyesini askerî sevkıyat ve nakliyata tahsis olunmak üzere Hükümetin 
emrine müheyya tutacak ve kabında Hükümet, demiryolunun bütün nakil vasıtalarını, bütün 
demiryol memurları ile beraber kendi idaresine almak salâhiyetini haiz olacaktır. 

Hazar ve seferde gerek şirket marifetile vuku bulan ve gerek demiryolu Hükümetin idaresinde 
bulunduğu esnada icra edilen bütün askerî sevkiyat ve nakliyat için tarifede muayyen azamî 
ücretin üçte biri verilecektir. Ancak zabitan ve neferatı için tarifede muayyen azamî ücretlerin 
dörtte biri verilecektir. Hükümet sevkedeceği askerî mühimmat ve eşyanm yolcu katarlarile gön
derilmesini talep eylediği halde dahi muayyen azamî ücretin üçte biri ve zabitan ile neferleri 
için tarifede muayyen azamî ücretin dörtte biri verilecektir. 

Eğer tatbik edilmekte olan ticarî tarifeler bu maddede yazılı azamî tarifelerin üçte birinden 
aşağı olur ise işbu aşağı tarife tatbik olunur. 

Şurası da mukarrerdir ki, askerî nakliyatta askerlerin bulundukları vagonda beraberlerinde 
götürecekleri eşyadan maada nefer başına meccanen otuz kilogram ağırlığında eşya nakline hak 
ve salâhiyetleri olacaktır. 

Madde — 31 

Şirket yalnız demiryoluna mütealik mektup ve çantalanm Posta ve telgraf umum müdürlü
ğüne bir gûna resim veya ücret vermeksiznuHükûmetin posta memurları tarafından muayene edil
dikten sonra kendi nakil vasıtalarile taşıyabilecektir. 

Demiryol memurlarının hususî muhabereleri posta kanunlarına tâbidir. 
Şirket, kömür ve yağ -gibi eşya ve istihlâk maddelerini, demiryolunun bakımı ve işletmesi ve 

yeni tesisata ait munzam ameliyatı için lâzım olan malzeme ve inşaat malzemesini bir gûna ücret 
vermeksizin naklettirmek hakkım dahi haiz bulunacaktır. 

Madde — 32 

Şirket, bu gün hat boyunda bulunan telgraf direk ye tellerini, işletme hesabına, iyi bir halde 
muhafaza ve idame edecektir. Telgraf hatları, demiryolunun işletmesine ait olmayan hususî mu
habereler için kullanılmayacaktır. 

Hükümet, şirketin tellerile yapılan telgraf muhaberelerinin hepsini Devlet telgrafları idare
sinin müfettişleri rnarifetile, her an kontrol ettirmek hakkını haiz olacaktır. 
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Hükümet masarifi kendisine ait olmak üzere, bir ve icabında iki telgraf veya telefon teli tak

mak için, demiryolunun direklerim meccanen istimal edebilir. Bundan başka, Hükümet masarifi 
kendisine ait olmak üzere, hat boyunca, başka telgraf veya telefon direkleri tesis etmek hakkım 
haizdir. 

Hükümet kendi hatlarının kopması veya bozulması halinde demiryolunun, hizmetlerine bir gûna 
halel getirmemek şartile, kendi telgraflarını demiryolunun tellerile çekmek üzere, istasyonlara tel
graf memurları ikame etmek hakkını dahi haiz bulunacaktır. 

• t - .• <• 

Madde —33 

Irak ve Suriye istikametine gidecek yolcular için Haydarpaşadan tertip edilecek beynelmilel 
trenler işletmenin vesaitile kabili telif azamî süratle hattm son noktasına kadar sevkedilecek ve da
hilî yolcular için Fevzipasa - Mardin arasında her sınıf yolcu nakledebilecek surette haftada en az 
üç tren kaldırılacaktır. Eğer beynelmilel trenlerde her üç sınıf yolcusuna ait vagonlar bulunacak o-
lur ise bu trenler haftalık dahilî trenler arasında sayılacaktır. 

Bu trenlerin; tevakkuf müddetleri dahil, hudut değiştirmekten doğan fazla tevakkuflar hariç ol
mak üzere, vasatî süratleri, yirmi beş kilometreden daha aşağı olmayacaktır. 

Payas - Toprakkale arasında haftada en az iki baştan ikişer tren kaldırılacaktır. 
Trenlerin seyrüsefer cetvelleri şirket tarafından tanzim edilerek Nafıa vekâletinin tasdikına ar-

zedilecektir. 
Vekâletçe tasdik edilmedikçe şirket tarafından bu cetvellerde hiç bir tadilât yapılamayacaktır. 

• 
-• ' Madde — 34 

Şirket işletmeye müteallik olup bu gün tatbik edilmekte bulunan dahilî talimatların tatbikma 
devam etmekle beraber ileride şirketin de muvafakati alınarak bütün demiryolları için tevhiden 
tanzim edilecek bu gibi talimatları da tatbikâ mecbur olacaktır. 

Madde — 35 

İstasyonlarda yapılacak tahsilat demiryollarda cari usul veçhile Halepteki işletme merkezine 
serbestçe gönderilebilecektir. 

Şu kadar ki: 
A - Tahsilatın ne cins paradan terekküp ettiği, istasyonların tahsilat kaydine mahsus defter

lerde gösterileceği gibi işletme merkezince yapılacak para sevkiyatında işbu sevkiyata mahsus 
çantada mevcut para ile beraber bu paranın cins ve miktarını gösterir bir cetvel bulunacaktır. 

Hattın aylık hasılatını mübeyyin Nafıa vekâletine gönderilmesi itilâfname ahkâmında bulunan 
hasılat cetvellerine, istasyonlarda yapılan tahsilatın para cinsini gösterir aynca bir cetvel rapto-
lunacaktır. 

B - Nafıa vekâleti istediği zaman ve istediği yerde bu para çantalarını ve tahsilata ait her 
türlü evrakı müsbiteyi kontrol edebilecek ve bu kontrol için icap eden anahtar, damga ve sair ve
sait şirketçe evvelden verilmiş olacaktır. V i •'" "*" " . 

Bu kontrol esnasında orada mevcut şirketin en yüksek dereceli iki memuru da bulunacaktır. 
O - Şirket yukarıdaki fıkra mucibince işletme merkezine nakledeceği paraları bilâhare Ada

na Osmanlı bankasına aynen gönderecek ve türk arazisi dahilindeki hatta ait sarfiyatım bu para
lardan icra edilecektir. 

Şöyle ki: bu sarfiyattan Türkiye dahilinde icra edilenleri türk parası ile, hariçte yapılanları 
Suriye parası ile temin edilecektir. 

Ancak döviz olarak yapılacak tediyatın evelemirde Türkiye dahilinde Suriye parası olarak 
tahsil edilip Adanadaki bankaya yatırılmış olan kısımdan icrası ve kâfi gelmediği takdirde türk 
lirası ile mubayaa suretile temini mukarrerdir. 

D - Şirketin bu suretle yapacağı sarfiyattan sonra bakiye kalacak hâsılatın ( ki safî hâsı-
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lat olacaktır ) diğer şirketler hâsılatı gibi muameleye tâbi tutulacaktır. 

H - Şirketin Suriyede yapacağı sarfiyata mevcut Suriye parası kafi gelmediği takdirde gayri-
safi hâsılat (700 000) liraya kadar olan senelerde (280 000) lira için ve gayrisafi hâsılat ziyade-
1 eştiği senelerde de mezkûr (280 000) lira, hâsılatın fazlâlaşan miktarın beşte biri nisbetinde 
ziyadeleştirilmek suretile icap eden döviz derhal ve başkaca bir g'ûna muameleye hacet kalmak
sızın Hükümetçe şirketin Adana Osmanlı bankasında mevcut parasından temin edilecektir. 

L - (C) Fıkrası mucibince toplanacak olan türk ve ecnebi paralarını Adanadaki Osmanlı 
bankası şirket işletme merkezinden verilecek emirler üzerine kambiyo murakipliğinden mezuniyet 
almak suretile sarf .ve tediye edilecektir. 

Kambiyo murakipliği; (H) fıkrasında izah olunan miktarda döviz mubayaa ve ihracına ve Tür
kiye dahilindeki sarfiyat için de Türk parası olarak tediyata derhal müsaade edecektir. 

Ancak Osmanlı bankasında serbest olarak açılacak bu hesaba yatırılacak paralar münhasıran 
Türkiye dahilindeki şirket hâsılatına ve tediyatta şirketin bu hatta ait sarfiyatına mahsus ola
caktır. 

Bunun haricindeki muameleler umumî mevzuat hükümleri dairesinde ifa edilecektir . 
M - Şirketin döviz olarak istimal edebileceği paranın mukabili Türk lirasının hâsılatından mü

tevellit Türk lirası hesabında mevcut bulunması meşrut olduğu gibi (H) fıkrasında zikrolu-
nan umumî hâsılat yekûnu senesi zarfında- temin edilmemiş ve fakat döviz kısmı tamamen mu
bayaa edilmiş ise umumî hasılat açığı memlekette döviz satmak suretile kapatılacaktır. 

Yani döviz mubayaasında (H) fıkrasında muharrer nisbetler nazan dikkatte bulundurula
caktır. , 

Üçüncü fasıl 

Yolcu ve eşyadan alınacak ücretler ile müteferri şeraiti bey anındadır 

Madde — 36 
Mukavelenamenin 5 inci maddesi mucibince şirketin almağa mezun bulunduğu nakil ücretleri 

tarifesi aşağıda gösterilmiştir. Bu tarifeler nihayet derece olup bunlar Hükümetten sureti mah-
susada ruhsat alınmadıkça arttırılmayacaktır. 

Fakat tarif elerde tayin kılınan nihayet miktarlar indirildikten sonra bir ay evvel hususî ilânlar
la halka ihbar edilmedikçe tekrar nihayet derecelere arttırılmayacak ve ancak tarife indirilmesi ha
linde üç gün evvel ilân olunacaktır. Tarifelerde muayyen olan ücretlerin hepsi kilometre hesabile 
katedilecek mesafeye göre alınacaktır. En az alınacak miktarı ücurat lâakal sekiz kilometre itibarile 
hesap edilir. Yerine vardığında ödenecek eşya bedeli şirketçe gönderilenden alınmadıkça kendisinden 
istenemez. Bu makule eşya bedellerinin tahsili için şirket tarafından yüzde iki komisyon alınacaktır. 

,- Birinci tarife 

' ' > Yolculara dairdir 
Adam başına ve kilometre hesabı üzerine nakliyatın fiatı yolcu ve karışık trenler. 

Birinci mevki İkinci mevki Üçüncü mevki 
K. S. K. S. ~K. S. 
4 05 3 0 1 95 

Birinci ve ikinci mevki arabalardan mürekkep seyriseri trenile taşman yolculardan yukarıda 
yazılı tarifeden yüzde otuz ziyade alınacaktır. 

Üç yaşına kadar olan çocuklar refakatindeki adamın kucağında götürülmek şartile bedava taşı
nır. Üç yaşından yedi yaşına kadar olan çocuklar için yarım ücret alınır ve beherine bir kişilik yer 
tahsis olunur. Şu kadar ki bir bölmede iki çocuk bulunduğu halde ikisi bir yolcuya mahsus olan bir 
yerden ziyade yer tutmayacaktır. 
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İkinci tarife 

Yolcu eşyalarına dairdir 
Her yolcunun bilet başına bedava olarak otuz telogram yük taşımağa hakkı vardır. Yarı üc

ret verecek gocuklar yalnız yirmi kilogram yük .'<%t& ücret vermekten muaf olacaklardır. Fazla 
eşya için bölüksüz her on kilogram için Mlometre başına 0,15 kuruş nakil ücreti alınır. Çok. yer 
tutan eşya ile otuz desimetre mikâbı hacminde olduğu halde ağırlığı yedi kilogramdan aşağı 
olan eşya için muayyen ücretin iki katı ücret atar,* 

Müteferri masraflar 
Yolcu eşyasının fazlası olsun olmasın tarife ücretinden başka aşağıdaki ücretler alınacaktır. 

Şöyle ki: Verilecek beher eşya pusulası için muayyen olarak üç kuruş kaydiye resmi ve trenin 
geldiğinden, sonra kaldırılmayan eşyanın beher dengi için günde 0,75 kuruş mağaza resmi ödene
cek ve kumpanyanın ısrarı ve gönderen ve gönderilenin istemesi üzerine tekrar tartılacak eşya
dan şirket iddiasında haklı çıktığı halde bölüksüz beher yüz kilogram işin üç kuruş mizan res
mi alınacaktır. 

Üçüncü tarife 

Köpeklere dairdir 
Gerek yolcu trenleri ve gerek karışık trenler ile gönderilen köpeklerin her birinden kilo

metre başına 0,60 kuruş ücret alınır. 

Müteferri masraflar 
Tarife ücretlerinden maada her köpekten muayyen kaydiye resmi olarak üç kuruş ve köpeğin 

geldiğinde sahibi çıkmadığı takdirde hasar ve zararı icap edene ait olmak üzere şirket saklamış 
olur ise günde otuz kuruş alınacaktır. 

Bördüncü tarife 

Çabuk gidişle gönderilecek eşyaya dairdir. 
Bölüksüz on kilogramın kilometre basjna naMl ücreti 0;15 kuruştur. (Hutf desimetre mikâp hac-

* miride bulunduğu halde ağırlığı yedi kilogramdan aşağı olan eşya için muayyen ücretin iki katı üc
ret alınır. 

-'•'• Müâeferrimmraflar 
Tarife, ücretinden başka irsalâtın her defası için muayyen kaydiye resmi olarak üç kuruş ve bö

lüksüz olmak üzere beher on kilogram için bindirme ve. indirme resmi olarak 0,60 kuruş ve çabuk 
gidişle gönderilen eşya her ne esbaba mebni olursa olsun gönderilene haber yermek için gönderilen 
mektubun postaya verildiğinden itibaren gönderilene aşyaam varacağı yerde oturuyor ise yirmi 
dört saat, oturmuyor ise otuz altı saat içinde eşyayı, kaldırmadığı takdirde bölüksüz beher 
elli kilogram için mağaza ücreti olarak yevmiye 1,S kuruş ve gönderen ve gönderilenin? isteği üze
rine eşya tekrar tartıldığı ve bunların iddiaları haklı çıkmadığı halde bölüksüz beher yüz kilogram 
için üç kuruş ücret alınır. 

Beşinci tarif e 

Çabuk gidişle gönderilecek paket ve âemMlere ve münferiden vezni yirmi b-eş 
kilogramdan aşağı olan ufak tefek eşyaya dairdir 

Bir dengin kaydiye ve bindirme ve indirme ücreti içinde olduğu halde otuz kilometreye kadar 
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olan mesafe için on sekiz kuruş ve ondan ziyade mesafenin beher on beş kilometresi için üç kuruş 
ücret alınır. 

Müteferri masraflar 
Bu ücretten maada haber vermek üzere gönderilene yazılan mektubun postaya verildiğinden iti

baren gönderilen eşyanın gönderildiği yerde ise yirmi dört, değil ise otuz altı saat zarfında her 
ne esbaba mebni olursa olsun kaldırılmayan denklerden konduğu mağaza ücreti olarak günde 
1,5 kuruş ve gönderen ve gönderilenin talebi üzerine tekrar tartılacak her denkten gönderen veya 
gönderilenin iddiası boş çıktığı takdirde tartmak ücreti olarak üç kuruş almrr. 

Altıncı tarife 

Para ve esham ve ziktymet eşyaya dairdir 
Külçe veya meşkuk veya mamul veyahut lâvha olarak gönderilecek altm ve gümüş ile cıva, pla

tin ve mücevherler ve diğer kıymetli eşya her halde çabuk gidişle taşımak şartile kabul olu
nacaktır. Bunlardan alınacak nakil ücreti, hakikî vezni en az yirmi beş kilogram itibar olunmak 
şartile çabuk gidişe mahsus adi tarifedeki nakil ücretinin iki katı olacaktır. 

Şirket, bu gibi eşyanın taşımasını sigorta etmeğe mecbur değildir. Şirket tarafından sigorta 
ettirilmeyen nakliyat için ona terettüp edecek mesuliyetin derecesi çabuk gidişle taşman eşyanın 
nakil şartlarına dair olan ahldlm ile tayin ve tahdit kılmmıştır. 

Yedinci tarife 

Araba ve yürüyen edevata dairdir 
Kilometre basma nakil ücretleri: V 
Yavaş gidiş 
K. ' S. 
7 05 

10 05 

Çabuk gidiş 
K. S.' 

14 10 
20 10 

İki veyahut dört tekerlekli ve içi bir peykeli arabalardan 
Dört tekerlekli ve içi iki peykeli arabalardan. 

•ı 

Müteferri masraflar 
Tarife ücretlerinden başka irsalâtm her defası için kaydiye ücreti olarak üç kuruş ve arabadan 

bindirme ve indirme ücreti olarak altmış kuruş ve her araba için mevzu mağaza ücreti olarak 
günde otuz kuruş ücret alınır. Mağaza ücreti yalnız geldiğinden kırk sekiz saat sonra kaldırılma
yan arabalardan alınır. 

Tarife ücretinden başka arabalar içinde bulunan eşyanın ağırlığı elli kilogramı geçtiği halde elli 
kilogramın fazlasından yavaş gidiş ile taşman ikinci, sınıf eşya tarif esi mucibince bölüksüz beher elli 
kilogram hesabile ücret alınacaktır. 

Sekizinci tarife 

Hayvanata dairdir 
Hayvan ve kilometre başına nakil ücretleri: , 
Yavaş gidiş Çabuk gidiş 

K. S. K. S. 
4 05 8 10 Öküz ve inek ve boğa ve manda ve deve ve beygir 

ve koşum hayvanatından 
1 35 2 70 Dana ve merkep ve domuzdan 
O 06 1 20 Erkek ve dişi koyun ve keçiden 
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Müteferri masraflar 

1 - Tarife ücretinden başka irsalâtm her defası iğin muayyen kaydiye resmi olarak üç kuruş 
alınır. 

2 - Birinci sımftan beher baş için hammaliye olarak on beş kuruş ve ikinci sınıftan beher bas 
için alla: kuruş, 

3 - Trenin geldiğinden yirmi dört saat sonra alınmayan hayvanatın zarar ve hasan ashabına ait 
olmak ve yem masarifi dahil olmak üzere mahsus bir yerde saklanmak ücretine karşılık olarak behe
rinden mağaza resmi olarak günde otuz kuruş alınır. 

Dokuzuncu tarife 

Yavaş gidişle gönderilecek eşyaya dairdir. 
Bir kilometre mesafede ton başına alınacak ücret 

Birinci sınıf 
Silâh, doğrama, boya ağacı ve sair kıymetli ağaç, mum, müskirat, bakır, pamuk, tutkal, araba 

edevatı, sahtiyan, ilâç ve kahve, şeker ve çikolata ve emsali, kuştüyü, kumaşlar, baharat, mamul demir, 
çini, meyva, dökme demir, mamul ve gayrimamul madeniyat, ayna, çeliğe müteallik eşya, ruganizeyit 
ve kıymetli otlar, muzika alâtı, mefruşat, sahhaflığa müteallik şeyler, mamul kurşun ve demir-
kalem, porsilen, nebatat ve envai kürk, içyağı, ipek mamulâtı, istearin, sirke, şarap, kadeh 
ve cam, yün mamulâtı, kitap, çay, tütün, haşhaş tohumu ve boya tohumu ve susam, anason ve 
saire. 

K. S. 
r 5 25 

İkinci Sınıf 
Karataş, kereste, zift, kok kömürü, odun kömürü, kenevir, ham dökme demir, yaprak ve 

çubuk demir, keten, maden toprağı, kalas tahtası, gayrimamul mermer taş, sınk, tahta, yonma 
taş, tuzlu balık, külçe kurşun, tuzlu et, kuru sebze. 

4, 05 

Üçüncü Sınıf 
Kil toprağı, tuğla, kiremit, saman, kepek, yakacak odun, çakıltaşı, pirinç, zahireler, kireç, 

maden kömürü, kül, un, gübre, duvartaşı, lüleci toprağı, alçı, kireç ve alçı taşı ve kaldırım taşı, 
ve levazımı saire ve tuz ve kum ve taze sebze. 

3, 30 kuruş 
Vezni elli kilogramdan aşağı olan; eşya tam'elli kilogram hesap ve itibar olunur ve ondan 

,. ziyade kesirler daima elli kilograma çıkarılır. Nakil ücreti en azı sekiz kilometre üzerine 
/hesap edilerek alınır. Maamafih dolu vagonlar ile iki yüz kilometreden dûn olmayan mesa
feler üzerinden nakledilecek hububattan tonilâto başına beher kilometre için 0,90 kuruştan fazla 
ücret istifa olunmayacaktır. 

Müteferri masraflar 
Tarife ücretinden başka irsalâtm her defası için muayyen kaydiye resmi üç kuruş, bindirme 

ve indirme şirket tarafından icra edilirse ton başına elli dört kuruş yani bölüksüz beher elli ki
logram için iki kuruş yetmiş santim alınır. 

Gönderilene haber vermek için y&fâlan mektubun postaya tesliminden kırk sekiz saat zarfında 
kaldırılmayan eşyadan mevzu olduğu mağaza ücreti olarak bölüksüz her elli kilogram için günde 
1,5 kuruş ve gönderen ve gönderilen istediği takdirde tekrar tartılan ve ilk miktar doğru çıkan 
eşyadan tartı ücreti olarak bölüksüz, fcçr yüz kilogram için üç kuruş alınır. 
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MülâJmmt 

İşbu tarifede beyan olunan üeret üç bin kilog^amö^n ziyade ağırlığı olan yekpare cisimler 
i hakkında cari değildir. " 

Üç binâen beş bin kilograma kadar olan yekpare ecsama ücreti mukarrerenin yansı daha 
ilave olunur. Beş bin kilogramdan ziyade olan veyahut alât ve edevatı mahsusa kullanılması
nı icap ettiren yekpare ecsamı taşımaya şirket icbar olunmayacaktır. Şirket bu gibi eşyanın 
taşınılmasını gönderenin ikametgâhından alıp gönderilenin ikametgâhına teslim etmeği üzerine aldı
ğı takdirde fiat ve nakil şartlan ve teslim ve tesellüm ücreti iki taraf m rızasile tayin olunur. 

Onuncu tarife 

Sigorta ücretlerine dairdir. 
Sigorta ücreti mahsusan sigortaya vazolunan eşyadan aşağıda yazılı ücretler alınır: 

Kuruş S. 
9 Beş yüz kuruş kıymetinde olup yavaş gidişle gönderilen eşyadan, 

24 Beş yüz kuruş kıymetinde olup çabuk gidişle gönderilen eşyadan, 
12 Bin kuruş krymetinde yolcu eşyasile araba ve hayvanat ve eşyadan. 

On birinci tarife 

Hususî trenlere dairdir 
Kilometre başına alınacak ücretler: 

Kuruş S. 
90 Lokomotif ile birlikte Çurgundan, 
60 Salon arabalarının her birinden, 
30 Yolcu arabalarının her birinden, i." î "i * ; "* İ • *' • "*'" •".. 
15 Adi vagonlann her birinden, 
15 Vagonda ikiden ziyade dingil olduğu halde beher fazla dingil için. 

Kuruş S. 
- 2 760 Tren, cetveli mahsusunda muayyen olan müddetten ziyade bekler ise her yanm 

saat için 
210 Bir hususî tren için kilometre başına ücretin en azı. 

4 200 Bir hususî tren için ücretin en azı. 

İkinci fasüda meşrut olan tenzilâtlı nakliyatın işbu hususî trenlere dair olan tarifeye şümulü 
olmayacaktır. Eğer hususî trenle; giden yolcu ve hayvanat ve yolcu eşyasından almacak ücretler 
adi trenler tarifelerinde gösterilen ücretlerden ziyadeye çıkmaz ise şirket adi trenlere mah
sus olan'-.tarife mucibince ücret alabilir. 

Bir hususî trenin tertibi istendiği takdirde keyfiyet en az yirmi dört saat evvel şirkete haber 
verilecektir. 

Madde — 37 

Yukankl tarifeler ile bundan böyle tanzim olunacak nakil ücreti tarifelerinde kuruş liranın yüz
de biri itibar olunacaktır. 

Madde — 38 * 

Yukarıki maddelerde zikir ve beyan olunmayan her hangi bir şeyin taşınması için tarifede gös
terilmiş olan şeylerin hangilerine en ziyade benzer ise onun ücretile taşınacaktır. 

- '_.._.._j...:_L'.:f İL 
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Madde — 39 

Tarifeler gerek umumî olsun ve gerek hususî olsun ve gerek nisbet kaidelerine tevfikan tanzim 
edilsin ve gerek mütefavit bulunsun mezkur tarifelerde münderiç şerait bilûmum yolcu ve mürsiUer 
hakkında cari olacaktır. 
Bundan başka tarifeler mevkii icraya konulmazdan evvel Hükümetin nazarı tasvibine arz ve tak
dim olunacaktır. Bir âcil lüzum olur ise mezkûr tarifeler Hükümetin tasdikinden evvel Devlet 
komiserine ihbar edilerek mevkii icraya vazolunabilecektir. 

,Madde — 40 

Bir veya bir kaç mürsilin tasdik olunan tarifedeki ücretlerden ucuz bir ücretle yük taşınabil
mesi için şirketin anlar ile hususî surette mukavele akdetmesi katiyen yasaktır. 

Ancak bu yasağın Hükümetle aktolımacak mukavelâta şümulü olmayacaktır. Hükümeti mahalli
ye tarafından verilmiş ilmühaberleri olan fıkara ve muhtacin meri olan tarifede yazüı ücretin 
yansı hesabile taşınacaktır. 



Sıra No 274 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanuna müzeyyel İ/643 
numaralı kanun lâyihası ve gümrük ve inhisarlar, Maliye, 

Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 25-1V-1933 
Sayı 611185 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1918 sayılı kanuna zeylen Maliye vekilliğince hazırlanarak 2-IV-933 tarihinde 6/887 sayılı 
tezkere ile takdir edilmiş olan kanun lâyihasının yerine konulmak üzere Maliye vekilliğince 
yeniden yapılan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24-IV:g33 toplanışında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştnr efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Hükmü elyevm meri bulunan altın ihracının menine dair 18 kânunusani 1331 tarihli kanu
nun cezaî müeyyideleri çok zaif olduğu gibi muhbir ve musadirlere ikramiye verilmesine dair 
bir kaydi de ihtiva etmemesi nazarı itibara alınarak 1918 numaralı kanuna zeylen hazırlanan 
kanun lâyihası 22-111-933 tarih ve 1306 numaralı tezkeremizle takdim kılınmıştır. 

Salifülarz lâyiha yerine kaim olmak üzere ayni esbabı mucibe ile bu defa hazırlanan yeni 
lâyiha merbuten takdim kılınmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar encümeni 

T. B. M. M. 
G. ve în. encümeni 

Karar No. 9 
Esas No. 1/643 

1918 numaralı kanuna zeylen Maliye vekilliğince hazırlanarak 2 - IV -1933 tarih ve 6/887 sayılı 
tezkere ile takdim edilmiş olan kanun lâyihasının yerine konulmak üzere Maliye vekilliğince yeniden 
yapılan ve îcra Vekilleri Heyetinin 24 - IV -1933 tarihindeki toplanışında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılarak Başvekâletin 25 - IV -1933 tarih ve 6/1185 numaralı tezkeresile gönderilen kanun lâ-
yihasile esbabı mucibe mazbatası encümenimize havale buyurulmuş olmakla Gümrük ve inhisarlar 
vekilliği hukuk müşaviri bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Encümenimiz Hükümetin esbabı mucibe mazbatasmdaki mütaleasma tamamile iştirak ederek 

6-V- 1933 

Yüksek Reisliğe 
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lâyihai kanuniyeyi aynen kabul elmiş ve havalesi mucibince Maliye encümenine verilmek üzere Yük
sek Reisliğe arzına karar vermiştir. 

Gt. t En. Reisi Na. M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Ordu Ordu ödbeliberket Aydın Çorum 

A. Şevket A. Şevket H. Basri Fuat Bekir 
Aza Aza 

Trabzon Samsun 
Daniş Memet 

Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 24 - V - 1933 

Karar No. 43 
Esas No. 1/643 ' 

Yüksek Reisliğe 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 numaralı kanuna zeylen hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince kabul olunarak Başvekâletin 25 nisan 1933 tarih ve 6/1185 numaralı tezkeresile 
Yüksek Meclise takdim ve encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesile 
Gümrük ve inhisarlar encümeninin bu baptaki mazbatası Gümrük ve inhisirlar vekâletinden gönde
rilen hukuk müşaviri huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Altın ihracının meni hakkında hükmü elyevm meri bulunan 18 kânunusani 1331 tarihli kanun
da cezaî müeyyidelerin çok zaif olması ve muhbir ve musadirlere ikramiye verilmesine dair de bir 
kayit bulunmaması nazarı itibara alınarak bunları teminen kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki «< 
1918 numaralı kanuna bir zeyil ilâvesi lâyihanın ihzarına saik olduğu anlaşılmış ve Hükümetin 
esbabı mucibesi muvafık görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde — Bu madde esas itibarile kabul edilmişse de birinci fıkradaki Maliye vekâle
tinden izin almaksızın altın ihraç edenler hakkında yapılacak muamelenin tayininden evvel sureti 
umumiyede, harç memnuiyetinin bidayeten zikri kanun tedvini usullerine ve umumî kaidelere da
ha muvafık görülerek o şekilde tadil edilmiş ve toz, varak, çubuk, tabak ve saire gibi her şekil 
ve surette dahi altın kaçakçılığına mâni olabilmek ve vaki olması melhuz iltibasları defetmek için 
(sikke ve külçe) kelimelerinin (sikkelenmiş veya sikkelenmemiş) şeklinde değiştirilmesi muvafık 
görülmüştür. 

Ecnebi memleketlere gidenlere ait olan üçüncü fıkradaki (yolcular) tabiri memleket dahilinde 
seyahat edenlerden tefrik edilecek surette (yabancı ellere giderken ) cümlesi ilâvesile tasrih 
ve altııi kıymetinden ehemmiyetli derecede yüksek değerde satılan süs ve sanat eşyası bu madde 
hükmünden hariç tutularak bu hususta Maliye vekâletince bir talimatname yapılacağı işbu mad
deye ilâve edilmiştir. 

İkinci madde — Bu maddenin tatbikata ait olan birinci fıkrası aynen, ikinci fıkra da müsadere 
olunan altınların malmemurluğunca Cumhuriyet merkez bankasına gönderileceği tebarüz ettiril
mek ve kaçak altınların değerinin müsadere karan katileşince^ gümrüğe gönderileceği tasrih 
edilmek suretile ve diğer fıkraları aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde — Bu maddede altın kaçakçılığı hakkında bu kanunda sarahat olmayan yerler
de 1918 numaralı kanun hükmünün cari olacağı suretinde yazılmıştır. 

Madde 4, 5 — Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Altıncı madde — Bu madde de kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyetinin memur 

edilmesi muvafık görülerek o suretle tadil olunmuştur. 
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Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek-Reisliğe arzolunur. 

Mial. E. Reisi Na. M. M. Kâ. Aza Aza 
Bayaızıt Bayazıt İsparta Balıkesir Kostaamonıı 
İhsan İhsan Kemal Turan Enver Refik 

Adliye encümeni mazbatası 

27-Y -1933 

Yüksek Reisliğe 

1918 sayılı kanuna zaylolarak hazırlanan kanun lâyihası Adliye encümenine tevdi olunmakla G. 
1. ve Maliye encümenlerinin mazbatalarile birlikte tetkik ve müzakere olundu. 

Altın ihracının meni hakkında 1331 tarihli bir kanun mevcut ise de bu kanun hükümlerinin millî 
servet sayılan altının kaçırılmasına karşı kâfi müeyyideyi havi bulunmamasından ve memleket 
menafii noktasından ihtiyaca tekabül etmeyen bu kanun yerine kaçakçılığın men ve takibi hakkın
daki 1918 numaralı kanunla münasebeti olan altın kaçırılmasına dair hükümlrin o kanuna bir zey-
lolarak tedvini encümenimizce de lüzumlu görülmekle teklif edilen lâyihanın esas itibarile kabulüne 
ittifakla karar verilmiştir. > 

Lâyihanın 1 inci maddesinin Hükümetin teklif ettiği şekilde olmasını encümen muvafık bulmuş
tur. Maliye encümeni bu maddeyi değiştirerek tanzim ettiği şekil üzerinde tetkikatta bulunan 
encümenimiz; Maliye vekilliğinden izin almaksızın Türkiyeden ( sikkelenmiş veya sikke
lenmemiş altm çıkarmak ) kaydinin tatbikatta müşküller çıkmasına sebep olacağına, çünkü 
sikkelenmemiş altın kaydinde hulliyat ve müzeyyenat üe altmdan yapılmış ve kullanılması mutat 
olan eşya ve asrı atika sayılacak şeylerin dahi kaçak sayılabilmesi mümkün olacağı ve bilhassa 
seyyahların ve transit suretinde memleketten geçip gideceklerin yanlarında bulunabilecek bu kabil 
altın masnuatm hudut kapılarından ve limanlardan çıkarlarken güçlükler hadis olabileceği mülâ
haza olunmuştur. Her ne kadar Maliye encümeninin değiştirerek tertip ettiği* maddenin son fıkra
sına ilâve eylediği bir fıkra ile süs ve ince sanat eşyasının ihraç memnuiyetinden hariç oldu
ğunu kaydetmekte ve bunun için Maliye vekilliğince bir talimatname yapılması dercolunmakta ise 
de altın masunatı eşyanın ihraç memnuiyetine giremeyeceklerinin nelerden ibaret.olduğunu tesbit 
çok müşkül olduğundan öyle bir talimatname ile bu güçlüğün halli imkânsız olmakla gayrimeskûk 
altının kaçak sayılacaklarının takdirî bir halde bırakılması daha musip olacağı mütlea edilerek o 
suretle Hükümetin teklif ettiği şekil tercih edilmiştir. 

Lâyihanın diğer maddeleri Maliye encümeninin tasvibi veçhile kabul olunmuştur. 
Lâyiha havale mucibince Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ad. En. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza 4 Aza 
Yozgat Kayseri Antalya Traibzon 

Mustafa Fevzi Salâhattin A.Hamdi S. Azmi Uy adar Baif 
Aza Azaa 

Erzincan Kars * 
Ahdülhak Nazif ' 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 28 
Esas No. 1/643 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 3 - VI - 1933 
M. No. 192 
Esans No. 1/643 

Yüksek Reisliğe 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 sayılı kanuna zeylen hazırlanan kanun lâyihası 

Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Adliye encümenleri mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi 
kılınmakla Gümrük ve inhisarlar vekili Beyin huzurile tetkik ve mütalea edildi. 

Lâyihanın esası encümenimizce de muvafık görülmüş ve birinci maddesi Adliye encümeninin 
mtitaleası veçhile Hükümetin teklifi dairesinde kabul edilmiştir. Ancak madenî kıymete düşen 
hurda halindeki masnu altınların da ihracını menetmek üzere maddeye bir ibare ilâvesi kararlaş
tırılmıştır. 

Müsaderesi mahkemece kabul edilmeyerek sahiplerine geri verilmesi iktiza eden altınlar için 
kendilerinden nakliye ve muhafaza ücreti alınması gibi adilâne olmayan bir muameleye mahal 
kalmamak üzere Maliye encümeninin ikinci maddesine bu masrafların Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti bütçesinden tesviye edileceği yolunda bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Bu esaslar dairesinde yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
• Gümüşane Aksaray Çorum 
H. Fehmi A. Süreyya Mustafa 
İsparta - Kayseri Kırklareli 

Mükererm A. Hilmi M. Nakit 
Yozgat 

S. Sim 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 
1918 numaralı kanuna eklenen kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Maliye vekilliğinden izin al

maksızın Türk memleketleri dışına sikke veya 
külçe halinde altın çıkaranlar hakkında altı 
aydan üç seneye değin hapis ve çıkardığı altı
nın beş katı değerince ağır para cezası hükmolu-
nur. Kaçak altın çıkarmağa teşebbüs edenlerin 
çıkarmak istedikleri altın müsadere olunmakla 
beraber haklarında altı aydan üç seneye değin 
hapis ve çıkarılmasına teşebbüs edilen altınların 
bir katı değerince ağır para cezası hükmolunur. 

Üzerlerinde on veya daha az altın lira çıkan 
yolcular hakkında 1918 numaralı kanunun 18 in
ci maddesi hükmü tatbik olunur. 

Edirne Elâziz Erzurum İstanbul 
Faik H< Tahsin Aziz Sadettin 
Kırklareli Manisa Niğde 
Şevket ' M. Turgut Faik 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1932 tarihli ve 1918 sayılı kanuna eklenen kaçak
çılığın tmen ve takibi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 —Maliye vekâletinden izin al
maksızın Türkiyeden sikkelenmiş veya sikke-
lenmemiş altın çıkarmak yasaktır. 

Bu yasağa karşı altın çıkaranlar hakkmda 
altı aydan üç seneye değin hapis ve çıkardığı 
altm değerinin beş katı ağır para cezası olarak 
hükmolunur. Kaçak altm çıkarmağa teşebbüs 
edenlerin çıkarmak istedikleri altın müsadere 
olunmakla beraber haklarında altı aydan üç 
seneye değin hapis ve çıkarmağa teşebbüs etti
ği altın değerinin bir katı ağır para cezası ola
rak hükmolunur. 

Yabancı ellere giderken üzerlerinde izinsiz on 
veya daha az altın lira bulunduğu arama ile 
anlaşılan yolcular hakkında 1918 sayılı kanu-



BÜTÇE ENCÜMENİNİN,TADÎLÎ 

İİADDB 1 — Maliye vekilliğinden izin al
maksızın Türk memleketleri dışma sikke veya 
külçe veya sanat kıymeti kalmayan hurda ha
linde altın çıkaranlar hakkında altı aydan üçe se
neye değin hapis ve çıkardığı altının beş katı 
değerince ağır para cezası hükmolunur. Kaçak 
altın eikarmağa teşebbüs edenlerin ^karmak is
tedikleri altrn müsadere olunmakla beraber hak
larında altı aydan üç seneye «değin hapis ve 
çıkarılmasına teşebbüs edilen altınların bir 
katı değerince ağır para cezası hükmolunur. 

Üzerlerinde on veya daha AZ altm lira çjkan 
yolcular hakkmda 1918 numaralı kanunun 18 
inci maddesi hükmü tatbik olunur. 
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MADDE 2 — Kaçak olarak tutulan altınlar 
zabit varakasile birlikte makbuz karşılığında o 
yerin malmemurluğuna teslim edilir. Bu zabıt 
varakalarının bir eşi de suçluya verilir. 

Müsadere olunan altınların değeri, tutulma
sını ve para cezalan, kaçakçılardan alınmasını 
müteakip malmemurlarmca gümrük idarelerine 
verilir. Bu değerle para cezaları, gümrük ida
relerince 1918 numaralı kanunun 60 ve 61 inci 
maddelerine göre müstehiklerine dağıtılır. 
Malmemurlan altın kaçakçılığı davalarının 

1918 numaralı kanuna göre vazifeli mahkemeler 
nezdinde takibi ve cezaların infazı hususlarında 
o kanunun Gümrük ve inhisar memurlarına ta
nıdığı hâk ve salâhiyetleri haizdirler. 

MADDE 3 — Altın kaçakçılıklarında 1918 
numaralı kanunun bu kanuna aykırı olmayan 
hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 4 — Altın ihracının meni hakkın
daki 18 kânunusani 1331 tarihli kanun ilga edil
miştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti tatbik eder; 

MUVAKKAT MADDE — 1918 numaralı ka
nunun neşrinden bu kanunun neşri tarihine de
ğin tutulan kaçak altınların değerile kaçakçı
larından alınan para cezalan da bu kanun dai

min 18 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 
Altın kıymetinden ehemmiyetli derecede yük

sek değerde satılan işlenmiş altın süs veya ince 
sanat eşyası bu madde hükmüne giremez. Bu
nun için Maliye vekâletince bir talimatname 
yapılır. 

MADDE 2 — Kaçak olarak tutulan altınlar 
zabıt varakasile birlikte makbuz karşılığında 
o yerin malmemuruna teslim edilir. Bu zatat 
varakalannm bir eşi de suçluya verilir. Bu 
altınlar saklanmak üzere Cumhuriyet merkez 
bankasına gönderilir ve bankanın alım değeri 
gümrüğe bildirilir. 

Kaçak alimlann değeri müsadere karan ka-
tileşince ve para cezalan kaçakçıdan alınması
nı müteakip gümrük idaresine gönderilir. 

Bu değer ile para cezaları gümrük idarele
rince 1918 sayılı kanunun 60 ve 61 inci madde
sine göre müstehiklerine dağıtılır. 

Malmemurlan altın kaçakçılığı davalan-
nm 1918 numaralı kanuna göre vazifeli mah
kemeler nezdinde tatbiki ve cezaların infazı 
hususlannda o kanunun gümrük ve inhisarlar 
memurlanna tanıdığı hak ve salâhiyetleri haiz
dirler. 

MADDE 9 — Altm kaçakçılığı hakkında bu 
kanunda sarahat olmayan yerlerde 1918 numa
ralı kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini İcra Ve
killeri Heyeti yerine getirir. 

MUVAKKAT MADDE 
aynen. 

Hükümetin teklifi 



MADDE 2 — Kaçak olarak tutulan altınlar 
zabıt varakasile birlikte makbuz karşılığında o 
yerin malmemuruna teslim edilir. Bu zabıt va
rakalarının bir eşi de suçluya verilir. Bu altın
lar saklanmak üzere şubesi bulunan yerlerde 
Cumhuriyet merkez bankasına gönderilir ve 
bankanın alım değeri gümrüğe bildirilir. 

Kaçak altmlann değeri müsadere kararı ka-
tileşince ve para cezalan ise kaçakçıdan alın
masını müteakip gümrük idarelerine gönderi
lir. 

Bu değer ile para cezalan gümrük idarelerin
ce 1918 sayılı kanunun 60 ve 61 inci maddesine 
göre müstahiklerine dağıtılır. 

Mahkemelerce kaçak olmadığı tesbit edilme
sine mebni sahiplerine geri verilen altmlann 
nakli ve bankaca muhafazası için ihtiyar edilmiş 
olan masraflar altmlann sahiplerinden istene-

•mez. 
Bu masraflar Gümrük ve inhisarlar vekaleti 

bütçesinden tesviye olunur. 
Malmemurlan altın kaçakçılığı davalarının 

1918 numaralı kanuna göre vazifeli mahkemeler 
nezdinde takibi ve cezalann infazı hususlannda 
o kanunun gümrük ve inhisar memurlanna tanı
dığı hak ve salâhiyetleri haizdirler. 

MADDE 3 — Maliye encümeninin tadili 
gibi kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Maliye encümeninin tadili gi
bi kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Aynen kabul edil
miştir. 
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resinde dağıtılır. 

24-IV-1933 
Bş. V. Ad. V. M.M.V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekât 

Da. V. Ha. V. V. Mal. T..' 
Ş, Kaya Ş. Kaya M. Atidülhalik 
; HtV. Na. V. îkV.V. 

Dr. Beşit Galip Hilmi Muhlis 
S.Î.M.V. G.Î.V. Zr.V. 
Dr.Befik Ali Bana Muhlis 

• m •' ı 



Sıra ̂ 294 
Ödünç para verme işleri, halk bankası ve sandıkları hakkında 
i/738 numaralı kanun lâyihaları ve Adliye ve İktisat encü
menlerinden mürekkep muhtelit encümenle Bütçe encümeni 

mazbataları 

30-V-1933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İktisat Vekilliğince teklif olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 29-V-1933 toplanışında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan Ödünç para verme işleri, Halk bankası ve halk sandıklan kanunu 
lâyihaları esbabı mucibesüe birlikte Yüksek Huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Ödünç verme işleri, halk bankası ve halk sandikalan kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Bir memlekette mevcut kredi şartlarının o memleket iktisadiyatının ileri veya geri gitmesinde 
ne kadar büyük bir rol oynadığı aşikârdır. Bunun içindir ki kredi işlerinin ıslahı tekemmül ettirilme
si Cumhuriyet idaresinin, bidayeti teessüsündenberi takip ettiği yol olmuştur. Son senelerin doğur
duğu bit çok malî kredi müesseseleri Türk iktisadiyatının kuvvetli damarları haline gelmeğe çalı
şıyorlar. Fakat kredi teşkilâtımızda ziraat, sanayi ve ticaretin geniş hamlelerle ilerlemesinde mâni 
olan daha bir çok boşluklar vardır. 

Gerek müşahedelerde ve gerek vekâletimizin zaman zaman haber aldığı hâdiselerden İstanbul, 
Ankara ve îzmir gibi büyük bir kaç şehir müstesna olmak üzere memleketin büyük küçük diğer şe
hirlerinde bankaların faiz nisbeti yüzde otuz sekize çıkmaktadır. Asıl dikkate şayan olan nokta bu 
yüzde otuz sekizin filen normal addedilerek bunun fevkmdeki miktarın ihtikâr telâkki edilmesidir. 
Memleketin iktisadî faaliyetini felce uğratan, içtimaî bünyesini sarsan bu vaziyet karşısında tedabir 
ittihazı zarureti tahakkuk etmiştir. 

Bliöî istihsalimizin henüz ağır bir faiz altında olduğu görülüyor. Fakat denebilir ki en ağır kredi 
şartlan içinde ezilenler küçük krediye ihtiyacı olanlardır. Muhtelif sebepler tahtı tesirinde mühim 
bir ekseriyeti bankaların faaliyet sahaları dışmda kalan tacir, küçük sanatkâr, küçük zürra, memur 
ve sair halk tabakaları için mahdut miktardaki küçük kredi müesseseleri istisna edilecek olursa; 
hemen hemen tefecüerden başka müracaat edilecek kapı yoktur. Bunların aldıkları faiz ayda ol-_ 
mak şartile en aşağı yüzde beşten başlayarak yine ayda yüzde on raddesindedâvEiL ağır faizi ödeye
bilecek tabiî kazanç vasıtası bulunmayacağından böyle bir akıbete yakasını kaptıran vatandaşlann 
iflâs ile kamlaşacaklan muhakkaktır. Şimdiye kadar yapılan tecrübeler'de ne malûm murabaha 
nizamnamesi, ne de mevcut küçük mevzuatımız bu afetin hızım hafifletebilmiştir. Tefecilerle müca
dele edebilmek için bir taraftan tefeciliği ve tefecileri çerçevelemek^ diğer taraftan yeni kredi mü
esseseleri tesisi suretile filen ihtiyacı karşılamak lâzımdar, 

T. C 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/1725 
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J-f iktisadî meselelerin ancak iktisadî tedbirlerle hallolunabileceğine kani oldıtğumuzdan mem-

ı lekette cari olan faize murabaha nizamnamesinde olduğu gibi doğrudan doğruya bir had tesbiti 
\ cihetine gidilmemiştir. 
Ç ödünç verme işlerinin gösterdiği ehemmiyet ve nezakete binaen bu işleri meslek edinen 
| kimselerin tesbit edilmesi lüzumlu addedilmiştir. Anonim, limitet ve kooperaîtif şirketlerinin 
^ teşkili esasen mezuniyete bağlı olduğundan birinci madde bunların haricinde kalan bilûmum 
/ hakikî ve hükmî şahıslann ödünç verme işi yapabilmesini İktisat vekâletinin' vereceği mezu

niyete tâbi tutmuştur. 
Bu suretle alınacak izinlerin tescil ve ilân mecburiyeti de ikinci madde mevzuunu teşkil 

etmektedir. • 
Hükümet ödünç verme işlerini yakından takip edebilmek için üçüncü maddede ^o^clııdan. 

ajrnjic^l$_^e^yji^^ ve borçluya tahmil edilecek şartlarla ödünç vermeğe tahsis 
olunacak sermayenin İktisat vekâletine verilecek beyannamede tasrih edilmesi esası vazolun-
muştur. Ancak bankalar için ödünç işlerine tahsis olunacak sermayenin bildirilmesi lüzumsuz
luğuna binaen bankalar bu noktada istisna edilmiştir. 

Her ne kadar faiz için azamî had konulmuş ise de beyannamelerin tescil ve ilânı suretile 
kanuna teşhiri bir mahiyet verilmiştir ki bunun halk üzerindeki tesiri kuvvetli.olacaktır. 

Ödünç verme işlerile uğraşanların çalışma şartlarını verdikleri beyannamede tesbit ettikten 
sonra tekrar halka daha ağır şartlar yüklemeleri takdirinde tefeci addedilerek para ve hapis 
cezasma mahkûm edilmeleri (4-6) maddeler hükümleri cümlesindendir. Telhisen denebilir ki 
dördüncü maddede mevzubahis olan tefecilik iktisadî olmaktan ziyade cezaî »bir görüşe müs
tenittir. Tefecilik içtimaî tesirleri itibarile sert hareketi istilzam ettirdiğinden ceaalann tecil 
edilemeyeceği tasrih olunmuştur, ödünç verme işlerinde alınan faizlerin çok yüksek oldu
ğu aşikâr olduğundan Hükümet yedinci maddeye konan hükümle ve yüzde on ikiden fazla > 
alınacak faizlerde müterekki hususî bir vergi almak suretile bir taraftan kanunda teşkil olunan 
banka sermayesini çoğaltarak yarının mücadele silâhını kuvvetlendirmek diğer taraftan da 
murabahacının fazla faiz alarak temin etmek isteyeceği menfaati git gide azaltmak suretile yüksek 
faizin önüne geçmeğe çalışmaktır. 

ödünç verme işlerile uğraşanların fazla, fa»; vermek suretile mevduat celbiaeçahgarak faiz piya
sasını teşviş ettiMşri^j^rüldügiinden vadesiz mevduata yûzfleH$gŞTgîT vaaeirmevcluata yilzdtt alü-^ *~ 
dan fazla faiz verenlerin^ fazla faiz^liaerihdeii"hü^T^;bir vergiye *tâbî"fuTüIml*sı sekizinci ve döku-

jödünç verme işlerinin filen ne şekilde cereyan ettiğini takip etmeğe imkân bulmak için Hinci 
maddsJj^JHİİi^ tutmak ye^îk t ı^ 

Kanun lâyihasının 13 üncü maddesinden 29 uncu maddesine kadar olan ikinci ve üçüncü fasıl
ları memleketin küçük kredi sahasındaki boşluğunu doldurmak gayesile teşkil olunacak olan kredi 
müesseselerine tahsis olunmuştur. 

Küçük kredi ihtiyacı hayatın muhtelif faaliyet sahalarında kendini göstermekte ise de henüz 
memleket vaziyeti umumiyesi spesiyalizasiyonu icap edecek derecede bir tekasüf ve inkişaf göster
memekte olduğundan işe bilûmum küçük kredi ihtiyaçlarını karşılayacak bir banka sisteminin 
tesisi suretile başlamak muvafık görülmüştür. 

Düşünülen sistem iki mühim esasa dayanmaktadır ki bunlardan birisi Ankarada teşkili düşü
nülen « halk bankası » diğeri de yavaş yavaş memleketin her bucağını saracak olan « halk sandık
ları » dır. 

İkinci faslı teşkil eden 13 üncü maddeden 19 uncu maddeye kadar olan kısmında İktisat vekâ
letinin bir milyon lira ile* iştirak ederek teşkil edeceği üç milyon lira sermayeli Halk bankasının 
ana hatları çizilmiştir. 

Halk bankası küçük kredi işini merkezinden idare edecek kuvvetli millî bir müessesedir. Her 
ne kadar doğrudan doğruya halka kredi açmayacak ise de teessüs edecek olan Halk sandıklarının 
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finande ederek memleketteki küçük kredi üzerinde nâzım rolünü görecektir. Halk bankası 
halk sandıklarının senetlerini reeskont eder ve bunları cüzdanında tutarak kredi bulur. Halk 
bankası Halk sandıklarının muamelâtını teftiş ve murakabe etmek ve terakki ve inkişafları için 
lâzrmgelen tedbirleri almak suretile küçük kredinin rasyonel prensiplerine müstenit olması esa
sım temine çalışacaktır. 

Üçüncü faslı teşkil eden 20 inci maddeden 29 uncu maddeye kadar olan kısım halk sandıkları
na tahsis edilmiştir. Küçük kıredinin teessüs ve tevziinde esas elemanları teşkil edecek olan Halk 
sandıklarının mahallî tesislerinden uzak kalmasını temin için müdürleri Halk bankası tarafından 
tayin olunacaktır. Halk sandıklarını, esas faaliyet sahalarını teşkil eden para piyasası dahilin
de çalışmağa sevk etmek için bunların malî piyasaya taallûk eden borsa muamelâtile iştigal etme
leri menedilmiştir. 

Halk sandıklarının kolaylıkla teessüs ve inkişafları imkânını hazırlayabilmek için vilâyetler hu
susî idareleri ile belediyeler bütçelerinin her sene en az yüzde birini ayırarak Halk bankasına ya
tıracaklardır. 

Bilûmum hakikî ve hükmî şahısların da Halk sandıklarına hissedar olmaları kabul edilmiştir. 
Halk bankası lüzum gördüğü yerlerde Halk sandıklan tesis ederek bunların hisse senetlerini yu

karıda sayılan hukuku âmme eşhasına yatırdıkları meblâğlar mukabilinde verecektir. Bu suretle 
memleketin küçük kredi işleri üzerinde bir « holdin trüst » rolünü oynayacaktır. Demek oluyor ki 
Halk bankası vazifesini Halk sandıklarının muamelâtını malî, idarî teknik cihetlerden kontrol altında 
bulundurmak suretile ifa edecektir. 

Tefecilere karşı açılan mücadele silâhını teşkil edecek olan Halk sandıklarile olan alâkala
rına bir daimiyet verebilmek kaygusile hukuku âmme eşhasından olan hissedarların kendilerine ait 
olan hisse senetlerini devir ve ferağ edememeleri esas konmuştur. 

Küçük esnafm ve muhtelif küçük sanatkârların krediye ihtiyaçları büyüktür. Ucuz faizle çalışa
bilen kredi müesseseleri olmadığından sıkıntı içindedirler. Bunları da diğer krediye muhtaç halk 
kültleleri gibi Halk bankasının idaresine bırakmış oluyoruz. Muhtelif sanat şubelerine mensup 
kimselerin bir araya gelerek yapacakları kredi teşekküllerini de Halk bankası himaye edecektir 
ki bunun faidesi büyüktür. 

Umumî buhran hasebile ödeme imkânlarının azalması teminat olarak gösterilen gayrimenkul* 
lerin paraya çevrilmesini iktiza ettirmekte ve bu hal gayrimenktillerin pek ucuz satılmasını 
intaç eylemektedir. Bilhassa yüzde on beşten fazla faizle istikraz edenlerin esasen ağır olan istik
raz şartlan önünde ödeme kabiliyetlerinin azalmış bulunması dolayısile ellerinde bulunan mülk
lerini yok pahasına kaybetmek tehlikesine maruz kaldıklan görülmüş ve bu keyfiyet de memle
ketin içtimaî hayatı üzerine derin tesirler yapmak istidadını göstermiştir. 

Ödenemeyecek bir mahiyet arzetmesi hasebiledir ki ipotekli borçların beş sene müddetle muvak
kat maddede gösterilen şartlar dairesinde tecili muvafık görülmüştür. 

tkrazat işlerinde görülen vaziyetlerden biri de tefecilerin ipotek gibi gayet sağlam teminat ile 
iktifa etmeyerek ikraz mukabilinde gayrimenkul teferruğ etmeleridir. Sureti zahirede bir mülk 
alım satımı şeklinde tecelli eden bu muamele tetkik edildiği zaman ferağ muamelesinin haddi za
tinde kastı temellüke makrun olmadığı, fakat alacaklının ipoteğe parayı çevirmek külfetini azalt
mak için gayrimenkulu teferruğ ettiği görülür. îşte bu nevi hâdiselere mahiyeti hakikiyelerini 
izafe ederek bu ferağlan ipoteğe tahvil etmek ve ipotekli borçlar hakkında tatbik edilen tecil 
hükmünü bunlara da teşmil eylemek lüzumu hâsıl olmuştur. 
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Âdliye ve İktisat encümenlerinden mürekkep muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M.. 
Muhtelit encümeni 

Karar No. 1 
Esas No. 1J738 

Yüksek Keisliğe 

İktisat vekâletince teklif ve İcra Vekilleri Heyetinin 29 - V -1933 toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başvekâleti celilenin 30 - V -1933 tarih ve 6/1725 numaralı tezkeresine bağlı olan 
ödünç para verme işleri kanunu lâyihası Adliye ve İktisat encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
menimiz tarafından İktisat vekili beyefendinin huzurile müzakere edilmiştir. 

r Umumî harpten sonra dünya piyasasında stok mal kalmaması ve talebin artması yüzünden fiat-
ların yükselmesi ve binaenaleyh istihlâk karşısında istihsalin artması ve müteakiben piyasanın dur-

K gunluk göstermesi 1929 senesinde baş gösterip gittikçe artan ve bu sıralarda çok vahim bir şekil a-
T j lan iktisadî buhrana sebep olmuştur. Bu vaziyet her memlekette olduğu gibi memleketimizde de 

Î
kredi pahalılığını ve binnetice kredi ihtikârını tevlit etmiştir. Buna binaen büyük şehirlerde millî 
ve ecnebi büyük bankaların arz ve talebe göre piyasa fiatını tesbit ederek vasatı % 9 faizle çalışmala
rına mukabil para ikraz eden hakikî ve hükmî şahısların ve küçük bankaların normal telâkki edile
bilecek hadden fazla faizlerle çalışmaları ve iş yapılırken koruyucu olan yüksek faizlerin istihsalin 
azalması ve iştira kabiliyetinin noksanlanarak fiatlann her sene sukutuna rağmen faiz haddinin ayni 
mevkii muhafaza etmesi her hangi bir teşebbüste zararsız çıkılmak ihtimalini bile refetmekte olma
sına binaen istihsal ile istihlâk arasında faizi normal bir hale getirmeği ve normal krediyi koruya
rak kredi pahalılığını indirmeği istihdaf eden işbu kanun lâyihası Muhtelit encümenimizce esas iti-
barile muvafık görülerek maddeleri müzakere ve bazı maddeleri aşağıda yazılı şekilde tadil ve bazı
ları da takdim ve tehir edilmek suretile lâyiha kabul olunmuştur. Şöyle ki: 

Fasıl: 1 

Madde 1— « Ödünç para verme işlerile meşgul olan hakiki ve hükmî şahıslar bu kanun hüküm
lerine göre Hükümetten izin alırlar. 

Anonim, limtet, kooperatif şirketi seklindeki bankalar, bu izin usulüne tâbi değildir. » 
Bu maddede izin almağa icbar edilenler Ödünç para vermeği sanat ittihaz eden şahıslar kastedil

mektedir. Hükümetten izin almaklık ihsaî malûmat elde etmek noktasından faideli görülmüş ve İk
tisat vekâleti yerine Hükümet kelimesi ikame edilmek suretile madde kabul olunmuştur. Hükümet 
teklifindeki ikinci maddenin ihtiva ettiği hükümler müteakip maddelere ithal edilmiş olduğundan 
tayyedilmiştir 

Madde 2 — (Hükümet teklifinin üçüncü maddesi) 
Ödünç para verme işlerile uğraşanlar bu kanunun meriyetinden itibaren üç ay içinde ve bundan 

sonra her sene mayıs ayı içinde beyanname vermeğe mecburdurlar fıkrası aynen kabul ve ikinci fık
rası beyannamede borçlulardan alınacak faizin enyüksek haddi ve borçlulara tahmil edecekleri şart
lar bildirilecektir şeklinde tashih ve üçüncü fıkrasındaki ticarî ikametgâhlarından sonraki (dahi) 
kelimesi tay suretile kabul olunmuştur. 

Madde 3 — Beyannameler üç nüsha olarak makbuz mukabilinde mahallin en büyük mülkiye me
muruna verilecektir. Bu beyannameler üzarine kendisine izin vesikası verilir. Beyannamelerin bir 
nüshası izin vesikası suretile birlikte İktisat vekâletine, ikinci nüshası alâkadar malmemuruna, 
üçüncü nüshası da kayit ve ilân edilmek üzere ticaret sicil memurluğuna gönderilir. 

Hükümetin beşinci maddesi dördüncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 5 — Senesi içinde beyannamelerindeki şartlarını değiştirmek isteyenler İktisat vekâle

tine müracaat ederler. Vekâletin muvafakati halinde kendilerine yeni bir izin vesikası verilir ve 
usulü dairesinde ilân edilir şeklinde kabul edilmiştir. 

4-VI-1933 



Madde 6 — İzin usulüne tâbi hakikî ve hükmî şahıslar yaptıkları ödünç para verme işlerini 
noterlikten tasdikli bir deftere müfredatile yazarlar, bu defterler İktisat vekâletince her zaman 
tetkik olunabilir. Her ticarî sene sonunda bu defterlerin birer sureti iktisat vekâletine gönderilir 
şeklinde tadilen kabul. 

Madde 7 — Ödünç para verme işlerile uğraşanlar kendilerinden para alanlara verdikleri para-
mn miktarını ve şartlarını gösteren imzalı bir vesika vereceklerdir şeklinde tadilen kabul. 

Hükümetin dokuzuncu maddesi sekizinci madde olarak aynen kabul. 
Madde 9 — Ödünç para verme işlerinde % 12 den fazla alınan faizlerin aşağıda yazılan nisbetler 

dahilindeki miktarları vilâyet hususî idarelerine aittir. 
% 12 den % 15 e kadar (15) dahil % 25 
% 15 ten % 20 ye kadar (20) dahil % 50 
% 20 den % 25 e kadar (25) dahil % 75 
% 25 ten % 30 a kadar (30) dahil % 90 
% 30 dan yukan % 100 olarak tadilen kabul. 
Maliye vekili Beyefendinin de huzurile müzakere edüen bu maddede tahsil edilecek bu miktar

ların para cezası telâkki edilerek .Hazineye alınması muvafık görülmediğinden vergi namı altında 
da olmayarak halk sandıklan hisse senedi almmak üzere idarei hususiyeye aidiyeti encümenimizce 
kabul ve madde olveçhile yazılmıştır. 

Hükümetin on birinci maddesi kabul eyledikleri vadesiz mevduata % 5 ten fazla faiz verenler 
fazla verdikleri faizlerin aşağıda yazılı nisbetler dahilindeki miktarı vilâyet hususî idarlerine 
aittir: 

% 5 ten % 6 ya kadar % 50, 
% 6 dan % 7 ye kadar % 75, 
%* 7 den fazla % 90 şeklinde ve onuncu madde olarak tadilen kabul olunmuştur, 
Hükümetin on ikinci maddesi on birinci madde olarak. 
Verdikleri altı ay ve daha uzun vadeli mevduata % 6 dan fazla faiz verenlerin fazla ver

dikleri miktar aşağıda yazılı nisbetler dahilinde vilâyet hususî idarelerine aittir: 
Nssbet % 6 dan % 7 kadar % 50,* 

% 7 den % 8 ze kadar % 75, 
% 8 den yukarı olanlardan % 90 şeklinde tadilen ve müteakip fıkrası aynen ipka edi

lerek kabul olunmuştur-
Ancak encümenimiz şimdiye kadar yapılmış olan mukavelelerdeki mevduat faizlerinin bu 

kanun hükmünden hariç olduğu mütaleasmda bulunarak bu cihetin tebarüz ettirilmesine karar 
vermiştir. 

On ikinci madde; 9, 10, İ l inci maddeler mucibince vilâyet hususî idarelerine ait olan para* 
lar, tahsil edenler tarafından her ayın sonunda tahakkuk ettirilerek ertesi ayın ilk haftası 
içinde hususî idare sandıklarına yatırılır, Yatırilmazsa tahşiH emval kanunu mucibince taheij 
olunur şeklinde tadilen kabul olunmuştur. 

Madde 13 — Hükümet teMifinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki tavassut edenler 
cümlesinden sonra (dahi) kelimesinin ilâ vesile ve ikinci 'fıkra aynen kabul olunmuştur. 

Fasıl :.2 . 

Hükümet teklifinin 16 inci maddesi birinci madde mucibince izin usulüne tâbi olupta izinsiz 
faizle ödünç para vermeği itiyat eden ve beyannamelerinde yazılı faiz hadlerinden fazla faiz alan 
ve beyannamelerindeki şartları veya faiz hadlerini muvazaa ile gizleyen haküd ve hükmî şâhıslara 
tefeci denir şeklinde tadilen İ4 üncü madde olarak kabul olunmuştur. 

Hükümetin 16 inci maddesi 15 inci madde Olarak aynen kabul olunmuştur. 
Hükümetin 17 inci maddesinde tefecilik kelimesinden sonra « suçunu işleyenler » tabiri yerine 

« edenler » kelimesinin ikamesi suretile tadil» ve 16 inci madde olarak kabul olunmuştur. 
Hükümetin 18 inci ve 19 uncu maddeleri 17 ve 18 inci madde olarak aynen kabul olunmuştur, 



Hükümetin 20 inci maddesindeki Cezaî hükümler ceza kanununun 526 inci maddesindeki ahkâ
mı umumiyeye tâbi bulunduğundan tayyedilmiştir. 

Hükümet teklifinin 21 inci maddesinde suçlar kelimesinden sonra suçların muhakemesine şek
linde ilâve suretile tashihan kabul ve 22 inci madde tayyedilmiştir. 

Hükümetin 23 üncü maddesi 20 inci ve 24 üncü maddesi 21 inci madde olarak aynen kabul 
olunmuştur. 

Umumî heyetin tasvip nazarına arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Muhtelit E. 

Mustafa F< 

Aza 
Kocael i 

Ragtp 
Aza 

Ankara 
, Eşref 

Reisi M. M. 
Bursa 

BVZİ Dr. Ti. Ferit 

Aza Aza 
Trabzon Tokat 

Raif Nazım-
Aza1 

İzmir 
M. Sadettin 

Kâtip 
Erzincan 
Abdülhak 

Aza 
İstanbul 
Alâettin 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 

Aza, 
Balıkesir 

Vasfi 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
1 stanbul 
II. Vâsıf 

Aza 
Antalya 

Numan 

Aza 
Afyon 

Akosmanzade 
İzzet 

A>za 
• Gümüşüne 
Edip Servet 

A%a 
Eskişehir 
Emin 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 210 
Esas No. 1/738 

7 - VI - 1933 

Yüksek Reisliğe 
Başvekâletin 30 - V - 1933 tarih ve 6/1725 numaralı tezkeresi ile Yüksek Meclise gönderilen 

layihalardan ödünç para verme işleri kanunu lâyihası Adliye ve İktisat encümenlerinden mürek
kep Muhtelit encümenin mazbata ve tadilâtı ile birlikte encümenimize tevdi edilmekle İktisat 
vekili Beyin huzuru ile encümenimizce de tetkik ve mütalea olundu: 

Bu lâyihanın heyeti umumiyesi Hükümetin esbabı mucibesi ile Muhtelit encümenin mazbatasın
da da izah olunduğu veçhile encümenimizce de kabul edilmiştir. Akraba ve dostlar arasındaki 
muameleleri, faizciliği sanati mutade haline getirmiş olanlardan tefrik etmek için birinci mad
deye (faizden para kazanmak için) cümlesi ilâve edilmiş ve ruhsat almak mecburiyetinden hariç 
bırakılan anonim, limitet ve kooperatif şirketi şeklindeki bankalarla hususî kanunlarla teşekkül 
edipte bu mahiyette bir şirket halinde olmayan muhtar müesseselerin dahi izin harici bırakılma^ 
srnı temin edecek bir fıkra ilâve olunmuştur. İkinci madde, birinci madde ile mütenazrr olacak su
rette tashih edilmiş ve 6 nci maddenin nihayetine iktisat vekâleti teşkilâtı bulunan vilâyetlerde 
defterlerin İktisat müdürlerine ve olmayan yerlerde valilere verilmesi muvafık görüldüğünden 
buna dair bir fıkra ilâve edilmiştir. 

9 uncu maddede ödünç para verenlerin faiz, komisyon, hesap masrafı ve sair namlarla alacak
ları miktarm en son makul haddi senede % 12 yi tecavüz etmemesi ve tecavüz eylediği takdirde 
- esefle söyleyebiliriz ki memleketin çok yerlerinde bu hal mevcuttur - % 12 den yukan 25 e 
kadar olan miktar heyeti içtimaiye nazarında ayıp telâkki edilecek mahiyette görüldüğünden bu 
fazla faizden terbiyevî bir tesir yapabilmek ümidile mevcut tabloya göre faizcilerden alınacak 
verginin hususî idarelere verilmesi ve bu suretle hususî idarelerin bu kanunun tarifine muvafık 
beyanname üzerinden toplanacakları bu fahiş faiz farklarından yüzde yirmi beşinin, borçlunun 
ihban üzerine gerek mahkemelerce ve gerek idarî surette meydana çıkarılan fahiş faiz fark
larından hâsıl „ olacak paraların da % 50 sinin yin̂ e bu faizi Ödemiş olan borçlulara iadesi ve 
diğer kısımlarının hususî idarelerce halk i t a z sandıklarına iştirak hissesi olarak bırakılmasi 
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içtimaî adalete daha elverişli görülmüştür. Tabloda Adliye encümeninin de iştirak eylediği ve 
muhtelf encümenin gösterdiği nisbetler ilk dereceler için esas tutulmakla beraber 15 ile 20 ara
sında 15-18 e kadar miktar için bir derece ilâve edilmiş ve 25 ten yukarı alınacak faizin tama
men istirdadı encümenimizce muvafık görülmüştür. 

Hemen seyleyebiliriz ki encümenimiz, bu kanunda yazılı faiz hadlerini hiçte tabiî görmemiş 1 
ise de akitte faiz serbestisi hakkındaki umumî hükümden istifade eden tefeciler ve bazı vilâ- ( 
yetlerdeki küçük sermayeli ve banka namı altındaki ikraz müesseseleri tabloda yazılı miktar- i 
lardan daha yukan muamele yapmakta olduklarından bu maddeyi füî vaziyetin tenkis ve tahdi- ( 
dine hadim olabilmek mülâhazasile kabul etmek zaruretinde kalmıştır. t 

10 ve 11 inci maddelerdeki vadeli—ve vadesiz jhejaüaL kaM, ftflen, l^nkalaj vfi frftifltolfirlft 
tasarruf sandıklar™™ v ^ f t g ^ f g y f ^ * hart1**™ ygflgsiz tevdiatjralnız kKa^j^eji^tlçjıji^şeaeti, 
lerinjş^oJito^unj^JmUanı^bileceği haTâ!e'~*'vaT!ÎeJÖ^ 
leketin muhtaç olduğu tesisat ye Jeşefebüsatı ^rniiy^^ejikjtoao^yjple^dfi,kullanmağa elverişli JOJ-
duğûnHânTTKısr ârâsînoTâ % 2 nisbetinde bir faiz tefavütü bırakılması muvafık görüldüğünden 
vadesiz tevdiat için faizinin % 4,5 ve vadeli tevdiat için de % 6,5 azamî had tayin edilmiş ve hi
lâfına hareket edecek olanlardan alınacak vergi nisbetini gösteren bir tablo aynen kabul edilmiş
tir. Şu kadar ki; vadeli, vadesiz tevdiata daha çok faiz verecek olanlardan idarei mahalli-
yeler için alınacak vergi haddinin tamamı idarei mahalliyelerde bırakılmıştır. Ancak eytam hesa
bı carilerine Emlâk bankasının kanunu mahsusuna tevfikan vereceği faiz bu hükümlerden istisna 
edilmiş ve küçük tasarruf erbabını korumak maksadile bunlar tarafından yatırılacak vadesiz 
paraların faiz haddinin % 5 e kadar olabileceğini teminen bir fıkra ilâve edilmiştir. 

12, 13, 14 üncü maddeler kelime tashihi ile aynen kabul edilmiştir. 
15 inci maddenin birinci fıkrasında faiz tâbirini izah için borçlunun kanunu mahsuslarla ver

meğe mecbur olacağı muamele vergisi ve damga resminden maada komisyon, hesap masraf
ları ve sair nam ile alınacak parayı faiz mefhumuna ithal ederek daha vazıh şekilde yazılmıştır. 

İkinci fıkrası mündericatı itibarile müstakil bir madde olarak tanzim edilmiş ve Muhtelit en
cümenin kabul ettiği esas daha sarih ve maksadı gösterecek mahiyette tahdidi olarak yeni bir 
ifade ile yazılmıştır. Diğer maddeler aynen kabul edilerek müstaceliyet kararile Yüksek Heye
tin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane Elâziz Erzurum Erzurum Giresun istanbul Kayseri Manisa 
H. Fehmi H. Tahsin Aziz Asım Kâzım Sadettin A. Hilmi M. Turgut 

Kanun lâyihası ödünç para vermekle meşgul olanlardan yalnız beyanname vermeyen
lerle verdikleri beyannamelerde yazılı şartları usulü dairesinde Hükümete haber vermek
sizin değiştirmiş bulunanları tefeci addederek takibata tâbi tutmakta ve bunun haricinde 
kalanları faiz hadleri ne olursa olsun suçlu telâkki etmeyerek hür bırakılmaktadır. 

Memleketimizin . umumî surette iktisadî ve ticarî vaziyetlerine ve sermaye ve kredi 
ihtiyaçlarına göre azamî bir faiz nisbeti tayin ve kabul ederek bu iş ile uğraşanlardan bu 
nisbet yukarısında bir faiz ile ödünç para verenlerin suçlu telâkkisi ile kanunî taki
bata uğratılması lâzımdı. Bu tarzı muamele kanunî ve hukukî mevzuatımıza da uygun
dur. Filhakika ticaret kanununun 654 üncü maddesinde mevaddı ticariyede faizin ser
best olduğu zikredilmekte işe de borçlar kanununun 72 inci maddesi mukaveleye müste
nit faiz meselesinde suiistimalin meni hukuku amme kanunlarına tâbi olacağı beyan 
edilmiş ve kanunu medeninin 767 inci maddesinde de murabaha ahkâmı mahfuz kalmak 
şartile tarafeynin faiz haddinin tayininde serbest bulunduğu tasrih edilmiştir. Şu 
hale göre faiz için azamî bir had kabul ve tayini zaruridir. Bu noksanı ikmalen lâyi
haya bir hüküm konulması fikir ve mütaleasındayım. 

Aksaray 
A. Süreyya 



8 -
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ödünç para verme işleri kanun lâyihası 

Fasıl: 1 

MADDE 1 — Ödünç para verme işlerile meş
gul olan hakikî ve hükmî şahısların bu kanun 
hükümlerine göre iktisat vekilliğinden izin al
maları lâzımdır. 

Anonim, limtet, kooperatif şirketi şeklindeki 
bankalar bu izin usulüne tâbi değildir . ' 

MADDE 2 — İzin vesikaları ticaret sicilline 
kayit ve usulü dairesinde ilân olunur, ödünç pa
ra verme işlerine ilândan sonra başlanır. 

MADDE 3 — Ödünç para verme işlerile uğ
raşanlar bu kanunun meriyetinden itibaren üç 
ay içinde ve bundan sonra her sene mayıs içinde 
beyanname vermeğe mecburdurlar. 

Beyannameye borçlulardan alınacak faizlerin 
en yüksek haddi yazılacaktır. Senede % 12 den 
fazla faiz alacak olanların borçlulara tahmil 
ettikleri şartlan beyannamelerine ilâve etmeleri 
lâzımdır. 

Anonim, limtet, koopertif şirketi şeklindeki 
bankalar müstesna olmak üzere diğer hükmî ve 
hakikî şahıslar ödünç para verme işlerine tahsis 
edecekleri sermayenin türk lirası olarak mikta
rını ve ticarî ikametgâhlarını dahi beyannamele
rine kaydedeceklerdir. 

MADDE 4 — Beyannameler üç nüsha olarak 
makbuz mukabilinde mahallin en büyük mülkiye 
memuruna verilecektir. 

Beyannamelerin birinci nüshası iktisat ve
kâletine, ikinci nüshası alâkadar malmemurlu-
ğuna, üçüncü nüshası da kayit ve ilân edilmek 
üzere ticaret sicilli memurluğuna gönderilir. 

MADDE 5 — Ödünç para verme işlerile meş
gul olanlar beyannamenin büyük harflerle yazıl
mış bir suretini ticarî ikametgâhlarına halkın 
görebileceği bir yere asmağa mecburdurlar. 

MADDE 6 — Sene içinde beyannamelerini 
değiştirmek isteyenler esbabı mucibe göstere-

ADLİYE VE İKTİSAT ENCÜMENLERİNDEN 
MÜREKKEP MUHTELİT ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

Ödünç para verme işleri lâyihası 

Fasıl : 1 

MADDE 1 — Ödünç para verme işlerile meş
gul olan hakikî ve hükmî şahıslar bu kanunun 
hükümlerine göre Hükümetten izin alırlar. 

Anonim, limitet, kooperatif şirketi şeklindeki 
bankalar bu izin usulüne tâbi değildir, 

MADDE 2 — Ödünç para verme işlerile uğ
raşanlar bu kanunun meriyetinden itibaren üç 
ay içinde ve bundan sonra her sene mayıs ayı 
içinde beyanname vermeğe mecburdurlar. 

Beyannamede borçlulardan alınacak faizin en 
yüksek haddi ve borçlulara tahmil edecekleri 
şartlar bildirilecektir. 

Anonim, limitet, kooperatif şirketi şeklinde
ki bankalar müstesna olmak üzere diğer hükmî 
ve hakikî şahıslar ödünç para verme işlerine tah
sis edecekleri sermayenin Türk lirası olarak 
miktarını ve ticarî ikametgâhlarını beyanname
lerine kaydedeceklerdir. 

MADDE 3 — Beyannameler üç nüsha ola
rak makbuz mukabilinde mahallin en büyük 
mülkiye memuruna verilecektir. 

Bu beyannameler üzerine kendisine izin vesi
kası verilir. Beyannamelerin bir nüshası izin ve
sikası suretile birlikte iktisat vekâletine, ikinci 
nüshası alâkadar malmemurluğuna, üçüncü nüs
hası da kayit ve ilân edilmek üzere ticaret sicili 
memurluğuna gönderilir. 

MADDE 4 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen 

MADDE 5 — Senesi içinde beyannamelerin
deki şartlarını değiştirmek isteyenler İktisat ve-



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Faizden para kazanmak için 
ödünç para verme işlerile meşgul olan hakikî 
ve hükmî şahıslar bu kanun hükümlerine göre 
Hükümetten izin alırlar. 

Anonim, limitet, kooperatif şirketi şeklinde
ki bankalar ile hususî kanunlar mucibince yapı
lan teşekküller bu izin usulüne tâbi değildir. 

HADDE 2 — Ödünç para verme işlerile uğ
raşanlar bu kanunun meriyetinden itibaren üç 
ay içinde ve bundan sonra her sene mayıs ayı 
içinde beyanname vermeğe mecburdurlar. 

Beyannamede borçlulardan alınacak faizin 
en yüksek haddi ve borçlulara tahmil edecekleri 
şartlar bildirilecektir. 

Anonim, limitet, kooperatif şirketi şeklinde
ki bankalar, hususî kanunlar mucibince yapılan 
teşekküller müstesna olmak üzere diğer hükmî 
ve hakikî şahıslar ödünç para verme işlerine tah
sis edecekleri sermayenin Türk lirası olarak mik
tarım ve ticarî ikametgâhlarını beyanname
lerine kaydedeceklerdir. 

MADDE 3 — Beyannameler üç nüsha ola
rak makbuz mukabilinde mahallin en büyük mül
kiye memuruna verilir. 

Bu beyannameler üzerine kendisine vilâyet -
lerce izin vesikası verilir. Beyannamelerin bir 
nüshası izin vesikası suretile birlikte İktisat ve
kâletine, ikinci nüshası alakadar malmemurlu-
ğuna, üçüncü nüshası da kayit ve ilân edilmek 
üzere ticaret sicilli memurluğuna gönderilir. 

MADDE 4 — Hükümetin 5 inci maddesi 
aynen 

MADDE 5 — Muhtelit encümenin 5 inci 
maddesi aynen 
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rek İktisat vekâletine müracaat ederler. Vekâ
letin muvafakati halinde yeni bir beyanname ve
rirler. 

MADDE 7 — îzin usulüne tâbi hakikî ve 
hükmî şahıslar yaptıkları ödünç para işlerini no
terlikten tasdikli bir deftere müfredatile yazı
lır ve bu defterler İktisat vekâleti tarafından 
tetkik edilir. Her hesap senesi sonunda bu def
terlerin birer sureti iktisat vekâletine gönde
rilir. 

MADDE 8 — Ödünç para verme işlerile uğ
raşanlar ödünç para alanlara ödünç para mikta
rını, şartlarını gösteren imzalı bir vesika vere
ceklerdir . 

MADDE 9 — Müddeti içinde beyanname ver
meyenlerin izin vesikaları iptal edilir. 

MADDE 10 — Ödünç para verme işlerinde 
% 12 den fazla alınan faizler aşağıda yazılı nis-
betlerde para cezasına tâbidir: 

% 12 den % 15 e kadardan % 50, 
% 15 ten % 18 e kadarından % 75, 
% 18 den % 24 e kadardan % 90, 
% 24 ten % 30 a kadardan % 95, 

% 30 dan yukarı olanlardan % 100. 

kâletine müracaat ederler. Vekâletin muvafa
kati halinde kendilerine yeni bir izin vesikası ve
rilir ve usulü dairesinde ilân edilir. 

MADDE 6 — İzin usulüne tâbi hakikî ve 
hükmî şahıslar yaptıkları ödünç para verme iş
lerini noterlikten tasdikli bir deftere müfreda
tile yazarlar. Bu defterler İktisat vekâletince 
her zaman tetkik olunabilir. Her ticarî sene 
sonunda bu defterlerin birer sureti İktisat ve
kâletine gönderilir. 

MADDE 7 — Ödünç para verme işlerile uğ
raşanlar kendilerinden para alanlara verdikleri 
paranın miktarım ve şartlarını gösteren imzalı 
bir vesika vereceklerdir. 

MADDE 8 — Hükümetin 9 uncu maddesi 
aynen 

MADDE 9 — Ödünç para verme işlerinde 
% 12 den fazla alman faizlerin aşağıda yazılan 
nisbetler dahilindeki miktarları vilâyet hususî 
idarelerine aittir: 

% 12 den % 15 e kadar (15 dahil) % 25, 
% 15 ten % 20 ye kadar (20 dahil) % 50, 
% 20 den % 25 e kadar (25 dahil) % 75, 

% 25 ten % 30 a kadar (30 dahil) % 90, 
% 30 dan yukarı için % 100. 
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MADDE 6 — izin usulüne tâbi hakikî ve 
hükmî şahıslar yaptıkları ödünç para verme iş
lerini noterlikten tasdikli bir deftere müfre
datı ile yazarlar. Bu defterler İktisat vekâletin
ce her zaman tetkik olunabilir. Her ticarî sene 
sonunda defterlerin birer sureti İktisat vekâleti 
teşkilâtı bulunan yerlerde bunlara, İktisat ve
kâleti teşkilâtı bulunmayan mahallerde valilere 
verilir. 

MADDE 7 — Muhtelit encümenin 7 inci mad
desi aynen. 

MADDE 8 — Hükümetin 9 uncu maddesi ay
nen. 

MADDE 9 — Ödünç para verme işlerinde 
16 inci maddede yazılı komusyon ve hesap mas
rafları da dahil olmak üzere en çok % 12 ye 
kadar (12 dahil) faiz alınabilir. Bundan fazla 
alınan faizlerin aşağıda gösterilen nisbetler da
hilindeki miktarları vilâyet hususî idarelerine 
ait olup bu idareler tarafından takip ve tahsil 
olunur. 

% 12 den 15 e kadar alınacak faiz farkının 
% 25 i, 

% 15 den 18 e kadar alınacak faiz farkının 
% 35 i, 

% 18 den 20 ye kadar alınacak faiz farkının 
% 50 si, 

% 20 den 25 e kadar (25 dahil) alınacak faiz 
farkının % 90 i. 

25 den yukarıya alınacak faiz farkının tama
mı birinci fıkra mucibince alınır. 

Bu suretle hususî idarelerce toplanılacak pa
ralardan izin beyannamesine uygun olanlardan 
hâsıl olacak mebaliğin % 25 i ve izin beyanname
si hilâfında olup ta borçlunun ihbarı üzerine ta-
hakuk ve tahsil edilenlerin % 50 si bu faizleri ö-
deyen borçlulara iade edilir. 

Hususî idareler tahsil ettikleri paralardan 
borçluları ilân usulile haberdar ederler. Alâka
darlar ilân tarihinden itibaren altı ay zarfında 
müracaat ederek yukarıdaki fıkra mucibince 
kendilerine iade edilmesi lâzımgelen hisseyi al
mazlarsa bu hisselerde hususî idarelere kalır. 
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MADDE 11 — Kabul eyledikleri vadesiz mev

duata % 5 ten fazla faiz verenler fazla verdik
leri faiz için aşağıya yazılı nisbetlerde para ce
zasına tabidirler: 

% 5 ten % 6 ya kadardan %50, 
% 6 dan % 7 ye kadardan % 75, 
% 7 den yukan olanlardan % 95. 

MADDE 12 — Kabul eyledikleri altı ay ve 
daha uzun vadeli mevduata % 6 dan fazla faiz 
verenler aşağıda yazıl misbetlerde para cezasına 
tabidirler: 

% 6 dan % 7 ye kadardan % 50 
% 7 den % 8 ze » % 75 
% 8 den yukan olanlardan % 95 

Emlâk ve eytam bankasının kanunu mahsusu 
mucibince eytam hesabı carisine verdiği faizler 

10, 11 inoi maddelerle bu madde hükümlerine 
tâbi değildir. 

MADDE 13 — 10, 11,12 inci maddeler muci
bince alınacak para cezaları; bu cezalan tahsil 
edenler tarafından her ayın sonunda tahakkuk 
ettirilerek ertesi ayın ilk haftası içinde malsan-

dıklarma yatınlır. Kazanç vergisi kanunu hü
kümleri mahfuzdur. 

MADDE 14 — Ödünç para verme işlerine 
tavassut edeceklerin İktisat vekâletinden iğin al
maları lâzımdır. Bu izin bir sene müddetle ve
rilir. 

Ödünç para verme işlerine tavassut edenlerin 
ödünç para alanlardan her hangi bir nam ile 
tavassut ücreti almaları yasaktır 

Fasıl : 2 
Tefecilik . ,, \ ' 

MADDE 15 — Birinci madde mucibince izin 
usulüne tâbi olup ta izinsiz, faizle ödünç para 

MADDE 10 — Kabul eyledikleri vadesiz 
mevduata % 5 ten fazla faiz verenler fazla ver
dikleri faizin aşağıda yazılı nisbetler dahilinde
ki miktan vilâyet hususî idarelerine aittir: 

% 5 ten % 6 kadarından % 50, 
% 6 dan % 7 kadanndan % 75 
% 7 den yukan olanlarından %90. 

MADDE 11 -— Kabul eyledikleri altı ay ve 
daha uzun vadeli mevduata % 6 dan fazla faiz 
verenlerin fazla verdikleri miktar aşağıda yazilı 
nisbetler dahilinde vilâyet hususî îdarelerine 
aittir: 

% 6 dan % 7 kadanndan % 50 
% 7 den % 8 » % 75 
% 8 den yukan olanlar % 90 

Emlâk ve eytam bankasının kanunu mahsu
su mucibince eytam hesabı carisine verdiği faiz
ler 9,10 uncu maddelerle bu madde hükümlerine 
tabi değildir. 

MADDE 12 — 9, 10, 11 inci maddeler muci
bince vilâyet hususî idarelerine ait olan paralar, 
tahsil edenler tarafından her ayın sonunda ta
hakkuk ettirilerek ertesi aym ilk haftası içinde 
hususî idare sandıklarına yatınlır. Yatınlmazsa 
tahsili emval kanunu mucibince tahsil olunur. 

MADDE 13 — Ödünç para verme işlerine ta
vassut edenler dahi ödünç para verenler gibi izin 
alırlar. Bu izin bir sene müddetle verilir 

ödünç para verme işlerine tavassut edenlerin 
ödünç para alanlardan her hangi bir nam ile ta
vassut ücreti almaları yasaktır. 

Fasıl : 2 

MADDE 14 —•• Birinci madde mucibince izin 
usulüne tâbi olupta izinsiz faizle ödünç para 



MADDE 10 — Kabul eyledikleri vadesiz 
mevduata % 4,5 dan fazla faiz verenler fazla 
verdikleri faizin aşağıda yazılı nisbetler dahi

lindeki miktan vilâyet hususî idarelerince takip 
ve tahsil olunur. 

% 4,5 tan % 6 ya kadar almacak faiz far
kından % 50 si, 

% 6 dan % 7 ye kadar alınacak faiz farkın
dan % 75 i, 

% 7 den (7 dahil) yukarı olanlardan alma
cak faiz f arkmm % 90 i. 

MADDE 11 — Kabul eyledikleri altı ay ve 
daha uzun vadeli mevduata % 6,5 tan fazla 

faiz verenlerin fazla verdikleri miktar aşağıda ya
zılı nisbetler dahilinde vilâyet hususî idarelerin
ce takip ve tahsil olunur. 

% 6,5 tan % 7 ye kadarından % 50, 
'% 7 den % 8 e kadarından % 75, 
% 8 den yukan olanlardan % 90. 
(Bu vergilerin tamamı hususî idarelere ait

tir.) 
Emlâk ve eytam bankasının kanunu mahsu

su mucibince eytam hesabı carisine verdiği faiz
ler onuncu madde ile bu madde hükümlerine 
tâbi değildir. 

Listesi İcra Vekilleri Heyeti kararile tertip 
edilecek tasarruf sandıklarının tevdiata vere
cekleri faiz haddi % 5 e kadar olabilir. Fazlası 
yukarıda yazılı hükme göre muamele görür. 

MADDE 12 — 9,10 ve 11 inci maddeler mu
cibince vilâyet hususî idarelerine verilecek pa
ralar, tahsil edenler tarafından her aym sonun
da tahakkuk ettirilerek ertesi ayın ilk haftası 
içinde hususî idare sandıklarına yatmln. Ya
tıramazsa tahsili emval kanunu mucibince tahsil 
olunur. 

MADDE 13 — Muhtelit encümenin 13 üncü 
maddesi aynen 

MADDE 14 — Muhtelit encümenin 14 üncü 
maddesi aynen 
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Vermeği itiyat eden hakikî ve hükmî şahıslara 
ve beyannamelerinde yazılı faiz hadlerinden 
fazla faiz alanlara ve beyannamelerindeki şart
lan veya faiz hadlerini muvazaa ile gizleyenlere 
tefeci denir. 

MADDE 16 — Faiz tabirinde, ödünç para 
verme mukabilinde borçludan her ne nam ile 
olursa olsun alınan para ve sair şeyler dahildir. 

Ancak bir milyon türk lirasından fazla ser
mayesi olan anonim, limtet, kooperatif şirketi 
şeklindeki bankalann gösterecekleri malî kolay
lıklar veya kefaletler mukabilinde bilitilâf istih
sal edecekleri menfaatler bu kanun hükümlerine 
tâbi değildir. 

MADDE 17 — Tefecilik suçunu işleyenler bir 
aydan bir seneye kadar hapse ve 500 liradan 
10 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
edilir. 

Ayrıca iki seneden beş seneye kadar amme 
hizmetlerinden memnuiyetlerine karar verilebilir. 

Bu cezalar tecil edilmez. 

MADDE 18 — Tefecilik suçu ile mahkûm 
Olanların izin vesikalan iptal edilir, iptal key
fiyeti ticaret siciline kayit ve usulü dairesinde 
ilân olunur. 

MADDE 19 — Tefecilik suçu ile mahkûm 
olanlara tekrar izin verilmesi için mahkûmiyetin 
infazından sonra üç senenin geçmesi şarttır. 

Tekerrürü halinde tekrar izin verilmez. 

MADDE 20 — Bu kanunun birinci faslında 
yazılı olup hususî ceza hükümlerile teyit edilme
yen mecburiyetleri ifa eylemeyenler bir hafta
dan üç aya kadar hapis ve 100 liradan 1000 lira
ya kadar ağır para cezasile tecziye olunur. 

MADDE 21 — Bu kanunda yazılı suçlara 
sulh mahkemelerinde bakılır. 

MADDE 22 — Murabaha nizamnamesi mül
gadır. 

vermeği itiyat eden ve beyannamelerinde yazılı 
faiz hadlerinden fazla faiz alan ve beyannamele
rindeki şartlan veya fak hadlerini muvazaa ile 
gizleyen hakikî ve hükmî şahıslara tefeci denir. 

MADDE 15 — Hükümetin 
aynen 

ncı maddesi 

MADDE 16 — Tefecilik edenler bir aydan 
bir seneye kadar hapse ve 500 liradan 10 000 li
raya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 
Ayrıca iki seneden beş seneye kadar amme hiz
metlerinden memnuiyetlerine karar verilebilir. 
Bu cezalar tecil edilmez. v 

MADDE 17 — Hükümetin 18 inci maddesi 
aynen 

MADDE 18 — Hükümetin 19 unca maddesi 
aynen 

MADDE 19 — Bu kanunda yazılı suçların 
muhakemesine sulh mahkemelerince bakılır. 



MADDE 15 — Faiz tabirinde, ödünç para 
verme mukabilinde borçludan muamele vergisile 
damga resminden başka komisyon ve hesap mas
rafı ve sair her ne nam ile olursa olsun alınan 
para dahildir. 

MADDE 16 — Sermayesi bir milyon lira ve 
daha yukarı olan malî müesseselerin âmme hiz
met ve menfaatlerine ait olan nafıa işlerile 
sınaî ve ticarî tesisat ve teşebbüsat için uzun 
vade ile açacakları kredilerle temin edecekleri 
kazançlar mukabilinde faizden başka alacak
ları kâr ve menfaatler bu kanun hükmüne tâbi 
değildir. 

MADDE 17 — Muhtelit encümenin 16 mcı 
maddesi aynen. 

MADDE 18 — Hükümetin 18 inci maddesi 
aynen. 

MADDE 19 — Hükümetin 19 uncu madde
si aynen. 

MAPDE 20 — Muhtelit encümenin 19 uncu 
maddesi aynen. 



~ 16 -
MADDE 23 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 

MADDE 24 — Bu kanunun hükümlerini'tat-
bika icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Muvakkat madde 

Gayri menkulle temin edilipte senelik faizi 
yüzde on beşi tecavüz eden borçlardan vadesi 
hulul etmiş bulunanlar bu kanunun neşri tari
hinden itibaren beş sene müddetle aşağıda yazılı 
şartlar dairesinde tecile tâbidir. 

A) Bu kanunun neşri tarihindeki bakiyei 
zimmet üzerinden en çok yüzde dokuz faiz he
sap edilir. 

B) Her sene nihayetinde işleyecek faizlerin 
tamamı ve borcun yüzde yirmisi ödenmiş bulu
nacaktır. ödenmediği takdirde tecil hükümsüz
dür. 

Teminat teferruğ edilen gayrimenkuller 
üzerindeki mülkiyet hakkı, teferruğ tarihinden 
itibaren hüküm ifade etmek üzere, ipoteğe tah
vil edilir ve bunlar hakkında da birinci fıkra 
hükmü tatbik edilir. 

29 - V -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 
H. V. V. Mal V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Hilmi 
îk. V. S. t. M. V. G. I. V. Zr. V. 

M: Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

MADDE 20 — Hükümetin 23 üncü maddesi 
aynen 

MADDE 21 — Hükümetin 24 üncü maddesi 
aynen 
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MADDE 21 — Hükümetin 23 üncü maddesi 

aynen. 

MADDE 22 — Hükümetin 24 üncü maddesi 
aynen, 

ı 
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Adliye ve İktisat encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. H. M. M. 
Muhtelit encümeni ' • ' : i '' ,' 5 - VI - 1933 

Karar No. 1 . ' ( ;. 
Esas No. 1/738 ' ' " ' ' V : " ' 

Yüksek Reisliğe ? 

iktisat vekâletince teklif ve İcra vekilleri Heyetinin 29 - V -1933 toplantısında Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan ve müzakeresi Adliye ve İktisat encümetnlerinden mürekkep Muhtelit encü
menimize havale buyurulan ( halk bankası ve halk sandıkları kanunu ) lâyihası ve buna bağlı 
esbabı mucibe mazbatası İktisat vekili Beyefendinin huzurile encümenimizce tetkik ve müzakere 
olundu: 

Umumî harbi takip eden ilk senelerde cihan piyasasının muhtaç olduğu malları imal için is
tihsal sahasındaki faaliyeti karşılamak yolunda sermayeye yapılan talep her yerde olduğu gibi 
memlektimizde de faiz miktarını arttırmıştır. 1929 senesinden beri kendini gösteren umumî 
buhran istihsal ile istihlâk arasındaki muvazenesizliği ve binnetice fiatlann tenezzülünü mucip 
olmasına rağmen memleketimizde de kredi pahalılığını ve kredi ihtikârını doğurmuş bulunmak
tadır. Bilhassa tefecilerden yapılan şikâyetler malûmdur. İstihsale sarf edilecek sermaye faizini 
memleketin iktisadî vaziyetine uygun ve normal bir şekilde tesbit edebilmek ve kredi hacminin 
Çoğaltılmasına ve tefeciliğe karşı müsbet bir mücadele yapmağa medar olmak üzere halk ban
kası tesisini ve bu bankanın şubesi makamına kaim olmak icap eden yerlerde bu halk bankasının 
müşteri ile temasını temin etmek için halk sandıkları tesisini istihdaf eden bu kanun lâyihası mem
leketin bu günkü ihtiyacına çok uygun ve lâzımlı görülmüştür. Bu suretle halk sandıklarına hissedar 
bulmak, ihiyacı olanlara kredi vermek ve halk sandıklarının senetlerini mküerrer iskonto yapmak 
keyfiyetleri temin edilmiş olacağı gibi muhitlerinde mahallin nüfuzuna tâbi olarak tekniksiz bir şe
kilde çalışan diğer küçük bankaların mevkiini alabilmek istidadı ve mevkiinde millî müesseseler ih
dası keyfiyeti de temin edilmiş bulunmaktadır. Bu esbaba ve Hükümet mazbatasında zikredilen esbabı 
mucibeye istinaden teşekkülü düşünülen bu müessesenin teklifindeki düşünceyi tebrik ve takdire 
şayan gören encümenimiz kanun lâyihasını esas itibarile kabul eyleyerek maddelerin müzake
resine geçmiş ve bazı maddeleri tadil, bazılarını tay ve bazılarını takdim ve tehir eylemek su-
retile aşağıda yazılı şekilde kabul eylemiştir. Şöyle ki: 

Madde 1 — Hükümet teklifinin nihayetine icabında bu sermaye arttırılabilir suretinde bir fıkra 
ilâvesile madde kabul. 

Madde 2 — Aynen kabul 
Madde 3 — Birinci fıkrada sandık teşkilinin yalnız vilâyet merkezlerine hasrı muvafık görüldü

ğünden « icap eden yerlerde halk sandıklan namı altında» ve anonim şirket halinde idaresi muvafık 
görüldüğünden «anonim şirket halinde» kay itlerinin ilâvesi suretile tadilen 2 - 3 üncü fıkralar aynen 
ve dördüncü fıkrada «mevduatı koruma kanununa göre» cümlesinden sonraki « ve » kelimesinin tay-
yi ile madde kabul olunmuştur. •',"'' 

4, 5, 6, 7, 8 inci maddelerdeki vekilliğince kelimesi vekâletince kelimesile tebdil edilerek aynen 
kabul olunmuşlardır. 

Fasıl: 2 

Halk sandıklan 

Madde 9 — Hükümetin teklifi aynen 
Madde 10 — Hükümetin İ5 inci maddesi halk sandıklarının yapacağı ikraz ve istikraz işleri ve 

diğer muameleleri İktisat vekâletince tasdik edilecek esas mukavelenameleri ve halk bankası tara
fından tasdik olunan dahilî nizamnamelerine göre cereyan eder şeklinde tadilen (10) uncu madde 
olarak tesbit edilmiştir. 



Madde İİ —• Hükümet teklifinin İ4 üncü maddesi İİ inci madde olarak aynen kabul 
Madde 12 — Hükümet teklif inin 10 uncu maddesi aynen kabul 
Madde 13 — Hükümet teklifinin 11 inci maddesi sonuna « 1er » kelimesinin ilâvesile kabul 
Madde 14 — Hükümet teklifinin 12 nci maddesi 14 üncü madde olarak aynen kabul olunmuş

tur. 
Madde 15 —Hükümet teklifinin 13 üncü maddesi basma ödünç para verme işleri kanununun 

9,10,11 inci maddeleri mucibince hususî idarelere ait olan paralar her sene o vilâyetteki halk san
dıklarına yatırılıp mukabilinde o miktar halk sandığı hisse senedi almır cümlesinin ilâvesile ve 
tâşhîhan kabul olunmuştur. 

16 ve 17 nci maddeler aynen kabul olunmuştur. 
Fasıl : 3 

Dağmık hükümler 
Madde 18 — Birinci fıkra 14 şubat 1332 tarihli kanunun ikinci maddesile 21 haziran 1927 tarih 

ve 1116 numaralı kanunun ikinci" maddesi hükümlerine tevfikan Hazine uhdesinde bulunan hisse 
senetlerinin satılmayacağına dair olan hükümler mülgadır suretinde tadilen ve diğer fıkrası aynen 
kabul olunmuştur. 

Madde 19 ve 20 aynen kabul olunmuştur. ?*İ' 
Umumî Heyetin tasvibi nazarına arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Muhtelit E. Reisi 
Mustafa Fevzi 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 

M. M. 
Bursa 

Dr. R. Ferit 
Aza 

Kocaeli 
Rag%p 

Aza 
Gümüşane 
Edip Servet 

Kâ. 
Erzincan 

Abdülhak 
Aza 

Balıkesir 
Vasfi 

Aza 
İstanbul 
H. Vasıf 

Aza 
Trabzon 

Raif 

Aza 
Zonguldak 

Hasan 
Aza 

Antalya 
Haydar 

, 

Aza 
İstanbul 
Alâsttin 

Aza 
Bolu 
Şükrü 

r 

t '" 

r. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. M- 204 
Esas 1/738 

Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

6-VI-1933 

Başvekâletin 30-V- 1033 tarih ve 6/1725 numaralı tezkeresi ile Yüksek Meclise gönderilen 
lâyihalardan halk bankası ve halk sandıkları kanun lâyihası Adliye ve İktisat encümenlerinden 
mürekkep muhtelit encümenin mazbata ve tadilâtı ile birlikte encümenimize tevdi edilmekle 
İktisat vekili beyin huzürile encürnenimizce de tetkik ve müzakere edildi. 

Cereyan eden müzakere neticesinde teklif olunan lâyiha muhtelit encümenin tadilâtı daire
sinde encürnenimizce de kabul olundu. Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
fi. Fehmi 

İsparta 
Mükerrem 

Edirne 
Faik 

Kayseri 
A. Hilmi 

Erzurum 
Asım 
Sivas 

M. Remzi 

Giresun 
Kâzım 

Erzurum 
Aziz 

İstanbul' 
Sadettin 
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HÜKÛMETlN TEKLÎFÎ 

Halk bankası ve halk sandıkları kanun 
lâyihası 

Fasıl : 1 

MADDE 1 — Merkezi Ankarada olmak üzere 
üç milyon liraya kadar sermayeli Halk bankası 
namile bir anonim şirket teşkiline iktisat vekil
liği mezundur. 

MADDE 2 — Maliye vekilliği bu bankaya 
(1) milyon lira sermaye ile iştirak eder. Bu ser
mayeye ait reyler iktisat vekilliği tarafından 
kullanılır. 

MADDE 3 — Halk bankası: 
A) Vilâyetlerde Halk sandığı namı altında 

küçük kredi müesseselerini teşkil ve bunlara yar
dım, 

B) Halk sandıklarını teftiş ve murakabe, 
0) Halk sandıklarının terakki ve inkişafını 

temin için lâzımgelen muameleleri ifa ve tedbir
leri ittihaz, 

D) Mevduatı koruma kanununa göre ve Halk 
bankası ile Halk sandıklarının sermayeleri ve 
ihtiyatları yekûnu esas tutularak ve her birinin 
sermayesi ne olursa olsun mevduat kabul 
eder. 

MADDE 4 — Halk bankası şube açamaz. 

MADDE 5 — Halk bankası yalnız halk san
dıklarına kredi açabilir. 

MADDE 6 — Halk bankasının esas mukavele
namesi iktisat vekilliği ile diğer müessisler ta
rafından tanzim ve icra Vekilleri Heyetince tas
dik olunur. 

MADDE 7 — Halk bankasının dahilî nizam
namesi banka idare (meclisince tanzim ve İktisat 
vekilliğince tasdik olunur. 

MADDE 8 — Halk bankasının müdürü ban
ka meclisi idaresi ile bilistişare iktisat vekilliği
nin arzı üzerine icra Vekilleri Heyeti karan ile 
tayin olunur. 

ADLÎYE VE ÎKTISAT ENCÜMENLERİNDEN 
MÜREKKEP MUHTELİT ENCÜME

NİN TADlLÎ 

Halk bankası ve halk sandıklan kanunu lâyihası 

Fasıl : 1 

MADDE 1 — Merkezi Ankarada olmak üzere 
üç milyon liraya kadar sermayeli Halk bankası 
namile bir anonim şirket teşkiline iktisat vekâle
ti mezundur. 

icabında bu sermaye arttırılabilir. 

MADDE 2 — Maliye vekâleti bu bankaya bir 
milyon lira sermaye ile iştirak eder. Bu sermaye
ye ait reyler iktisat vekâleti tarafından kullanı
lır. 

MADDE 3 — Halk bankası: 
A) icap eden yerlerde halk sandıklan namı 

altında ve anonim şirket halinde küçük kredi 
müesseselerini teshil ve bunlara yardım, 

C) Halk sandıklannın terakki ve inkişafını 
temin için lâzımgelen muameleleri ifa ve tedbir
leri ittihaz, 

D) Mevduatı koruma kanununa göre halk 
bankası ile halk sandıklannı sermayeleri ve ih
tiyatları yekûnu esas tutularak ve her birinin 
sermayesi ne olursa olsun mevduat kabul eder. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6 — Halk bankasının esas mukave
lenamesi İktisat vekâletile diğer müesseseler ta
rafından tanzim ve icra Vekilleri Heyeti tarafın
dan tasdik olunur. 

MADDE 7 — Halk bankasının dahilî nizam
namesi banka idare meclisince tanzim ve ikti
sat vekâleti tarafından tasdik olunur. 

MADDE 8 — Halk bankasının müdürü ban
ka meclisi idaresile bilistişare İktisat vekilinin 
arzı üzerine icra Vekilleri Heyeti kararile ta
yin olunur. 
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Fasıl: 2 

Halk sandıkları 

MADDE 9 — Halk bankasının tayin edeceği 
yerlerde iktisat vekâletinin müsaadesile halk 
sandıklan teşkil olunur. 

MADDE 15 — Halk sandıklarının muamele
leri İktisat vekâletince tasdik edilecek esas mu
kavelenameleri ve Halk bankası tarafından tas
dik olunan dahilî nizamnamelerine göre cereyan 
eder. 

MADDE 14 — Halk sandıkları mevduat ka
bul ederler. 

MADDE 10 — Halk sandıkları gerek kendi 
ve gerek müşterileri hesabına bilûmum borsa 
muamelâtı yapmaktan memnudurlar. 

MADDE 11 — Halk bankasının muvafakati 
ve iktisat vekâletinin tasvibi ile muhtelif halk 
sandıklan birleşebilir. 

MADDE 12 — Halk sandıklarının sermayesi 
hisse senetlerine aynlmıştır. Bu hisse senetleri 
nama yazılıdır. 

Millî teşekküller ve İktisat vekâletinin kabul 
edeceği hakikî ve hükmî şahıslar bu sandıkların 
sermayesine hissedar olarak iştirak edebilirler. 

Halk sandıklan sermayelerinin takviyesi için 
her sene devam edecek ve resmî menabiden alı
nacak iştirak hisseleri ayn bir kanunla tesbit 
edilecektir. 

MADDE 13 — Resmî dairelerin hisse senet
leri devru ferağ edilemez. 

MADDE 16 — Halk sandıklannın müdürleri 
doğrudan doğruya Halk bankası idare meclisi 
tarafından tayin olunur. 

MADDE 17 — Esnaf teşekkülleri tarafından 
vücude getirilen kredi müesseseleri de Halk san
dıkları hakkındaki hükümlere tâbidir. 

Fasıl : â 

Halk sandıklan 

MADDE 9 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 10 — Halk sandıklarının yapacağı 
ikraz ve istikraz işleri ve diğer muameleleri 
İktisat vekâleti tasdik edilecek esas mukavele
nameleri ve halk bankası tarafından tasdik olu
nan dahilî nizamnamelerine göre cereyan eder. 

MADDE 11 — Hükümetin 14 üncü maddesi 
aynen. 

MADDE 12 — Hükümetin 10 uncu maddesi 
aynen. 

MADDE 13 — Halk bankasının muvaffaki
yeti ve İktisat vekâleti tasvibile muhtelif halk 
sandıklan birleşebilirler. 

MADDE 14 — Hükümetin teklifinin 12 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 15 — Ödünç para verme işleri hak
kındaki kanunun 9, 10, 11 inci maddeleri mu
cibince hususî idarelere ait olan paralarla her 
sene o vilâyetteki halk sandıklarına yatırılıp 
mukabilinde o miktar halk sandığı hisse senedi 
alınır. Resmi dairelerin hisse senetleri devir 
ve ferağ yapılamaz. 

MADDE 16 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 17 — Hükümetin teklifi aynen. 



Fasıl : 3 

Dağınık hükümler 

MADDE 18 — 14 şubat 1332 tarihli kanunun 
ikinci maddesi ile 21 haziran 1927 tarih ve 1116 
numaralı kanunun ikinci maddesi hükümlerine 
tevfikan Hazine uhdesinde bulunan hisse senet
lerinin satılamayacağına dair mezkûr kanunlar
daki hükümler mülgadır. Bu hisselerin satış be
delleri Halk bankasına ikinci maddede gösteri
len sermaye için Hazine namına hisse senedi ola
rak tahsis olunur. 

MADDE 19 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 20 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

29 - V - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 
H. V. V. Mal V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip Hilmi 
Ik. V. S. î. M. V. G. t V. Zr. V. 

M. •Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

S'asıl : 3 

Dağınık hükümler 

MADDE 18 — 14 şubat 1332 tarihli kanu 
nun 2 nci maddesile 21 haziran 1927 tarih ve 
1116 numaralı kanunun 2 nci maddesi hüküm
lerine tevfikan Hazine ihdasında bulunan hisse 
senetlerinin satılmayacağına dair olan hüküm
ler mülgadır. Bu hisselerin satış bedelleri halk 
bankasına 2 nci maddede gösterilen sermaye 
için Hazine namına hisse senedi olarak tahsis 
olunur. 

MADDE 19 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 20 — Hükümetin teklifi aynen. 
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i Adliye ve iktisat encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T.B.M.M. 
Muhtelit encümeni 

Karar No. 1 ••' \ ' -, 
Esas No. 1/738 

Yüksek Reisliğe 

İktisat vekâletince teklif ve îcra Vekilleri Heyetinin 29 - V -1933 toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başvekâleti celilenin 30 - V - 1933 tarih ve 6/1725 numaralı tezkeresine bağlı 
olan ödünç para verme işleri kanun lâyihasına ilâve olunan muvakkat madde Adliye ve İktisat encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümenimizde İktisat vekili Mahmut Celâl Bey huzurile tetkik ve 
müzakere edildi. 

İktisat vekili Beyefendi, buhranın en hât devresinde bulunan memleketimizin iktisadî ve ticarî 
şeraiti ve umumî vaziyet bu güne kadar moratoryom tedbiri almağı icap ettirmediği gibi buhranm 
bundan hât bir devreye girmesi ihtimali de mevcut olmadığından atide dahi umumî ve kısmî bir 
moratoryom ilân etmeğe lüzum görülemeyeceğini, ancak yüzde on beşten fazla faiz vermeğe, tica
ret âleminin tahammülü olmadığı halde muhtelif müzayakalara binaen % 15 ten fazla faiz mukave
lesine borç para alan ve mukabilinde gayrimenkullerini ipotek gösteren veya muvazaa tariküe 
katı ferağ yapan borçluların, umumî fiat düşkünlüğü yüzünden bu nevi gayrimenkulleri yok paha
sına ellerinden çıkmakta olduğundan buna mâni tedbir almak içtimaî adalet ve iktisadî bir zaru
ret olduğunu ve Hükümetin teklifinin esası, hakikatte ipotek iken katî ferağ tariküe tefecilerin 
ellerine geçen gayrimenkullerle ipotekli gayrimenkullerin hakikî değerlerinden çok az bedeller ile 
başkalarına intikaline mâni tedbir almaktan ibaret bulunduğunu beyan ve İzah buyurdular, buhra
nın şiddet ve ehemmiyetine rağmen memleketimizde moratoryom gibi fevkalâde ve istisnaî tedbirler 
almağa lüzum olmadığı ve âtiyen de zaruret hâsıl olmayacağı hakkında Hükümetle encümenimizin 
kanaatinin müşterek olduğu memnuniyetle müşahede edilmiş ve komşu memleketlerin bazılarında 
alınan bu nevi tedbirlerin alacaklılar kadar borçluları da tehlikeye sürüklediği anlaşılmış olmakla 
alınacak tedbirlerin memleketimizde cari normal krediye halel vermeyecek ve kredi emniyetine 
menfi tesir yapmayacak ve borçlularla alacaklıları ayni derecede himaye etmekle beraber gayrimen
kullerin yok pahasına intikaline mâni olacak mahiyette olması lüzumunda Hükümet ile encümeni 
birleştirmiştir. 

Bu esaslara göre tanzim edilecek maddelerin ayrı bir kanun halinde ve (borç için gayrimenkul 
satışına ve muvazaaya dair kanun) unvanile neş ri muvafık görülmüştür. İpotekle temin edilmiş 
% 15 ten fazla faizli borçların beş sene müddetle derhal tecili esasma müstenit olan lâyihanın teba
rüz ettirilen maksadı tamamen temin edemeyeceği gibi tatbik sahası ne kadar dar olursa olsun 
mahiyeti itibarile itimada ve kredi emniyetine müessir olabilmesi de mümkün görülmüştür. Fil
hakika cebrî icra yolile gayrimenkul satışı yalnız ipoteklerin paraya çevrilmesi tarikine münhasır 
değildir. Gayrimenkul intikalleri daha çok haciz yolile yapılmaktadır. Yalnız malmı ipotek et
miş olanları düşünüpte diğer borçluları düşünmemek müsavatsızlık ve adaletsizlik olur. Alacak
lıları her nevi takip hakkından mahrum etmek mücerret faiz % 15 den fazladır ve mukabilin
de de ipotek vardır diye tecile tâbi tutmak borçlulara mümtaz bir mevki temin etmek olur. Ala
caklılara, takibe müsaade etmek ve borçlunun menkul mallarından, alacak ve haklarından isti-
fayi matlûp imkânı bulamaz ve icra marifetile satışa çıkardığı gayrimenkul de değer pahasını 
bulamazsa o zaman teminatı baki kalmak ve parası için faiz almak şartile borçluya borcunu ver
mek imkânları elde etmesi için mühlet vermek normal zamanlar için dahi adilâne bir şekli hal 
demektir. Tediye kabiliyeti olmayan borçlularla alacaklıların aradığı şekli halli kolaylaştırmaktır, 

İşte bu sebeplere binaen encümen her türlü borç için cebrî icra yolile satışa arzolunan gayrimen-
kuller icra kanunu hükümlerine göre takdir edilecek hali hazır kıymetin % 75 sini bulmazsa satışm 
tehir edilmesi ve tehir tarihindeki bakıyei zimmete % 75 faiz yürütülmek üzere borcun beş sene 
müddetle tecil edilmesi ve senelik faiz ile borç yekûnunun beşte birinin her sene nihayetinde tesviye 

6-VI-1933 
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olunması ve bu tarzı tesviyeyi borçlu ihlâl ederse tecilin hükümsüz sayılması ve ihalesi tehir olunan 
gayrimenkulun icra kanunu hükümlerine göre satılabilmesi hükümleri konulmuş ve alacaklıları borç
lular kadar himaye etmiş olmak için tecil müddeti zarfında borçlunun kanunen haczi caiz menkul ve 
gayrimenkul mallarına ve alacak ve haklarına müracaat hakkını mahfuz tutmuş ve bu hak ipotekli 
alacaklılara da verilmiştir. 

Alıcı bulunmaması hasebile takarrür eden bedel değil, günün icapları da nazara alınmak suretile 
o gayrimenkulun değer pahası olacağına nazaran tahmini kimin yapması daha muvafık olacağı 
münakaşayı mucip olmuş ve azadan bir zat bu tahmini tetkik mercii vazifesini gören hâkimin veya 
intihap eyleyeceği ehli vukufun tahmin etmesi teklifinde bulunmuş ise de bunun bazı ahvalde 
imkânsız olacağı ve bir çok hallerde de müşkülâtı istilzam edeceği ve icra kanunu hükümlerine göre 
tahmin edilecek kıymeti tarafların şikâyet yolile hâkime tahmin ettirebilmesi mümkün ve bu suret
le maksat hâsıl bulunmuş olduğu esbabı mucibesile kabul edilmemiştir. 

Hakikatte ödünçalınan para mukabilinde teminat iken katî ferağ tarikile tefeciler eline geçen 
g-ayrimenkullerin ipotek olduğuna dair açılacak dava usulen sabit olursa mahkemece o gayrimen
kulun ferağ tarihinden itibaren ipotek sayılmasına karar verilmesi esası ekseriyetle kabul edilmiş 
ve birinci madde hükümlerinin bunlar hakkında da cereyan etmesi hakkında hükümler konmuştur. 

Kanun hükmünü bu kanunun neşri tarihinde ödenmesi lâzımgelen borçlara değil, zimmete teret
tüp eden borçlara teşmili encümence münâkaşa edilmiş ve kredi emniyetine fena tesir yapabileceği 
mülâhazasile ve ekseriyetle kabul olunmamıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur 

Muhtelit E. Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 

Aza 
Balıkesir 

Vasfı 

M. M. 
Kayseri 

5. "Azmi 

Aza 
Bolu 

Şükrü 

Kâtip 

Aza 
Gümüşane 

Edip Servet 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Edirne 

Hasan Hayri 

Aza 
Şebin Karahisar 

İsmail 
Aza 

Çanakkale 
Osman Niyazi 

Aza 
Afyon 
İzzet 

Aza 
Antalya 
Numan 

Aza Aza 
Erzincan Satışın tehir edilmesi hali 

Abdülhak hazır kıymetinin değil 
ipotek* yapıldığı zamanki 
muhammen kıymetini % 
75 olarak kabul 

rim 
İstanbul 
Alâettin 

ede-

Aza 
Kıymet tahmini isabetli 
olabilmek için birinci 
maddeye bazı kayit ve 

şart ilâye edilmelidir 
Trabzon 

Raif 

Aza Aza 
Gayrimenkul satışlarının 
konulan kayitlere göre 
geri bırakılması ve bor
cun tecil edilmesi hük
münün bu kanunun neş
rinden evvel zimmete 
taallûk etmiş olan bütün 
borçlara şamil olması re-

yindeyiz 
Kocaeli Antalya _ 

Salâhattin Haydar 
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Kütçe encümeni mazbatası 

f. B. M. M. 
Bütçe encümeni 6-VI-I933 
Af. Jt 206 

Esas A* 1İ738 
Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 30-V-1933 tarih ve 6/1725 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen 
lâyihalardan ödünç para verme işleri hakkındaki kanun lâyihasının muvakkat maddesi yerine 
kaim olmak üzere Muhtelit encümence ( Borç için gayrimenkul satışına ve muvazaaya dair 
kanun lâyihası ) adı altında hazırlanan ve encümenimize havale buyurulan kanun lâyi
hası İktisat Vekili Celâl Beyin huzurile tetkik olundu. 

Kanun lâyihasındaki hükümlerin muvazenei maliyeye teallûk etmediği görülerek maddeleri 
üzerinde encümenimizin müzâkere yapmasına ve kararlar ittihaz etmesine mahal olmadığına 
karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin yüksek huzuruna arzolunur. 
Reis N. 
İsparta Edirne 

M ilker rem Faik 
Kırklareli 

Şevket 

ADLİYE VE İKTIBAT ENCÜMENLERİNDEN MÜREKKEP MUHTELİT ENCÜME
NİN TEKLİFİ 

Borç için gayrimenkul satışına ve muvazaaya dair kanun lâyihası 

Madde l — Bu kanunun neşri tarihine kadar ödenmesi lâzım gelen borçlardan dolayı ipotek 
veya haciz yolile yapılan gayrimenkul satışlarında artırma bedeli icra ve iflâs kanununun 
129 uncu maddesinde gösterilen onbeş gün nihayetinde muhammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini tutmazsa satış geri bırakılır ve haciz yolile satışı geri bırakılan gayrimenkul dahi 
alacaklı ve hacze iştirak edenler için kanunî ipotek olur ve borç aşağıda yazılı şartlar daire
sinde beş sene tecil olunur. 

1 - Satışın geri bırakıldığı tarihteki bakiyei zimmet ( ana faiz ve masraf yekûnu) üzerinden 
yüzde yedi buçuk faiz yürütülür. 

2 - Her sene nihayetinde işlemiş faizin tamamı ve borcun yüzde yirmisi ödenecektir .Öden
mediği takdirde tecil düşer ve umumî hükümlere göre icra takibi devam eder. 

Şu kadar ki gayri menkul satışının geri bırakılması halinde ipotekli alacaklı dahi borçlunun 
diğer mallarına ve alacak ve haklarına müracaat edebilir. 

Artırma bedeli her ne olursa olsun borçlu satışın geri birakılmayıp gayri menkulün satıl
masını isterse ihale yapılır. 

Madde 2 —- Bir gayri menkul bir borç mukabilinde muvazaa yolile kati surette ferağ ve 
satış yapan borçlu dava açarak muvazaayi usulü dairesinde ispat ederse kati ferağ ve satışın 
hükümsüzlüğüne ve o gayri menkulün borca karşı ipotek olunduğuna karar verilir. 

Bu kanun neşri tarihinde ödenmesi lâzımgelen bu gibi borçlar hakkında birinci madde 
hükmü cereyan eder. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir, 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra vekilleri Heyeti memurdur. 

Elâziz Erzurum 
H. Tahsin Asım 
Niğde Sivas 
Faik M. Remzi 

Erzurum Kayseri 
Aziz A. Hilmi 





Sıra No 292 
Ankara, Konya ve Merzifonda askerî ihtiyaçlar için satın alı
nacak binalar hakkında I 736 numaralı kanun lâyihası ve 

Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri mazöatalan 

29-V-1933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ankara, Konya, Merzifonda askerî ihtiyaç için satın alınacak binalar hakkında Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 29 - V - 933 toplanışında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muçibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim, 

Başvekil 
, • İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 
1 — Malzemesi ciheti askeriyeden verilen ve mukavele mucibi tesviyei türabiye ve imalâtı 

sınaiyesi belediyece kısmen yaptırılan ve malî ahval dolayısile mukavele ahkâmı tamamile 
tatbik edilemeyen Konya istasyonu ile Sille taş ocakları ve askerî depolar arasındaki dekovil 
hattında Konya belediyesinin sulhan ilişiğinin katı hat meselesinin tasfiyesi ve umum hat ve 
teferruatının vekâlete devir ye teslimi hususu belediyenin de arzu ve muvafakati ve selâmeti 
noktai nazarından elzem görülmektedir.. 

2 — Askeri garnizonlarda umumî olarak binaya ihtiyâç pek çoktur. Bu ihtiyacı büyük 
masraflarla temin etmektense fırsat düştükçe vekâletçe daima tasarruf gözedilerek ucuza mal 
eylemek ve ayni zamanda ey i, sağlam, maksada kâfi binalar elde etmek arzu edilmektedir. 

Emakin ihtiyacı ayni veçhile Konyada Merzifonda mevcuttur. 
Konyada belediyeye ait askeri hastane olarak işgal edilen binaya her sene 7 000 lira ve 

2 nci o ; Mf. ligi tarafından işgal edilen binaya senede l 500 lira icar verilmektedir. 
Halen hastane olarak kullanılan bina ve alt katındaki dükkânlar ve ittisalinde binayı tecrit 

eden arsalar ile birlikte ayrıca bir hastane yapılıncaya kadar yine hastane olarak kullanmağa 
ve hastane yapılınca levazım eşya, teçhizat ve hatta erzak ambarı olarak işgale, müsait olduğun
dan 55 000 lira takdir edikn marülarz bina dükkân ve arsalarla ordu müfettişliğine kâfi ve 
elvirlşli olan 15 000 lira kıymet takdir edilen binanın Millî Müdafaa vekâleti namına devir 
ve ferağı ve 934 senesinden başlamak ve faizsiz olmak şartile senede,7 000 lira verilmesi 
ve on senede ödenmesi vekâletin her sene 8 500 lira icar vermekten kurtulması her halde 
daha kârlı ve muvafık görülmektedir. i 

3 - Ayni veçhile Merzifonda Amerikan Bord heyetine ait 140 yataklı asrî bir hastane ile 
teferruatından bir mutbak, bir çamaşırhane ve kurutma mahalli, bir kılinik ve bir etüv binası 
ve ayrıca yatakhane olarak büyük bir bina ve müdüriyet binasından ibaret ve iki yüz bin lira
dan ziyade kıymeti haiz olan bu binaların hastane olarak kullanılması veya orada mevcut ve 
teşekkül edecek meskensiz;kıtaata tahsisi ve 934 senesinden başlamak ve her sene bütçesine 
10 000 Üra konmak ve faizsiz dört senede ödenmek şartile Millî Müdafaa vekâleti namına satın 

( T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı ;:6jl673 
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alınması ve ferağının icrası ve Ankaradaki B, M. M. muhafız alayına ait pansiyonların inşası 
için 934, 935 ve 936 seneleri M, M. vekilliği bütçelerinden ödenmek üzere 70 000 liraya 
kadar teahhüde girişilmesi münasip görülmektedir. 

Bunlara ait kanun lâyihası işbu esbabı mucibe lâyihasile birlikte arz ve takdim kılındı efendim, 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

M. M. Encümeni 
Karar 37No. 
Esas No. 1/736 

31 -V-1933 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28-V-1933 tarihli ve 6/1673 numaralı tezkeresile encümenimize havale buyu-
rulan ve Konyadaki dekovil hattının Konya belediyesile olan ilişiği kesilerek M. M. vekâletine 
devr ve teslimi ve askerî ihtiyacı için Ankara, Konya, Merzifonda satın alıncak binalar hakkın
daki kanun lâyihası tetkik ve müzakere edildi: 

Lâyihaya bağlı M. M. vekâletinin esbabı mucibesinde yazılı mütaleaiara iştirak eden encü
menimiz kanun lâyihasının kabulüne karar verilmiştir. İşaret edildiği veçhile evrak bütçe 
encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

M. M. Em Reisi 
Giresun 
İhsan 

Aza 
Kastamonu 
A, Rıza 

M. M. 
Diyaribekir 

Kâzım 
Aza 

Kütahya 
Rasim 

Aza 
Gümüşane 

Şevket 

Aza 
Tokat 
Hüsnü 

. Aza. 
Ordu 
Reçai 

Aza 
Urfa 

A, Saip 

Aza 
Kırşehir 

L Müfit 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. M.209 
Esas 1/736 

Bütçe encümeni mazbatası 

6-VI-1933 

Yüksek Reisliğe 

Bazı yerlerde askeri ihtiyaç için satın alınacak veya yeniden yapılacak binalar hakkında olup 
Millî müdafaa encümeni mazbataşile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Millî 
müdafaa vekili Zekâi Beyin huzurile tetkik ve mütalea edildi. 

Teklif olunan lâyiha esbabı mucibesine nazaran encümenimizce de es^s itibarile kabul ve 
yalnız son fıkradaki bono kelimesinden evvel faizsiz kelimesinin ilâvesi suretile birinci madde 
tadil edilmiştir. 

Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Oümüşane 
H. Fehmi 
Erzurum 

Asım 

Aksaray 

İsparta 
Mükerrem 

Çorum Edirne 
Mustafa Faik 

Kayseri Giresun 
A. Hilmi Kâzım 

Elâziz 
H. Tahsin 

Kırklareli 
Şevket 

Erzurum 
Aziz 

Niğde Sivas 
Faik M. Remzi 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ankara, Konya, Merzifon askerî ihtiyaçları 
için satın alınacak binalar hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Konya belediyesinin Konya Birinci maddenin nihayetinde yazılı (bono) 

istasyonu ile Sille taş ocakları arasındaki de- kelimesi (faizsiz bono) suretinde tadil edilmiş-
kovil hattındaki ilişiğinin katı ve tasfiyesi ile tir. 
Konya askerî hastanesinin işgalindeki bina ile 
ittisalindeki arsa ve dükkânlar ve ordu müfet
tişliği karargâhının bulunduğu Konya beledi
yesine ait binaların Millî Müdafaa vekâleti na
mına devrü ferağ edilmesine mukabil mezkûr 
belediyeye verilmesi meşrut 110 000 liranın 
1934 malî senesinden itibaren bilâ faiz her 
sene 27 500 lira verilmek sureti le ve kezalik 
Merzifönda Amerikan Bord heyetine ait 140 
yataklı hastane ile müştemilâtından olan mut
fak, yatakhane ve müdüriyet binalarının Millî 
Müdafaa vekâleti namına teferruu için tediyesi 
meşrut 40 000 liranın da 1934 malî senesin
den itibaren bilâ faiz ve her sene 10 000 üra 
verilmek suretile dörder senede ödenmesine 
ve Ankaradaki Muhafız alayına ait paviyonla-
rın inşası için 934, 935, 936 seneleri Millî 
Müdafaa vekâleti bütçelerinden ödenmek üzere 
70 000 liraya kadar teahhüdata girişmeğe ve 
bunların her sene tediye olunacak miktarı o 
sene Millî Müdafaa bütçesinin inşaat tahsisa
tından verilmek üzere 220 000 liralık bono 
ihracına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Millî Müdafaa vekilleri mezundur. 

29-V-1933 
Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
. Ş. Kaya 

Mf. V. 
Dr. Reşit Galip 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
£. Kaya 
Na. V. 
Hilmi 

G. İ. V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal.V. 
M. Abdülhalik 

İk. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 





Sıra Na 291 
Hava birliklerinin ihtiyacı olan İnşaat İşleri için gelecek sene

lere sari taahhüdat yapılması hakkında I 743 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

3-VI-1933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine ' - •' . 

Hava birliklerinin ihtiyacı olan inşaat işleri için 1'934 , 1935 ve 1936 senelerine sari 
olmak üzere 2 milyon liralık taahhüt yapılması hakkında Maliye ve Millî Müdafaa vekillikle
rince hazırlanan ve icra vekilleri heyetince ı -VI -933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Züksek Huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Hava birliklerinin ihtiyacı olan bilûmum inşaatın beş senelik programı yapılmış ve- 1932 

senesinden itibaren tatbikma başlanılmıştır. 
Ancak mezkûr programın tatbikma malî senenin haziran iptidasından başlaması , dolayısile 

yaptırılması muktazi inşaatın ihalesi geç kalmakta ve inşaat mevsimi olan ilkbahar've yaz ayla
rından istifade edilememektedir. Buna binaen inşaatın teahhuruna mahal bırakmamak ve inşaat 
mevsiminden istifade edilebilmek için ati senelere sari mukavele aktine zaruret hâsıl olmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası '' 
T. £. M. M. 

Bütçe encümeni 6-V/-J933 
M. j\» -208 

Esas M 11743 
Yüksek Reisliğe 

Hava birlikleri ihtiyacı olan inşaat işleri için 1934, 1935 ve 1936 senelerine Sarı olmak-
üzere 2 000 000 liralık taahhüt yapılması hakkında olup Başvekâletin 3 haziran 1933 tarih 
ve 6/1759 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilerek encümenimize havale buyrulan 
kanun lâyihası Millî müdafaa vekili Zekâi Beyin huzurile tetkik ve mütalea edildi. 

Tayyare cemiyetinin, hava kuvvetleri'işlerine sarfolunmak üzere Millî müdafaa vekâleti em
rine vereceği paradan yapılacak olan bu inşaat hakkında tanzim ve .teklif olunan lâyiha encü-
menimizce aynen kabul edilmiştir. ' 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 611759 
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Umumî Heyetin Vüksek tasvibine arzolunun 

Reis 
Aksara 

ti. Fehmi 
Erzurum 

Asım 

Aksaray 

İsparta 
Mükerrem 

Çorum 
Mustafa 
Kayseri 

A. Hilmi 

Edirne 
Faik 

Giresun 
Kâzım 

Biziz 
H. Tahsin 

Manisa 
M. Turgut 

Erzurum1 

Aziz 
Sivas 

M\ RemUl 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

/ Hava birliklerinin ihtiyacı olan inşaat işleri için 1934, 1935 ve 1936 senelerine sari 
iki milyon liralık teahhüt yapılması hakkında kanun lâyihası 

Madde l — Hava birliklerinin ihtiyacı olan bilûmum inşaat için her sene tediye edilecek 
miktarı o sene bütçesine 1831 numaralı kanun mucibince verilecek paradan ödenmek üzere 
1934, 1935 ve 1936 senelerine sari 2 000 000 liralık teahhüt icrasına Millî Müdafaa 
vekili mezundur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 

l-VI-933 
Ha. V. Mal. V. 

Dr. Tevfik Rüştü M. Abdülhalık 
O. İ. V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 

Bş. V. 
ismet 

Mı. V. 
Dr* Reşit Galip 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 
İk. V. 

M. Celâl 

Da. V. 
£. Kaya 

S. İ. M. V 
Dr, Refik 



Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, matbuat kanununun mu
vakkat (B)maddesinin değiştirilmesi hakkında 2 75 numaralı 
kanun teklifi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 

, -:yPr:' * /'" * " Ankara: 4-V-1933 
Yüksşk Reisliğe 

Matbuat kanununun çıktığı tarihte gazetelerde çalışanlarda kanunun tahsil bakımından koydu
ğu kayit üç yıl aranmayacaktı. Son muvakkat madde böyle yazılıdır. 

Kanun çıkalı iki yıla yaklaştı. Bir yıl daha geçince bunlara meslekten çıkmak gözüküyor. 
Zira bunların bu zaman içinde yüksek tahsil kâğıdı almak ellerinde değildir. Darülfünuna girmek 
için bir kere lise tahsili şarttır; yüksek tahsil memleketin yalnız Ankara, istanbul gibi iki ye
rinde edinilebilir. Kanun çıktığı zaman bu meslekte yıllanmış olanların hepini yeniden ne An-
karaya ne îstanbula getirmek mümkün olurdu. Mümkün olsa da kendilerine yeni baştan bir 
lise tahsili göstermek için bu tahsil derecesine konulan meselâ yaş kaydini kendilerine uydur
mak ellerinden gelmezdi. Bütün bunlardan başka geçim şartlarile yüksek tahsilin üç dört yıllık 
devam mecburiyetlerini yerine getirmek hemen hemen olmayacak bir şeydi. Bunun için diyorum 
ki bir yıl sonra bu meslekin şimdilik bu muvakkat maddeden istifade eden ileri gelenleri mesleke 
veda etmek vaziyetindedirler; Kanunun tatbikında İsrar ile asıl meslekin kendi mektebi olan için
den yetişmiş, işin içinde pişmiş olan bu meslekdaslara yol vermek halinde ise yerlerini yüksek 
tahsil görenlerle de kolayca dolduramayız, mesleği sarsıntıdan kurtaranlayız. 

Bu muvakkat madde yerine bu ihtiyacı koruyan başka bir hüküm koyarak hem kanunun ruhu
nu, hem de bu kanunu asıl korumak istediğinde şüphe olmayan mesleki korumak, iki vaziyeti uz
laştırıcı bir şekil bulmak lâzımdır. Gazete ve mecmuaların en kesif bir halde bulundukları îstan-
buldaki meslek mensupları bu telif suretini kendileri ileriye sürmüşler, altı ay kadar müddetli bir 
gazetecilik kursundan muvaffakiyetle geçenleri kanunun kendilerinde aradığı tahsil kaydini ye
rine getirmiş sayarak meslekte alâkalarının muhafaza edilmesini ve yükseltilmesini istemişlerdir. 
Bu kurs ve neticeleri Maarif vekaletinin tasvibi, murakabesi altında olacaktır. Bu suretle kaza
nılmış olan yüksek tahsil görme vaziyetinin yalnız matbuat kanununun koyduğu kayit ba
kımından bir kıymeti olacağı, bunun başka bir sahada yüksek tahsil görenlere 
tanınmış olan hakları istemek salahiyetini vermeyeceği de bellidir. Hem matbuatı 
büyük inkilâbımıza daha yararlı olabilecek bir müessese halinde kuvvetlendirecek hem de ka
zanılmış haklan elverişli şartlara bağlayarak tanımak suretile mesleki ve meslektaşlarını sarsın
tıdan kurtaracak olan bu görüş ve düşünüşte ben de beraber olduğum için, kanun maddesinin 
değiştirilmesi dileğile bir teklif arzediyorum. Bu teklif eskiden olduğu gibi bu gün iş başında 
olanlara ve bunlardan gpazete sahibi ve başmuharriri gifoi sayılı ve kifayetleri malûm ol
mak yahut daha ziyade hukukî bir vasfa temas etmek hususiyetinde olanları büsbütün ayrı bir 
hükme t&bi tutmaktadır. 

Giresun 
H. Tarık 
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Dahiliy encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 49 
Esas No. 2/175 

31-V-1933 

Yüksek Reisliğe 

1881 numaralı matbuat kanununun muvakkat (B) maddesinin tadili hakkında Giresun mebusu 
Hakkı Tank Bey tarafından Yüksek Reisliğe tak-dim edilip Başvekâlete tebliğ ve encümenimize ha
vale olunan kanun teklifi ve esbabı mucibe Dahiliye vekili ve vekâlet hukuk müşaviri beylerle teklif 
sahibi Hakkı Taank Bey hazır olduğu halde encümenimizin 21-V-1933 tarihli inikadında müzake* 
re ve tetkik edildi. 

Teklif sahibi Hakkı Tarık Beyin esbabı mucibesinin hulâsası şudur: 
Matbuat kanununun muvakkat (B) maddesinde bu kanunun çıktığı tarihte gazetelerde çalışanlar 

da kanunun tahsil bakımından koyduğu kayit üç yıl aranmayacaktı. Kanun çıkalı iki yıla yaklaştığı 
halde bunlardan hiç birisi bu mecburiyeti ifa ve tahsillerini ikmal edemedikleri gibi bundan sonra 
bunu yapmalarına da imkân yoktur. Müddetin kalan kısmının da geçmesi halinde kendilerinin mes
lekten çekilmeleri lâzımgelecek ve bu gerek kendileri ve gerek meslek için bir zaran mucip olacaktır. 
Binaenaleyh kendilerinin bu mecburiyetten vareste tutulmaları ve buna mukabil matbuatın en kesif 
olduğu Istanbulda altı ay kadar müddetli bir kursta tahsilleri mecburiyetinin konmansı ve bu kurs 
tahsilinin yalnız matbuat için yüksek tahsil yerine kaim addedilerek bundan başka bir sahada hiç bir 
hakk temin vasıtası sayılmaması. , { • • ; . . • 

Müzakere neticesinde: 
Kanunun neşri tarihinde gazete ve mecmuaların ve sahibi başmuharrir, umum müdür ve neşriyat 

müdürleri senelerden beri ve halen bu hizmetleri ifa etmekte olduklarından kendilerinin tahsil 
kay dinden vareste tutulmaları muvafık görülmüş ve bunlardan maada olan matbuat müntesiplerine 
gelince: Bunların kısa müddetli bir kurstan geçirildikten sonra matbuatın en yüksek ve mesuliyetleri 
büyük mevkilerine kanunen ehliyet kesbetmiş olmalarını tanımak matbuat kanununun istihdaf et
tiği gayeye tevafuk etmeyeceği gibir her hangi bir meslekin küçük kademelerine giren bir zatın mat
lup ve lâzım vasıf ve şartları haiz olmadığı halde dahi o meslekin en yüksek kademelerine çıkabil
mesini bir hak olarak tanımat mecburiyeti bilhassa matbuatta umumî menfaatle telifi kabil olma
yan bir keyfiyet olduğundan teklifin bu kısmının reddi tensip edilmiş ve maddeler ona göre tadil 
edilerek Yüksek heyetin tetkikine arzolunmuştur. >>-" r , ı 

Dahiliye En. Reisi Reis V. 
Tekirdağ Tekirdağ 

Cemil M. Faik 

Aza Aza 
Kütahya Adana 
Memet Ali Münif 

M. M. Na. 
Giresun 

A. Münir 

Aza 
Gursa 

Emin Fikri 

• Kâtip 
Burdur 

Ilalit 

Aza 
Elâziz 
Hüseyin 

Aza 
Şebin Karahisar 

Vasfi Raşit 

Aza 
Ordu 

İsmail 

Aza 
Çorum 

1. Kemal 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni ;' 7-Yi-1933 
Karar No. 36 
Esas No. 2/75 . 

Yüksek Reisliğe 

1881 numaralı matbuat kanununun muvakkat (B) maddesinin değiştirilmesine dair Giresun 
mebusu Hakkı Tank Bey tarafından teklif olunan kanun lâyihası Dahiliye encümeninin tadili 
ve esbabı mucibe mazbatasile birlikte Adliye encümenine tevdi olunmakla tetkik ve müzakere 
olundu: * 

Matbuat kanununun gazetelerle mecmuaların sahip, başmuharrir, umum müdürler ve yazı iş
leri müdürleri hakkında koymuş olduğu tahsil derecesi kaydinin mezkûr kanunun neşri tari
hinde bu işlerde çalışmakta olanlar için üç sene müddetle müstesna olacağına dair muvakkat 
(B) maddesindeki hükmü teklif edilen lâyiha ile sahip ve başmuharrirlerin kanunun neşri tari
hinde bu işte çalışmakta iseler kendilerine şamil olmaması ve üç sene için tahsil kaydinden 
istisna edilen umum müdür ve yazı işleri müdürleri gibi vazifede olanlarla kanunun 21 inci 
maddesine göre vesika almak hakkını kazanmış bulunanların Maarif vekâletince açılacak veya aç
tırılacak, yahut Matbuat cemiyeti gibi hususî bir müessesenin maksada yettiği tasdik edilmek 
üzere açacağı kursları geçenler yalnız matbuat işlerine münhasır kalmak üzere kanundaki 
yüksek tahsil görmüş olmak şartını haiz sayılmaları suretinde kanunda tadilât icrası teklif 
olunduğu ve esbabı mucibe lâyihasile encümen müzakeresinde hazır bulunan teklif sahibi 
Hakkı Tank Beyin şifahî izahatında da matbuat kanununun neşri tarihinde tahsil derecesi 
hakkında şart konulan gazete ve mecmualarda çalışmakta olanlann müktesep haklarının 
muhafazası ve teklifte beyan olunan vazife sahiplerinin gösterilen şekilde açılacak kursları 
geçirmekle kanunun bu şartını ifa etmşi sayılmaları bu meslekte bulunanlann ve tecrübe 
ve mümarese geçirmiş olanlann ilerde yükselebilmeleri imkânmın kendilerine temini maksadına 
müstenit olduğu suretinde hulâsa edilen beyanatile kanunun teklifine saik olan sebepler anla
şılmaktadır. 

Encümen, Dahiliye encümeninin muvakkat « B » maddesi hakkındaki tadili kâfi bulmuş ve ay
nen kabulüne karar vermiştir. 

Maddede yapılan değişiklik matbuat kanununun neşri sırasında gazete ve mecmualarda çalış
makta olan sahip, başmuharrir, umum müdürler ve yazı işleri müdürlerinin kanunla konulmuş 
olan tahsil derecesine ait kayitlere tâbi olmamaları müktesep haklann mahfuz tutulmalanm te
min etmek itibarile yerinde ve yolunda bir hüküm olup kanunun neşri tarihinde kanunun 21 
inci maddesi hükmüne dahil olan fakat o madde mucibince tahsil kaydine tâbi ve Darülfünuna 
devam edebilmek şartım haiz olmayan meslek müntesiplerinin bir kurstan geçerek yazı işleri 
müdürü, umumî müdür, başmuharrir ve sahip gibi tahsil kaydine tâbi bir vazife alabilmelerini te
min edici bir tadilin kabulü yeni başlayan Üniversite teşkilâtı ^sırasında Maarif vekâletince nazan 
dikkate alınabileceği mülâhazasile maddeye bir hüküm konmasına mahal görülememiştir. 

Teklif heyeti umumiyenin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınır. 

Adliye E. E,. N. M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Antalya Edirne Kars Çanakkale 

Salâhattin Haydar H. Hayri Nazif Osman Niyazi 

Ajza Aza Aza Aza 
Çorum Erzincan Kocaeli Tokat 
Münir Abdülhak Ragıp Nazım 



HAKKI TARIK BEYİN TEKLÎFÎ 
Kanun teklifi 

MADDE 1 — Matbuat kanununun muvakkat 
(B) maddesi şöyle değiştirilmiştir: 

Matbuat kanununun tahsil derecesi bakı
mından koyduğu kayit bu kanunun neşri tari
hinde gazete ve mecmualarda çalışmakta olan
lardan sahip ve başmuharrirlere teşmil edilmez. 
Bunlardan umum müdür, yahut yazı işleri mü
dürü gibi vazifede olanlar bu kayitten üç yıl 
müddetle müstesna tutulur. 

Bu istisnaya girenlerle matbuat kanununun 
neşri tarihinde 21 inci maddesine göre vesika 
almak hakkını kazanmış olanlar Maarif vekâle
tince açılacak veya açtınlacak yahut Matbuat 
cemiyeti gibi hususî bir müessesece açılarak 
maksada yettiği görülüp tasdik edilecek kurs
ları geçenler, bu maddenin tatbik edileceği yer
lerden başka hiç bir yerde yüksek tahsil sayıl
mamak kay dile, 12 inci maddenin (C) fıkra
sında şart koşulan tahsil derecesine varmış sa
yılırlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşrinden başlar. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü İcra Ve
killeri Heyeti yerine getirir. 

4 -
I DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1881 numaralı matbuat kanununun muvakkat B 
maddesini tadil eden kanun lâyihası 

| MADDE 1 — 1881 numaralı matbuat kanu
nunun muvakkat B maddesi şu yolda değişti
rilmiştir: 

Bu kanunun neşri tarihinde gazete ve mecmu
aların çalışmakta olan sahip, başmuharrir, 
umum müdürler ve yazı işleri mü4ürleri filen 
bulundukları vaziyete maksur kalmajç şartile 
bu kanunun tahsil derecesi noktasından koydu
ğu kayitlere tâbi değildirler. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Hükümet tarafından imar veya resmî binalar yapmak için 
yıktırılan binalar hakkında I 663 numaralı kanun lâyihası 

ve Maliye ve Bütçe encü menler i mazbataları 
T. a 

Başvekâlet 3-V-1933 
Muamelât Müdürlüğü 
-v: Sayı: 6j 1239 

Büyük MiUet Meclisi Yükaek Reislisine 

Hükümet tarafından imar veya resmî binalar yapılmak için yıktırılan binalar hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 24T'IV-1933 toplanışında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesije birlikte Yüksek huzurlarına sunul
muştur elendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
* 
Kayseri merkez kasabasında kâin kale içinde mesken inşa. etmek suretile bir çok seneler 

evvel yerleşmiş yetmiş hane halkına ait mebani, ahvâli harbiye dolayısiie adedi çoğalan suçluları 
umumî hapishane istiaba kâfi gelmediği için mahallî Hükümet tarafından gösterilen lüzum üze
rine kalenin tahliyesile hapishane ittihaz edilmesi ve ahalinin de ermenilerden metruk hanelere 
iskan ettirilmesi harp senelerinde idare meclisince kararlaştırılarak evleri yıkılmış olan her 
aileye mübadeleye tâbi olmayan şahıslardan kalma mallardan birer ev tahsis edilmiş.ve 337 
senesine kadar bunların işgali altında kalan bu evlerin sahipleri olan ermeniler naklolunduk
ları yerlerden geri dönmeleri üzerine mezkûr evlerden bir kısmı sahiplerine iade ve bir kısmı 
şark vilâyetleri mültecilerine tahsis olunmuş ve bir kısmı da muhassasunlehlerine ve sair eşhasa 
satılmıştır. Muamelenin başlangıcından itibaren aldığı şu son vaziyete nazaran halen otuz dört 
aile açıkta olup 27 aile de evvelce kendilerine tahsis edilmiş olan evlerde bu güne kadar ika
metlerini idameye muvaffak olmuşlardır. Bu 27 ailenin işgali altında bulunan emvali metrukeden 
27 eve idare heyetince mukaddema kıymet takdir edilerek yeni yol açmak veya mevcut yollan 
genişlettirmek hakkındaki 862 No. kanun ahkâmına tevfikan belediye namına zimmet, kay
dedilmesine'karar verilmiş isede mezkûr kanun mucibince takdir olunan bedellerinin belediyeden 
on sene ve on taksitte almmak suretile'şagilleri namına muamelei feragıyesinin icrasına dair 
vilâyet idare heyetince ittihaz edilmiş olan karar aleyhine, Devlete ait hapishane için yıtelan 
evlerin bedellerinin belediyece tesviyesine imkân görülemediğinden bahsile itiraz edilmiş ve 
Büyük Meclis memurin mahakemat heyetince ittihaz buyurulan 1*3-927 tarihli karar ile bele
diyece vaki itiraz muhik görülerek vilâyet idare heyeti kararı fesih ve iptal edilmiştir. 

Malûm olduğu üzere 862 No. kanun hükmü, yeni yol açmak veya mevcut yolları tevsi 
etmek ve ya meydanlıklar vücude getirmek ve alelûmum memleket imarı maksadile Hükümetçe < 
v& belediyelerce yıkılmış olan hususî mebani ashabına 13 eylül 331 tarihli tasfiye kanttauttun 
2 nci maddesi mucibince; Hükümete intkal eden emvali gayrimenkul eden verilmiş olaniarinnı 
kıymetleri idare heyetlerince takdir edilerek on sene ve on müsavi taksitte belediye veznelerinden 
Hazinei maliyeye tesviyesijve ashabı namına tapu senedi verilmesi suretile yalnız beldenin vmem 
ve intizamına ait esasları jcabul etmiş olduğu halde ayni mahiyette olan ve fakat.ifa eylediği 
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hizmetm ciheti aidiyeti itibarile mezkûr kanun hükmünden hariç tutulmuş olmakla gerek 
Kayseri ve gerek Sivas gibi mahdut bir iki yerde bu suretle evleri yıktırılmış olan tebaa hukuku 
tasarrufiyelerinin telâfisi zarurî görülerek muhtelif tarihlerde yapılan muamelelerin hal ve ısla
hını teminen bir kanun teklifi derpiş olunmuştur. 

Sokak, meydan açmak gibi sebeblerle belediyeler tarafından yıktırılmış olan mahaller hak
kında 862 numaralı kanun hükmü mahfuz olmak üzere teklifte evlerine mukabil mal almış 
veya almamış olanlar arasında mümkün mertebe bir müsavat temin edilmiş olmak üzere evle
rinin yıktırıldığı tarihlerde takdir ve tesbit edilmiş olan kıymetleri nisbetinde yedi senelik 
tahvil verilmesi ve yıkılan evlerine mukabil kendilerine tahsis edilip halen şagili bulundukları 
veya bilmüzayede satın aldıkları evlerin taksit borçlarının işbu tahvillerle mahsup edilmesi ve 
932 bütçe kanununun n inci maddesinde mevzubahs olduğu üzere bu tahvillerin Devletçe satı
lacak emval satışlarında başabaş kabulü düşünülmüş ve tahviller muhteviyatının mahsubundan 
sonra bakiye kalacak borçlarından dolayı kendilerine müsait bir vaziyet yapılmış olmak için de 
tahsis ve satış tarihinden itibaren yirmi senede verilmek üzere ödenmesi teemmül olunmuştur. 

ı Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. • _ ; : .H V < 
31 aliye encümeni w *' 25 - V - 1933 

. Karar No. 44 , T>"''" * — ' .\"'• ;' •; * V''' * • 
Esas No. 1/663 I " ^ ' - ^ 1 : 1 H J T 

Yüksek Reisliğe 
Umumî harp senelerinde Hükümet tarafından imar veya resmî binalar yapılmak için yıktırılan bi

nalar hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 3 - V - 1933 tarih ve 6/1239 numa
ralı tahriratile Yüksek Meclise sunulup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Maliye ve
kâleti millî emlâk müdürü hazır olduğu halde müzakere ve tetkik olundu. 

Sivas ve Kayseride umumî harp senelerinde şehrin iman veya resmî binalar yapmak maksadile 
bir kısım mesken ve mebani yapılmış ve sahipleri ermenilerden boş kalan ev ve dükkânlara yerleş
tirilmek suretile haklan korunmak istenilmiştir. 

Ancak mütareke senelerinde bir kısım ermeniler geri gelerek ev ve dükkânlannı geri aldıkları 
gibi sahibi geri gelmeyen bir kısım ev ve dükkânlar da Maliyece metruk mal sayılarak satışa çıka-
nlmış veya muhacirlere tahsis ve teffiz edilmiştir. 

Şu halde, vatandaşların bir kısmı istimlâk kanunlarına uymayan, ancak harbin zarurî icaplari-
le vali ve mutâsarnflar tarafından askerî idarenin de alâkasile yapılmış olan bu yıkma işlerinden 
zarar görmüş ve mevcut hükümler için de hakkını almaktan mahrum kalmıştır. 

Gerçi 862 numaralı kanun ile yeni yol açmak veya mevcut yollan genişletmek için belediyece yı
kılmış olan binaların sahiplerine metruk mallardan verilmesi ve bunlann bedelinin belediye tarafın
dan Maliyeye taksitle ödenmesi hükmü konmuştur. Ancak yıkılan binalann bir çoğunun evvelce 
başka maksatlarla yıkıldığı ve binaenaleyh hepsinin belediye menfaatine ait olmadığı anla
şılmış bu sebeple bir çok vatandaşlar mezkûr kanunun tatbik hududu dışansmda kaldıklarından 
haklarını alamamışlardır. 

Binaenaleyh bu hakların verilmesi için yeni ve şümullü bir lâyihanın tanzimi lüzumu kabul 
edilmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Kanunun unvanında ve birinci maddesi metninde zaman itibarile mevcut vüsat ve şümulün bir 
çok mahzurlar doğurabileceği mülâhaza olunarak keyfiyet umumî harp senelerinde olduğuna göre 
bu cihet tasrih ve kanunun unvanı ve birinci madde metni buna göre tadil olunmuştur. 

İkinci ve üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
Belediyeler tarafından bir kararla yıktırılmış olan emval hakkında ahkâmı umumiyenin tatbiki 



tabii olup lâyihanın dördüncü maddesi bunu teyit mahiyetindedir. Ancak birinci madde mucibince 
Hükümet tarafından tazmini lâzımgelen yerlerden, meydan ve sokak gibi filen belediye tarafından 
intifa edilen yerler hakkında bir hüküm bulunmadığına göre encümenimiz bu ciheti dahi tasrih lü
zumunu duymuştur, 

Binaenaleyh belediye bu sokak ve meydanlardan intifada devam etmek istediği takdirde umu
mî hükümlerin çerçevesi içinde buraların sahibi olan Hükümetle anlaşmak mevkiine girmektedir ve 
madde bunu ifade etmektedir. 

Encümenimize verilen izahata nazaran evleri yıkılanların iskan edildikleri ermeni evlerinde kal-
dıkları müddet için icar bedeli istenilmektedir. 

Halbuki bunlara evlerinin yıktmldığı tarihlerde tesbit edilmiş kıymet üzerinden tazminat veril
diğine ve bu güne kadar geciken haklan için aynca bir menfaat gösterilmediğine nazaran, icar 
bedeli aramanın tabiî olmayacağını ve esasen Hükümet tarafından iskân edildiklerine göre umumî 
hükümlere tebaan da icar mutalebesi doğru olmayacağına karar verilmiş ve kanuna aynca bir hüküm 
konulmaktan sarfınazar edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine havale buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdimine ka
rar verildi. 

Maliye En. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Burdur Bayazıt İsparta Balıkesir Balıkesir Kastamonu 
M. Şeref Ihsah Kemal Turan Pertev Enver Refik 
Aza Aza Az"a T r ' ': • 

İ s ta n b u l D i y a r e b i k r M a n i s a f-i"- j " • " J ~ i' " » " < i 
Hamdı M. Zülfü T ahir ' :-

' Bütçe encümeni mazbatası '": ' 

••, T. B . M. M. • . ' 
Bütçe encümeni ' • 1 -Vl -1933 
M> No. 191 • . ' ' * • ' • : ','" * .-j ' . y , . : . 
Esas No. 1/660 " ~~ ~ ' • " ; • ; ; \ 

Yüksek Reisliğe 
Hükümet tarafından imar veya resmî binalar yapılmak için yıktırılan binalar hakkmda olup 

Maliye encümeni mazbatasüe birlikte encümenimize tevdi kılman; kanun lâyihası Maliye vekili Be
yin huzurile tetkik ve mütalea olundu: 

Hükümetin esbabı mucibesile Maliye encüm ni mazbatasında gösterilen mupip ana sebepler en-
cümenimizce de aynen varit görülmüştür. Ancak, bu kanunu yapmaktan asıl maksat; umumî 
harp seneleri içinde görülen lüzum ve hâsıl olan zaruretlere binaen muhtelif suretlerle yıktmlan 
binalar ve alınan arsaların sahiplerini; üzerinden bir çok seneler geçmiş bu muameleden naşi uğ
radıkları zararlardan bu gün ayni derecede vikaye etmekten ibaret olarak telâkki edilebilir. Onun 
için bu kabîl vatandaşlar arasında bazılarına Hazineye intikal etmiş binalardan mallar verilmiş 
olanlar bulunduğu gibi ayni vaziyette bulunan diğerlerinin de hiç bir şey alamadıkları ve di» 
ğer bir kısmının da evvelce aldıktan mallarm umum meyanında müzayedesine iştirak ederek 
takarrür eden müzayede bedelini borçlanmak suretile satın aldıklan anlaşılmış olmasından ayni 
icraata maruz kalmış, ayni hukuk ve vezaifi haiz vatandaşların bu muhtelif ve mütefavit vazi
yetlerinin müsavat ve adalet esasına ircaı bu kanunun tanziminde encümenimizce iltizam edilen 
bir gaye olarak göz önünde tutulmuştur. Bu sebebe müptenidir ki Hükümet tarafından imar 
veya resmî binalar yapılmak maksadile yıktmlan bütün binalarla ayni maksat için alınmış olan 
^rsalarm yıktmldığı ve alındığı tarihlerdeki usulen, takdir edilmiş kıymetlerinin mal sahibi va< 
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tandaşlara Hükümet tarafından bono verilmek suretile ödenmesi kanunun müşterek ruhuna hâ
kim bir esas olarak kabul olunmuştur. 

Hak, müsavat ve adalet mefhumlarının zarurî kıldığı bu esası iltizam etmekle beraber yıkılan 
binalarla alınan arsalann netice itibarile mütenef fileri Hükümet ve mahallî belediyeler olarak iki 
şahsiyete ayrıldığından bunlardan Hükümetin intifa ettiği aksama düşen kıymetler miktarlarının 
Hazinei maliyeye ve belediyelerin intifa ettiği aksama düşen kıymetler miktarlarının da bin-
netiee belediyeler tarafından ödenmesi yine adalet ve müsavat esasının istilzam ettiği bir kaziye 
olarak kabul olunmuştur. Yalnız belediyelerin intifa ettiği yerlerin kıymeti belediyelerce ve Hü
kümetin intifa ettiği yerlerin kıymeti de maliyece tazmin olunmayıp önce hepsinin Hazine 
tarafından verilecek bonolarla ödenmesi ve belediyeler hisselerine düşen miktarların belediyeler 
tarafamdan Hazineye tesviye olunması yine vatandaşların tazminat almak hususunda dahi müte-
favit ve muhtelif muamelelere tâbi tutulmaması gibi bir maksatla ihtiyar edilmiştir. 

Bu vatandaşlar içinde yıkılan binalarının ve alman arsalarının yerine Hükümete intikâl et
miş gayrimenkullerden bina alıpta elan bu binaların şagili olanların tesbit edilen borçları ile 
evvelce kendilerine tahsis edilmiş olan binalan bilmüzayede satın alanların taksit borçlarının 
Hazineden alacakları tahvillerden mahsuplarının icra edilmesi bu kanunla lâğvedilen 862 numa
ralı kanun hükmünün evvelce vatandaşlara bahşettiği hakkın muhafazası mülâhazasından doğ
muştur. 

Hiç bir suretle bina almamış olan ve fakat kendi binaları yıktmlmış ve arsaları alınmış bu
lunan vatandaşlar dahi bu kanun hükmüne göre diğer ayni vaziyette bulunan vatandaşlar dere
cesinde tazminat almak imkânını bularak hepsi ayni derece ve mahiyette zarardan vikaye edil
miş olacaklardır. Esas itibarile Hükümetin intifa ettiği mahallerin kıymetini maliyenin ve bele
diyelerin intifa ettiği mahallerin kıymetini dahi belediyelerin tazmin etmesi lâzım gelirken va
tandaşların bir merciden ayni suretle tazminat haklarını alabilmelerini temin için bonoların 
maliye tarafından verilmesi kabul edilmiş olmasına mukabil Hazinenin peşinen ödeyeceği bu 
tazminat miktarından belediyeler hissesine düşecek olan belediye borçlarının da Hazine tarafından 
muayyen taksitler müddetleri hululünde maliyece alınabilmesi için beşinci madde hükmü vazedil
miştir. 

İşbu kanun lâyihası Heyeti umumiyece mazhan kabul olduğu takdirde umumî harp esna
sında vukua getirilmiş bazı muamelelerden zarar gören vatandaşların hepsinin seyyanen maz
han adalet olarak bu işin arkasının alınmış olacağı kanaatile encümenimizce tadilen tanzim edi-

' len kanun lâyihası Umumî Heyettin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşıaııe Aksaray Edirne Çorum Elâziz Erzurum İstanbul İsparta 

H.Fehmi A.Süreyya Faik Mustafa H.Tahsin Aziz Sadettin Mükerrem 
Kayseri- Kırklar etli Kırklareli MaiiilSia Niğde Yozgat 

A. EUmi M. Nahİt Şevket M. Turgut Faik S. Stm 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hükümet tarafından imar veya resmî 
mebani inşası kastile yıktırılan binalar 

hakkında kanun lâyihası 

MADÖE1 — Şimdiki Türkiye hudutları i$a-
Ûe 1330 senesinden itibaren imar kastile 
veya resmi mebani inşasi maksadile Hü
kümet tarafından yıktırılan g&yrimenkullerin 
sahiplerine bunlann yıktırıldığı tarihlerde usu
len tesbit edilmiş olan kıymetleri nisbetinde tah-
, vil verilir. 

MADDE 2 ~ Yıkılan mallarına mukabil ken
dilerine mesken tahsis edilip, halen şagüi bulu
nanların, tesbit edilen borçlarile, evvelce ken
dilerine tajhsis edilmiş olan yerleri bilmüzayede 
satın alanların taksit borçlan bu tahvillerden 
mahsup edilir. Fazlası tahsis ve satış tarihin
den itibaren yirmi taksitte ödenir. 

MADDE 3 — Hak sahiplerine 1932 bütçe ka
nununun 11 inci maddesi hükümlerine tevfikan 
verilecek olan bu tahviller Devlete ait emval 
satışlarında başabaş kabul olunur. 

MADDE 4 — Hükümetten maada belediyeler 
tarafından yıkılmış olan emval hakkındaki hü
kümler bakidir. 

MALİYE BNÇjÜMBKtNîlŞr TADİLİ' 

Umumî harp senelerinde Hükümet tava
fından imar veya resmî binalar yapmak 

maksadüe yıktırılan binalar hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Şimdiki Türkiye hudutları için
de umumî harp senelerinde imar veya resmî bi
nalar yapmak maksadile Hükümet tarafından 
yıktırılan gayrimenkullerin sahiplerine bunlann 
yıktınldığı tarihlerde usulüne göre tesbit edil
miş olan kıymetleri üzerinden tahvil verilir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 •— Birinci madde mucibince Hükü
met tarafından tazmini lâzımgelen yerlerden 
meydan ve sokak gibi filî olarak belediyeler ta
rafından intifa edilenler hakkında ahkâmı umu
miye tatbik olunur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl I 

•Umtımıî harp senelerinde Hükümet tara
fından imar veya resmî binalar yapmak 
makmdile yıktırılan binaların sahipleri

ne verilecek tazminat hakkında 
kanım lâyihası 

MADDE 1 — Bu günkü Türkiye Cumhuriye
ti hudutları içinde, umumî hsfp senelerinde, imar 
veya resmî binalar yapmak maksadile, Hükümet 
tarafından yıktırılan binalarda bu maksat için 
Hükümetçe vaziyet edilmiş arsaların sahiplerine 
binaların yıktınldığr ye arsaların alındığı ta
rihlerde, usulüne göre tesbit edilmiş olan kıymet
leri üzerinden ve o tarihte kıymetleri takdir 
ve tesbit edilmemiş bulunanların dahi usul ve 
emsaline tevfikan bu gün takdir edilecek, o gün
kü kıymetleri üzerinden tahvil verilir. Bu tah
villere mahsubu umtimî kanununa göre verilmiş 
tahvillerden tefrik edilmek için Maliye vekâleti
nce işareti mahsusa konulur. 

MADDE 2 — Tıkılan binalarına veya alınan 
arsalarına mukabil kendilerine bina tahsis edilip, 
halen şagili bulunanların, tesbit edilen borçlari-
le, evvelce kendilerine tahsis edilmiş olan binala
rı bilmüzayede satın alanların taksit borçlan bu 
tahvillerden mahsup edilir. Fazlası; tahsis ve 
satış tarihinden itibaren birbirine müsavi 20 tak
sitte ödenir. 

MADDE 3 — Hak sahiplerine 1932 muvaze-
nei umumiye kanununun 11 inci maddesi hüküm
lerine tevfikan verilecek olan bu tahviller Devle
te ait emval satışlarında başabaş kabul olunur. 

MADDE 4 — Birinci maddede tasrih edilen 
maksatla, Hükümet tarafından yıktırılmış veya 
vaziyet edilmiş olduğundan Hükümetçe tazmin 
edilecek olan bina ve arsalardan bahçe, meydan 
ve sokak gibi belediyelerce intifa edilenlerin 
kıymetleri birbirine müsavi taksitlerle on senede 
belediyeler tarafından maliyeye ödenir. 

MADDE 5 — Dördüncü madde mucibince 
belediyelerce Hazineye ödenecek paralan Maliye 
vekâleti belediyelere ait munzamı kesirlerden her 
senenin taksitleri miktarznca tevkif ve mahsuba 
salahiyetlidir. j 

MADDE 6 — Yıktırılan fcajbînalarm sahip
leri işinde bulunan hususî binMar sahiplerine 
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MADDfi 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — ] 
vekili memurdur. 

Bş.V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
MI. V. 

Bu kanunun icrasına Maliye 

2 -
Ad. V. 

Yusuf Kemal 
Ha 
#• 

Dr. Beşit Galip 
S. I. M. V. 
Dr. Refik 

V. V. 
Kaya M 

Na. V. 
Hilmi 

G. I. V. 
Ali Bana 

V-1933 
M.M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
. Abdülhalik 

îk. V. V. 
Muhlis 
Zr. V. 

Muhlis 

MADDE 5 — Aynen 

MADDE 6 — Aynen 



13 eylül 1331 tarihli tasfiye kanununun ikinci 
maddesi mucibince Hükümete intikal eden gay
rimenkul mallardan evvelce verilmiş olan bina
ların kayitleri namlarına icra ve tapuları ita 
olunur. 

MADDE 7 — 29 mayıs 1926 tarih ve 862 nu
maralı kanun lağvedilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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