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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Afyon Karahisar mebusluğuna intihap edilen Ziya 
Nuri Paşanın tahlifi icra edildikten sonra, 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1933 se
nesi bütçe kanununun beşinci maddesile sarfına me
zuniyet verilmiş olan altı yüz bin liranın bir milyon 
liraya iblâğına dair kanun lâyihası müzakere ve ka
bul edildi. 

Rasim Asım Efendi ile Murtaza kaptan hakkm-

Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, köylü siga
rası hakkındaki şifahî sual takriri Gümrük ve inhi-

Mazbatalar 
1 — Maliye vekâletile Düyunu umumiye 1933 se

nesi bütçelerinde 50 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/796, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 
senesi bütçesinde 17 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/797, Emniyet işleri umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/803, Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi 

/ — Evkaf umum müdürlüğünün 1926 se
nesi bürt kanununun 13 üncü maddesinin tadili 
hakkındaki kanun lâyihasının yeri verilmesine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1926 senesi Evkaf bütçe kanununun 13 ün

cü maddesinin tadiline dair olup 10 - XII -1931 
tarih ve 6/4255 sayılı tezkere ile Yüksek Mecli
se arzolunan kanun lâyihasının, görülen lüzum 
üzerine, iadesine emir ve müsaade buyurulması-
nı rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REÎS — Usulen iade ediyoruz efendim. 
2 — Afyon Karahisar mebusluğuna seçilen 

daki Arzuhal encümeni mazbatası dahi müzakere ve 
Adliye, Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümene havale edildi ve cumartesi günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Konya Mersin 

Refik Hamdi 

şarlar vekâletine havale edilmiştir. 

tLEN EVRAK 
deniz bütçesinde 13 500 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/804, Başvekâlet ve Düyunu umumiye 
1933 senesi bütçelerinde 5 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/807 ve Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti 1933 senesi bütçesinde 26 857 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/809 numaralı kanun lâyihaları 
ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

Dr. Ziya Nuri Paşanın intihap mazbatası 
REİS — Afyon Karahisar mebusluğuna seçi

len Ziya Nuri Paşanın mazbatası gelmiştir, mu
allel değildir. Tahlifi zaten evvelce icra edil
mişti. Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Reis Be
yefendi! mazbata reye konduktan sonra tahlifi 
icra edilir. Tahlif mazbatadan evvel olmaz. Bu 
iki defadır tekerrür ediyor. Bir daha böyle ol
masın, ya mazbata reddedilseydi o zaman vazi
yet ne olurdu? 

REİS — Efendim, tahlifi evvelce yapıldığı 
için mazbatayı, şimdi reye arzettim. 

Ruznameye geçiyoruz: 

2 — SUALLER 

3 — HAVALE El 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati: 14,5 

RElS — Hasan B. 

KATİPLER: Hamdi B. (Mersin), Ali B. (Rize) 

REÎS — Celse açıldı efendim. 

4 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MARUZATI 
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5 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 -— izmir mebusu Halil Beyin, gümrük tari
fe kanununa müzeyyel 2/19 numaralı kanun tek
lifi ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları [İl 

REÎS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 
(Yoktur sesleri). Mütalea olmadığına göre reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

2 — İnhisar idareleri hesabatının Divanı mu
hasebatça tetkik edilip edilmeyeceğinin tefsirine 
dair 3/39 numaralı Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi ve Divanı muhasebat, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları fil. 

REİS — Mazbata, hakkmda söz isteyen var 
mı? 

REFlK B. (Konya) — Efendim, müsaade 
buyurursanız encümenlere bilhassa Bütçe encü
menine bir sual soracağım: 

Efendim, Divanı muhasebat riyasetinden ve
rilen bir tezkerede; Devlet inhisar idareleri
nin bütün hesabatı da Devlet varidatı meya-
nmda olmak itibarile doğrudan doğruya Mec
lisi Âli namma Divanı muhasebat tarafından 
murakabe edilmesi arzusu izhar edilmişti. Bu 
tezkere gerçi 928 de verilmiş ve bunun üzerin
de bir hayli tetkikat yapılmış, ayn ayn en
cümenlere gitmiş ve nihayet Maliye encüme
ninde, Divanı muhasebat tezkeresinde gösteri
len tefsire ihtiyaç olmadığı ve bunun doğrudan 
doğruya bir tesis mevzuu olduğu mütaleasile 
Bütçe encümenine verilmiş, Bütçe encümeni 
de tefsir ve murakabeyi varit görmeyerek esa
sen iki kısmı ihtiva eden bu keyfiyetin yani 
1660 numaralı kanun çıkıncaya kadar Divanı 
muhasebatın murakabesine ihtiyaç olmadığı ve 
bu idarelerin hesabatrnm bir kanunu mahsus 
ile murakabesi emredilmiş ve 1660 numaralı ka
nun çıktıktan sonra sarih olarak o kanunla 
murakabe olunacağı yazıldığı bildirilmiştir. 
Şimdi evvel emirde Divanı muhasebat noktai na
zarının Muhterem heyetiniz karşısında anlaşıl
ması icap eder. İkinci derecede Maliye encü
meni niçin tefsire lüzum görmemiştir ve tesis 
mevzuu demiştir ve nihayet Bütçe encümeni 
mazbatasında - vakıa tafsil etmiştir - bu iki 
noktai nazarı neden muvafık görmemiştir? 
1660 numaralı kanunun neşrine kadar olan mu
amelâtın, kanunu mahsuslarına göre muraka
be edilmesi icap eder. Neden Divanı muhase
bat tarafından murakabe edilmesine lüzum ol
madığı kanaatine varmıştır? Bu cihetlerin iza
hını istiyorum. 

fil 14 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
fil 15 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

BÜTÇE E. M. M. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Efendim, bu ihtilâf şu suretle tehad-
düs etmiştir: Divanı muhasebat her sene Ma
liye vekâletinden muhasibi mesullerin esami
sini mübeyyin bir cetvel istiyor. Maliye vekâ
leti tanzim edip gönderdiği işbu cetvelde bu 
İnhisar idarelerinin isimlerini kaydetmemiş bu
lunduğu için Divanı muhasebat kaydedilmesin
de ısrar etmiş ve bunların da cetvele ithalini 
talep etmiş. Maliye vekâleti diye arzediyo
rum, çünkü o zaman İnhisarlar vekâleti yoktu, 
bu idareler Maliye vekâletine merbuttu. Bi
lâhare çıkan kanunla bu müesseseler İnhisarlar 
vekâletine intikal etmiştir. Maliye vekâleti bu 
arzettiğim, gerek tütün idarei muvakkatesi 
hakkındaki kanuna, gerek petrol, benzin ve 
şeker inhisarı hakkındaki kanuna istinaden 
bunlarm hesaplarının ne kablessarf ne de ba-
dessarf tetkik için Divanı muhasebatın mü
kellef olamayacağı neticesine vâsıl olduğunu 
iddia etmiştir. Divanı muhasebat noktai naza
rında ısrar ederek meselenin tefsiren halli 
için Meclisi Âliye müracaat etmiştir. Bu mü
racaat 5 - 6 sene evveldir. Yani üçüncü intihap 
devresinde vaki olmuştur. Devre bittiği için 
evrak kadik olmuştur. Sonra tekrar ruzna-
meye alınması teklif edilmiştir. Bu suretle Diva
nı muhasebat ve Maliye encümenlerinde tetkik 
edildikten sonra Bütçe encümenine havale 
edilmiştir. Refik Beyefendi meseleyi tafsil 
buyururlarken Divanı muhasebat ve Maliye en
cümenleri bu hesapların Divanı muhasebatça da 
tetkiki için bir tesis lâzımdır, yeni bir kanun 
lâzımdır, dedikleri halde, Bütçe encümeni bu 
murakabeye lüzum görmeyerek, tesis lüzumuna 
dahi kani olduğunu göstermeyerek bunlarm he
saplarının tetkikine mahal olmadığı mütalea-
smda bulunmuştur dediler. Halbuki Divanı 
muhasebatın Meclisi Âlinizden istediği bir tef
sir talebidir. Yani inhisarlar hesaplarının di
ğer müessesat hesaplan gibi, Divanı muhaseba
tın badessarf tetkik ile mükellef olup olmadı
ğının, mevcut mevzuatımıza göre halli icap 
eder. Encümenimiz bu hususta mevcut olan 
üç kanunu tetkik etti. Bu kanunlar şunlardır: 

Birincisi tütün, ikincisi petrol, üçüncüsü de 
Şeker inhisar kanunudur. Bu kanunlarda bu 
idarelerin muhasebei umumiye kanununa tâbi 
olmadığı sarahaten zikredilmiştir. Sonra büt
çeleri Meclisi idarelerince tanzim ve Maliye 
vekâletince tasdik edilerek Reisicumhurun tas-
dikına da arzedildikten sonra tatbiki için inhi
sar idarelerine tevdi edilecek ve hesabı katile
ri de sene nihayetinden altı ay sonra Büyük 
Meclise takdim edilecektir. Biz mevcut kanun
lardan bunu anlıyoruz. Bu gün de Meclisi 
Âliniz inhisar idareleri hesaplarmm, Divanı 
muhasebatça, diğer müesseseler gibi tetkik edi-



t : 8 2-12-1933 C : 1 
leceğine dair bir hüküm kaydetmemiştir. Bina
enaleyh mevcut mevzuata göre, bir tefsir talep 
edildiğine göre, mevcut mevzuatın hükmü bu
dur. Eğer Refik Beyefendinin teklifleri veçhile 
Meclisi Âliniz bu inhisar idarelerinin 1660 nu
maralı kanuna kadar olan zaman için, yani 
1927, 1928, 1929 seneleri hesaplarının dahi 
Divanı muhasebatça tetkikini tensip buyururlarsa 
bu hususta bir maddei kanuniye tanzimini ya Hü
kümete veyahut encümenlere emreder. Bizim 
vâsıl olduğumuz netice, mevcut kanunların hü
kümlerine göre 1660 numaralı kanunun neşrine 
kadar olan zaman için bu hesapların Divanı 
muhasebatça tetkik ve murakabeye tâbi tutul
maması merkezindedir. 1660 numaralı kanunun 
neşrinden sonraki vaziyet o kanunda sarahaten 
gösterilmiştir. İnhisar idarelerinin Divana 
karşı vaziyetleri, hesaplarının ne şekilde tan
zim edileceğini, hangi miatta hesaplarım tevdi 
edecekleri sarahaten gösterilmiştir. 

Asıl mesele İnhisar idarelerinin tesisinden 
1660 numaralı kanunun neşrine kadar geçen 
zamanın hesaplarıdır. 927, 28, 29 seneleri he
saplarıdır. 

REFİK B. (Konya) •— Teşekkür ederim efen
dim. Demek ki Mükerrem Beyefendi Maliye en
cümeninin noktai nazarlarına kendileri de iş
tirak ediyorlar. Tesis mevzuudur diyorlar. Eğer 
aynca teklif edilirse tetkik ederiz diyorlar. 

RASÎH B. (Antalya) — Efendim, vaziyeti 
biraz müphem kalıyor gibi gördüm. Onun için 
söz aldım. Bu kabîl idareler için çıkardığımız 
kanunlar, işlerini daha kolay yapmaları için 
muhasebatı umumiye kanununun bir de müza
yede ve ihalât kanunlarının tesiri altmda bida-
yeten kalamamalan için çıkarılmış kanunlardır. 
Bu kanunlar dolayısile Divanı Muhasebatta he
sap görülmesi bendenize zarurî gibi geliyor. 

Bizim teşkilâtımızın kabul ettiği esas üzerin
den muhtariyeti olan vilâyetler hususî idare
lerinin Divanı Muhasebat kontroluna tâbi olma
ması yüzünden Divanı Muhasebatın bunların 
hesaplarını tamamen tetkik etmemesinden do
layı hesaplarının tanzim edilmediğinden bir çok 
defalar Fırkamızda ve Meclisi Âlide mevzubahs 
olmuştur. Bizim idarei umumiyeye ait olan mü
esseselerin hesapları neticesini Divanı Muhase
bata vermemeleri bendenize çok aylan gibi ge
liyor. Bu hususu gerek Bütçe encümenimiz ve 
gerekse Maliye encümenimiz daha tavzih etseler 
iyi olur kanaatindeyim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Maliye en
cümenini dinleyelim. 

REİS — Maliye encümeninin noktai nazarını 
dinlemek istiyorlar efendim. 

İHSAN B. (Bayâzıt) — Efendim, mesele şu
dur: Bütçe encümeni mazbata muharriri Mü
kerrem Beyefendi meseleyi iyice tavzih ettiler 
zannederim. Onun için bendeniz Mükerrem Be
yefendinin izahatma fazla bir şey ilâve etme

yeceğim. Yalnız bendeniz meslekim itibarile, ka
nun çerçeveleri içinde hareket etmek ve kanu
nun emri, çerçevesi haricine çıkmamak mecbu
riyetinde bulunduğum için o kanunun emirleri 
dairesinde Heyeti Celilenize izahat vereceğim. 

Mesele şudur arkadaşlar: 928 tarihinden ev
vel, teşekkül eden Tütün, petrol, benzin ve şe
ker inhisarlarının 927, 928, 929 hesap muamelâtı 
Divanı Muhasebatta tetkik edilsin mi, edilme
sin mi meselesidir. Bu inhisarlar teşekkül ede
ceği zaman her biri hakkmda ayn ayrı kanun 
yapılmıştır. O kanunlarda bunların hesaplarının 
Divanı Muhasebat tetkikatına arzedilmeyeceğine 
dair sarahat vardır. Divanı Muhasebatın tetkiki 
demek; gerek badessarf ve gerek kablessarf 
Divanı Muhasebatın vizesine, Divanı Muhase
batın tetkikine arzedilmeyecek demektir. Diva
nı Muhasebat ile Maliye encümenlerinden çıkan 
mazbatalarda, bu işin yani 927, 928, 929 sene
lerine ait hesabatın Divanı Muhasebatça tetkik 
edilip edilemeyeceği münakaşa edilmiştir. Di
vanı Muhasebat encümeni her nedense bir şeye 
istinat ederek bunu tetkik etmeyi kanuna rap-
tetmemiş. Çünkü arzetmek lâzımdır ki hangi 
hesabı Divanı Muhasebatın tetkik etmesi lâzım-
gelir. Bittabi bunlar esas itibarile ticarî bir ma
hiyette oldukları için badessarf ve kablessarf he-
sabatı tetkik edilemez. Bunun için vazn kanun 
bu ciheti nazarı itibare almış ve bu hesabatın Di
vanı Muhasebatça tetkik edilmeyeceğine dair bir 
kanun yapmıştır. Meclisi Âlinizin yaptığı bu ka
nunla inhisarlara taallûk eden bu hesabat Di
vanı Muhasebatın tetkikine arzedilmemiştir. Bu 
kanunun emri dahilinde hareket etmeye her hal
de mecburuz. 

Maliye encümenine gelince; Maliye encüme
ninin noktai nazarı şudur: Maliye encümeni 
diyor ki: bunun için encümenlerde bir kanun 
yapmaca lüzum voktur. Yalnız şayet arzu ederse 
Hükümet bunun hakkında bir kanun teklif ede
bilir, encümende kanun yapıp göndermeye lü
zum yoktur. Şimdi meselenin ruhu budur. Di
vanı Muhasebatın tetkikinden müstesna tutulan 
inhisarlar hesabatı üzerinde Divanı Muhaseba
tın tetkikat yapması lâzım^elir mi, gelmez mi? 
Bu husustaki "ahsî kanaatim şudur: kanun, bu 
hesabat Divanı Muhasebatın tetkikine arzedil-
mesin demiş. Bu dendikten sonra tabiî hesap
larını Divanı Muhasebatın tetkikine arzedilme
yecek bir şekilde yapmışlar. Divanı Muhaseba
tın tetkikine arzedilecek olsaydı muhasebei umu
miye kanununun gösterdiği yolda hesaplar tan
zim edilirdi. Bunların hesabı ise ticarî vaziyet 
nazan itibare alınarak tanzim edilmiştir. Hü
kümet şayet 1660 numaralı kanundan evvelki za
manlarda tanzim edilen hesabatın mutlaka Diva
nı Muhasebatça tetkikini istiyorsa bunun hak
kında bir kanun teklif eder. Maliye encümeninin 
noktai nazarı budur . 

ZIYA GEVHER B. (Çanakkale) — Zatı âli-
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lüzüı burada iki imzanızı görüyoruz. Birisi 
Bütçe encümeni mazbatasında, diğeri Maliye 
encümeninde, hem de mazbata muharriri sıfati-
le. Halbuki her iki encümenin mazbatasında 
mütezat fikirler vardır. Bunu nasıl telif edece
ğiz? 

İHSAN B. (Bayazıt) — Nizamnamei dahili
ye göre her hangi encümende olursa olsun, de
ğişmiş olsa da eski mazbataları eski encümen 
azaları müdafaa edilebilir. Bendeniz evvelce 
Maliye encümeninin mazbata muharriri oldu
ğum için Maliye encümeninin Hükümet tarafın
dan kanun tanzim edilsin yolundaki fikrini He
yeti Celileye izah ediyorum. Bunda bir tezat 
yoktur. 

ZİYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Yani 
Bütçe encümeninin fikrine ütihak etmiyorsunuz? 

İHSAN B. (Bayazıt) — Bütçe encümeninin 
noktai nazarını da izah ettim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Muhte
rem arkadaşlarım, maruzatım şahsidir. Anlayı
şımı izah edeceğim, inhisar idarelerinin hesap 
vaziyeti hakkında bidayetten bu güne kadar üç 
vaziyet hâsıl olmuştur: 

Birisi, tütün inhisarını şirketten devraldığı
mız zaman ki muvakkat idare şirket yerine kaim 
olunmuştu. Hatırımda kaldığma göre 1343 sene
sinde alınmış oluyor. Bu 3 senelik bir devirdir ki 
bu devirde ne Divanı muhasebat ne de muhase
bei umumiye kanunu nıevzubahs olmamak lâ-
zımgelir. Verilen imtiyazın müddeti dolmada* 
sermaye vererek Hükümet şirkete, senin yerine 
ben kaim oldum demiştir. Bu devre muvakkat 
devir deniyor. Hükümete bu muvakkat idareye, 
sen bunu eski inhisarı dühan kanununa göre iş
let denmiş. O müddet zarfmda da vize mevzu-
bahs olmamak lâzrmgelir. 

Yani o zamanda da ne hesap var, ne Divanı 
muhasebatça tetkik var, onun usulü malûmdur. 
kendisi hesap murakıpleri tayin eder, tetkik et
tirir, neticede Maliye vekâleti ve Divanı muha
sebatla mutabakat aranır. Bu husus aynca 
mevzubahs olabilir. Her iki encümen de buna 
temas etmiştir; doğrudur. 

Üçüncü devre; Meclisi Âlinin en son kabul 
ettiği 1660 numaralı kanunla teayyün etmiştir. 
Onda da mülhak bütçe usulüne ait olan idare 
kısmı, Divanı muhasebatın tetkik ve murakabe
si, vizesi için ahkâmı mahsusa dercedilmiştir. 
Ticarî kısmı için blânço sistemini ayırmıştır. 
Blânçonun şekli katisini de o kanunda tayin et
miş ve murakabesini yine Hazineye bırakmış
tır. Blânçodan kalacak kâr Hazineye ayrıla
caktır. 

Ondan sonraki idare kısmı; gerek divanı 
muhasebatın murakabesine, gerek hesabı katisi 
noktai nazarından Büyük Millet Meclisinin tas-
dikma arzedilen kısmıdır ki bu 1660 numaralı 
kanunla halledilmiştir. Bu iki vaziyet arasmda 
bir devre vardır, îdarei muvakkate bittikten 

sonra Devlet hesabına geçiriliyor. Orada inhi
sarlar tevsi edildi. Şeker, petrol ve sair mü
esseseler vücude getirildi. Bunların kanunla
rında ahkâmı mahsusa zikredildi. Bunlar Di
vanı muhasebatın vizesine ve muhasebei umu
miye kanununa tâbi değildir. Divanı muha
sebatın vizesine tâbi değildir, demek hesabı ka
tiyi tetkik etmemek manasını tazammun eder 
mi? Muhasebei umumiye kanununa tâbi değil
dir demek, Devlet hesaplarının eşkâl ve şeraiti 
muhasebei umumiye kanununun kayit ve 
şartları dahiline girmeyecek demektir. Bunla
rın kendisine mahsus bir hesabı vardır. Bu, 
usulü hesap kısmında ifade edilmiştir. Kendi 
vaziyeti mahsusasına göre tanzim edilen hesabat 
neticeyi muhasebei umumiye kanununa göre 
değil, hususî kanunlardaki ahkâm ve şeraite gö
re tetkik etmektedir. Hesap neticesini tetkik 
ettirmeyecektir kaydinden muhasebei umumiye 
kanununa tâbi değildir, Divanı muhasebatın 
vizesine uğramayacaktır, kayitlerinden başka 
mana çıkmaz. Belki bidayeten vizeye gitme
yecek, fakat muhasebei umumiye kanunu muci
bince burada ölçü olarak muhasebei umumiye 
kanunu kullanılmayacak fakat hususî kanun
daki ahkâma göre hesabı katilerin, sene bit
tikten sonra, nihaî hesaplarını tetkikini o ka
nunlar menetmez. Fakat sarihan da vize den
miyor. Bunun için bir kanun vazma lüzum var-
mı? Sarihan menettiğinden vizeye gitmesin di
yor, muhasebei umumiye kanununa girmesin 
diyor. Fakat kendi hususî kanunları ahkâmma 
göre bu iki devrenin arasındaki ikinci devreye 
ait hesapların tetkikinde bir zaruret vardır. 
Bu zarureti imal etmek için tefsir mi, yapalım, 
yoksa bir kanun mu vazedelim? Bendenizce her 
ikisi de caizdir, iki devre arasındaki hesapla
ra, muhasebei umumiye kanununun ölçüsü ile 
değil, kendi kanunlarının ölücüsü ile, Divanı 
muhasebatın bakmasında fayda vardır. 

BÜTÇE E. M. M. MÜKERREM B. (İspar
ta' ) — Efendim, malûmu âlinizdir ki, muha
sebei umumiye kanununda hem Divanı muha
sebatın kablessarf vizesine ve hem de bades-
sarf idare hesaplarının tetkikma ve ondan 
sonra hesabı katilerin sureti tanzim ve takdi
mine dair bir çok hükümler vardır. Bir mü
essese, muhasebei umumiye kanununa tâbi 
değildir diye bir hüküm konduktan sonra 
onun bazı hükümlerine tâbidir, bazılarından 
müstesnadır demeğe maddeten ve mantıkan im
kân göremedik ve inhisar kanunlarında da 
muhasebei umumiye kanuna tâbi olmayacağı 
zikredilmekle beraber hesabı katüerinin malî 
senenin mürurundan itibaren 6 ay zarfmda 
Meclisi Âliye takdim edileceğine dair bir hü
küm vardır. Eğer bu hesapların Divanı mu
hasebatça murakabesi maksut olmasaydı, in
hisar kanunlarına bu yolda hüküm vazma ma
hal yoktu. Çünkü muhasebei umumiye kanu. 
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nü, hesabı katiler için dahi bir çok hüküm
leri havidir. Maamafih, şunu arzedeyim ki; 
Bütçe encümeni bu hesapların tetkikine mua
rız değildir. Fakat biz, gerek tefsir yolile, 
gerek mevcut mevzuat dairesinde bunun Diva
nı muhasebatın murakabesine tâbi farzedilme-
sini anlayamadık. İnhisar idarelerinin hesap
larının da behemehal Divanı muhasebat tara
fından tetkikini Meclisi Âli arzu ediyorsa ya 
Hükümete emreder, bir lâyihai kanuniye gelir, 
yahut Azayi kiram buna dair bir kanun teklif 
ederler, veya Meclisi Âli resen encümenlerine 
böyle bir kanun yapmasını emreder. 

HASAN FEHMİ B. (Güınüşane) — Efen
dim, görüşlerimizde fark yoktur. Muhasebei 
umumiye kanunu ölçü olarak kullanılamaz. 
Fakat kanun sarihan Meclisi Aliye hesaplar 
takdim olunacaktır diyor. Meclisi Âli bittabi 
bu hesaplara kendisi bakacak değildir. Diva
nı muhasebat, bu idarelerin hususî kanunları
na göre bu hesapları tetkik edecektir. Binaen
aleyh aramızda bir görüş farkı yoktur. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, Hasan Feh
mi Beyefendi bu sene Maliye encümeninin 
muhterem reisidirler. Tabiî bunun müzakere
sine encümende iştirak etmişlerdir. Buna 
rağmen hakikaten meselenin ruhunu olduğu 
gibi, kanunun metin ve ruhuna uygun olarak 
izah etmişlerdir. Bu noktada kendilerine te
şekkür ederim. Esasen geçen sene Maliye en
cümeninde bu mesele konuşulurken bendeniz 
de Maliye encümeninde bulunuyordum. Ay
nen Hasan Fehmi Beyefendinin mütaleası da
iresinde müzakere devam etti ve böylece neti
celendi. Hatta müzakerede sarahaten yazıldı
ğı gibi bilhassa Hükümet namına bulunan Ma
liye müsteşarı, yahut o zaman muhasebei umu
miye müdürü bulunan Faik Beyefendi encü
mende idiler. Böyle bir kanun lâyihasının ge
tirilmesi için encümen tarafından söylenildi. 
Bu kayit mazbataya aynen geçirilmiştir. Di
vanı muhasebat riyasetinden gelen tezkerede 
tafsilen yazılmıştır ve Muhterem heyetinize da
ğıtılmıştır. Okunduğu zaman esbabı mucibe-
sinin ne kadar yerinde ve ne kadar kuvvetli 
olduğu görülmüştür. Devletin bilûmum vari
datını Meclisi Âli namma murakabe eden Di
vanı muhasebat, Devlet varidatının çok mü
him bir faslını, yekûnunu teşkil eden İnhi
sar idarelerinin hesabma bakmaması, zanne
derim doğru olamaz. Hasan Fehmi Beyefendi
nin izah ettikleri gibi 1660 numaralı kanun çık
madan evvel İnhisar idareleri hesabatmın ne 
suretle tetkik ve kontrol edileceği ve binneti-
ce Meclisi Âliye geleceği yazılıdır. Bunlar ol
sa olsa inhisarların şekillerine göre varidatının 
cibayetine taallûk eden bir takım formaliteler
dir. O şekilleri o suretle kanuna bir hüküm 
halinde koymaktır. Bu hiç bir vakit Dev
let varidatının mühim bir kısmını teşkil 

eden İnhisar idarelerinin varidatını Mecli
si Âli namına Divanı muhasebat tarafından 
murakabe edilmesi manasını tazammun etmez. 
Amma bunun tefsiren hallinden evvel bir tesis 
mevzuu olması daha kuvvetli göründüğü için 
Maliye encümeni bu noktai nazarı terviç etmiş. 
Zaten Bütçe encümeni namma söz söyleyen 
Mükerrem Beyefendi de bu noktai nazardan ay
rılmamıştır. Bendeniz bu münasebetle bu noktai 
nazarı bilhassa tebarüz ettirmek üzere müzake
reyi bu şekilde tahrik etmeğe mecbur oldum. 
Arkadaşlar, her hangi bir kanun teklifi ve lâ
yiha encümenlere verildiği zaman, dahilî ni
zamnamenin 37 ııci maddesi sarihtir. Verilen 
lâyiha veya teklif evvel emirde; müzakeresine 
geçilmeden evvel o kanunun teşkilâtı esasiye 
kanununun metin veya ruhuna mutabık olup 
olmadığı tetkik edilecektir. Eğer bu usulü da
hilî nizamnamenin 57 nci maddesinin emrettiği 
gibi tatbik edecek olursak, hiç şüphesiz bu gibi 
müşkülât karşısında kalmayız. Çünkü teşkilâtı 
esasiye kanununun yüzüncü maddesi aynen 
şöyle demektedir: «Büyük Millet Meclisine 
merbut ve Devletin varidat ve masarifatmı ka
nunu mahsusuna tevfikan murakabe ile mükel
lef bir Divanı muhasebat müessestir. » 

Devletin varidat ve masarifatım murakabe 
eder diye katî, sarih bir hüküm koyduktan son
ra teşkilâtı esasiye kanununun ruhuna, metnine 
mugayir olarak, her hangi bir hesabın Meclisi 
^linin namma murakabe mevkiinde bulunan 
Divanı muhasebat elbette bu idarelerin hesapla
rını da tetkik ve murakabe edecektir. Bu itibar
la, nizamnamenin 57 nci maddesi hükmünün 
bundan böyle olsun, encümenlere gelecek ka
nunların müzakeresine başlanmadan evvel bil
hassa yerine getirilmesini istirham ediyorum. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MÜKERREM 
B. (İsparta) — Münafatı nerede gördünüz Re
fik Bf.? 

REİS — Muhavere olmasın efendim. 
MÜKERREM B. — Hayır Reis Bf. Münafat-

tan bahsettiler, münafatı nerede görmüşler? 
REFİK B. ( Devamla ) — İkincisi, Divanı 

muhasebat teşMlâtmm tabiî resmiyet ifade et
meyen bir lisanla dışarıda bazan Devlet 
muamelâtını tehir ettiği şekilde bir te
lakkinin yer bulduğunu hepimiz işitiriz. Dışarı
da resmiyet ifade etmeyen bu işitmenin tabiî 
manası yoktur. Fakat ne de olsa işitiyoruz. Ben
deniz şahsım namma bu vesile ile şunu söyle
meğe mecburum ki geçen sene Muhterem Heye
tinizin itimadile Divanı muhasebat encümeninde 
çalışırken gördüm ki Devlet teşkilâtı arasmda 
hakikaten çalışmakta olan, tetkiklerile bihakkın 
faydalı olan müesseselerimizden biri de Divanı 
muhasebat heyeti olmuştur. 

Bu vesile ile her hangi şekilde olursa olsun 
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usulleri, şekilleri, bilmem cibayet tarzlan ve 
sairesi ayn hükümlerle değiştirilebilir. Fakat 
neticetünnetice behemehal Devletin bir kuru
şunun alınması ve verilmesi Muhterem Mecli
siniz namma behemehal bu çok faydalı müesse
senin murakabesi, eli ve gözü altmda geçme
lidir. Fayda bundadır. Millî hakimiyetin ma
nası da burada tecelli eder (Yaşa sesleri, al
kışlar) . 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MÜKERREM B. (Isuarta) — Refik Beye
fendi, teşkilâtı esasiyeye münafattan bahsetti
ler . Bilmiyorum, kendilerini bu fikre sevkeden 
mütalea nedir? Teşkilâtı esasiye kanunu öyle 
demiş olabilir. Fakat Meclisi Âli, hususî ka
nunlarla hususî hükümler de vazetmiştir. Sa
nayi ve maadin bankasının sermayesi tamamen 
Devlete ait değil midir? Onun hesabının niyeti
ni, murakabesini Bütçe ve iktisat encümenle
rinden mürekkep heyete havale etmemiş midir? 

REFİK B. (Konya) — Maksadım başkadır. 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 

benden evvel çıkan Refik Bey, müdekkikane bir 
surette bu bahsi söylediği için aynen tekrar 
etmeyeceğim. Yalnız nazan dikkati celbeden 
ikinci nokta şudur: Divanı Muhasebat resliğin-
den bize gelen mazbatanın ikinci sayıf asmın son 
fıkrasında, teşkilâtı esasiye kanununun 100 ün
cü maddesi - maddeyi aynen oraya koyarak - ba
na murakabe hakkını veriyor, ben murakabe et
meksizin on para geçirmem diyor. 

Gerçi bunun murakabesi şöyle veya böyle 
olursa da hususî bazı kanunlardan dolayı bu mu
rakabe mevcut değildir. Eğer hususî bazı ka
nunlar - işte muhasebei umumiye kanunu, hatta 
inhisarlar kanunu - mevcut olsa ve bunu mura

kabeden menetse bile ana kanun olan teşkilâtı esa
siye kanununun 100 üncü maddesi on paranın 
bile murakabesini emreder. Buna mugayir ka
nunlar muta mıdır? Buna münafi kanunlan 
biz tatbik edebilir miyiz. Böyle şey yok. Ona 
münafi kanunlan geçirebilir miyiz?: Asla. Teş
kilâtı esasiye kanunu - ki lâyetegayyerdir - di£er 
kanunların hatasını ortaya çıkarır. Biz teşkilâtı 
esasiye kanununa göre hareket eder ve bu hatayı 
tashih ederiz. Divanı Muhasebatın böyle teşki
lâtı esasive kanununun 100 üncü maddesini bi
ze yazmasında çok mana vardır. Bu hususta Re
fik Beyin kuvvetle müdafaa ettiği tezi behemehal 
elden bırakmamalıyız. 

Mükerrem Beyefendi, bilhassa size hitap edi
yorum, Bütçe encümeni bir mazbata getiriyor 
ve bize arkasından bir tavsiye veriyor: Hususî 
kanunlar böyle yapılır, şöyle yapılır... Bütçe en
cümeni, teşkilâtı esasiveye mugayir tefsir veya 
tadil geldiği zaman, bütün esaslan nazan iti-
bare alarak tanzim edilmiş bir kanun halinde 
getirmelidir. Çünkü Bütçe encümeni; muraka
benin büyük bir ksımı kendisine ait bir encü

mendir. Bilhassa bunu nazarı âlinize arzediyo-
rum Mükerrem Bey. Divanı Muhasebatın tezke
resinde hepimizin beraber olması lâzımdır. 

REİS — Tashih etmek lâzım ki bu kanun, 
teşkilâtı esasive kanununun filân maddesine mu-
gayridir, değildir gibi ortada bir müzakere mev
zuu yoktur. ^ ^ ^ 

BÜTÇE ENCÜMENİ RElSt MUSTAFA ŞE
REF B. (Burdur) — Beyefendiler, bendeniz de 
ayni mesele üzerinde arzı cevap etmek istiyo
rum. Refik Şevket, Ziya Gevher Beyefendiler 
mütalea beyan ederken, Bütne encümeniniz, teş
kilâtı esasiye kanununa münafi bir kanun var-
miş; o kanunun teşkilâtı esasiye kanununa mü
nafi olduğunu bildiği halde o münafatı teba
rüz ettirmeksizin Heyeti umumiyeye sevketmiş-
tir gibi bir mütaleada bulundular. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Böyle 
bir mütaleada bulunmadık, yanlış anlaşılmış. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Devamla) — Bütçe 
encümeniniz çok hassastır, öyle bir mesele mev-
zubahs olduğu zaman, çok dikkatle tetkik eder. 
Tetkikatı neticesinde teşkilâtı esasiye kanununa 
münafi bir vaziyet gördüğü takdirde Heyeti 
Muhteremenize arzetmeyi kendisine en büyük 
bir vazife bilir. Bu itibarla ki muhterem 
arkadaşımın, güya teşkilâtı esasiyeye muhalif 
bir harekette bulunmuşuz gibi beyanatta bulun-
malannı yerinde bulmuyorum ve kendilerinin 
aflerine mağruren bunu arzediyorum. 

Bu gün Bütçe encümeninden gelen mesele
nin mahiyeti şundan ibarettir: İnhisarlar ki 
1660 numaralı kanun mucibince bugün Divanı 
muhasebatın ne suretle murakabesine arzedile-
ceği keyfiyeti halledilmiştir. Bu meşe -
le ise ondan evvel ki hesabatrn Divanı muhase
bat tarafından tetkik edilmeli midir, edilmeme
li midir? bahsinde Divanı muhasebatla Maliye 
vekâleti arasmda bir ihtilâf zuhur etmiştir. 
Divanı muhasebat demiştir ki, teşkilâtı esasiye 
kanununun 100 üncü maddesi mucibince Devle
tin her türlü varidat ve sarfiyatım murakabe 
etmek esas itibarile bana ait bir vazifedir. 
1927, 1928, 1929 senelerine ait inhisar idarele
rinin tetkiki de bu maddeye tevfikan benim 
salâhiyetim dahilindedir, demiştir. Maliye ve
kâleti ise bu vaziyet üzerine mevcut inhisar 
kanunlannm sarahatlerine istinat etmiş ve Ha
san Fehmi Beyin beyan ettiği gibi Divanı mu
hasebat murakabesine tâbi olmamak şeklinde 
meseleyi mütalea etmiştir. Bütçe encümeni de 
bunlan tetkik ederken bu kanunların hepsini 
gözden geçirmiştir. 1927, 1928, 1929 seneleri 
inhisar hesaplannm Divanı muhasebatın mura
kabesine tâbi olmayacağını sarahaten görmüş 
ve söylemiştir. Bu sarahat karşısında tefsire 
imkân bulamadı. Malûmu âliniz, tefsirler sa
rahat karşısında yapılamaz. Sarahaten deni
liyor ki kablessarf ve badessarf Divanı muha-
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sebatm murakabesine tâbi değildir. 1927, 1928, 
1929 seneleri inhisarlar hesabatını, Divanı mu
hasebat tarafından murakabeye tâbi tutmak is
teniliyorsa bu mevzu bir tesis mevzuu olur. Bu
da Heyeti Oelileden bir takrirle istenilir. He
yeti Celile lüzum görürse Bütçe encümenine 
tevdi eder. Bütçe encümeni de o tesis talebi 
üzerinde tetkikatmı yapar. Binaenaleyh bu 
nokta teşkilâtı esasiyeye münafi olmadığı gibi 
encümen de münafi hareket etmemiştir. 1927, 
1928, 1929 seneleri hesaplarını Divanı muhase
batın murakabesinden hariç tutmak meselesi 
teşkilâtı esasiye kanununa münafi midir, de
ğil midir meselesine gelince : 

Beyefendiler, bu meseleyi, burada bir arkada
şımızın söylemesile halledenleyiz. Daha buna 
mümasil bir çok kanunlar vardır, Devlet tara
fından idare edilen her hangi bir iktisadî mü
essesenin hukuk usulleri kanununa tevfikan ida
resine imkân yok mudur? Aynca Divanı Muha
sebatın murakabesine mi tâbi tutmak lâzımdır? 
İşletme işleri varidat işleri midir? Teşkilâtı 
esasiyenin 100 üncü maddesi karşısında böyle 
bir hak mevzubahs midir? Eğer yoksa bu me
seleyi mevzubahs eden kanunlarda ne için böyle 
denilmiştir? Böyle bir mesele mevcut ise bu nok
talar ayrıca tetkik olunsun. Şayet arkadaşları
mızdan birisinin bir tereddüdü varsa ayrıca bir 
takrirle bildirir, ait olduğu encümene havale 
edilir. Bu encümen meseleyi halleder ve o su
retle huzuru âlinize gelir. 

Demek istiyorum ki teşkilâtı esasiyemize mü-
nafaat mevzubahs değildir. Tesis karan için de, 
her hangi bir arkadaşın teklifile Heyeti Celi-
leniz, meseleyi ihtisas encümenlerine tetkik et
tirir, bu nokta da ayrıca hallolunur. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, bendenizin 
maruzatıma Mükerrem Beyefendi yanlış olarak 
öyle cevap verdiler. Mustafa Şeref Beyefendi de 
mütalealarmı onun üzerine beyan buyurdular. 
Bütçe encümeninde geçen tetkikatın teşkilâtı 
esasiye kanununa münafi olduğunu söylemedim. 
Yalnız bu mesele hakkında temenni kabilinden 
Heyeti Muhteremenizden rica ettiğim nokta şu 
idi: Her hangi bir teklif ve lâyiha geldiği za
man evvelâ dahilî nizamnamenin 37 nci maddesi
nin şu emrine tâbi tutulur. « Encümenler ken
dilerine muhavvel lâyiha veya tekliflerin ilk ön
ce teşkilâtı esasiye kanununun metin ve ruhuna 
mugayir olup olmadığını tetkik etmekle mükel
leftir » Bu emri kanuninin yerine getirilme
sini şahsım namına rica ettim. Yoksa elbette 
takdir ederim ki Bütçe encümenine gelen şu 
meselenin tetkiki hiç bir veçhile teşkilâtı esa
siye kanununu alâkadar etmez. Vaktile inhisar 
idarelerinin sureti idaresine, varidatının sureti 
cibayetine taallûk eden kanun çıkarken veya 
buna mümasil kanunlar vazedilirken eğer bu 
tetkikat yapılmış olsaydı hiç şüphesiz teşkilâtı 
esasiye kanununun, Devletin varidat ve masari-

fatınm sureti murakabesini bildiren 100 üncü 
maddesinin sarih hükmüne bu şekilde tezat teş
kil eden ve bu gün bizi bunun üzerinde konuştu
racak bir mesele meydana gelmezdi. Onun için 
rica ederim Mustafa Şeref Beyefendinin müta-
iealan, benim sözüme istinat ediyorsa bu şekil
de beyanatta bulunmadım. 

Bütçe encümeni bu meseleyi tetkik ettiği za
man hiç bir vakitte teşkilâtı esasiye kanununu 
düşünmez ve düşünecek mevkide değildir. Çün
kü ortada bir kanun yoktur. Zannederim ki me
sele sarahaten anlaşıldı. Maruzatıma şunu da 
ilâve edeceğim. Mustafa Şeref Bey de işaret et
tiler. Bir takrir takdim ediyorum. Divanı Mu
hasebat encümeni, bu meseleyi tetkik ettiğini 
söylüyor. Fakat ortada mazbata yoktur. Biz
den evvelki encümenlerde tetkik edilerek bize 
geldi, biz de kabul ettik, diyorlar. Neye isti
naden mazbata yazılmıştır. Ortada buna ait bir 
vesaik yoktur. Tensip buyurursanız bunu bir 
kere de ihtisas encümenine gönderelim, tetkik 
etsinler. Belki daha güzel bir yol bulunabilir 
(Muvafık sesleri). 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendim, ben
denizin anladığıma göre kanunda vizeden ve 
muhasebei umumiye kanunundan istisna edilmiş 
ve fakat hesabatını Meclise arzeder, diye bir ka-
yit koymuş olmasını Meclis murakabesine arzet-
mek manasmı anlamaktan başka türlü anlamağa 
imkân bulamıyorum. Mebuslar bu hesapları te
ker teker tetkik ederler, muttali olurlar, eğer 
yanlış görürlerse bu işle alâkadar memurları 
Meclise mi çağırırlar? Böyle bir çıkmaza gir
meğe imkân yoktur. 

Böyle bir arkadaşımızın misal gösterdiği gibi 
hususî kanunlarla bazan Meclisin encümenlerinde 
dahi hesapları ve hesabı umumileri tetkik edilir 
diye Sanayi bankasını misal gösterdiler. Bende
niz bunu onunla ayni şekilde görmüyorum. Dev
letin varidat ve masarif kefelerinde hiç bir sık
leti olmayan Sanayi bankasının hesaplarile Dev
let varidatında doğrudan doğruya alâkadar olan 
inhisarlar hesaplarının görülmesi meselesi, bir 
değildir. Sermayei mütedavileleri ile şahsiyeti 
hükmiye halindeki müesseselerin hesaplarına 
bakıp bakmamak lâzımgelip gelmediğini düşü
nürsek daha bir çok böyle müesseseler var ki -
meselâ şimendiferler işletme idaresi gibi - bun
ların hesabı katilerine Divanı muhasebat bakar. 
Misal almak lâzımgelirse bu gibi misallerle bir 
müessesenin hesaplarının dahi gelip Meclisi Âli 
namma Divanı muhasebatın gözünden geçmesi 
daha salim ve musip olacağı neticesine varılır. 

REİS — Bir takrir vardır. Okutuyorum. 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Söz iste

miştim. 
REİS — Takriri okutayım da sonra. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Takrir
den evvel söz istemiştim. 
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Yüksek Reisliğe 

Meselenin ehemmiyeti anlaşıldı. Bir defa da 
İhtisas encümeni olan Divanı muhasebat encü
meninde tetkikini teklif ederim. 

Konya 
Refik 

( Muvafık sesleri). 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Şahsıma 

ait bir şey söylendi, ona cevap vermek isterim. 
REİS — Buyurun, sahamızı müdafaa ediniz. 

(Handeler). 
ZÎYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Efen

dim, Mustafa Şeref Beyefendi, beyanatlarında 
benim Bütçe encümeni azalan teşkilâtı esa
siye kanununa mugayir hareket ediyorlar ve ona 
göre kanun yapryorlar veya yapmıyorlar şek
linde söz söylediğimi ismimi zikrederek söyle
diler. Bütün Meclis azası, teşkilâtı esasiye ka
nununa yemin ederek burada oturmuş insan
larız. Söz söylediğimiz zaman, ben ve bütün 
arkadaşlarım, bunu akıllarında tutar ve ona 
göre söz söylerler. Biz burada lâf söylerken 
ancak kanaatimiz üzerinde söz söyleriz. En
cümen, teşkilâtı esasiye kanununun hükümle
rini ihlâl ediyor demeyiz ve böyle bir şey de 
asla aklımıza gelmez. Arkadaşlarımın bu kadar 
muhterem ve bu kadar bu işe bağlı arkadaşla
rımı* hakkında böyle bir söz akıllarına gel
mez. Evvelâ bunu Mustafa Şeref Beyefendi
den bir defa daha söylememesini bilhassa rica 
ederim. İkincisi: Burada müzakere edilen iş
leri teşkilâtı esasiyeye mugayirdir, olurdu, ol
mazdı şekline sokarak, esasen iş çıkarmanın 
imkânı kalmaz. Biz diyoruz ki bu hesaplar 
murakabeye tâbi olmalıdır, mecburiyeti var
dır. Bütçe encümenile bizim aramızda bu nok
tada ihtilâf vardır. Biz Divanı muhasebatın 
fikrindeyiz. Katı olarak 100 üncü maddeye is
tinaden her türlü murakabeyi yapmak hak
kım haiziz. Eğer kanunu mahsusuna tevfi
kan murakabe olunur sözünden bizim neşret
tiğimiz muhasebei umumiye kanununca mu
rakabeye tâbi olmaması lâzımdır denilirse asıl 
hata buradadır. Bum bilhassa Mustafa Şeref 
Beyefendinin noktai .azarına arzederim. Mu
hasebei umumiye kamunu değilse elbette mev
cut olan bir kanun bunu murakabe eder. 
Çünkü biz efradın alâkası olan müesseseleri 
bile murakabe ediyoruz. Nasıl olurda biz İn
hisar idareleri hesabatmı hiç bir murakabeye 
tâbi tutmadan geçirelim. Divanı muhasebatın 
istinat ettiği nokta budur ve Bütçe encümeni
le aramızdaki ihtilâf ta buradadır. Behemehal 
murakabe lâzımdır. 

BÜTÇE E. Rs. MUSTAFA ŞEREF B. (Bur
dur) — Efendim, Bütçe encümeni murakabe 
olunmaması fikrinde değildir. Bu murakabe 
kanunlar mucibince mevcuttur. Hesabı kati

ler Büyük Meclise takdim olunur kaydi var
dır. Bu nedir? Hesabı katileri, Büyük Mec
lis arasından ya bir encümen ayınp tetkik etti
rir, yahut arkadaşlar bizzat tetkik ederler ve 
sual ve istizah tariklerile icradan mesul vekil
leri çağırırlar ve hesap isterler ve bu suretle 
Büyük Meclis bu müesseseleri de murakabe 
etmiş olur. Biz bunu bu suretle anlıyoruz. 
Ayrıca bunu Divanı muhasebata götürmek için 
bir hüküm yoktur dedim. Tesise ait olan hü
küm bir madde şeklinde buraya gelir. Bütçe 
encümeninin noktai nazarı bundan ibarettir. 

Arkadaşlarımın teşkilâtı esasiye meselesini 
bu mesele münaşebetile tmevzubahs etmeleridir 
ki bendenizi bu cevaba mecbur etmiştir. Fa
kat anlıyorum ki arkadaşların her ikisi de, 
Bütçe encümeninin teşkilâtı esasiye meselesin
de ne kadar hassas olduğunu teslim etmekte
dirler. Şu halde o noktai nazardan aramızda 
mesele kalmamıştır. 

REİS — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Takrir tekrar okundu) 

Takriri kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. Meseleyi Divanı Muhasebat encü
menine tevdi ettik. 

3 — Âli karar heyeti hakkında 1/751 numa
ralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encü
menleri mazbataları [İl 

REİS — Mazbata hakkmda mütalea var mı 
efendim? Mazbatayı reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

••/ — Bireciğin Meydan mahallesinden Kasım -
oğlu Alinin ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/372 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası [2] 

REİS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 
efendim. Kabul edenler . . . Kabul etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihalarına geçiyoruz. 
.5 —• icra ve iflâs kanununun 13 üncü mad

desinin son fıkrasının tefsiri hakkında 3/361 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (31 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müza
kere açılmıştır. Söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri) Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

fil 21 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] 20 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[3] 7 numaralı matbua zaptm sonundadır. 
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3 - III -1926 tarih ve 766 sayılı hakimler kanu
nunun 3 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine 

dair kanun 
MADDE 1 — 766 sayılı hâkimler kanununun 

3 üncü maddesine aşağıda yazılı fıkra ilâve edil
miştir: 

İkinci maddede yazılı vasıflan haiz bulunan
lardan icra ve iflâs memurluklarına tayin edi
lenler de hâkim sınıfından sayılır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye vekili memurdur. 

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

Kanunun ikinci müzakeresi gelecek defa ya
pılacaktır. 

() — İdarei umumiye i vilâyat kanununu mu
adili ! 116 ve 140 inci maddelerinin tadiline dair 
olan kanunun 2 nci maddesinin tefsiri hakkında 
3/255 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye 
enenmeni mazbatası fil 

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

O halde maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İdarei umumiyei vilâyat kanununun muaddel 
116 ve 140 inci maddelerinin tadiline dair 
27 - II - 1930 tarih ve 1562 sayılı kanunun ikinci 

maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 27 - II - 1930 tarih ve 1562 sa

yılı kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fıkra 
ilâve edilmiştir: 

« Vilâyet encümenleri azası umumî meclisin 
içtimai zamanlarında yalnız aza muhassasatı 
alıp başkaca tahsisat almazlar». 

REİS — Söz isteyen yok. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye vekili memurdur. 

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

Bu kanunun ikinci müzakeresine geçilmiştir. 

fil 8 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

7 — İdarei umumiyei vilâyat kanununun 86 
ve 133 üncü maddelerile 144 üncü maddesinin 
4 üncü fıkrasının 2 nci babını tadil eden kanu
nim 1 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
1/767 numaralı kanun lâyihası re Dahiliye en
cümeni mazbatası fil 

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

O halde maddelere geçilmesini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

13 mart 1329 tarihli idarei umumiyei vilâyat 
kanununun 86 nci ve 133 üncü maddelerile 144 
üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının ikinci babını 
tadil eden 27 - II - 1930 tarih ve 1561 sayılı ka
nunun birinci maddesinin tadiline ve ikinci 

maddesine bir fıkra ilâvessine dair kanun 
MADDE 1 — 27 - II - 1930 tarih ve 1561 sa

yılı kanunun birinci maddesi aşağıdaki gibi de
ğiştirilmiştir : 

Meclisi umumilerce kabul edilen vilâyet büt
çeleri valiler tarafından Dahiliye vekâletine ir
sal olunur. Bu bütçeler Maarif, Sıhhiye, Nafıa 
ve Ziraat vekâletleri mümessillerinden mürek
kep ve Dahiliye vekâleti mümessili olan mahallî 
idareler umum müdürlüğünün reisliği altında 
bir komisyonda tetkik ettirildikten sonra İcra 
Vekilleri Heyetinin karan ve Reisicumhurun 
tasdiki ile tatbik olunur. 

REİS — Söz isteyen yok. Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun ikinci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

«İşbu komisyonların bütçelerin vekâlete vü-
rudü tarihinden itimaren her gün toplanması 
mecburidir». 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
Vekil Beyefendiden veya Mazbata muharriri Bey
den bir kelime hakkında sual soracağım. İkinci 
maddede « Mezkûr kanun » deniyor. Maksatlan 
nedir? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — İdarei umumiyei vilâyat kanunu . 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde 
mesele çatallaşır. Mezkûr kanunu lütfen izah 
etsinler. Cevap vereyim. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, 
oradaki mezkûr kanundan murat 27 teşrinisani 
1930 tarih ve 1561 numaralı kanundur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde tak-
nin usulüne riayet etmek için bir madde içeri
sinde tadil edilen kanun birinci maddede olduğu 

fil 9 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

- 1 0 -
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gibi tasrih edilsin ki iltibasa mahal kalmasın. 
Bendeniz « mezkûrun » matufunaleyhinden üç 
kanun hatırladım, şaşırdım. 

REÎS — O halde lütfen bir teklif evrir misi
niz? 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Bu tavzi-
ha zannederim ki lüzum yoktur. Birinci mad
dede kanunun hangi kanun olduğu tasrih edili
yor. Onun için bendeniz mezkûr kanun yerine 
« işbu kanun » diyeceğim (Gürültüler, olmaz ses
leri). 

BEİS — Mezkûr kanundan maksat hangi ka-
nunsa ikinci maddenin ibaresine onun yazılma
sında mutabık mısmız? 

DHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Evet efendim. 

REİS — O halde mesele yoktur. Mezkûr ka
nun yerine ne okuyacağız? Onu bize verde oku
yalım (Gülüşmeler). 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, 
bendeniz mazbata muharriri sıfatile arzediyo-
rum. İsterseniz ikinci maddeye de ayni ibareyi 
dercedelim. Yani « 27 teşrinisani 1930 tarih ve 
1561 sayılı kanunun ikinci maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve olunmuştur » şeklinle bir ibare ko
yalım. Bu kabul ediliyorsa böyle yapalım. 

REİS — İbare nasıl oldu? ver bakalım. 
DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU

HARRİRİ ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Arzediyo-
rum, zapta geçti. 

REİS — Zapta geçti amma ben şimdi zaptı 
okuyamam ki.... 

Salâhattin Bey söz istediler efendim. 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Efendim, 
Adliye encümeni bu gibi tadillerde bir usul dü
şünmüştü, Heyeti Celile de tasvip etti. Meselâ; 
ceza kanununda 80 madde birden tadil ettik. 

Seksen maddenin her başlangıcında; şu ta
rihli şu numaralı kanunun filân maddesi böyle 
tadil edilmiştir diye yazılmayarak tekerrüre mâ
ni olmak için bir madde halinde yazılarak filân 
numaralı kanunun filân filân maddeleri yerine 
şu numaralı maddeler kaim olmuştur,şeklinde ya
zılmış ve teselsül eden maddelerde neşri tarihin
den muteber, icrayi ahkâmına falan vekil me
murdur diyerek üç madde halinde gösterilmiş
tir. Burada da bu şekil tatbik edilebilirdi. 

REİS — Efendim, tensip buyurursanız mad
deyi encümene iade edelim (Hayır, lüzum yok 
sesleri). 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — İbarenin 
şeklini yazryoruz efendim. 

REİS — Pekâlâ yazmız. 
Efendim, ikinci maddeyi Şükrü Bey kendisi 

okuyacaktır; 

MADDE 2 — 27 - XI - 1930 tarih ve 1561 
sayılı kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fıkra 
ilâve olunmuştur: 

« İşbu komisyonların, bütçelerin vekâlete 
vürudu tarihinden itibaren, her gün toplanması 
mecburidir ». 

REİS — İkinci madde hakkmda mütalea var 
mı? (Hayır sesleri). 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun, müddeti zarfında ikinci kıraati 
yapılacaktır. 

8 — Darende kazasının Malatya vilâyetine 
bağlanması hakkında, 1/753 numaralı kanun lâ
yihası ve Dahiliye encümeni mazbatası fil. 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı efendim? (Yoktur 
sesleri). Mütalea olmadığına göre, maddele
re geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sivas vilâyetine bağlı Darende kazasının bu 
vilâyetten ayrılarak Malatya vilâyetine 

bağlanması hakkmda kanun 
MADDE 1 — Srvas vilâyetine bağlı Darende 

kazası bu vilâyetten ayrılarak Malatya vilâye
tine bağlanmıştır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden itibaren muteberdir. 

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

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

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

MÜKERREM B. (İsparta) — İkinci madde 
(tarihinden itibaren muteberdir) şeklinde okun
du. (Tarihinden muteberdir) şeklinde tashih 
edilsin. 

REİS — O suretle tashih edilmiştir efendim. 
Miadmda ikinci müzakeresi yapılacaktır. 

[1] 10 numaralı matbua zaptın sonundadtr, 

- 1 1 
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9 — Tahlisiye umum müdürlüğü memurları

nın tekaütlüklerine dair 1/742 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası [İl. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Sıhhiye ve
kili yok efendim. 

Dr. GALİP B. (Bursa) — Refik Şevket Bey 
yanlış anladılar. Sahiller sıhhiyesine ait zan
nediyorlar, değildir. Bu lâyiha tahlisiye ida
resine aittir. 

BÜTÇE E. Rs. MUSTAFA ŞEREF B. ( Bur
dur ) — Efendim, bu Sıhhiye vekâletine ait 
değildir, cankurtaran idaresine aittir. 

REİS — Efendim, tekaüt muamelesi olduğu 
için en ziyade alâkadar olan Maliye vekilidir. 
Çünkü parayı o verir . 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde 
Maliye vekili kâfidir, başka vekillere lüzum 
yoktur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
yokturr. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun Tahlisiye umum müdürlüğü memurlarına 

dahi teşmili hakkında kanun 
MADDE 1 — 1683 numaralı askerî ve mülkî 

tekaüt kanununun hükümleri Tahlisiye umum 
müdürlüğünün 1804 numaralı kanuna merbut 
cetvelde adet ve dereceleri yazılı maaşlı memur
ları hakkında dahi tatbik olunur. Bu suretle 
tahsis olunan maaşlar bu idare bütçesinden 
ödenir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İktisat vekili memurdur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Yalnız İk
tisat vekili mi memur, Maliye vekili yok mu? 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bu kanun 
doğrudan doğruya İktisat vekâletini alâkadar 
eder. Çünkü tekaüt maaşlarını, dairesi ödeye
cektir. ^ 

REİS — Mülhak bütçe imiş efendim. İkti
sat vekilinin memur olması kâfi imiş. 

Başka söz yoktur. 3 üncü maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Müddeti zarfında ikinci müza
keresi yapılacaktır efendim. 

fil 11 numaralı ynatbua zaptın sonundadır. 

10 — Fahrî konsolosların aidatı hakkında 
1/633 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encüme
ni mazbatası [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında müzakere açıktır efendim, söz isteyen ol
madığına göre maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul denler . . . Kabul etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Fahrî konsolosların aidatı hakkında kanun 
MADDE 1 — Fahrî konsoloslara dört yüz li

raya kadar olan hasılatlarının tamamı ve dört 
yüz liradan bin liraya kadar olan kremrnm yüz
de yirmi beşi aidat olarak terkedilir. Hasılat 
bin lirayı tecavüz ettiği halde fazlası tamamile 
Hazineye aittir. 

(Ayda mı, yılda mı? sesleri). 
REİS — Fahrî konsolosluktur efendim, Ay-

dası yıldası yoktur. Maamafih bir daha okuya
lım, mesele anlaşılır (Yılda tabiri lâzım sesleri. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA ŞE
REF B. (Burdur) — Efendim, bu miktarlar yıl
lıktır. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Efendim, 
yıllık hakkında kim izahat veriyor. Yıllık kaydi 
ilâve ediliyor mu? 

B. E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — 
Biz, efendim. Evet (Yıllık) kelimesini ilâve edi
yoruz. 

REİS — Birinci maddeyi (Yıllık) kelimesi
nin ilâvesile reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Fahrî konsoloslarla hasbellü-
zum menafiimizin himayesi tevdi olunan Hükü
met sefaret ve konsolosluklarmca alman hasılat
tan muhtaç Türk tebaasmm iane ve iadesi ve 
sair kabulü zarurî işler için yapılan masraflarla 
fahrî konsoloslar aidatı Hariciye vekâleti büt
çesindeki tertiplerinden mahsup olunur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bendeniz bu maddeyi anlayamadığımı arzediyo
rum, izahat isterim. Hükümet sefaret ve kon
soloslukları, deniyor. Bu tevcih olunan iş ne
dir? 

Sonra (Hasbellüzum) ve sair kelimeleri de 
(Lüzumu halinde, m«nfaatlerimizi ... ) diye ta
dil edilmelidir. 

BÜTÇE E. M. M, (MÜKERREM B. (İspar
ta) — Efendim, bazı mahallerin konsolos hası
latı, orada muvazzaf konsolosluk ihdas edeme
yecek kadar azdır. Bu yerlerde fahrî konso
losluklar ihdas edilmiştir. Bazı yerlerde fahrî 
dahi yoktur. Oradaki konsolosluk vezaifi, 
memleketindeki ecnebi Devletlerin sefarethane-

[1] 16 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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lerine veya konsoloshanelerine tevdi edilmiştir. 

REİS — Anlaşıldmıı efendim. Başka müta-
lea var mı? 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bu maddede bir de kelime tashihi lâzımdır. 
« Hasbellüzum » yerine « lüzumu halinde » ve 
« menafi » yerine « menfaatler » denirse daha 
muvafık olur, zannındayım. 

REİS — Efendim, encümen de bu tashihi ka
bul ediyor. Maddeyi tashihle birlikte reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler .., Etmeyenler ... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Fahri konsoloslar tarafından 
geçen senelerde yapılan masraflar ile nizamî nis-
bet dahilinde alınan aidata müteallik evrakı 
müsbitelerinin gönderilmemesinden ve kezalik bu 
konsolosların bazılarınca hasılattan alınan aida
tın nizamî nisbet fevkinde bulunmasından dola
yı bütçelerinden mahsup edilmeyerek Hükümet
çe namlarma zimmet kaydedilmiş olan müfreda
tı merbut listede yazılı ceman 4 746 lira 94 ku
ruşun kaydi terkin olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bütçe en
cümeninden bir sual daha soracağrm. 

REİS — Buyurun! 
REFİK ŞEVKET B. — Bazı konsoloslar, ni

zamın fevkinde para almışlar, bunları zimmetle
rine kaydetmişler. Bunları bu kanunla affedi
yoruz. Acaba bu şekil, ileride gene fahrî kon
solosların böyle bir affe mazhar olmaları ümi
dini uyandırmaz mı? 

REİS — Encümen bu hususta ne buyurur? 
BÜTÇE E. M. M. (MÜKERREM B. (İspar

ta) — Efendim, konsolosluk umurunun sureti 
idareleri hakkında 1300 tarihli bir nizamname 
vardır. O nizamname, yüz lira hasılattan beş 
lira aidat verilmesini emrediyor. Encümeniniz, 
Refik Şevket Beyefendinin buyurdukları nokta
ya temas etmiştir. Hakikaten 1300 tarihli o za
manın ihtiyacına göre yapılan nizamname ile 
bu günkü konsolosluk umurunu tedvir etmeğe 
imkân yoktur. Gerek malî, gerek iktisadî veza-
ifi gösterir zamanımızın ihtiyaçlarına cevap ve
rir şekilde uzunca bir kanun hazırlanmasını 
Hükümetten rica ettik ve mazbatayı bu şekilde 
tesbit ettik. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) —- Efendim, bilhassa bu 
kanunda arapça kelimeler çoktur. Bir madde

sini okudum, içinde iki üç tane türkçe, kısmı 
azamı arapça kelimelerdir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — (Kısmı azamı) 
nedir? 

RÜŞTÜ B. (Devamla) — Ben yaptığım hata
yı kabul ediyorum. Encümen de kabul etsin de 
bunlar Türkçeleştirilsin. ( Alkışlar ). Zimmet, 
kayit gibi kelimeler ki bunlann herkesin ağzm-

i da konuşulan türkçe mukabilleri vardır. Bu hu
susta encümenin taannüt göstermemesini rica 
ederim. 

REİS — Mütalea güzel amma, bir teklif yok
tur, ikinci maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Para ihracı menedilmiş olan 
mahallerdeki konsolosluklar hasılatı Hariciye 
ve Maliye vekilliklerince tesbit olunacak kurs 
mucibince sarf ve mahsup olunur. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Kabul 
edenler ... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE— 1933 malî senesi Ha
riciye vekâleti bütçesinin 408 inci faslından 2 000 
lira tenzil edilerek 411 inci fasılda (fahrî kon
solosluklar aidatı) namile yeniden açılan 5 inci 
maddeye fevkalâde tahsisat olarak naklolun-
muştur. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden başlar. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun ikinci kıraati sonra yapılacaktır, 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Usul hak

kında söz istiyorum, 
Arkadaşlar, perşembe günü müzakere es-

nasrada ruznamemizin mütebaki kısımlarını 
cumartesi günü müzakere ederiz, diye Maka
mı Riyasetten tebligat vaki oldu. Bendeniz 
her ihtimale karşı dün akşam saat altıya ka
dar burada idim. O vakte kadar ruznameyi 
gösteren cetvel tevzi edilmemişti. Bu günkü 
Heyeti umumiye içtimaına iştirak etmek için 
bu gün geldiğimde çekmecemde bunu gördüm 
ve 7 numaraya kadar olanlar geçen içtimadan 
müdevver olduğu halde 7, 8 ve 9 numaralar bu 
gün ithal edilmiştir. Meselelerin behemehal he
pimiz tarafından okunması ve tetkik edilmesi 
esas olduğuna göre benim ve şüphesiz hepimi
zin bu gün saat 14 ten evvel ruznameye dahil 
olduğunu bilmediğimiz meseleleri ruznameye it
hal etmeğe zannederim ki bir sebep yoktur. Bil
hassa belediyelerin istimlâkine ait olan ehem
miyetli bir mevzu vardır. Tensip buyurursanız 
bunları gelecek içtimaa bırakalım. 

REİS — Efendim, şimdi sordum. Kitabet 
7, 8 ve 9 uncu numaraların tevzi edildiğini söy
lüyor. Maamafih Heyeti Celile hâkimdir. İs
terse gelecek içtimaa tehir edebilir (Gelecek 

I içtimaa sesleri). 

* 
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Şu halde ruznamede müzakere edilecek baş

ka madde kalmamıştır. 
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Sıra No 14 
İzmir mebusu Halil Beyin, gümrük tarife kanununa müzey-
yel 2/19 numaralı kanun teklifi ve İktisat, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarife kanununa ilâve edilecek maddei kanuniye hakkında esbabı mucibe 

Bir kaç senedenberi mahsus olan buhran bu sene vehamet peyda etti. Sekiz ay zarfında ihracatı
mız 24 milyon lira, ithalâtımız 7 miylon lira sukut etti. Vaziyet bu dereceyi bulunca cezrî tedbir 
almak zarurî idi. Bu noıktai nazardan Hükümetimizin ithalâtı tahdit için aldığı tedbiri tasvip 
ederini': Ancak bunun dahilî ve haricî tesirlerini nazara^ almak ayni maksadı daha basit ve daha 
müfit surette temin etmek ıkabil olup olmadığını derpiş etmek her vatandaş için bir vazife, her me
bus için bir borçtur. 

Kararnamenin dahilî tesirleri derhal tebarüz etti. Eşya fiatleri hemen yükseldi. Kanunî ted
birlerle bunun mazarratını menetmek kabil olacağını zannetmem. Zira teerübeten sabit olmuştur 
ki, kuvvetini tabiatı .eşyadan alan iktisadî kanunlar daima parlâmento kanunlarına hâkim olmuş
tur. Beni en ziyade endişeye sevkeden kararnamenin ihracat maddelerimize karşı tahrik etmesi mel
huz olan mukabele bilmisildir. Zira tütünlerimiz de bu sene buhrandan müteessir oldu. 

Bir kısmı maliyet fiatinin ancak nısfını verebilen fiatlarla satıldı. Bir kısmı mühimimi henüz 
alıcı bekliyor. Tütün, 150 milyon ihracatımızın 50 milyonunu hâsıl eden bir mahsulümüzdür. Bu
nun için iktisat vekili Beyefendinin Meclis kürsüsünden söylediği gibi gelecek sene kontenjan 
nisbetini tezyit etmek zarureti karşısında kalacağımız çok muhtemeldir. Bu vaziyet karşısında ha

riçteki müşterilerimiz de ihracat maddelerimiz hakkında mukabele bilmisil tarikına tevessül ederlerse 
buhran bir felâket mahiyetini alacaktır. Zira o zaman işsizlik ovalara sirayet edecektir. O halde ne 
yapmalı? İthalât mevaddına taallûk eden gümrük istatistikleri üzerinde dikkatlice vakfı zihin eder
sek zannediyorum ki çare kendiliğinden tebarüz eder. Bu mevaddın bazıları mükeyyefattandır. Bir 
kısmınm emsali memleketimizde mevcuttur. Diğer bir kısmının da yerine ikame edilecek maddele
rimiz vardır. Bunları Türk lirası itibarile tutarlarım arzediyorum: 

Kahve 
Kahve ve kakao, sütle hazırlanmış, havası alınmış kaplar derununda 
Çay 
Pirinç 
Kırmızı ve siyah biber 
Karanfil, Hindistancevizi ve emsali 
Susam yağı (tasfiye edilmiş) 
Kolza yağı, kuka yağı ve sair nebatî yağlar 
Bezir yağı 
Safran 
Fil dişi 
Kereste ve ağaç mamulâtı 

Şeker 

5 500 000 
1 600 000 
1 600 000 
2 459 948 
250 000 
350 000 

1 145 940 
600 000 
250 000 
98 000 
44 000 

2 354 000 

16 236 780 

9 289 000 

. i i 
25 525 780 
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Bence basit ve müfit çare bu mevaddm ithalini .menetmektir. Bu tedbirde mukabele bilmisil teh

likesi yoktur. Bu meniden müteessir olacak olan Devletler Rusya, Çekoslovakya, Romanya, Macaris
tan ve Holândadır. Bunlarla ticarî muvazene vaziyetimizi tetkik edelim, Cümrük istatistiklerimize 
göre 1929 senesinde Rusya 16 500 000 liralrk mal ithal etmiş, bizden de 5 500 000 liralık mal almış. 

Çekoslovakyalım memleketimize ithalâtı 15 500 000 Bizden aldığı 3 150 000 
Macaristanm » » 6 126 176 » » 53 731 
Romanyanın » » 5 211 125 » » 1 761 653 
Holândanm » » 5 500 000 » » 400 000 

Eşyayi mefkurenin meni ithalinde mezkûr memleketlerin hisselerine isabet eden miktar tenzil edil
dikten sonra gene bize karşı blânçolarr (Ajklif) vaziyetlerini büyük mikyasta muhafaza edeceklerdir. 
Binaenaleyh mukabele bilmisile tevessül edemezler, ederlerse kendilerinin zararı bizimkinden bir kaç 
misli fazla olur. Bizim asıl büyük müşterilerimiz Almanya, Fransa, ingiltere italya ve Amerikadır. 
Onlarla ticarî muvazenemizi gösteren maddeleri görelim: 

Almanyanm bize ithalâtı 39 172 000 Bizden aldığı 20 581 000 
Fransanm » » 26 690 225 » » 1 9 61S 000 
İtalyanm » » 32 000 000 » » 33 000 000 

(İtalyaya vukubulan ihracatla Triyesle tarikile Avrupanm iç memleketlerine gidenlerin de dahil 
ol il î : ı muhtemeldir). Maahaza on milyon lira bile bu suretle tenzil edilse gene italya mühim müş
terilerimiz meyanmdadır. 

Amerikanın memleketimize ithalâtı 17 150 000, bizden aldığı 15 387 000, İngilterenin bize itha
lâtı 31 355 000 bizden aldığı 14 949 000, aramızdaki muamelenin genişliğine nazaran mezkûr mem
leketlerin men tedbirimizden hisselerine düşecek miktar lâşey mesabesindedir. Bu tedbirleri ken-
dile.rile olan muamelemizi hali tabiide muhafaza etmek için almış olduğumuzu bildirirsek memnun 
dahi olacaklarına şüphe yoktur. 

Bu nıevaddan, mükeyyefattaıı olan kahve ve çay için harice yedi bucuk milyondan fazla para 
veriyoruz. Sabah ve akşam birer bardak kaine ve çay i (-inek için bu buhran zamanında memleket
ten yedi buçuk milyon lira para çıkmasına razi olacak bir vatandaş tasavvur edemem. Hususile 
bu paraların yüzde doksanını bizden hiç. mesabesinde mal satın alan memleketlere vermekte oldu
ğumuzu bildirirsek bundan memnun olmayacak bir Türk tahayyül bile edemem. Bu memleketler 
Brezilya, Hindistan ve Cindir. İşte onlarla ticarî muvazenemizi gösteren rakamlar : 

Brezilyanın bize ithalâtı 4 663 334 bizden aldığr 16 863 
Hindistanın » » 6 099 525 » » 18 125 
Cinin » » 4 401 563 » » 8 098 

Çay ihtiyacını, ada çayı ile defedebileceğimiz gibi kahve yerine süt ve ayran ikame ederiz. 
Şeker meselesi Hazinei Devlete temin ettiği varidat ve dahilî istihlâkâttaıki genişliği ve sıhhat 

noktasından ehemim iyei ile sureti mahsusada nazarı dikkate alınmağa değer. Salâhiyettar zevattan 
icra ettiğim tahkikata nazaran Alpullu şeker fabrikası gelecek sene 18 bin ton mal yapabilmek 
üzere tertibatım almış bulunuyor. Fabrikanın kabiliyeti istihsali yirmi bir bin ton olduğu da teyit 
olunur. Bu sene Uşak şeker fabrikası yedi bin ton şeker istihsal etmiş, on bin tona kadar arttırma
ğa müsait imiş. İki fabrikamız otuz bin ton yapacak demektir ki ithal edilen şekerin nısfı demektir. 

Buhran şekerin istihlâkâtmı tenkis ediyor ve daha edecektir. Nitekim 1929 da harice şeker pa
rası olarak 12 milyon lira verdiğimiz halde 1930 da bu miktad 9 milyona düşmüştür. Buhran za
manlarında. l)iı günkü ıstihlâkât miktarının dörtte üçü temin edilebilse şeker ihtiyacı tazyik edilmeksizin 
ithalâtı menetmek mümkündür demektir. Eğer fabrikalarımızın istihsalâtile eldeki istok bir se
nelik ihtiyacı tahtı temine alıyor ise bunu mevaddı memnua meyanma ithalde tereddüt etmeme
lidir. Zira icra ettiğim tahkikata göre mevcut fabrikaların bir üçüncüsünü kurmak iki sene müd
dete ve 3 milyon liraya mütevakkıf imiş. Bence böyle muazzam fabrikalar yapmaktansa muhtelif 
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mıntakalarda daha ufak mikyasta muhtelif fabrikalar yapmalıdır. Bunda hem sermaye toplamakta 
suhulet vardır, hem de biran evvel ihtiyaca göre şeker elde etmek mümkün olur. Daha mühim fai-
desi, pancar ziraatini memleketin müsait olan diğer mıntakalarcnda da teşmil etmiş oluruz. Bana 
verilen malûmata göre pancar ziraatı rençperlere safi varidat olarak dönüm başına vasatı 30 lira 
veriyormuş. Ben bunu beş liraya indiriyorum ve gene nisbeten pancar ziraatini en mesut bulu
yorum. 

Hazineye temin ettiği varidata gelince; artık bu buhran zamanında şekerin okkasını 50 kuruşa 
bu halka yedirmekte devam etmemeliyiz ve edemeyiz. 

Kararnamenin tatbikile esasen bu varidat bu sene yüzde yirmi belki gelecek sene yüzde kırk 
olmazsa otuza inecektir. Bu varidatı başka bir yolda tahtı temine almak imkânı düşünülmelidir. 
Zira şekerin meni ithali bir kere harice bu yüzden akıp gitmekte olan 9 milyon lirayı memlekette 
bırakacaktır. İkincisi ihraç mallarımıza karşı mukabele bilmisil tehlikesinden koruyacaktır. 3 ün
cüsü de pancar ziraatinin memlekette taammümüne hizmet edecektir. Maahaza meni listesinde ipka 
ettirilirse şeker satışmı Hükümet sıkı kontrol altına almalıdır. Diğer mevaddm meni de pirinç ve 
susam ziraatimizin tevsiine hizmet edeceği gibi nebatî yağların yerine kullanılacak susam, zeytin ve 
pamuk yağlarımızın fiatleri üzerinde hüsnü tesir edecek ve kereste tüccarlarımızı, orman sahiple
rini hayli müstefit edecektir. Hulâsatan arzettiğim tedbir hem mukabele bilmisil tehlikesinden ko
ruyacak, hem de mahsulâtı mütenevviamız için dahilde yirmi küsur milyonluk istihlâk pazarları 
kuşat edecektir. Diğer taraftan kontenjan listelerinin tatbikmdan tevellüt edecek müşkülât ve 
mahzurlardan hem Hükümeti hem ticaret âlemimizi sıyanet eyleyecektir. 

îzmir mebusu 
Halil 

ÎZMÎR MEBUSU HALÎL BEYÎN TEKLÎFt 

Gümrük tarife kanununa ilâve edilecek maddei kanuniye lâyihası 

Atide mezkûr mevaddm buhran devam ettiği müddetçe, Türkiye Cumhuriyeti memleketlerine gir
mesi menedilmiştir. Ancak esbabı zaruriye vukuunda bunlardan bazı mevaddm ithaline Heyeti Vekile 
kararile müsaade olunabilir. 

Kahve 
Kahve ve kakao (sütle hazırlanmış ve havası alınmış kaplar derununda) 
Çay 
Pirinç 
Kırmızı ve siyah biber 
Karanfil ve Hindistancevizi ve emsali 
Susam yağr (tasfiye edilmiş) 
Kolza yağı ve sair nebatî yağlar 
Bezir yağı 
Safran 
Fil dişi 
Kereste ve ağaç mamul âtı 
Şeker 
Tarife kanununa ilâve edilmek üzere teklif ettiğim maddei kanuniyede mezkûr ithali menedile-

cek mevadda âtideki mevaddm da ilâvesini teklif ederim: 
Çimentolar 
Maden kömürü 
Kaput bezi ve amerikan bezi ham gömlek bezi ham astarlık 
Âdi kaşkaval, salamura, kaşar, tulum ve emsali sair peynirler (<îravyar, fVleıııonk, ingiliz, par-

nıezoıı) ve saire 
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Sut (teksif ve takim edilmiş) 
Balık konserveleri ve ezme (hava almamak üze 

re kapalı kaplarda mahfuz) 
Jambon, salam, sosis, sosyonlar ve sığır dili 
Fıstık (cam ve şam) 
Kabak çekirdeği ve amerikan fıstığı (araşit) 
Kakao ve çikolata (şekerli veya sair okle salih mev.ıt ile karıştırılmış) 
Odun kömürü 4 
Tuğla ve kiremit ve döşemelik tuğla 
Çamaşır sabunu • ' , 
Müstahzar çamaşır tozu ve suyu. , ' ; 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. . • ; , . 
İktisat encümeni 19 - X - 1931 

Karar No. 8 • 
Esas No. 2/19 ' 

Yüksek Riyasete 

tzmir mebusu Halil Beyefendinin gümrük tarife kanununa bazı maddeler ilâvesi hakkında olup 
encümenimize havale buyurülan kanun lâyihası İktisat vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere 
olundu. 

Teklifin müzakeresi esnasında Halil Beyin mütaleası alrndı. Memleketimizin geçirdiği buhranı 
iktisadî münasebetile teklifte bazı mevaddm gümrüklerden ithalinin meni istenmektedir. Halbuki 
geçen sene çıkan (1873) numaralı kanunla memleket iktisadiyatını korumak için icabında bazı 
eşyanrn ithalini tahdit veya büsbütün menetmek salâhiyeti esasen Hükümete verilmiş ve bu hük
me tevfikan bir aydan beri Hükümet tarafından kontenjan listeleri tanzimi suretile gümrüklerden 
memleketimize vukubulan ithalât dahilî istihsal ve ihtiyaçlar ve millî sanayiin inkişafı nazan 
dikkate alınarak ithalâtın bir kısmı tahdit edildiği gibi bazıları da menedilmek derecesinde şiddet
li kayitlere tâbi tutulmuştur. Encümenimiz bu sistemi muhtelif nokatı nazardan tamamile mem-
nuiyet vazından daha faideli ve muvafık görmüştür. Şöyle ki: 

Kontenjan listelerinin kısa müddetlere münhasır olması dolayısile dahili ticarette spekülâsyon 
ve ihtikârı daima men ve murakabe edecek bir elestikiyet olduğu gibi memleketimizle iktisadî 
münasebatı olan Devletlerin memleketimizden çıkan mahsulât üzerinde doğrudan doğruya bizi he
def ittihaz edecek bir mukabele bilmisline meydan vermeyeceği noktai nazarından da mahzurdan 
salim bulunmaktadır. 

Hulâsa bü gün ithalâtta tatbik edilen kontenjantman usulü teklifi kanunî de istenilen maksadı 
memleketimizin iktisadî menfaatlerine daha uygun olarak temin etmekte bulunduğundan encüme
nimiz teklifin kabulünü muvafık bulmamıştır. 

Bermucibi havale Maliye ve Bütçe encümenlerine tevdi edilmek üzere takdim kılındı. 

tk. E. R. M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
İzmir Mardin Şebin Karahisar Aksaray Maraş Aydın Ankara 

M. Rahmi Ali Rıza İsmail Yaşar Nuri Fuat Eşref 

Aza Aza Aza Aza 
İzmir Trabzon Bolu 

Sadettin Damiş Şükrü . _ _. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 17-V-1932 

Karar No. 57 
Esas No. 2/19 

Yüksek Reisliğe 

İzmir mebusu Halil Beyefendinin gümrük tarife kanununa bazı maddeler ilâvesine dair olan tak
riri ve İktisat encümeninin bu baptaki mazbatası encümenimize havale edilmekle tetkik ve müza
kere edildi. 

Teklifi vaki, memleketimizin vaziyeti iktısadiyesi itibarile kahve, cay, pirinç, siyah biber gibi 
bazı mevaddm memleketimize meni ithalini mutazammmdır. 

Halbuki Meclisi Âlice kabul edilen 1873 numaralı kanunla, memleket iktisadiyatını korumak 
için icabında bazı eşyanın ithalini tahdit veya büsbütün menetmek salahiyeti esasen Hükümete ve
rilmiş ve bu salâhiyete tevfikan Hükümet kontenjan usulünün tatbiki suretile ithalâtm bir kısmım 
tahdit ettiği gibi bazılarını da menetmek derecesinde şiddetli kayitlere tâbi tutmuştur. 

İktisat encümeni, bu usulün tatbikini muhtelif nazar noktasından tamamile memnuiyet yazın
dan daha faideli bulmuş ve bu itibarla teklifi kanuniyi kabul etmemiştir. 

Encümenimiz de, mezkûr mazbatada serdedilen ayni esbaba istinaden, İktisat encümeninin bu 
baptaki mütaleasma iştirak ederek mezkûr teklifin kabulünü münasip görmemiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maliye En. Reisi N. M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Konya Bayazıt İstanbul Malatya Mersin Aydm İzmir 
Refik İhsan M. Ziya M. Nedim A. Hamdi Adnan Kâmil 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 25-XI-1933 

M. No. 11 
Esas No. 2/19 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarife kanununa bazı hükümler ilâvesi hakkında İzmir mebusu Halil Beyin kanun tek
lifi İktisat ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi edilmekle Gümrük ve 
inhisarlar vekili Ali Rana Bey hazır olduğu halde müzakere ve tetkik olundu. 

Teklifin esası bazı. eşyanın gümrüklerden ithalinin menedilmesidir. İktisat encümeni mazbata
sında dahi dermeyan edildiği üzere memleket iktisadiyatını korumak için Büyük Meclis tarafından 
kabul buyurudan 22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı kanun ile ithalât eşyasından lüzum görü
lenlerinin ithallerini tahdit veya tamamen menetmek veyahut ruhsat usulüne tâbi tutanak hususla
rında Hükümete salâhiyet verilmiş olduğundan başkaca kanun tedvinine lüzum ve ihtiyaç görül
memiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzedümek -üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis R V. M. M. Kâtip 
Burdur Konya İsparta Tokat Bayazıt Çorum Erzurum 

M. Şeref K. Hüsnü Mükerrem Süreyya İhsan Mustafa Aziz 

Gazi Antep İstanbul İzmir Kayseri Kırklareli Sivas Sivas 
M. Nuri Sadettin Kâzım A. Hilmi M. Nahit Basım M. Remzi 





Sıra No 15 
İnhisarlar idareleri hesabatmın Di vam muhasebatça tetkik 
edilip edilmeyeceğinin tefsirine dair 3 39 numaralı Divanı 
muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

13/3085 16 -V - 1928 
B. W. M. Riyaseti Celilesi huzuru samisine 

Muhasibi mesullerin esamisini mübeyyin olarak Maliye vekâleti celilesinden irsal olunan cet
velde Tütün inhisar idaresile Şeker, petrol ve benzin inhisar idarelerinin ithal edilmemiş olduğu 
anlaşılması hasebile işbu idarelerin hesabatında da diğer muhasibi mesullükler hesabatr gibi Divan
ca tetkik ve muhakemeleri icra edilip edilmeyeceğinin tayinine lüzum (görülerek tütün idarei mu
vakkate muamelât ve sarfiyatı usulü muhasebei umumiye kanunu ahkâmından müstesna olarak ida
re ve ifa olunur,, suretinde muharrer dördüncü ve şeker inhisarı hakkındaki 724 numaralı ka
nunun ' ' Şeker inhisarı müdürüiyeti bütçesi meclisi idaresi tarafından tanzim ve Maliye vekâletince 
tasdik edildikten sonra tasdiki Âliye arzolunur. Her senenin hesabı katisi senenin hitamından altı 
ay zarfında B. M. M. ine takdim olunur,, şeklinde muharrer bulunan 10 uncu ve Petrol, benzin in
hisarı hakkındaki 725 numaralı kanunda "Petrol inhisarı müdüriyetinin bütçesi meelisi idaresince 
tanzim ve Maliye vekâletince tasdik edildikten sonra tasdiki Âliye arz ve her senenin besabı katisi 
sene hitamından itibaren altı ay zarfında B. M. Meclisine takdim olunur,, ibaresini havi yedinci mad
deleri ahkâmının Maliye vekâleti celilesince mezkûr idarelerin Divanı Muhasebata hesap itasın
dan istisnasına matuf surette telâkki edildiği istidlal edilmiş ise de mebhus inhisar idarelerinin şeker, 
petrol ve benzin inhisarına mütedair bulunan kavaninden muktebes ve balâda mezkûr kuyudu kanu
niye her bütçe için Meclisi Âliye takdimi muhasebei umumiye kanunu ahkâmından bulunan hesabı 
katisinin miadı takdimini kasır ve tahditten ibaret olup sair ahkâmı kanuniyeden istisnayı tazaanmun 
eder başkaca, bir kayit ve sarahati muhtevi olmamasına binaen şeker, petrol ve bensin inhisarlarıma ait 
hesabatm Divanca tetkiki lâzimeden bulunmuş olmakla beraber tütün inhisar idaresi kanunundan 
alınıp anif en zikredilmiş bulunan maddei kanuniye gerçi mezkûr idare muamelâtı muhasebei umu
miye kanunundan tamamile istisna eylemekte ise de Divanı Muhasebat kararnamesinin yirminci mad
desi emvali Devleti kabız ve sarfa memur ve idarei maliyeden mesul olan bilcümle memurini rüyeti 
muhasebe ve icrayi muhakeme ile Divanı Muhasebatı mükellef tutmakta olması hasebile vari
datı Devletin mühim bar kısmını eibayet eden mezkûr idarenin muhasebei umumiye kanunundan i s 
tisnası kaydi Divanı Muhasebata hesap itasından vareste olmasını icap ettirmeyeceğinden başka 
esasen teşkilâtı esasiye kanununun yüzüncü maddesinde - Devletin varidat ve masarifatmı kanunu 
mahsusuna tevfikan murakabe ile mükellef bir Divanı Muhasebat müessestir - denilmiş ve teşki
lâtı esasiye kanununa muhalif ahkâm vazı gayri caiz bulunmuş olmasına nazaran tütün inhisar ida
resinin muhasebei umumiye kanunundan istisnasını tazammun eden mebbus kaydi kanunî ile idarei 
mezkûrenin Divanı Muhasebata hesap ita etmemesi istihdaf edilmiş olması da müstabat bulun
makla- idarei mumaileyhaya ait hesabında Divanca alelûsul tetkik ve muhakemeye tâbi tutul
ması muktazi görülerek Maliye vekâleti celilesinin bu baptaki mütaleası istifsar kılınmıştı. Vekâ
leti müşarüileyhadan cevaben varit olan tezkerede Petrol ve benzin inhisarile Şeker inhisarı 
hakkında 25 kânunusani 1926 tarihli kanunun yedinci ve onuncu maddelerinde - petrol ve benzin 
ve şeker inhisar müdüriyeti bütçelerinin meclisi idarelerince tanzim ve Maliye vekâletince 
tasdik edildikten sonra tasdiki âliye arz ve her senenin hesabı katisinin sşne hitamîndan itibaren 
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altı ay zarfında Büyük Millet Meclisine takdim olunacağı tütün idarei mııvakkatesi ve sigara kâ
ğıdı inhisarına dair olan 16 şubat 1927 tarihli ve 558 numaralı kanunun dördüncü maddesin
de ise idarei muvakkate muamelât ve sarfiyatının usulü muhasebei umumiye kanunu ahkâmın
dan müstesna olarak idare ve ifa olunacağı sarahaten mezkûr bulunmasına binaen inhi
sar idareleri hesabatının diğer muhasiplikler hesabatı gibi Divanı Muhasebatça tetkik ve mu
hakemeleri vazıı kanunca maksut olmadığı nazarı dikkate alınarak 20 haziran 1927 tarihli tezkereye 
lef fon gönderilen cetvele mevzübahs inhisar idarelerinin ithal edilmemiş olduğu beyan edildikten 
sonra şeker ve petrol inhisar lâyihalarının Msclisi Âlide esnayı müzakeresinde (tümüşane mebusu 
Hasan Fehmi Beyin 10 uncu maddenin tadiline dair olan teklif ve Maliye vekili Hasan Beyefen
dinin mukabil izahatlarında « vazıı kanunca istihdaf olunan gaye sarahaten ifade edilmektedir. Hü
kümetin teklifinde gerek idarei resmiye olsun ve gerek hususî bir mahiyette bulunsun ale-
lûmum inhisar idareleri bütçelerinin ticarî bir mahiyeti haiz olduğu cihetle umumiyetle meclis
ten geçmemek icap edeceği, geçecek olursa usulü muhasebe i umumiye kanununa tâbi tutulmak ve 
behemehal Meclisten geçsin denilirse o vakit mülhak bütçe haline koymak lâzımgeleceği ve o za
man icabatı ti cariyenin muallâk kalacağı » ve müvazenei maliye encümeni mazbata muhariri Şakir 
Beyin beyanatında da « başkaca murakabe mevzübahs olmayacağı » dermeyan edilmiş ve neticede 
Hasan Fehmi Beyin 10 uncu maddenin tadili hakkındaki teklifleri reye vazedilmek suretile kabul 
ve iktisabı kanuniyet eylemiştir ki müzakeratın bütün safahatının inhisar idareleri muamelâtının 
ticarî bir müessese mahiyetinde görülerek mulıasebei umumiye kanunundan istisna edildiğini ve 
ancak mezkûr idarelerin Hazinei maliyeye tevdi eyleyecekleri mebaliğin varidat bütçesine mal edil
mek itibarile Hazine hesabı m oyanında Divanı Muhasebatça murakabe edileceğini şümulile ifade 
eylemekte ve hesabatı mezkûrenin Divanı Muhasebat in hakkı kazasına dahil olması için 
istinat olunan Divanı Muhasebat kararnamesinin 20 nci maddesi Divanı Muhasebatın vazife ve 
salâhiyetinden bahis olmakla beraber mulıasebei umumiye kanunu da muhasiplerin Divanı Muhase
bat ile olan .münasebet ve vazaif ini ve idare hesabının miat ve şekli ihzar ve tevdiini tesbit etmiş olup 
ticarî müessese mahiyetinde bulunan inhisar idareleri ticarî mücssesatın tâbi olduğu kavait 
ve esasata tevfikan meclisi idarelerinin nezaret ve murakabesine tevdi olunarak muhasipliklerin 
mezkûr kanun hükmünden müstesna tutulmasına göre esası mezkûrun de bu idareler hesabatının 
Divanca tetkikat ve muhakemata tâbi tutulması için bu mümsiki kanunu mahiyetinde görüleme
mekte olduğu ve teşkilâtı esasiye kanununun yüzüncü maddesi ile Devletin varidat ve masa
rifini kavanini mahsusasına tevfikan murakabesini âmir olup anifen arzedildiği veçhile muamelei 
ticariye ifasına memur olan bu idarelerin ifa ettikleri muamelâtı ticariyenin salifüzziıkir maddei ka
nuniye mazmununa dahil olmayacağının Hazinece mütalea edilmekte olduğu bildirilmiştir. 

Teşkilâtı esasiye kanununun « Büyük Millet Meclisine merbut ve Devletin varidat ve masarifatını 
kanım mahsusuna tevfikan murakabe ile mükellef bir Divanı Muhasebat müessesesidir » suretinde 
bulunan yüzüncü maddesi hükmü Divanı Muhasebatın musaddak tesis ve vazifei asliyesini sarih bir 
surette ifade ederek alelûmum varidat ve masarif atı Devletin Divanı Muhasebatça tetkik ve (mura
kabe edeceğini mutazammm bulunması itibarile vazı aslileri Devletin bir kısım varidatını kanu
nen muayyen şekilde cibayetten ibaret olan mevzubahis inhisar idarelerinin teşkilâtı esasiye kanu
nunun salifüzzikir hükmü esasisi dahilinde bulunacağı tabiî görülmekte olduğu ıgibi mezkûr idare 
terin muamelâtının mulıasebei umumiye kanunundan istisna edilmesi de ticarî bir mahiyette bulu
nacak olan muamelâtının matlup olan sürati temin ve tedvinine halel gelmemek üzere kanunu mez-
kûrde sarfiyatın vizesi ve saire gibi Devletin muamelâtı sairei maliyesi hakkında 'mevzübahs ah
kâmdan müstesna, tutulmasına matuf olduğu ve esasen mezkûr idarelerin muamelâtının ticarî 
bir mahiyette bulunması Devletin muamelâtı sairei maliyesinden farklı olarak tedvirini istilzam 
ettirmekle beraber hasılatı umumiyelerin ona göre tetkikat ve muhakemata tâbi tutulmak üzere 
Divanı Muhasebata tevdiine bir mâni teşkil edemeyeceği bediin bulunmakta ve bahusus salifülarz 
kavanini hususiyelerinde de bunun aksine bir kayde tesadüf edilmekte olduğundan vekâleti müşari-
leyhaca dermeyan olunan nikatı nazaran iştirak edilmemiş ve bu itibarla meselenin tefsiren halli 
kesbi zaruret eylemiş olduğundan keyfiyetin tafsilen arzedileıı esbap ve esasatı kanuniyeye göre 
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bittetkik bir kararı tefsiriye raptı hususuna müsaadei celilei riyasetpenahilerini heyeti umumiye ka-
rarile arz ve istirham eylerim efendim hazretleri. 

Di. Mu. E. V. 
raik 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. • : . - . = . 
Divam muhasebat encümeni 9 - I - 1932 

Karar No. o 
Esas No. 3/39 

Yüksek Reisliğe 

İnhisar idareleri hesaplarının Divanı muhasebatça tetkik edilip edilmeyeceğinin tef siren halli 
istirhamına dair olarak Divanı muhasebat riyasetinden takdim olunan 16 mayıs 1928 tarihli ve 
3085/13numaralı tezkere üzerine geçen devrenin Divanı muhasebat encümeni tarafından tetMkat 
icra edilerek tanzim kılınan 10 teşrinisani 1929 tarihli mazbata bütçe encümenine tevdi buyurul-
muş ve fakat mezkûr encümen tarafından bu baptaki tetkikatın intacından evvel Meclisin tecdidi 
intihabı vaki olmasından dolayı, dahilî nizamnamedeki sarahate binaen, encümenlerdeki diğer 
evrak meyanmda bu mazbata da hükümsüz kalmış idi. Yine dahilî nizamnamedeki sarahate isti-
naden Bütçe encümeninden vaki talep üzerine ihya edilen bu meseleye ait dosya encümenimize 
havale buyurulmakla encümenimiz tarafından da bu hususta tetkikat icra edilmiş ve neticede ev
velki encümen tarafından serdolunan esbabı mucibe ile dermeyan edilen noktai nazarm isabetine 
kanaat hâsıl edilerek bahsolunan ve aslı dosya meyamnda mevcut bulunan mazbatanın aynen 
kabulüne ve keyfiyetin Heyeti umumiyenin nazantasvibine arzma karar verilmiştir. 

Reis N. M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza Aza 

Ali 

Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 4~IV -1932 

Karar No. 44 
Esas No. 3/39 

Yüksek Reisliğe ¥ 

inhisar idaresi hesaplarrnm Divanı muhasebatça tetkik edilip edilmeyeceğinin tefsiren halli hak
kındaki Divanı muhasebat tezkeresile bu bapta evvel ve ahir Divanı muhasebat encümeni tarafın
dan ittihaz edilen mukarreratı havi mazbatalar encümenimize havale buyurulmakla Divanı muhase
bat reisi ve Muhasebatı umumiye umum müdürü hazrr oldukları halde tetkik ve müzakere olundu 

Gerçi Maliye vekâleti bu müesseselerde birer meclisi idare bulunduğu ve binaenaleyh emri mu
rakabenin bunlar tarafından icra edilmekte olduğunu beyan etmekte ise de meclisi idarelerin key
fiyeti teşekkülleri muamelâtın hüsnü cereyanım temine matuf olup murakabenin icradan başka 
bir fceyeıt tarafından ifası ötedenberi kabul edilmiş esaslar cümlesinden olduğundan ve teşkilâtı esa
siye kanunu da Divanı muhasebatın Devlete ait bulunan varidat ve sarfiyatın murakabesile mü
kellef olduğunu âmir bulunduğundan bahisle Devlet tarafından teşkil ve idare edilen bilûmum in-

M. M. 
Rize 

Ali 

Kâtip 
Afyon 

Aza 
Sinop 

Cemal * Hulusi 

Aza 
Artvin 
M. Ali 

Aza 
Çankırı 
Rıfat 

Aza 
îzmit 

Sırrı 
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hisar idareleri hesabatmın Meclisi Âliye niyabeten ifayi vazife eden Divanı muhasebatça tetkiki za
rurî ve ruhu kanuna muvafık görüldüğü Divanı muhasebat encümeninin bu baptaki mazbatasında 
beyan ve bir de tefsir fıkrası ihzar olunmuştur. 

Teşkilâtı esasiye kanununun yüzüncü maddesindeki sarahata nazaran Devlet tarafından teşkil 
ve idare edilen inhisar idareleri hesabatmm Divanı muhasebatça murakabe edilmesi muktazi olup 
ahiren neşrolunan 1660 numaralı kanunla bu idarelerin tarzı murakabesi tayin edilmiş olmasına 
mebni bu kanunun meriyeti tarihinden sonraki hesabat hakkında ona göre muamele ifası tabiidir. 

Şu kadar ki mesele mezkur kanunun neşrinden evvelki zamana ait hesabatın sureti tatbikrna da 
taallûk etmekte olmasına ve inhisar idarelerinin bu zamana ait muamelâtı ise hususî hükümlere ve 
muhtelif vaziyetlere göre tedvir edilmiş bulunmasına binaen Maliye vekâletince her inhisar idare
sinin tâbi olduğu hususî hükümlerle kabili telif murakabe mevzularının tetkiki ile bir kanun lâyi
hası teklif olunması encümenimizce zarurî ve elzem görülmüş ve binaenaleyh meselenin tefsir tari-
kile halline imkân bulunamamıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılmmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Corum Bayazıt istanbul Konya Mersin Diyarbekir 
İsmet İhsan M. Ziya Refik A. Hamdi Zülfü 

Aza Aza Aza Aza 
îznıir Kastamonu Kütahya Malatya 
Kâmil Refik İsmet M. Nedim 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 25 - XI- 1933 

M. No. 13 
Esas No. 3/39 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar idareleri hesaplarının Divanı muhasebatça tetkik ve murakabe edilip edilmeyeceğinin 
tefsiren halli hakkında Divanı muhasebat riyasetinden gönderilip encümenimize de havale buyu-
rulan 16 mayıs 1928 tarih ve 3085/13 numaralı tezkere Divanı muhasebat ve Maliye encümenleri 
mazbatalarile birlikte ve gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana ve Divanı muhasebat reisvekili 
Seyfettin ve Maliye müsteşarı Faik Beyler hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümet tarafından idare edilen inhisar idareleri Bütçe ve hesap noktai nazarından iki saf
ha arzeder. Biri bu idarelerin tesisinden 1660 numaralı kanunun neşrine kadar olan zamana 
ait safha, diğeri de bu kanunun neşrinden sonraki safhadır. 1660 numaralı kanunda bu idarelerin 
mülhak bütçe ile idare ve bütün muamelelerinin ifasını müteakip Maliye vekâleti tarafından ta
yin edilmiş olan murakıpler tarafından murakabe edileceği ve mütedavil sermaye ile tedvir edilen 
işlerinin müzayede ve münakaşa ve ihalât kanunile muhasebei umumiye kanunu hükümlerine tâ
bi olmayıp bu işlerden mütevellit irat ve masraflarına ait blançolarmin her malî sene hitamından 
itibaren altı ay zarfında Maliye vekâletile Divanı muhasebat taraflarından muvakkaten tayin olu
nacak birer mütehassıs murakıp tarafından kayitlerine ve evrakı müsbitelerine istinaden tetkik 
edileceği ve mülhak bütçeye müteallik olan idare hesabile hesabı katilerinin malî senenin hita
mından itibaren 9 ay zarfında Divanı muhasebata tevdi kılınacağı gösterilerek inhisar idarelerinin 
bu tarihten sonra Divanı muhasebata karşı olan vaziyet ve münasebetleri tasrih ve tayin edilmiş 
olduğundan bu safhada, mucibi ihtilâf bir nokta yoktur. 

Bu kanunun neşrinden mukaddem zamana ait olan ve Divanı Muhasebat ile Maliye arasmda ih-
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tilâf ihdas eyleyen diğer safhaya gelince; Tütün idarei muvakkatesi ve Sigara kâğıdı inhisarına 
dair olan 26 şubat 1341 tarih ve 558 numaralı kanunun 4 üncü maddesinde idarei muvakkate mua
melât ve sarfiyatının usulü muhasebei umumiye kanunu ahkâmından müstesna olarak idare ve 
ifa olunacağı ve 724 ve 725 numaralı kanunlarda Petrol ve benzin inhisarlarile Şeker inhisarı büt
çelerinin meclisi idarelerince tanzim ve Mailye vekâletince tasdik edildikten sonra Risicümhu-
run tasdikma arz ve her senenin hesabı katilerinin sene hitamından itibaren altı ay zarfında Bü
yük Millet Meclisine takdim olunacağı yazılıdır. 

Bu hükümlere göre vazıi kanun bu idarelerin bütçelerinin tanzim ve tasdikini Hükümete bıraka
rak varidat ve sarfiyatın Divanı Muhasebatça murakabesini nazan itibare almamış ve yalnız 
hesabı katilerinin kendisine takdim olunacağını işaretle iktifa eylemiştir. Kaldı ki muhasebei 
umumiye kanunu Devlet hizmetlerinin ifası için vuku bulan taahhüdata ait tediyatın sarftan ev
vel Divanı Muhasebatça vizesi hakkında ahkâmı muhtevi olduğu gibi muhasiplerin sarf tan son
ra ne şekil ve şerait altında ve ne kadar müddet zarfında Divanı Muhasebata idare hesabı 
vermekle mükellef olduklarına dair de bir çok hükümleri ihtiva eylemekte olmasma ve bir ka
nun ile vücut verilmiş olan her hangi bir müessesenin muhasebei umumiye kanununa tâbi olmaya
cağı yolunda umumî ve mutlak bir hüküm vazedildikten sonra o müessesenin bu kanunun bazı hü
kümlerinden müstesna ve bazı hükümlerile de mukayyet tutulması doğru bir telâkki olamayacağı 
tabiidir. 

Bu esbaba mebni encümenimizce inhisar idarelerinin 1660 numaralı kanunun neşrine tekaddüm 
eden zamana ait hesaplarının Divanı Muhasebatın tetkik ve murakabesine tevdi edilmesinin mev-
zubahs olamayacağına ve bu noktai nazarın Divanı Muhasebat kararnamesinin 20 nci maddesi hük
mü ile de bir tearuz teşkil etmeyeceğine karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğ-e takdim olunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 

İstanbul 
Sadettin 

Reis V. M. M. 
Konya İsparta 

K. Hüsnü Mükerrem 

İzmir 
Müstenkif 

Kâzım 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 

Kayseri 
A. Hilmi 

Bayaztı 
İhsan 

Kırklareli 
M. Nahit 

Erzurum 
Aziz 

Sivas 
Rasim 

Gazi Antep 
M. Nuri 

Sivas 
M. Remzi 

Çorum 
Maliye encümeni mazbatasına iştirak ediyorum. 

Mustafa 

• M - +•** •**• 
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Sıra No 21 
Âli karar heyeti hakkında I/751 numaralr kanun lâyihası ve 

Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 

7Y C 
Başvekâlet* 13-VI-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/J87I 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Âli karar heyeti hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
11-VI-1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 
26 mayıs 926 tarih ve 854 numaralı kanun mucibince âdemi istihdamlarına karar veri

lenler ile 25 eylül 339 tarih ve 347 numaralı kanunun birinci ve ikinci maddelerine tevfikan 
nisbeti askeriyeleri kesilenler hakkındaki kararları ikinci derecede tetkik etmek üzere 1289 
sayılı kanunla Alî karar heyeti teşkil ve bu heyetin çahşma müddeti mezkûr kanunun dördüncü 
maddesi ile en çok bir buçuk sene olarak kabul edilmişti. 

Bu kanuna göre teşkil edilen Alî karar heyeti, vazifeye başlamış ve vukubulan müracaatleri 
kabul ve tetkik ederek kanunun gösterdiği müddetin bitmesi ile çalışmasına son vermiş ise de, 
yukarıda yazılı kanunlara göre kendilerine ikinci derecede bir mercie müracaat hakkı verilmiş 
ve fakat kanunla tayin olunan müddetin bitmesi yüzünden haklarında bu suretle tetkikat ya
pılmamış kimseler olduğu, gerek Yüksek Meclis encümenlerine ve gerekse Hükümetin diğer 
icra kuvvetlerine vaki müracaatlerden anlaşılmıştır. • 

Aynı vaziyette bulunan arkadaşları hakkında ikinci bir tetkikat yapıldığı halde bu kabîl 
diğer kimselerin bu haktan mahrum edilmesi adalet ve nısfet kaidelerine uygun görülemedi
ğinden 1289 sayılı kanunla teşkil edilmiş olan heyetin o kanunda yazılı müddet içinde tetkik 
edemediği evrakı tetkik ederek bir karara bağlamak üzere bir heyet teşkili lüzumlu görülmüş 
ve bu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Âli karar heyeti hakkında kanun lâyihası 

Madde 1 — 24 mayıs 928 tarih ve 1289 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince 
teşkil edijen Âli karar heyetinin o kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasında yazılı olan 
müddet içinde tetkik edemediği evrakı tetkik ederek bir karara bağlamak üzere bir heyet 
teşkil edilmiştir. 

Madde 2 — Bu Heyet temyiz mahkemesi ve Şûrayi Devlet azası arasından Temyiz mahke-
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mesi ve Şûrayı devlet umum heyetlerince seçilecek ikişer zat ile Büyük Erkânı harbiye Rei
sinin seçeceği bir zattan teşekkül eder. Ayni şartları haiz olmak üzere birer de ihtiyat 
aza seçilir. Asıl azadan birinin mazereti vukuunda mensup olduğu heyet veya makamca 
intihap edilmiş olan ihtiyat aza onun yerine geçer, 

Heyet ilk toplanışında kendi reisini seçer. 
Madde 3 — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren on beş gün içinde heyetin teşkkülü için 

lâzımgelen muamelât icra edilecek ve bu müddetin hitamında heyet işe başlayacaktır. 
Madde 4 — Heyetçe lâzımgelen tetkikat ve tahkikat yapıldıktan ve talep vukuunda veya 

resen alâkadarlar veya görülecek lüzum üzerine hâdiseden malûmatı olanlar dinlendikten sonra 
karar verilir. Kararlar ekseriyetle ve katı olarak ittihaz olunur. Bu kararlar aleyhine hiç bir 
kanun yoluna müracaat olunmaz. 

Madde 5 — Heyetçe verilen karar evvelce verilmiş olan kararın refini mutazammın ise 
bunlardan orduya mensup bulunanları Büyük Erkânı harbiye Reisi ve jandarmaya mensup 
olanları Dahiliye vekâleti ve diğerlerini de ait olduğu vekâletler istihdam edip etmemekte 
muhtardır. 

Madde 6 — Heyetin kalem memurları, heyet Reisi ve azasının mensup oldukları vekâlet
ler tarafından heyetin göstereceği ihtiyaca göre ve heyet azası için ikinci maddede yazılı 
şartları haiz bulunanlardan temin ve heyetin huzur hakkı ve masarifi ile kalem memurlarının 
yevmiyesi ve umulmayan masraflar İcra Vekilleri Heyeti kararile masarifi gayrimelhuzadan 
tahsis olunur. 

Madde 7 — Gerek heyet ve gerek kalem memurları vazifelerinin hitamına kadar bu işle 
iştigal ederek asıl memuriyetlerinden mezun sayılırlar. 

Madde 8 — 24 mayıs 928 tarih ve 128Q numaralı kanun hükümsüzdür. 
Madde o, — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 10 — Bu kanunun hükümlerini İcra Vekilleri Heyet yerine getirir. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. 
D. Reşit Galip Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 

İk. V. V. 
Muhlis 

Da. V. 
.Ş. Kaya 

S. İ. M. V, 
Dr. Refik 

ll-VI-193.3 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
O. İ. V. 

Ali Rana 

Ma. V. Y. 
Dr. Refik 

7.x. V. 
Muhlis 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 5 
Esas No. 1/751 

Yüksek Reisliğe 

23 - XI - 1933 

Âli karar heyeti hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince ll-VI-933 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesile birlikte sunulduğunu bil
diren Başvekâletin 13 haziran 933 tarih ve 6/18712 sayılı tezkeresi encümenimize havale buyurulmuş 
olmakla 16 - XI - 933 tarihindeki toplantımızda okundu. 

İşbu mesele Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü münasebetile neşrolunan af kanunile halledilmiş 



- 3 -
bulunduğundan başkaca karara lüzum kalmamış olmakla evrakm Yüksek Reisliğe iadesine karar 
verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Dahiliye E. Reisi 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Kütahya 

Memet 

Aza 
Afyon 

îz*et Ulvi 

Reis V. 
Mezun 

Aza 
Malatya 

Vasıf 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 

Kâ. 

Aza 
Rize 
Esat 

Aza 
Trabzon 

Fatm 

Aza 
Çorum 
/. Kemal 

Aza 
Bursa 

Emin Fikri 

Aza, 
Adana 

Ali Münif 

Aza 
Samsun 

Zühtü 

Aza 
Antalya 

Rasih 

Aza 
Ordu 
İsmail 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No. 4 
Esas No. 1/751 

28 - XI - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Âli karar heyetinin intaç edemediği evrakm tetkiki için yeni bir heyet teşkili baklanda Ad
liye vekaletince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise sunulmasına karar verildiğini 
bildiren Başvekâletin 13 haziran 1933 tarih ve 6/1971 numaralı tezkeresine merbut kanun lâyiha
sı ve Dahiliye encümeninin mazbatası encümenimize havale edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü münasebetile neşrolunan 2340 numaralı af kanununun 12 in
ci maddesi Âli karar heyetince intaç olunamayan evrakm Şûrayi devletin mülkiye dairesince tetkik 
edileceğini beyan eylemekte olduğundan lâyihanın aynca tetkik ve müzakeresine ve bir karar it
tihazına lüzum kalmamıştır. Evrakm Heyeti umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek Riyasete iade
sine encümenimizce de müttefikan karar verilmekle arz ve takdim olunur. 

Ad. E. R. 

Çorum 
Münir 

Bu mazbata 
muharriri 

Trabzon 
Raif 

Aza 

Antalya 
Haydar 

Aza 

Antalya 
Numan 

Aza 

Konya 
T. Fikret 

Aza 

Manisa 
Refik Şevket 

Aza 

Kayseri 
8. Azmi 

Aza 

Kocaeli 
Ragıp 





Sıra No 2 0 
Bireciğin Meydan mahallesinden Karacaoğlu Alinin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 3/372 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatasr 

r. c. 
Başvekalet 

Yazı işler müdürlüğü 
Sayı 1/382 

İki kişiyi öldürmekten suçlu Bireciğin Meydan mahallesinden Kasimoğlu 313 doğumlu 
Alinin idamı hakkında Urfa ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza daire
since tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince merasimi ka-
nuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 6-XI-933 tarihli ve 376/270 numaralı tez
keresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

tsmet 

Adliye encümeni mazbatası " 
T.B.M.M. 

Adliye encümeni v 28-Xî-1933 
Karar No. 5 

Esas No. 3/372 
Yüksek Reisliğe 

îki Mşi öldürmekten suçlu Bireciğin Meydan mahallesinden Kasimoğlu 313 doğumlu Alinin ida
mı hakkında Urfa ağır ceza mahkemesince verilip Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen 
ve merasimi kanundyesi ifa olunmak üzere Adliye vekâletinin 6 - XI -1933 tarih ve 376/270 numa
ralı tezkeresile Başvekâlete g'önderilip vekâleti müşarileyhoe dahi 8 - XI -1933 tarih ve 1/482 
numaralı tezkere ile Yüksek Meclise sunulan ilâm ile buna müteferri evrak encümenimize havale 
edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Bireciğin Meydan mahallesinden Şeyh Taha oğullarından Kasimoğlu 313 doğumlu Ali 1932 ni
sanının 10 uncu günü Birecikte otelci Mustafaoğlu Deli Memet ile Kahveci Memetoğlu Dayı Memet 
Aliyi bir zaman ve mekânda kasten Öldürdüğü anlaşılmakla Urfa ağır ceza mahkemesi tarafın
dan muhakemesi icra olunarak merkumun ölüm cezasile cezalandırılmasına dair verilen ilâmın 
Mahkemei temyiz birinci ceza dairesince tasdik olunduğu görülmüştür. 

Merkum hakkındaki bu cezanın tenzil veya tahfifini müstelzim sebep görülemediğinden teşkilâ
tı esasiye kanununun 26 ncı maddesi hükmünce ilâm hükmünün iniazma karar verilmek üzere 
keyfiyetin Yüksek Meclise arzı ittifakla kabul olunmuştur. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. -, 
Adliye En. Reisi 

Çorum 
Münir 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Bu M. M. 
Trabzon 
Raif 

Aza 
Kocaeli 
Uagıp 

Aza 
Konya 

T. Fikret 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Antalya 
Numavl 

Aza 
Manisa 

Refik Şevket 





Sıra No 7 
İcra ve iflâs kanununun 13 üncü maddesinin tefsiri hak

kında 3/361 numarah Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 25 - X - 19.11 

Kararlar müdürlüğü ••.,-.-•• 
tiayı: 6/2892 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İcra ve iflâs kanununun inzibatî tedbirlerden bahis 13 üncü maddesinin son fıkrasının tefsiri 
hakkında Adliye vekilliğinden yazılan 21 - X - 1933 tarih ve 99 saydı tezkeresi sureti yüksek bu
zu rlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Adliye vekilliği zat işleri müdürlüğünün 99 sayı ve 21 - X - 1933 tarihli tezkeresi suretidir. 
Başvekâlet Yüksek makamına 

Halen ahkâmı meri bulunan iera ve iflâs kanununun inzibatî tedbirlerden bahis On üçüncü mad
desinin son frkrasında : hâkim-srnıfmdan tayin olunan icra ve iflâs memurları hakkında hâkimler ka
nunu hükümleri caridir denilmesine göre hâkimliğe tayin için matlup kanunî vasıfları haiz olan 
Hukuk mektebi mezunlarından ahiren ihdas olunan otuz lira maaşh icra ve iflâs memurluklarrna tayin 
edileceklerin işbu memuriyetlerde bilfiil geçirecekleri müddetlerin hâkimlikte geçirilmiş addoluna
rak iktisap edecekleri kıdeme göre hâkimlik sınıfındaki derecelerden birine tayin edilebilmeleri 
hususunun tefsii'en halli esbabrnru istikmaline müsaade bıtyurulması arzolunur efendim hazretleri. 

Adliye encümeni mazba/tası 

T. 11. M. M. • -
Adliye encümeni 23-XI-1933 
Karar No. 2 
Km* No. 3/361 \ 

Yüksek Reisliğe 

îcra ve iflâs kanununun 13 üncü maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâletten 
gönderilen 2f> - X -1933 tarih ve G/2832 saydı tezkere Adliye encümenine havale edilmekle Adli
ye müsteşarı bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olumlu: 

Adliye vekilinin tezkeresinin mündericatına göre; icra ve iflâs kamunu mm inzibatî tedbirler
den bahis bulunan 13 üncü maddesinin son fıkrasında « hâkim sınıfından tayin olunan icra ve if
lâs momuı-larr hakkında hâkimler kanunu hükümleri caridir» denilmiş olduğundan hukuk fakülte
leri mezunlarından hâkimlik için kanunî vasıfları haiz olanlardan ahiren ihda« edilen iera ve iflâs 
memurliiklarma tayin edileceklerin bu memnu-iycHe geçirecekleri müddetin hâkimlikte geçirilmiş sa-
ydarak iktisap edecekleri kıdeme göre hâkimlik sınıfındaki derecelerden birine tayin edilebilmeleri 
hususunun tefsir volile halli istenmektedir. 
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Euıeümenimizce bu bapta bahsedilen icra ve iflâs kanununun 13 üncü maddesinin son fıkrasında 

yazdı olan hüküm icra, vo iflâs memurluklarına hâkim sınıfından dahi memur tayin edilebileceği 
ve bu gibiler hakkında inzibatî tedbirler iyin maddenin yukarıki fıkralarında yazılı cezalar yerine 
hâkimler kanununa göre muamele yapılacağım göstermektedir. 

İcra. ve iflâs memurlarının Hukuk fakültesinden mezun ve hâkim olabilmek vasıflarını ihraz 
etmiş olanlarından tayini mültezem bir husus olup kanunun inzibatî tedbirler hakkındaki hüküm
lerinden bahis olan Kî üncü maddesinin sonuna deroodilmiş olan fıkra ile de bu maksat vazdı 
olarak gösterilmişi ir. Şu kadar ki Adliye vekilliğince tefsire ihtiyaç gösterilen cihet zikredilen fık
ranın hâkim sınıfından icra ve iflâs memurluklarına, naklen tayin edilenler hakkında tereddüdü 
miistelzim bir nokta yoksa da hâkim olabilmek vakıflarını ihraz etmiş mektep mezunlarının bu me
muriyetlere tayinleri halinde burada geçireceklrei müddetin hâkimlikte geçirilmiş sayılması mümkün 
olup olmadığıdır, icra ve iflas memurlarının hâkim olabilmek vasıf ve şartları haiz mektep me
zunlarından olması icra ve iflâs kanunundan beklenen faideli neticelerin daha, şâmil ve geniş .su
retle istihsaline âmil olacağı izahtan müstağni bir hakikat olduğundan ve kanunda inzibatî ted
birler vesilesile konmuş olan fıkra ile de maksat pek' acık olarak gösterilmiş bulunduğundan encü
men, bu hususun daha etraflı bir surette temin edilebilmesi için tefsir mahalli görülmeyen fıkra
nın tefsiri yolile meselenin halli yerine hâkimler kanununun 3 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi 
suret ile bir kanun lâyihasının tanzimini, vekâletinde bu lüzumu kabul ve iştirakile münasip bul
muştu ı\ 

Hâkimler kanununa böyle bir fıkranın ilâvesine esasen hâkini sınıfından nakil suret ile icra ve 
iflâs memurluklarına tayin olunacaklardan başka hukuk fakültelerinden mezun olupta hâkim ol
mak vasıflarını kazanmış olanların doğrudan doğruya tayinlerine de imkân vereceği ve bu memu
riyetlerin hâkimlik' sayılarak oralarda geçecek hizmetlerin hâkindik kıdeminde esas tutulacağı ve 
böylece bu memuriyetlere talip olacak hukuk mezunlarını tergip edeceği mülâhazaları saik olmuş
tu!'. Bir de hâkimler kanununun 3 üncü maddesinde sınıflar arasında muhtelif derecelerde sayıl
mış olduğu halde-icra ve iflâs memurları hakkında, bu derecelerin kaydedilmemesi bu derecelerin 
bütçe müsaadesine göre t es bit imkânı bulunduğundan kanunî bir takyit altında bulundurma kt an
sa hâkimlik derecelerine muadil maaşlar nisbetinde bu derecelerin de tanınması ınülâhazasile bu 
cihet mutlak olarak yazılmıştır. 

Yukarıda izah edilen esbaba müsteniden encümence ittifakla verilen kararla hazırlanan kanun 
lâyihası Heyeti umuıuiyenin tasvibime arzodilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Aza. Aza 
Çanakkale Antalya 

Osman Niyazi Ihnjdar 

Ad. L\ K. 
Çorum 

Münir 

Aza 
Kocael i 
Kayıp 

M. M. 
Kocaeli 
Salâh at tin 

Aza 
Balıkesir 
Vasfı 

Kâtip 
Trabzon 

Itaif 

Aza 
Ahit al ya 
N ıı m a'iı 

Aza 
Erzincan 

Ahdidhuk 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİ Ft 

.? - / / / - 1920 tarih ve 706 saifilı hâkimler kanununun 3 üncü maddesine, bir fıkra Hâresine 
dair 

766 sayılı hâkimler kanununun 3 üncü maddesine aşağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 
MADDE 1 — İkinci maddede yazılı vasıfları haiz bulunanlardan icra ve iflâs memurluklarına 

tayin edilenler de hâkim sınıfından sayılır. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Adliye vekili memurdur. 



Sıra No 8 
İdarei umumiyei vilâyat kanununun muaddel 116 ve 140 iner 
maddelerinin tadiline dair olan kanunun 2 nci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/255 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Dahiliye encümeni mazbatası 

17-XI 1-1032 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

i562 sayılı kanunun ikinci maddesinin tefsiri hakkında Dahiliye vekilliğinden yazılan 
6-XII-lQ32 tarih ve 440/11 7 sayılı tezkerenin sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolile tayinine ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini rica ederim efendim, 
Başvekil 

İsmet 

Dahiliye Vekâleti 6X11932 tarih ve 440/117 numaralı tezkeresi sureti 
Başvekâleti Cclileye 

Vilayet meclisi umumileri hali içtimade iken daimî encümen azalarına meclisi umumî 
azası gibi yevınî mulıassnsat itası hakkında Yozgat meclisi umumisinin kararına mahallî valili
ğinden vuku bulan itiraz üzerine o tarihte Şûrayi devlet teşkilatı olmadığından Şûrayı devlet 
namına muvakkaten ifayi vazife edan B. M. M. Muhakemat Heyetince 10 Şubat 920 tarihin
de müttehaz kararda umumî meclisin içtimai ile beraber daimî encümen azalarının da vazife
leri hitama erdiğinden içtimain devamı müddetince yevmiye verilmesi muvafık görülmüştür. 

İdarei umumiyei vilâyat kanununun 44 üncü maddesile vilâyet daimî encümenlerine mec
lisi umumiye niyabetten başka daimî ve aslî vazifeler tahmil edilmiş olmasına binaen umumî 
meclisin içtimaile vazifeleri hitam bulmayan encümen azalarının meclisi umumî azası sıfatile 
alacakları yevmî mulıassasattan başkaca encümen azalığıııdan dolayı şehrî tahsisat verilmesi 
vekâletçe kanuna uygun sayılarak keyfiyetin bir kerre de Devlet Şûrasınca tetkiki arzolun-
muştu. 

Şûrayi devlet Mülkiye Dairesile Heyeti Umumiyesinden yazılan ve Şûrayi devlet Riya
setine 2-VIII-932 tarih ve 13034 numaralı tezkeresile tebliğ kılman mazbatalardan B. M. M. 
Memurin muhakemat heyetinden verilen kararda daimî encümen azalarının vazifeleri Meclisi 
umumilere mevdu vezaifin bir neticesi ve ayni olduğundan meclisi umumilerin içtimai za
manlarında daimî encümen azalarına da yalnız yevmi muhassasat itası lâzım gelip şehrî tah
sisat verilemeyeceği gösterilmiştir. 

Vilâyet daimî encümenleri meclisi umumîlerinin içtimai zamanlarında da idarei umumiyei 
vilâyat kanununun 144 üncü maddesinin 1,2,3,4 5,8 nci fıkralarile mevdu ve meclisi umu
minin vazaifinden ve niyabetinden mütevellit olmayan daimî ve aslî vazifelerin ifasile mükel
lef bulunmaktadırlar. Meclisi umuminin içtimai zamanlarında da daimî encümen zikrolu-
nan vazaifin ifasına devam ettiği cihetle idarei umumiyei vilâyat kanununun 116 ve 140 
nci muaddel maddelerini tadil eden 1562 numaralı kanunun <• vilâyet encümenleri azasına 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/3027 
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meclisi umumî kararile şehrî 73 liradan 150 liraya kadar tahsisat verilir.» şeklindeki birinci 
maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan encümen azalarına meclisi umumî azası sıfatile alacakları 
yevmî muhassasattan başka şehrî tahsisat verilmesi lâzımgeldiği mütalea kılınmaktadır. 

Mezkûr 1562 numaralı kanunun ikinci maddesinin bu cihetten B. M. M. ce tefsir edilmesi 
hususuna müsaadelerini arz ve rica ederim efendim. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B, M, M. 
Dahiliye, encümeni 
Karar No. 8 
Ems No. H/2K 

23 - XI - 1933 

Yüksek Reisliğe 

lf»G2 sayılı kamın un ikinci maddesinin tefsiri hakkında Dahiliye vekilliğinden yazdan f>-XII-9f>2 
tarih ve 449/117 saydı tezkere suretinin Yüksek Meclise sunulduğunu bildiren Başvekâletin 
17 -XI I -932 tarih ve 6/3027 numaralı tezkeresi encümenimize havale huyurulımnış olmakla Dahi
liye vekili Beyin de hazır bulunduğu 16 - XT - 933 tarihli toplantımTzda okundu ve hu iş hakkın
da konuşuldu: 

Dahiliye vekâleti tezkeresinde evvelce Şûrayı devlet vazifesini ifa eden Büyük Millet; Meclisi 
Muhakemat heyetinin ve (bilâhare Şûrayı devletin içtihatlarını ve vekâletin noıktni nazarını ser-
dederek vilâyet uımumî meclisleri içtima halinde iken daimî encümen azasına meclisi umumî azası 
gibi yevmî ımuhavssasat ita edilip edilemeyeceğinin tefsir yolilo tayinini talep etmektedir. 

Yapılan konuşma sonunda gösterilen kanunun ikinci maddesile vazn kanunun kastettiği gaye
yi tefsir yoüte imal etmeğe imkân olmadığı anlaşıldığından mezkûr maddeye bir fıkra ilâvesi 
suret ile meselenin tasrihi daha muvafık görülmüş ve bu suretle tanzim olunan kanun maddelerinin 
Ulu Heyetin değerli.görüşüne arzına karar verilmiştir. 

Yüksek "Reisliğe takdim olunur. 

Dahiliye E. Ks. 
Tekirdağ 

Of.mil 

Aza 
Rize 

Reis V. M. M. Kâ. 
Mezun Çanakkale 

Aza 
Bursa 

E mi E m iv Fikri 

Şükrü 

Aza Aza 
Samsun Çorunu 
Zülı tu 1. Kemal 

Aza 
Antalya 
it asık 

Aza 
("î i resmi 

A. Müniir 

Aza 
Adana 

Ali Münif 

Aza 
Ordu 

İsmail 

Aza 
Malatya 

Vasıf 

Aza 
Afyon K. 

İzzet Ulvi 

Aza 
Traıbzon 

E mit 

Aza 
Kütahya 
M em e t 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

İdarei um um iye i vilâyet kanununun muaddel 116 ve 140 inci maddelerinin tadiline, dair 2T-IT-1930 
tarih ve 1562 sayılı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 27-11-1930 tarih ve 1562 sayılı kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edil
miştir : 

« Vilâyet encümenleri azası umumî meclisin içtimai zamanlarında yalnız aza muhassasatı alıp 
başkaca tahsisat almazlar. 

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

http://Of.mil


Şıra No ş 
jdarei umumiyei yilâyat kanununun 86 ve 133 üncü madde-
lerile 144 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 2 nci babını 
tadil eden kanunun I inci maddesinin değiştirilme hak
kında 1/767 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 

mazbatası 

T. O 
Başvekâlet 8-X-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/2845 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1561 sayılı kanunun birinci maddesini değiştirmek üzere Ziraat vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 1-X-1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
müçibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

13 mart 1929 tarihli idarei umumiyei vilâyat kanununun 86 ncı ve 133 üncü maddele-
rile 144 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının ikinci babım tadil eden 27-11-930 ve 1561 No. 
Iı kanunun birinci maddesi hususî idare bütçelerinin alâkadar Maarif, Sıhhiye, Nafıa, İktisat 
ve Dahiliye vekâletleri mümessillerinden mürekkep bir komisyonda tetkikini âmirdir. Kanunun 
neşri tarihi olan 1930 senesinde vekâletimizin unvanı İktisat vekâleti olup Ziraat vekâleti teş
kil edilmemişti. Hususi idare bütçelerinin varidat menabiini teşkil eden ziraatin ve ziraat işle
rinin müzakeresinde vekâletimizden de bir mümessil bulunması zarurî bir ihtiyaç olduğundan 
ve esasen vekâletimizin unvanı tebeddül etmeden hususî idare bütçelerinin müzakeresinde zi-
raate müteallik umur vekâletimiz mümessilleri tarafından tetkik edildiğinden 1561 No lı ka
nunun, birinci maddesine ( ve Ziraat vekâletleri mümessillerinden) ka>dinin ilâvesi için ilişik 
kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahili t/c ene ilmeni 23 - XI -1933 

Kurar No. 9 
Esas No. 1/767 

Yüksek Reisliğe 

151)1-sayılı "kanunun birinci maddesini değiştirmek üzere Ziraat vekilliğince hazırlanan ve İc 
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ra Vekilleri Heyetince 1 -X-1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibesile birlikte sunulduğunu bildiren Başvekâletin 8 - X -1933 tarih ve 6/2846/2 numaralı 
tezkeresi encümenimize, havale buyuruhııuş olmakla 16 - XI -1933 tarihli toplantımızda okundu ve 
bu iş hakkında konuşuldu: 

Ziraat vekilliğinin yeniden ihdası sebebilc .1.561 numaralı kanunun birinci maddesinde mezkûr 
İktisat vekâleti yerine Ziraat vekâletinin konulması zarurî bulunmuş olduğundan lâyihanın esas 
itibarile kabulü muvafık görülmüştür. 

Ancak mezkûr maddede teşekkülü derpiş edilen komisyon riyasetinin hangi vekâlet mümessi
line ait olduğu tasrih edilmemiş bul undu ğundan Komisyon riyasetinin vilâyetler mahallî idaresile 
en ziyade ve en yakından alâkadar olan Dahiliye vekâleti Mahallî idareler umum müdürüne tevdii 
maslahatın icabına uygun sayılmış ve maddeye o yolda bir kavil konulmuştur. Vilâyetler hususî 
bütçelerinin bir an evvel tetkikile icra Vekilleri Heyetine şevkini ve <bir çok işlerin teahhurdan 
kurtarılmasını temin gayesile bu komisyonun is zauıanında her gün içtimai zarurî görüldüğünden 
1561 numaralı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesi faideli sayılmış ve bu suretle tadilen 
kabul edilen maddelerin Ulu heyetin isabetli görüşüne sunulmasına karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzoluımr. 

ahiliye En. 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Trabzon 

Fuat 

Aza 
(J iresun 

A. Mimi)' 

Reisi 

Aza 
Samsun 

Zühtü 

Aza 
Kütahya 
Memet 

Reis Vekili 
Mezun 

Aza 
Çorum 

/. Kemal 

Aza 
Bursa 

Emin Fikri 

İM. M. 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Rize 
Esat 

Aza 
Adana 

Ali Münif 

Kâtip 

Aza 
Afyon 

İzzet Ulvi 

Aza 
Antalya 
Hasılı 

Aza 
Malatya 

Vasıf 
Aza 

Ordu 
İsmail 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

13 mart 1929 tarihli idarei umumiyei vilâyat 
kanununun 86 ncı ve 133 üncü maddelerile 144 
üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının ikinci ba
bını tadil eden 27 - II - 1930 ve 1561 sayılı 
kanunun birinci maddesini tadil eden kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 27 - II - 1930 tarih ve 1561 sa
yılı kanunun birinci maddesi aşağıdaki gibi de
ğiştirilmiştir : 

(Meclisi umumilerce kabul edilen vilâyet 
bütçeleri valiler tarafından Dahiliye vekâletine 
irsal olunur. Bu bütçeler alâkadar Maarif, Sıh
hiye, Nafıa, Dahiliye ve Ziraat vekâletleri mü
messillerinden mürekkep bir komisyonda tetkik 
ettirildikten sonra İcra Vekilleri Heyetinin ka
ran ve Reisicumhurun tasdiki ile tatbik olu-

DAHlLİYE ENCÜMENİNİN TAfDlLİ 

13 mart 1329 tarihli idarei umumiyei vilâyat 
kanununun 86 inci ve 133 üncü maddelerile 111 
üncü maddesinin 1 üncü fıkrasının ikinci babını 
tadil eden 27 - II - 1930 tarih ve 1561 sayılı ka
nunun birinci maddesinin tadiline ve ikinci 

maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 27 - II - 1930 tarih ve 1561 sa
yılı kanunun birinci maddesi aşağıdaki gibi de
ğiştirilmiştir : 

Meclisi umumilerce kabul edilen vilâyet büt
çeleri valiler tarafından Dahiliye vekâletine ir
sal olunur. Bu bütçeler Maarif, Sıhhiye, Nafıa 
ve Ziraat vekâletleri mümessillerinden mürek
kep ve Dahiliye vekâleti mümessili olan mahallî 
idareler umum müdürlüğünün reisliği altrnda 
bir komisyonda tetkik ettirildikten sonra icra 
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nur.) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1 - X - 1933 
Bş. V. 
İsmet 

Ad. V. . M. M. V. Da. V. 
Ş-. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. V. Mf. V. V. Na. V. 
Ş. Kaya Hilmi Dr, Refik Hilmi 
Ik. V. S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

M. Celâl Drt Refik Ali Rana Muhlis 

Vekilleri Heyetinin kararı 
tasdiki ile tatbik olunur. 

ve Eeiaieiimhurun 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun ikinci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

« tşbu komisyonların bütçelerin vekâlete 
viirudü tarihinden itibaren her gün toplanması 
mecburidir ». 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdin 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

« * • * 





Sıra No 10 
Darende kazasının Malatya vilâyetine bağlanması hakkında 

1/753 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 2hIX-f933 

Sararlar müdürlüğü 
Sayı öl2605 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Sivas vilâyetine bağlı Darende kazasının bu vilâyetten ayrılarak Malatya vilâyetine bağ
lanması hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20-VII-Q33 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Darende kazası Sivas vilâyetine 35 saat mesafede kâin olduğu cihetle halkın ticarî ve ik
tisadi işlerinin tedariki Sıvastan ziyade Malatya vilâyetile olduğundan ve vilâyet merkezile 
görülmesi zarurî olan işlerin de Sıvasa gelmek için gayrıınuntazam ve kış mevsimlerinde 
geçit vermeyen yollardan gitmeğe mecbur kalarak son derece zahmet çekmekte ve fazla vakit 
zayi etmekte oldukları, halbuki bu kaza halkının esasen iktisadi ve ticarî bütün ihtiyaçlarını 
yollarının kolaylığı ve mesafesinin 18 saatten ibaret bulunan Malatya vilâyetinden temin et
mekte ve yakın mesafeden geçen Fevzipaşa - Malatya şimendifer hattının Malatya vilâyetine 
alâka ve münasebatmı mezkûr kazanın bir kat daha arttırmakta olduğundan Darende kazası

nın Malatya vilâyetine bağlanması halkın ticari ve iktisadî ihtiyaçlarının temini noktalarından 
muvafık olduğuna dair Sivas vilâyeti umumî meclis ve idare heyeti tarafından ittihaz olunan 
kararlar vilâyet idaresi kanununun ikinci maddesi ahkâmına uygun görülerek merbut kanun 
lâyihası tanzim olunmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Da. Encümeni 23 - XI - 1933 
Karar No. 6 

Esas No. 1/753 
Yüksek Reisliğe 

Sivas vilâyetine bağlı Darende kazasının bu vilâyetten ayrılacak Malaiya vilâyetine bağlanması 
hakkında Dahiliye vekilliğince lıazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20 - VII - 1933 te Yüksek 
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leclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesile birlikte sunulduğunu bildiren Baş
vekâletin 21 eylül 1933 tarih ve 6/2605/2 numaralı tezkeresi encümenimize havale buyııruhnus ol-
naıkla Dalıliye vekili Beyin de bulunduğu 16 - XI - 1933 tarihindeki toplantımızda okundu ve me-
jele konuşuldu. 

Darende kazasının bağlı bulunduğu Sivas vilâyeti umumî meclisi ve idare heyetinin kararlarına 
.st maden Dahiliye vekâletinin merbut tezkeresinde serdolunan sebepler encümcnimizee de tamamen ka-
jule şayan görülmüş olduğundan Darende kazasının Sivas vilâyetinden ayrılarak Malatya vilâyetine 
sağlanması muvafık bulunduğuna karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Kâ. Dahiliye E. 
Tekirdağ 
Cemü 

Aza 
Corum 

/. Kemal 

Reisi 

Aza 
Rize 
Esat 

Reis V. M. M. 
Mezun Çanakkale 

Şükrü 

Aza Aza 
Malatya Ordu. 

Vasıf İsmail 

Aza 
Antalya 

R asili 

Aza 
Afyon 

İzzet Ulvi 

Aza 
Adana 

Ali Münif 

Aza 
Trabzon 

E atin 

Aza 
Kütahya 
M emel 

Aza 
Samsun 
Zülıtü 

Aza 
Bursa 

Emin Fikri 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Stvas vilâyetine bağlı Darende kazasının bu vilâyetten ayrılarak Malatya vilâyetine baylanması hak
kında kanun 

MADDE 1 — Sivas vilâyetine bağlı Darende kazası bu vilâyetten ayrılarak Malatya vilâyetine 
bağlanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 tarihinden itibaren muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
25 - VII -1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Dr. Refik 

Mf. V. Na, V. lk. V. V. S. 1. M. V. (!. İ. V. Zr. V. 
Hilmi Muhlis Dr. Refik Ali ilana Muhlis 
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Tahlisiye umum müdürlüğü memurlarının tekaütlüklerine 
dair I 742 numarlı kanun lâyihası ve bütçe encümeni 

mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 31 - V-l 033 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 61 1737 

Teadül kanununa göre Tahlisiye umum müdürlüğü memurlarının tekaütlükleri hakkında İktisat 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30-V-1933 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Teadül kanununa dahil bulunan Tahlisiye umum müdürlüğü memurlarına ait tekaüt 
kanunu esbabı mucibe lâyihası 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 6-8 inci maddesinde, hususî ve mülhak 
bütçelerden maaş alan memurlar için ayrıca bir tekaüt kanunu,yapılıncıya kadar haklarında 
eski hükümlerin tatbik olunacağı tasrih kılınmış ve mülhak bütçe ile idare edilen devairin 
kısmı azamı 1683 numaralı kanunun dairei şümulüne ithal edilmişlerdir. 

Ötedenberi 11 ağustos 325 tarihli mülkiye tekaüt kanunu ahkâmına tâbi bulunan Tahlisiye 
idaresinin maaşlı memurlarından tekaüt aidatı kesildiği gibi tekaüt maaşları da tahlisiye büt
çesinden tahsis ve tesviye edilmektedir. 1683 numaralı kanunun neşrine kadar umumî bütçeye 
dahil memurlar gibi ahkâmı umutniyeye tâbi bulunan mevzubalıs memurların eski tekaüt 
kanunu ahkâmına tevfikan tekaütlüklerinin icrası mağduriyetlerini mucip olacağı ve esasen 
mülhak bütçe ile idare edilipte evelce tekaüt aidatı terketmiş olan Evkaf, Hudut ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğü, Mühendis mektebi, Darülfünun vesaire gibi devairin kâffesi 1683 
numaralı kanunun dairei şümulüne ithal edildikleri cihetle Tahlisiye idaresinin teadül kanununa 
dahil bulunan 12 memurun salifülârz 1683 numaralı tekaüt kanunu ahkâmı umumiyesine 
tâbi tutulmaları hakkında tanzim kılınan 3 maddelik kanun lâyihası leffen takdim kılınmıştır. 
Muktazasınrn teminine müsaade buyurulması maruzdur efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B.M.M. 

Bütçe encümeni 22-XI-1933 
M. No. 8 

Esas No. 1/742 
Yüksek Reisliğe 

Tahlisiye tımınm ınüdürliiğü anemıır] arının tekaütlüklerine <\n\v olup Başvekaletin 31 -V HU>:> 
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tarih ve 6/1737 numaralı teakeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası encümenimize ha
vale buyurulmakla İktisat vekâleti hava ve deniz işleri müsteşarı Sadullah Bey hazır olduğu hakle 
tetkik ve müzakere olundu. 

Evkaf ve Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü gibi muvazenei umumiye ile alâkası olma
yan ve mülhak bütçelerle idare edilen daire memurlarının tekaütlüklerinde ötedenberi 11 ağustos 
1325 tarihli mülkiye tekaüt kanununun hükümleri (tatbik edile gelmekte iken muvazenei umumiyo-
den maaş alan memurlar için tanzim ve neşrolunan 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 'bahşettiği hak ve menfaatlerin bu kanunun 67 inci ımaddesile bu idarelere mensup memur
lara dn bahşedilmiş olması hasebile bu hakkın ayni vaziyette bulunan ve 1804 numaralı kanunda 
derece ve maaşları gösterilip adetleri 12 den ibaret olan Tahlisiye idaresinin maaşlı mamurlarına 
dahi verilmesi muvafık mütalea olunarak lâyihanın esas itibarile 'kabulü encümenim ize e kararlaş
tırılmış ve unvanile 1 inci maddesinde şekle ait cüzî değişiklik yapılmıştır. Umumî heyetin tasvi
bine arzolunmaık üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

frazi An tep 
M. Nuri 
Sivas 
Rasim 

M. M. 
İsparta 

Mükerrem 

istanbul 
Sadettin 

Sivas 
M. Remzi 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

izmir 
Kâzım 

Yozgat 
S. Sırrı 

Bursa 
Dr. Galip 

Kayseri 
A. Hilmi 

El aziz 
77. Tahsin 

Kırklareli 
M. Nahit 

Erzurum 
Aziz 

Manisa 
M. Turgut 

HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

TalıHaiye umum müdürlüğü memurlarına 
ait tekaüt kanunu 

MADDE 1 — Teadül kanununun Tahlisiye 
idaresi memurlarına tatbikma dair olan 1804 
numaralı kanuna merbut cetvelde yazılı Tah
lisiye umum müdürlüğünün maaşlı memurları; 
1683 numaralı asken ve mülkî tekaüt kanunu 
ahkâmı umumiyesine tâbi olup bunlara tahsis 
olunacak tekaüt ve eytam maaşları Tahlisiye 
bütçesinden tesviye olunur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İktisat vekili memurdur. 

30 - V - 1933 
Ad. V. M. M. V. Da. V. 

Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kana 
Bş. V. 
ismet 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
(filini 

(i. I. V. 
Ali Bana 

Mal. V. 
M. Ahdinindik 

İk. V. 
M. Celâl 

Mf. V. 
Dr. Reşit Galip 

S. I. M. V. 
Dr. Refik 

Zr. V. 
Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLİ 

1688 numaralı asken ve mülki tekaüt kanununun 
Tahlisiye umum müdürlüğü memurlarına dahi 

teşmili hakkında kanım lâyihası 

MADDE 1 — 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun hükümleri Tahlisiye umum 
müdürlüğünün 1804 numaralı kanuna merbut 
cetvelde adet ve dereceleri yazılı maaşlı memur
ları hakkında dahi tatbik olunur. Bu suretle tah
sis olunan maaşlar bu idare bütçesinden ödenir. 

MADDE 2 — Bu 
muteberdir. 

kanun nesri tarihinden 

MADDDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İktisat vekili memurdur. 

mmrn» 
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Fahrî konsolosların aidatı hakkında 1/633 numaralı kanun 

lâyihası ve bütçe encümeni mazbatası 

24-IV-1933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Fahrî konsolosların aidatı ve fahrî konsoloslarla menfaatlerimizin korunması kendilerine 

verilen Hükümetlerin sefaret ve konsolosluklarınca yapılan masraflardan doğan geçen senelere 
ait zimmetlerin terkini hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
19-IV-933 toplanışında Yüksak Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
6 mart 1300 tarihli nizamname ile bunun suveri tatbikıyesine dair olan talimatnameye 

müsteniden tedvir edilmekte olan konsolosluk umurunun ihtiyacatı hazıraya uygun bir şekilde 
cereyanı için yeni bir konsolos!uk^kanun lâyihası ihzar olunarak yakında Büyük Millet Mec
lisinin tasvibine arzedilmek üzere bulunmuştur. Ancak bunun kanuniyet iktisap edinceye 
kadar geçen ve geçecek olan müddetler zarfında fahrî konsoloslar ile ledelhace menafiimizin 
himayesini deruhte eyleyen hükümet sefaret ve konsolosları ve Sovyet Rusyadaki konsolos
luklarımız hasılatının kanunî mevzuatımızla telifinde tesadüf edilmekte olan mahazirin izalesi 
icap eylemiştir. 

1 — Mevcut olan nizamname: konsolosluk teşkilâtımızı muvazzaf ve fahrî olmak üzere 
ikiye ayırmakta ve 57-61 inci maddeler ile de fahrî konsolosların muhtaç tebaanın iane ve 
iade masraflarile^ hükümetimize taallûk eden resmî muhaberatta ihtiyar olunanyposta masraf
larının ve aidatlarının hasılattan sarfına müsaade eylemiş ve fahrî konsoloslara kançılarya 
masarifine mukabil senevî 500 kuruşa kadar vukubulan hasılat kamilen ve 500 den 10 000 
kuruşa kadar da 500 kuruşun tamamı ve üst tarafının nısfı olan 47,5 ki ceman 52,5 lira 
aidat olarak terkedilmekte bulunmuştur. 

Fahrî konsoloslarımızdan ekserisi aidat almadıkları gibi Hükümetimize taallûk eden hususata 
ait sarfettikJeri muhabere masraflarını dahi tenzil eylemeksizin hasılatı aynen göndermekte 
ve kendilerine tevdi olunan konsolosluk umurunun tahmil eylediği bir çok masrafları yapmak
tan çekinmemekte ve kendilerinden azamî derecede istifade edilmekte olan bu konsoloslara 
kançılarya masraflarına mukabil vaktile senede verilmekte olan 52,5 altın lira aidatın 
bugünkü rayiç nisbetinde tezyidine ve bütçede mukabili bulunmamasından ve halen 
meri ve fakat malî mevzuatımızla telif olunamayan nizamnameye tevfikan bazı fahrî 
konsolosların hasılattan % de nisbetinde aldıkları aidattan 52 buçuk liradan fazla 
kısmı ile usulü dairesinde evrakı müsbite gönderilmemiş olmasından dolayı mahsubu 
icra edilemeyen arma, bayrak ve evrakı matbua gibi sarfiyattan mütevellit ve miktarı 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1/77 
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cüzi talep ve takibi ise nahoş bir tesir yapacağı cihetle caiz görülmeyen masraflardan mü
tevellit zimmetleri ile bazı yerlerde menafiimizin himayesini deruhde eylemiş olan Devlet 
sefaret ve konsolosluklannca gönderilen paralardan sarfolunup evrakı müsbitesi alınmamış ve alı
nanları da mevzuatımıza uygun bulunmamasından dolayı zimmete inkilâp eyleyen paraların 
terkini para ihracı memnuiyeti dolayisile hasılatı çıkaramadığımız ve paralarına cebri bir 
kurs vazeylemelerinden ve cibayet olunan hasılat ta bu kursun esas ittihaz edilmesinden ve 
paralarının düşkün olmasından dolayı varidat tahakkukatile tahsilatı arasında kıymet itibarile 
azîm farklar husule gelen mahallerdeki pasaport ve kançılarya varidatından tahassul eden ve 
ihraç memnuiyetinden dolayı hesabı umumiye ithal edilememekte bulunan paraların Hariciye 
ve Maliye vekâletlerince müştereken tanzim edilecek kurs üzerinden mahallerinde sarf ve sarfe-
dildiği kurs üzerinden irat kaydı suretile umumî hesaba ithalini teminen merbut kanun lâyihası 
ihzar kılınmıştır, 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 22-^1-1933 

M. No. 10 
Esas No. 1', 633 

Yüksek Reisliğe 

Fahrî konsolosların aidatı ve fahrî konsoloslarla menfaatlerimizin korunması kendilerine ve
rilen hükümetlerin sefaret ve konsolosluklannca yapılan masraflardan doğan geçen senelere 
ait zimmetlerin terkini hakkında olup Başvekâletin 24 nisan 1933 tarih ve 6/1177 numaralı 
tezkeresile Yüksek Meclise gönderilerek encümenimize havale buyuruları kanun lâyihası Maliye 
vekili Mustafa Abdülhalik Beyle Hariciye vekâleti müsteşar vekili Agâh Bey hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

1300 tarihli bir nizamname hükmüne tevfikan verilmekte olan aidatın zamanın iktisadî 
şart ve icaplarına nazaran pek cüzi olması hasebile bunun münasip bir miktara iblâğı, fahri 
konsoloslarla ledelhace menafiimizin himayesini deruhde eyleyen hükümetler sefaret ve kon
solosluklannca yapılmış olan sarfiyattan bir kısmı için evrakı müsbite verilemediği gibi veri
lenlerinin de mevzuatımıza uygun şekilde bulunmamasından naşi zimmete alınmış olanlarının 
evrakı müsbitelerinin yeniden ihzarı mümkün olmamakla beraber sariflerine müracaat etmek te 
muvafık görülemediğinden bunların ve hasılattan nisbeti nizamiye fevkinde alınan aidatın kayit-
leriniıı terkini; bazı devletlerce kendi paralarına cebrî bir kıymet konulmuş ve döviz ihracı 
da menedilmiş olması yüzünden bu memleketlerde hükümetimiz hesabına cibayet edilen hası
latın sureti sarfı hakkında tedbir ittihazı maksatlarile tanzim ve takdim edildiği anlaşılan bu 
lâyiha esas itibarile kabul edilmiş ve aşağıda yazılı bazı tadilât yapılmıştır. 

Elyevtn tatbik edilmekte olan şehbenderler nizamnamesinin 57 inci maddesinde, şehben-
derhaneler masraflarına mukabil olmak üzvre senevi beş liraya kadar olan hasılatın kamilen 
ve beş liradan yüz liraya kadar olan hasılatın beş lirasının tamamı ve üst tarafının dahi nısfı 
fahrî şehbenderlere aidat olarak terkolunacağı ve bundan fazlasının tamamen Hazineye ait 
olacağı gösterilmektedir. Bu hükme tevfikan fahrî konsoloslara azamî olarak verilmekte olan 
senevi elli iki buçuk lira aidatın teklif veçhile tezyidi ve ancak bin liradan yukarı olan hası
latın tamamen Hazineye ait olacağına dair birinci maddeye bir fıkra ilâvesi kararlaştırılmıştır. 

Lâyihanın ikinci maddesinde fahrî konsoloslara hasbellüzum menafiimizin himayesi 
tevdi olunan hükümetler sefaret ve konsolosluklannca tahsil olunan hasılattan yapılan 
masrafların ve fahrî konsoloslara verilecek aidatın Hariciye vekâletinin taallûk ettiği 
sene bütçesinin tasarrufatı umumiyesinden mahsup edileceği gösterilmiş ise de bu şekil 
malî mevzuatımıza uygun görülmediğinden bu masraflardan Hariciye vekâleti bütçesinde 



- 3 -
tertibi mahsusu bulunanlarının tertiplerinden ve tertibi mahsusu bulunmayan aidatm da her sene 
Hariciye vekâleti bütçesinde ( Fahrî konsoloslar aidatı) namile açılacak bir tertipten mahsubu 
muvafık görülerek madde bu daire de değiştirilmiş ve 1933 malî senesine ait aidatın mahsu
bunu temin için de lâyihaya muvakkat bir madde ilâvesi kararlaştırılmıştır. 

Fahrî konsoloslar ile menafiimizin himayesi tevdi olunan hükümetler sefaret ve konsolos-
luklarınca geçen senelerde yapılıp evrakı müsbitesi olmamasından dolayı mahsup edilemeyen 
sarfiyat ile fahrî konsoloslarca nisbeti nizamiye fevkinde alınmış olan aidatın terkinine dair 
olan üçüncü maddeye bir cetvel ilâvesi münasip görülmüş ve madde bazı tadilâtla kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde dahi izah edildiği üzere eski bir nizamname ve talimatna
meye tevfikan tedvir edilmekte olan konsolosluk umurunun ihtiyacatı haziraya uygun bir 
şekilde cereyanım temin için hazırlanarak Büyük Meclise takdim edildiği bildirilen konsolos
luk kanunu lâyihasının bir an evvel meclise gönderilmesi lüzumuna işaret ile hazırlanan lâyiha 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 

Elâziz 
H. Tahsin 

Kırklareli 
M. Nahit 

Reisvekili 
Konya 

K- Hüsnü 

Erzurum 
Aziz 

Manisa 
M. Turgut 

M. M. 
İsparta 

Mükerrem 

İstanbul 
Sadettin 

Sivas 
Rasim 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 

İzmir 
Kâzım 

Sivas 
M, Remzi 

Bursa 
Dr. Galip 

Kayseri 
A. Hilmi 

Yozgat 
S. Sırrı 



HÜKÛMETÎN TEKLÎPt 

Fahrî konsolosların aidatı hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Fahrî konsoloslara 400 liraya 
kadar olan hasılatlarının tamamı ve 400 liradan 
1 000 liraya kadar olan kısmınm % 25 i aidat 
olarak terkedilir. 

MADDE 2 — Fahrî konsoloslarla hasbellü-
zum menafiimizin himayesi tevdi olunan Hükü
met sefaret ve konsolosluklannca tahsil olunan 
varidattan muhtaç Türk tebaasının iane ve ia
desi ve sair kabulü zarurî masraflarile birinci 
maddede yazılı aidat Hariciye vekilliğinin mas
rafın tahakkuk ettiği sene bütçesi tasarrufa-
tından mahsup olunur. 

MADDE 3 — Fahrî konsoloslarla menafiimi
zin himayesi tevdi olunan Hükümet sefaret ve 
konsolosluklannca geçen senelerde sarfolunup 
evrakı müsbiteleri mevcut olmayan masraflar ve 
fahrî konsolosların aidat fazlalarından mütevel
lit zimmetleri terkin olunur. 

MADDE 4 — Para ihracı menedilmiş olan 
mahallerdeki konsolosluklar hasılatı Hariciye 
ve Maliye vekilliklerince t esbit olunacak kurs 
mucibince sarf ve mahsup olunur. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmü neşri tari
hinden başlar. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

19 - IV - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekai Ş. Kaya 

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

4 -
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

MADDE 1 — Fahrî konsoloslara dört yüz li
raya kadar olan hasılatlanmn tamamı ve dört 
yüz liradan bin liraya kadar olan kısmının yüz
de yirmi beşi aidat olaark terkedilir. Hasılat 
bin lirayı tecavüz ettiği halde fazlası tamamile 
Hazineye aittir. 

MADDE 2 — Fahrî konsoloslarla hasbellü-
zum menafiimizin himayesi tevdi olunan Hükü
met sefaret ve konsolosluklannca alman hasılat
tan muhtaç Türk tebaasının iane ve iadesi ve 
sair kabulü zarurî işler için yapılan masraflarla 
fahrî konsoloslar aidatı Hariciye vekâleti büt
çesindeki tertiplerinden mahsup olunur. 

MADDE 3 — Fahrî konsoloslar tarafından 
geçen senelerde yapılan masraflar ile nizamî nis-
bet dahilinde alınan aidata müteallik evrakı 
müsbitelerin gönderilmemesinden ve kezalik bu 
konsoloslann bazılarınca hasılattan alman aida
tın nizamî nisbet fevkinde bulunmasından dolayı 
bütçelerinden mahsup edilemeyerek Hükümetçe 
namlarına zimmet kaydedilmiş olan müfredatı 
merbut listede yazılı ceman 4 746 lira 94 kuru
şun kaydi terkin olunur. 

MADDE 4 —- Aynen kabul 

MADDE 5 —- Aynen kabul 

MUVAKKAT MADDE —1933 malî senesi Ha
riciye vekâleti bütçesinin 408 inci faslından 2 000 
lira tenzil edilerek 411 inci fasılda (fahrî kon-
solokluklar aidatı )namile yeniden açılan 5 inci 
maddeye fevkalâde tahsisat olarak naklolun-
muştur. 

MADDE 6 — Aynen kabul 
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•fta. V, 

Hilmi 
G. t V. 

Ali VMMI 

İk. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
M/ııllio 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Bütçe encümeninin tadiline bağlı 

Lira 
88 

203 
62 
59 
25 
59 

118 
1 412 

77 
110 
633 
529 
667 

86 
29 

218 
180 
484 
182 

11 
165 , 

3 7 ^ 
16 
5 9 ^ 
55 

110 
61 

4 746 

Üçüncü maddeye merbut 
K. 
54 
15 
31 
01 
93 
45 
10 
21 
20 
48 
75 
63 
74 
50 
39 
00 
89 
57 
84 
50 

. 4 2 
85 
40 

, 5 4 
00 
10 
44 
94 

Bergen 
Götenberg 
Şarlova 
Bordo 
Danziğ 
Bratisleva 
Glasko 
Zağrap 
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