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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Millî saraylardaki eşya hakkındaki mazbata okun
duktan sonra binbaşı Ali Şevket Bey hakkındaki Ar. 
zuhal encümeni mazbatasile Sivas ve Kayseri şehirle
rinde 1330 senesinden itibaren Hükümet tarafından 
imar maksadile idareten yıktırılmış olan binaların sa
hiplerine verilecek tazminat hakkındaki kanun lâyi
hası müzakere ve kabul edildi. 

Gümrük tarifesi kanununun beşinci maddesinin 14 
üncü fıkrasına zeyledilen kanuna bir madde tezyiline, 

Cenevrede imzalanan balina balığı avcılığının tan

zimi haıkkmdaki mukavelenamenin tasdikına, 
Ahaliye ait olup jandarma hizmetlerinde kullam 

lan hayvanlar ile nakil vasıtalarının tazminine müte 
dair kanun lâyihalarının dahi birinci müzakereleri ya
pıldıktan sonra cumartesi günü toplanılmak üzere in: 

kada nihayet verildi. 

Reis Vekili 
Hasan 

Kâtip 
Konya 
Ucfik 

Kâtip 
Rize 
Ali 

2 _ HAVALE EDİLEN EVRAK 

Tezkereler 
1 — Salihoğlu Dursunun ölüm cezasına çarpılması 

hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 

Takrirler 
2 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, vekil

lerin ayni sıfatla Arzuhal encümeni kararlarına iti
raza salâhiyetleri olup olmadığının tefsiri hakkında 
takriri (Teşkilâtı esasiye encümenine) 

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

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER : Ziya Gevher B. (Çanakkale), Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Azayi kiramdan bazı zevatın mezuniyet
leri hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi 

Umumî Heyete 
Riyaset Divanının 19 - XII -1933 tarihi içti-

maında aşağıda isimleri yazılı azayi kiramın me
zuniyetleri kararlaştırılmıştır. Umumî Heyete 
arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
A. Kâzrm 

Adana mebusu Hilmi B. İki ay, hastalığına 
binaen. 

Antalya mebusu Nazif i Şerif B. Bir ay, maze
retine binaen. 

Balıkesir mebusu İbrahim B. Bir ay, mazere
tine binaen. 

Bolu mebusu Cevat Abbas B. İki ay, hasta
lığına binaen. 

Diyarbekir mebusu Kâzım Paşa Bir ay, has
talığına binaen. 

İzmir mebusu Halil B. Bir ay, mazeretine bi

naen. 
Kastamonu mebusu Dr. Suat B. Üç hafta, 

hastalığına binaen. 
Kütahya mebusu Recep B. İki ay, mazeretine 

binaen. 
Maraş mebusu Abdülkadir B. Bir ay, maze

retine binaen. 
Muş mebusu Nakyettin B. İki ay, hastalığı

na binaen." 
Bilecik mebusu Salih B. Bir ay, hastalığına 

binaen. 
REİS — Efendim, bu zevatin mezuniyetlerini 

ayrı ayrı reyi âlinize arzedeceğim. 
Adana mebusu Hilmi B. İki ay, hastalığına 

binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Antalya mebusu Nazifi Şerif B. Bir ay, ma

zeretine binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
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Balıkesir mebusu İbrahim B. Bir ay, mazere

tine binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bolu mebusu Gevat Abbas B. İki ay, hasta

lığına binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Diyarbekir mebusu Kâzım Paşa Bir ay, has

talığına binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
İzmir mebusu Halil B. Bir ay, mazeretine bi

naen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kastamonu mebusu Dr. Suat B. Üç hafta, 

hastalığına binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kütahya mebusu Recep B. İki ay, mazereti

ne binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Maraş mebusu Abdülkadir B. Bir ay, maze

retine binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Muş mebusu Nakyettin B. tki ay, hastalığına 

binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bilecik mebusu Salih B. Bir ay, hastalığına 

binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
2 — İskân kanunu lâyihasını tetkik için teşek

kül eden Muhtelit encümene, Ziraat encümenin-
den de üç aza ayrılmasına dair mezkûr encümen 
riyaseti tezkeresi 

Yüksek Reisliğe 
İskân kanununun ziraatle ehemmiyetli alâ

kasından dolayı, teşekkül eden Muhtelit encü
mene Ziraat encümeninden de üç azanın ayrıl
masının Heyeti Umumiyeye arzına müsaade bu-
yurulmasmı rica ederim. 

Ziraat En. Reisi 
M. Rahmi 

REİS — Efendim, Ziraat encümeni de alâka
dar olmak istiyor. Üç aza intihabını teklif edi
yor. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
53 500 liralık münakale yapılması hakkında 
1/817, Başvekâlet ve Düyunu umumiye 1933 se
nesi bütçelerinde 2 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/819, Diyanet işleri riyaseti 
1933 senesi bütçesinde 500 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/820 ve Dahiliye vekâleti 1933 
senesi bütçesinde 30 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/823 numaralı kanun lâyiha-
larile İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1933 senesi bütçesine 700 liralık tahsisat konul
masına dair 2/90, Büyük Millet Meclisi ve Ri
yaseti Cumhur 1933 senesi bütçelerinde 2 709 li
ralık münakale yapılması hakkında 2/91, Büyük 
Millet Meclisi 1933 senesi bütçesine 8 000 lira
lık tahsisat konulmasına dair 2/92 ve Büyük Mil
let Meclisi 1933 senesi bütçesine 4 200 liralık tah
sisat konulmasına dair 2/93 numaralı kanun tek
lifleri ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

REİS — Efendim, işbu münakale kanunu 
bu gün tevzi edilmiştir. â 

REFİK B. (Konya) — Müzakere olunabilir. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MÜKERREM 

B. (İsparta) — Reis Bey! müstaceldir. 

fi] 43 numaralı matbua zaptın sonundadır, 

REİS — Bu gün müzakeresini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına dair 

kanun 

MADDE 1 — 1933 malı senesi muvazenei 
umumiyesine dahil daire bütçelerinin (1) numa
ralı cetvelde yazılı fasıllarından 104 209 lira ten
zil edilmiştir. 

[1] NUMARALI CETVEL 

F. 
25 

F. 
114 

Riyaseti Cumhur 

Memurlar maaşı 

Diyanet işleri reisliği 

Kuranıkerim ve ahadisi şerife 
tercüme ve tefsir ücretlerile bun
ların ve hutbelerin ve dinî eser

lerin tabı ve neşir masrafı 

Lira 
2 709 

Lira 

500 
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F. 
196 

F. 
286 

F. 
477 
F. 

478 
F. 

484 
F. 

486 

F. 
498 

I : 17 
Düyunu umumiye 

664, 1013, 1177, 1244, 1550 numa
ralı kanunlar mucibince çıkarı
lan bonolar ve bu mahiyetteki 

borçlar 
Dahiliye vekâleti 

memurlar maaşı 
Adliye vekâleti 

Mefruşat 

Tenvir, teshin 

Bedeli icar, melbusat 

Resmî telefon masrafı, masarifi 
tesisiye, mükâleme bedeli 

2 3 - 1 2 - 1 9 3 3 C 

Lira 

17 500 

Lira 
30 000 

Lira 
14 000 
Lira 
2 000 
Lira 

33 100 
Lira 

1 300 
Lira 

Süvari mübaşirlerine maktuan 
ayda 4 lira 45 kuruş hesabile ve

rilecek yem bedeli 3 100 
REİS — Birinci maddeyi merbutu cetvelle 

beraber kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ten
zil olunan mebaliğden 50 209 lirası (2) numara
lı cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş vo 
500 lirası Diyanet isleri reisliği bütçesinin 117 
nci eski seneler düyunu faslında (1928 senesi dü
yunu karşılığı) adı altında yeniden açılan üçün
cü maddeye ve 53 500 lirası da Adliye vekâleti 
bütçesinde (Yanan İstanbul mahkenıelerile icra 
dairelerinin yeniden kurulması için icap eden 
bilûmum masraflar karşılığı) adı altında yeni
den açılan 503 üncü fasla fevkalâde tahsisat 
olarak konmuştur. 

[2] NUMARALI CETVEL 
Büyük Millet Meclisi 

F. Lira 
1 Aza tahsisatı ve muvakkat taz

minat 7 000 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 
3 Memurlar maaşı 929 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 
5 Muvakkat tazminat 96 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 
8 Müteferrika ve riyasetin tensibi

ne göre sarfedilecek gayrimel-
huza 8 000 

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

F. ' Lira 
11 Melbusat 700 

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

Riyaseti Cumhur 
F. Lira 
27 Muvakkat tazminat 984 

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

Başvekâlet 
F. ' Lira 
58 İşletme 2 500 

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

Dahiliye vekâleti 
F. Lira 

314 Açık maaşı 30 000 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
( İkinci madde tekrar okundu) 

REİS — İkinci maddeyi cetvelle birlikte ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya, 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reye arzediyorum. 

2 — Büyük Millet Meclisinin 1933 senesi ağus
tos ve eylül aylan hesaplan hakkında 5/51 nu
maralı Meclis hesaplarının tetkiki encümeni maz
batası [1] 

REİS — Mazbata okunacaktır. 
T. B. M. M. 

M. II. T. Encümeni 
Karar No. 2 18-XIJ-1f)33 
Esas No. 5/54 

Yüksek Reisliğe 
170 953 01 1 ajustos 1933 iptidasında ban

kada mevcut para 
380 423 55 Ağustos ve eylül aylarında alı

nan paralar 
551 376 56 Yekûn 
550 193 47 Ağustos ve eylül aylarında sar-

folunan paralar 
1 183 09 Eylül sonunda bankada mevcut 

para 
/ / / 39 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

- n-
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Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin ağus- I 

tos ve eylül ayları içinde alıp verdiği paralar 
ile birinci teşrin ayına devreylediği paraların 
miktarı yukarıda gösterilmiştir. Bu paralara ait 
evrakı müsbite ve Ziraat bankasından gelen he
sap puslası Muhasebenin defterile karşılaştırı
larak birbirine uygun görüldüğünden keyfiyet 
Heyeti Umumiyeye arzolunur. 
M. H. T. En. Rs. M. M. Murakıp 

Van Ankara Denizli 
Hakkı Rifat M. Müfit 

Kâtip Aza Aza 
Balıkesir Çankırı 
M. Cavit Ziya 

3 — Derlet demiryolları ve limanları umum 
müdürlüğünün 1929 senesi son hesabına dair ya
pılan mutabakat beyannamesi hakkında 3/345 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Derlet demiryolları ve limanları umumî idare
sinin 1929 yılı son hesabına dair 1/431 numa
ralı kanun lâuihası ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı efendim? 

SIRRI B. (Kocaeli) — Arkadaşlar, eğer Tür
kiye Cumhuriyetinin açık alınla cihanı mede
niyete karşı her sene muntazam bir bütçe ile, 
mütevazin bir bütçe ile çıkmak için sarfettiği 
mesainin haleldar olmadığını görmüş olsaydım, 
bu gün burada sizi - velevki bir dakika olsun -
tasdi etmekten çekinirdim. Fakat bu çok yük
sek düşünceyi rencide eder bazı meselelere te- I 
sadüf ettiğim için bilmecburiye huzurunuzda I 
bir kaç kelime söyleyeceğim. Devlet demiryol
ları idaresinin 929 senesine ait olan hesabatı 
tetkik edildiği zaman görülüyor ki o sene açı
ğını örtmek için Maliye vekâleti DemiryoUar 
idaresine 6 000 000 lira istikraz etmesi için 
kefalet ediyor. Bu 6 000 000 liranın 
beş milyon beş yüz küsur bin lirası, 
masraf olarak gösteriliyor ve bakiyesi olan 
446 113 lirası da istok mal mubayaası için tah
sis edildiği söyleniyor. Sene nihayetinde bu 5 
milyon 553 bin küsur liranın ödenmediğini gö
rünce banka kefilin hesabı carisinden bunu mah
sup ediyor ve sonra bir kararla, bir kanunla bu 
para Devlet hesabma geçiyor. 

Gerçi o dakikada bu beş buçuk milyonluk bir 
paraya mukabil hatta bir kuruş bile tesviye edil
memiş olması calibi nazar olmak lâzımgelirken 
o vakit bunlar düşünülmemiş olduğundan şimdi 
bunu mevzubahs etmek ve münakaşa etmek lü
zumsuzdur. 

Yalnız stok mal mubayaasına tahsis edilen 
446 113 liranın sarfından sonra dahi bu sarfiya
tın miktarı gözetilmeyerek bir misli daha tezyit 

fil 42 numaralı matbua zaptın somundadır. 

1-1033 C : 1 
I edildiği görülmüştür. Bunun sebebi, Devlet de

miryolları mesul zevatından sorulmuş... Diyor
lar ki: Evet bu yapılmıştır, hesap harici para 

I verilmiştir, fakat biz bunu bir yanlışlık eseri 
olarak yaptık, bu parayı bütçenin filân faslına 
koymak lâzımgelirken bunu hataen filân faslına 
koyduk ve bu hatamızı anlayınca onu gelecek 

I sene bütçesinden mahsup etmek üzere faslmı 
değiştirdik. 

Tarifimde hiç hata etmiyorum. Şu ibare için
de birbirinden daha büyük iki hata vardır. Biri
si, faslın gayri yere para sarfetmiş olmak ve 
parayı sarf ederken hangi fasla geçirileceğini an
lamamak. Bunu o idarenin hangi şubesinden sor
mak lâzımdır; İdare âmirinden mi, yoksa Mu

hasibi mesulünden mi? Bu noktada hassatan Mali
ye vekili Beyefendinin nazarı dikkatlerini cel-
bederim. Çünkü muhasibi mesul, kendilerine 
merbuttur. 

Divanı muhasebat diyor ki, bu veçhile tasrih 
caiz olsa bile yine bunu bütçenin kadrosu dahi
linde yapmak lâzzmgelirdi. Fasıl hususunda tas-
hihat yapılmış olmakla beraber miktarı sarfi
yatı geçirilmek suretile dahi ikinci defa bütçe 
mefhumunu - ne diyeyim, hafif bir tabir kullana
yım - rencide etmiştir. 

Buna karşı bu fevkalâde calibi dikkat olan 
hataya karşı Divanı muhasebat encümeni diyor-
ki, Divanı muhasebatın bu husustaki mütaleası 
varit olmakla beraber, Nafıa vekâletine devre
dilmiş olmasma nazaran bu vaziyetin tekerrürü 
varit görülmemiştir. Yani adetâ teselli noktası 
arıyoruz. Gerçi bunlar yapılmıştır, badema ya
pılmayacağım ne ile temin edebiliriz zemininde 
mukadder suale karşı; efendim, mademki bu 
idare Nafıa vekâletine devredilmiştir, elbette 
vekâletin emri ve nezareti altında icrayı umur 
ettikten sonra tabiî hata olamayacaktır demek 
istiyorlar ki elbette bu kadar sarih ve itimatla 
meseleyi görmek doğru değildir. 

Ayni sene zarfmda idare, kredi ile inşaat 
yaptırıyor; tahsisatını 813 bin küsur lira geçiri
yor, fazla sarfiyat yapıyor. Bundan başka bir 
milyon küsur bin lira da yine tahsisat harici, 
mezuniyet hilâfmda para sarfediyor ve bunu 
muallâkta bırakıyor, hiç bir tarafa geçiremi
yor; çünkü bütçede yeri yoktur. 

Divanı muhasebat, vaziyet karşısında haki
katen isabet gösteriyor ve diyor ki: Böyle şey 
olmaz, yapılacak muamele mutlaka bütçenin ta
yin ve tahdit ettiği çizgiler dahilinde olabilir. 
Buna rağmen yine encümen, bu meselenin de 
Nafıa vekâletine devredilmiş olması itibarile 
bundan sonra tekerrür etmeyeceği ümidinde bu
lunuyor. 

Eğer meselenin böyle yalnız vekâlet idare
sine ve nezaretine devredilmiş olması, atiyen, 
hiç bu hataların tekerrür etmemesine delil 
teşkil edecekse bari bu hatalan işleyenler hak-
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kında mucibi intibah şu tedbir ittihaz edilmiş
tir, demiş olsaydı kabul edecektim. Fakat bu 
hataları yapmış olan zevatin hiç te itaba maz-
har olmamaları, gösteriyor ki, atiyen de böy
le bir hata yapılırsa yine böyle müsamaha ile 
karşılaşacaktır. Onun için, mütecasirlerin hiç 
bir itap görmeyen fiillerinin başkaları tarafın
dan da yapılmayacağını zannetmek, zannedi
yorum ki, tevekkülden ibaret olur. Bütçenin 
ciddiyeti karşısında bu vaziyette yapılan mua
melenin tecviz edilmemesi iktiza eder. 

Sözümün başlangıcında arzetmiştim ki, biz 
yalnız bütçemizin mütevazin olm asile iftihar 
ederiz ve yalnız bütçemizin mütevazin olma-
sile bu Hükümetin muntazam, normal, asrı bir 
Hükümet olduğu görülüyor. Bu kadar büyül: 
bir mevzu üzerinde devairi aidesinin bu lâüba-
liyane yaptığı muameleyi tecviz etmemek icap 
eder. Meselenin Nafıa vekâletine devredilmiş 
olması itibarile atiyen hata yapılmayacağı te
min ediliyor. Yeni vekilin şahsiyeti, bana da 
emniyet vermektedir. Fakat bunu temin için her 
halde bir müeyyide konulmasını isterim. Bu ma
ruzatıma karşı, gerek Maliye ve gerek Nafıa ve
kili Beyefendilerin izahatini dinlersem hakika
ten müteşekkir ve minnettar olacağım. 

SÜLEYMAN SIEEI B. (Yozgat) — Bu muta
bakat beyannamesine bağlı cetvelin birisi 1929 
senesi varidatı, ikincisi de o senenin masrafı
nı gösteriyor. Usulü muhasebei umumiye kanu
nunun 106 ncı maddesinin ( D ) fıkrası 
varidat cetvelinde şunların bulunmasını emre
der: Birinci muhammenat sütunu, ikincisi ta-
hakkukat sütunu, üçüncüsü, senei sabıka baki
yesi. Dördüncüsü de, senesi içinde sarfolunan 
tahsisat, beşincisi senei atiyeye müdevver baki
ye diye yazar. Halbuki bu mutabakat varidat 
cetvelinde iki sütun vardır.. Birisi muhammenat, 
diğeri tahsilat. Binaenaleyh bu noktadan cetvel 
noksandır. Beş kalem olması lâzımgelirken iki 
kalem üzerine yapılmıştır. 

Sonra, (A) cetvelinde kanunun 107 nci mad
desinde; 1 - Bütçe ile verilen tahsisat, 2 - Se
nesi zarfında ilâve olunan muhassasat, 3 - Se
nesi içinde tahakkuk eden masarif, 4 - Senesi 
içinde tediye edilen ve emanete alman masarif, 
5 - S'snoi majjye nihayetinde tediye olunamayıp-
ta kalan düyun, 6 - İstimal olunamayıp kalan 
tahsisat. Bu cetvelde 6 sütun olması lâzımge
lirken niçin ihtisar edilmiştir?.,. Encümenden 
soruyorum. 

RASİH B. (Antalya) — Divanı muhasebat 
encümeni reisi Bey izahat versin. 

KİTAPÇI HÜSNÜ E. (İzmir) — Efendim, 
encümen reisi ve mazbata muharriri Beyler ha
zır değillerdir. 

EİFAT B. (Zonguldak) — Karşıda oturuyor
lar (Handeler). 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Müsaade 

buyurursanız söylerim. Bendeniz yalnız Divanı 
muhasebat encümeninde bu meselenin müzake

resi esnasında bulunmuş bir arkadaşınız sıfati-
le söylemek arzu ettim. Ümit ederim ki Heyeti 
Celile kabul edecektir, encümende cereyan eden 
müzakerenin hulâsamı Ludur: Bir defa 6 milyon 
liradan bahsettiler. Bu 6 milyon lira hesaba ge
çirilmiş, geçirilmemiş meselesi Meclisin bilâhare 
kabul ettiği bütçe kanunlarile halledilmiştir. Bi
naenaleyh izni lâhikle o mesele Heyeti Umumi-
yenin tasvibine iktiran etmiştir. Binaenaleyh 
biz bu noktada İsrar etmeği zait bulduk. Çünkü 
ondan sonra müteakip bütçelerde o mesele halle
dilmiştir. 

Stok mal fazla alınmış. Evet, bunu da lâyik 
bilinirdik. Sırrı Beyefendinin göstermiş olduğu 
hassasiyet, encümence izhar edildi. Aldığımız 
malûmatla şu neticeye desteres olduk: Demir
yolları idaresi inşaat ve işletme işleri beraber 
olduğu sırada, neticeyi, bundan evvelki bütçe 
hesaplarını görmüştük. Biraz karışıklıklar ol
muş. Çünkü vasi bir idare teşekkül etmiş, bil
hassa şirkette ı müdevver bir hesaplan varmış. 
Stok mal alındığı vakit hemen hesaba geçmez-
mis, sebebi de bu yapılmış masraf ve yapılacak 
malların kiymetleri tesbit edilebilmek için nak
liyeleri, ambardaki kira bedelleri ve diğer mas
raflar stok bedeline zammedilir ve o malın 
kıymeti tahakkuk edermiş. O mal her ne vakit 
sarfedilirse inşaat kısmına mı sarfedildi, yok
sa yeni bir hat mi yapılıyor... Onun bedeli ne 
kadar tuttuysa tahsisattan sarfedilmiş gibi gös-
terilirmiş. Bu itibarla stok mal kiymeti sene 
sonuna doğru belli olabilirmiş. Bunun neticesi 
olarak ta hesaplardaki, karışıklıklara zaruret 
oluyormuş. Zaten Meclisi Âli bu vaziyetleri eyi-
09 tetkik ettiği içindir ki 931 senesinde bir ka
nun çıkardı, inşaatı ayrı yaptı, işletmeyi ayrı 
yaptı. Bu suretle artık bu gibi hatalara mey
dan bırakılmayacaktır. Bizim tetkik ettiğimiz 
bu hesaplarda, sarfedilecek ortada kalmış, ya
hut uygunsuz bir hesap görülmemiştir. Efen
dim. mademki vaziyet bu kadar sarih ve bu ka
dar zarurî bir takım işlerin iktizasından ileri 
gelmiştir ve bunun devamına imkân olmadığı 
da arkadaşımız Sırrı Beyefendinin ifadelerinden 
de taayyün etmiştir; binaenaleyh başka kasdî 
bir yolsuzluk görülmemiş olduğu için, bu şekil
de karar verilmiştir. Vaziyet bundan ibarettir. 
Maahaza karar Heyeti Umumiyeye aittir. 

ALİ SAİP B. (Urfa) — Aziz arkadaşlarım, 
iki müstakil mebus şimdi söz söylediler. Birisi 
buyurdu k i : Encümende meseleyi tetkik ettik. 
Altı milyonun bütçede mahsubu yapıldığını gör
dük ve bunu muvafık bulduk. 

Diğer bir arkadaş ta, - bir zamanlar vekillik 
etmiş - bütçede altı milyon açık var, şu var, bu 
var diye encümene gidip hiç sormadan, tetki-
kat yapmadan Devletin, milletin şerefini alâ-

ı kadar eden sözler söylemesi doğru mudur? 
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Arkadaşlar; bütçemiz hiç bir zaman açık ver

memiştir ve altı milyon açığımız yoktur. Mec
lisimiz de hiç bir zaman bütçe açığından korkan 
bir meclis değildir. Bütçemiz yokken, memle
ket tehlikeye düştüğü zaman, Büyük Reisimiz, 
malmızı veriniz dediği zaman on beş günde ma
lımızın % 40 m verdik. % 60 sı duruyor. Bu bir 
ihtiyattır. Bize lâzım olduen zaman bunu çıka
racağız. Binaenaleyh böyle memleketin şerefi
ni alâkadar edecek söz söyleyen arkadaşımız, her 
halde bu kürsüden düşünerek söz söylemelidir. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Çok değerli arkada
şım Ali Saip Bf. nin hassasiyetini hürmetle kar
şıladım. Fakat hata ettiklerini, zühul ettikleri
ni de söylemek mecburiyetindeyim. Kürsüde 
iki müstakil mebus söz söyledi dediler. Biz müs
takiller, bir cephe teşkil etmiş değiliz ki bir 
mevzu üzerinde ayni fikri yürütmüş olalım. 
Herkes kendi âleminde, kendi muhitinde iste
diği gibi düşünür, hakikî istiklâlin manası ne 
ise onu ifaya çalışır. Bu meselede ben böyle dü
şünürüm, benim gibi müstakil olan Hüsnü Bey 
başka türlü düşünebilir. Binaenaleyh, bizim bir
birimizi, muhalif söz söyleyişimizi burada izah 
etmek, ben zannederim ki vakit izaa etmek de
mektir. 

Şahsıma taallûk eden cihete gelince, diyorlar 
ki, biz çok fedakârlık yaptık... Yeri gelmiştir ki 
Büyük Reisin emrile % 40 malımızı terkettik... 
Açık bütçemiz olamaz. 

Büyük Reisin % 40 millet malmın terkedil-
mesi emrini dinlerken, zannederim ki Saip Bey; 
arkadaşlar arasında benim kadar yakınlık gös
teren pek az arkadaş vardır. O günlerin ehemmi
yetini takdir etmez değilim. Büyük Reisin % 
40 mı değil, % 100 ünü vereceksiniz, hatta aile 
efradınızdan üçünü feda edeceksiniz deseydi, 
biz gene iftiharla, o günlerde duyduğumuz has
sasiyetle, hissî fedakârlıkla değil mallarımızı, 
ailemizin beşte ikisinin canlarını feda ederdik 
ve ettik te. Binaenaleyh bu gün mevzubahs olan 
bir mesele münasebetile geçmiş senelerden bah
setmek, ben zannederim ki, davanın mahiyetini 
tebdil etmez. 

Diğer noktaya gelince: 300 şu kadar arka
daş karşısındayız, ben bütçemizde 6 milyon açık 
var dedim mi? ( Hayır sesleri ) Ben Türkiye 
Cumhuriyeti muntazam, mütevazin bütçesile if
tihar etmektedir, âlemi medeniyete yüzünün aki
le çıkmaktadır; dedim. 6 milyon açık var diyi-
şim, demiryollarına ait, Maliye vekâletinin kefil 
olduğu bir meseledendi. Yoksa Devlet bütçesi
nin heyeti umumiyesinde ne geçmişte, ne de 
şimdi açıktan bahsetmiş değilim. Binaenaleyh 
gene müsaade buyurulursa benim namıma de
ğil, kendi namlarına bu meseleyi burada adale
tin yüksekliği şerefine ben tashih etmiş olayım. 

REÎS — Başka söz isteyen yoktur efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Sualim 

cevapsız kaldığı için takrir vermeğe mecbur ol
dum. 

DİVANI MUHASEBAT En. REtSl FAİK 
B. ( Niğde ) — Süleyman Sırrı Beyefendi usu
lü muhasebe kanunu mucibince filân filân sü
tunlar da açılmak lâzımgelirdi, bu sütunlar yok
tur; diyorlar. Devlet demiryolları, kendi kanu
nuna ve Heyeti Vekilece usulü muhasebe kanu
nuna göre tanzim edilecek talimatnameye tâbi
dir. O talimatname de yapılmıştır ve hesabata 
buna göre bakılmaktadır (Alkışlar). 

NAFIA VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — Efen
dim, muhterem Sırrı Beyefendinin temas ettiği, 
Devlet demiryolları idaresinin 1929 senesi hesa
bı katisindeki iki noktadır. Birisi stok malzeme
si ki, tahsisattan fazla mal mubayaa edilmiş ve 
bu para bilâhare diğer bütçelerden mahsup edil
miştir. Diğer tenkit ettikleri nokta, varidat 
muhammenatından fazla inşaat yapılmış olma
sıdır. Bu da mutavassıt hasaplarda bırakılmış 
ve ertesi sene hesaplardan mahsup edilmiştir. 

Demin Encümen Reisi Beyefendinin buyur
dukları gibi orta yerde Devlet demiryolları için 
muhasebei umumiye kanunumuzda, kendilerine 
mahsus usulü muhasebeye ait bir talimatname 
yapılır denmesine riayeten ayrıca bir talimat
name yapılmıştır. Bu talimat icabmca encümen 
azasmm buyurduklar gibi stok malzeme mu
bayaası için yapılan masraflar, bütçeden mah
sup edilmektedir. Her daire mubayaasını yap
tıkça maliyeti kaç kuruş tutuyorsa, kaça alı
yorsa ona göre bütçeye koyuyorlar. İnşaat ve 
saire dolayısile o sene fazla stok almdığı te-
beyyün etmiştir, fakat bu alınan, inşaata ait 
malzemedir. Divanı muhasebat encümeninin de 
söylediği veçhile inşaat üzerine bakacak olan 
heyet teşekkül ettikten sonra bu gibi mahzur
lar bertaraf edilecektir, bu hal tekerrür etmeye
cektir. Yani demek istiyorum ki Divanı muha
sebatın fikri varit değildir. Stok mubayaasında 
da olsa bu usulü hesabiyeden ileri geliyorsa bu 
talimatın dahi değiştirilmesi, tahsisattan fazla 
mal mubayaasına cevaz vermeyecek bir şekle 
konulması icap eder. Bunu vekâlet taahhüt eder, 
nazarı dikkate alır. Atiyen buna meydan verme
yecektir. 

İnşaat hakkındaki tenkit dahi ayni mahiyet
tedir. Mutavassıt hesaplarda bırakılmıştır. Bu 
hesaplar demin arzettiğim gibi talimatlardaki 
hesaplardan başka yerde yoktur. Bunu dahi 
böylece elestikiyete müsaade etmeyecek surette 
tadilini vekâlet nazarı dikkate alıp yapacaktır. 

Her İM nokta dahi sırf usulü hesabiye nokta
sından kayde aittir. Yenilmiş, içilmiş, suiistimal 
veya bütçe açığı mevzubahs değildir. Sırf kayde 
aittir. İşaret edildiği veçhile atiyen tekerrür et
meyecek surette tadilini vekâlet nazan dikkate 
alır. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Reis Be

yefendi ! Vekil Beyefendinin izahatından anlaşıl
dığına göre muamele badema usulü muhasebe 
kanunu dairesinde cereyan edecektir. Binaen
aleyh takrirden vaz geçiyorum. 

NAFIA VEKtLl FUAT B. (Elâziz) — Usulü 
muhasebe kanunundan bahsetmedim; keyfiyetin 
usul ve talimat dairesinde halledileceğini söyle
dim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Talimat 
ile halli mesele imkânı yoktur. Usulü muhasebe 
kanununun tatbiki lâzımdır. 

NAFIA VEKÎLt FUAT B. (Elâziz) — Bah
settiğim talimat usulü muhasebe kanunundan 
aldığımız ilham ile yapılan talimattır. O talima
tın şu noksanlarını itmam edeceğiz dedim. 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden
le r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî idare
sinin 1929 malî senesi hesabı katî kanunu 
MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman

lan umumî idaresinin 1929 malî senesi masarifi 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
59 403 120 lira 7 kuruştur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene va
ridatı merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 62 128 073 lira 66 kuruştur. 

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

MADDE 3 — Tahsisatından sarfolunamayıp 
(A) işaretli cetvelin sütünü mahsusunda göste
rilen İ 046 879 lira 93 kuruş muhassasat baki
yesi iptal olunmuştur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reye arzediyorum. 

Efendim, münakale kanunu için rey verme
yen var mı? (Yok sesleri). Rey toplama muame
lesi bitmiştir. 

A — Türkiye CümJıuriy etile Çekoslovakya, 
Romanya, Sovyet Sosyalist Şûralar Cumhuri
yetleri İttihadı ve Yugoslavya Hükümetleri ara
sında tecavüzün tarifi hakkında imza edilen mu
kavelenamenin tasdikına dair 1/771 numaralı ka
nun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası fil 

[1] 35 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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I SIRRI B. (Kocaeli) — Beynelmilel mukave

lelerden olduğu halde bir kısım devletler ta-
I rafmdan imza edilmiş bulunması; bir kısım dev

letler tarafından imza edilmemiş olması nazan 
I dikkatimi celbettiği için bu mevzu üzerinde bir 
I kaç söz söyleyerek Hariciye vekilimizden bazı 
I izahat isteyeceğim. Eğer mütecavizin tarif ve 
i tefsirini tazammun eden bir mukavelenamenin 
I mefadı, hukuku düvel ahkâmmı da ayni zaman-
j da haleldar edecek mahiyette bulunmuş olsaydı 

ve eğer ekalliyetlerin hukukunu ihlâl edecek 
I mahiyette olsaydı ve eğer cihan sekene-
I sinden bir kısmının duymakta olduğu 
ıstıraptan dünyanın öbür tarafında mes-

I kûn olanlarm lâkayit kalacaklarını ihti
va etmiş olsaydı tabiî hiç bir şey söylemeğe 
lüzum kalmazdı. 

i Bu mukavelenameyi imza etmeyen devletlerin 
eğer bir noktai nazarlan varsa, haklı görmek 
imkânı bulunurdu. Fakat hukuku düvel ahkâmı 
rencide edilmiyor, ekalliyetlerin hukukuna te
cavüz edilmiyor. Istırabatı beşeriyeyi başka 
tarafta bulunan insanlar karşılayabilirler. Aca
ba mütecavizin tefsiri mukavelenamesi niçin zi-

I kudret devletler tarafından imza edilmemiştir. 
Mesele cayi nazardır. Ayni zamanda mukad-

I deratımızı tevhit ettiğimiz çok sevgili dostumuz 
i Yunan Hükümeti tarafından da bu mukavelena

menin imza edilmemiş bulunması ayrıca nazan 
I dikkatimi celbetti. Yalnız diyorum ki; eğer böy

le tevhidi mukadderat etmiş iki hükümetin birisi 
I tarafından iştirak edilmiş her hangi bir muka-
I velenameyi diğer tarafın da kabul etmiş mana-
I sini tazammun ettiği için mi Yunan Hükümeti bu 

mukavelenameye imza koymamış?... 
E »•er böyle ise hakikaten bahtiyar olacağım. 

Çünkü Türk ve Yunan vahdeti, benim için ade-
I ta ideal bir meseledir. Bu hususta Hariciye ve-
| kilimizin noiktai nazarını bilmek isterim. 
j Mütecavizin manasını tefsir eden bir muka

velenamenin bazı devletler tarafından kabul 
olunmayışma acaba ne mana verilir?... Görülü
yor ki; bu karar ile devletler iki zümreye ayrı
lıyor, birisi açık kalple ve açık almla bütün 
maksadını söylüyor ve mütecavizi tefsir ede
rek benim istikbalde buna muhalif bir hareke
tim olursa beni itham ediniz diyor. Diğer bir 
kısmı bıvrıa iştirak etmiyor ve bir takım kelime
lerin müphemiyeti içinde istedikleri zaman o ke
limeleri manalandırarak gayrimeşru hareketle
rine meşruiyet süsü vermek emelinde olduklarını 
gösteriyorlar. Binaenaleyh bu muahedeyi biz 

i imza ederken acaba im^a etmemiş olan devlet
lerin noktai nazarı nedir?... Bunu bilmiş olur-

ı sak tenevvür etmiş olacakız. Hariciye vekili 
I Beyefendiden bu hususta izahat vermelerini ri-
ı ca ederim. 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. TEFVİK RÜŞTÜ B. 
(İzmir) — Arkadaşlar, hepiniz çok iyi biliyor-

I sunuz ki, bir çok devletler aralarında mütema-
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diyen senelerdenberi birbirimize tecavüz etmeye- I 
ceğiz diye kâh iki taraflı ve kâh bütün umuma 
şamil olmak üzere beynelmilel muahedeler ak-
tettiler. 

Bu meyanda bu muahedelere en çok iştirak 
eden ve belki en çok aktedenlerden birisi Tür
kiye Cühmuriyetidir. Bu Devletlerin arzularile, 
rizalarile, insanlık his ve emellerile memnu yap
mak istedikleri bu tecavüz taahhütlerinde da
ima eksik kalan, boş kalan bir yer vardır. O 
da mütecaviz kimdir, tecavüz nedir?Bu nokta 
üzerinde Akvam Cemiyeti misakını imza eden 
Devletler de kendi toplantılarında bir çok defa
lar meşgul olmuşlardır. Senelerce bu nokta hu
kuk âlimlerini ve siyasî devlet adamlarını ve 
mütehassısların hepsini ayn ayrı meşgul etmiş
tir. G-erek tecavüzün mana ve tarifini tayin 
hususunda serdedilen görüş tehalüfünden, gerek 
Devletlerin içinde bulundukları şartların veya
hut mantıkların kendi menfaat ve icaplarından 
dolayı kendilerini tatmin edebilecek bir tarife 
ve umumu tatmin edebilecek bir tefehhüme varı
lamadığından dolayı adetâ, Cenevreyi muhtelif 
ziyaretlerimde kendi kulağımla işittiğim gibi, bu 
tarif olunmaz bir şeydir diyecek kadar meyus 
ve nevmit bir halde, bu içinden çıkılmaz bir me
seledir diye kabul edecek surette ümitbahş ola
mayan bir netice kabul olunmuş gibi bulunuyor
lardı. 

Fakat diğer taraftan da yine, gerek beynel
milel, Milletler Cemiyeti müessesesi ve gerek 
Devletler ayrı ayrı hâlâ hallolunmayan bu işin 
halli çaresini aramakta hiç şüphesiz ısrar edi
yorlardı. Son seneler zarfmda biliyorsunuz, 
Silâhları bırakmak ve azaltma konferansı ihza
ri devresinden çıkmış ve bütün dünya millet
lerinin iştirakile toplanmıştı. îşte o konferan
sın emniyet komitesinde emniyet bahisleri ko
nuşulurken 1932 senesinde büyük komşumuz ve 
dostumuz Sovyetlerin çok kıymetli Hariciye ve
kili Müsyü Litvinof, tecavüzün tarifini, müte
cavizin tarifinde aramak suretile bir yenilik gös
terdi ve derhal dostu, Türkiyeyi, Hariciye ve
kili vasıtasile haberdar etti. 

Hakikaten herkesin senelerden beri arayıp 
çare bulamadığı bu mesele üzerine meselenin | 
şeklini değiştirmek gibi güzel bir buluşile bir I 
yol açmasından, tecavüzün tarifi yerine müte
cavizin tarifini aramak gibi meselenin hallini 
kolaylaştıracak bir yol buluşile işin halline sa
vaştığından dolayı kendisini derhal tebrik et
tik ve konferansta ayni noktai nazan müdafaa 
etmekte anlaştık. Konferansta teklif olunduğu 
vakit, konferansın umumî komisyonunda mese
le müzakereye kondu ve bu komisyondan Em-
niyet komitesine havai edildi. Orada bu tarif j 
çok devreler geçirmiştir ve hatta zaman zaman j 
tarifi teklif edenleri müteessir ve hatta meyus ! 
edecek dereecde vakfeler geçirmiştir. ! 

| Tabiî anlaşılarak, uğraşılarak nihayet dos
tumuz Yunanistanm kıymetli murahhası M. Po-
litisin riyasetindeki bu komitede, mütecavizin 
tarifi müzakeresi ilerledi ve mütebellir bir şe
kil aldı. Bütün bu müzakere safhalarında ko
laylıkla tahmin edersiniz ki Türk murahhas
ları bu tarifin ilerlemesinde ellerinden gelen 
hizmeti göstermişlerdir. Hattâ tarifin kendile
rince müphem kaldığını zannettiğimiz bir nok
tasını da tarife bir madde teklif ederek ilâve et
mişlerdir. Bu ilâve Emniyet komitesinde ka
bul olunmuştur; o halde ki, gelecek günlerde 
ve gelecek günlerin tarihlerinde daima Sovyet
ler için bir şeref teşkil edecek olan bu müteca
vizin tarifi teklifi neticede bu hususta her sena
ya bihakkın lâyik olan dostum M. Litvinof'un 
esas tezi teminatile mahfuz olmak şartile Tür-
kiyenin ilâve ettiği madde ile ikmal olunarak 
emniyet komitesinden bu tarif çıkmıştır. Em
niyet komitesinde temsil edilen devletler mu
rahhasları bu tarifin etrafında muhtelif noktai 
nazarlar ileri sürdüler. Bu itibarla o devletlerin 
tarif etrafındaki noktai nazarları malûm oldu. 
Şurasını kayde mecburum ki; bu tarif ileri sürü
lür sürülmez ilk olarak teklif sahibi olan Sov
yet Rusya ve o tarife iltihak ve. bir şey ilâve 
eden Türkiye onu bütün kanaatile müdafaa et
tiği gibi ayni sıcaklıkla, ayni kuvvetle Fran
sa devleti murahhasları ve onun yanında tas
vibinize arzolunan bu vesikada imzalan bera
ber olan 4 temmuz 33 tarihinde kendilerile Lon-
drada bu tarifi imza ettiğimiz Romanya, Yugos
lavya murahhasları da bütün kuvvetlerile bu 
tarifi korudular ve bir neticeye varması için el
lerinden gelen gayreti gösterdiler. Hiç şüphe yok 
ki, böyle açık ve sarih olarak mütecavizi ta
rif edenler bu tecavüz filini istemedikleri ve 
tecavüz filini başkalarından görmek arzu etme
dikleri ve kendilerinin de yapmamayı kararlaş
tırdıkları sarihtir ve ayni zamanda hukuku dü
vele, bir çok devletlerin imza etmesile bu teca
vüzün tarifi, bir müsbet iş ve beynelmilel ha
yatta sulhun harbe zaferini temin edici bir mu
vaffakiyet olarak girmiştir. Fakat bu demek de
ğildir ki diğer devletler sulh ve harp mesele
sinde mutlaka muhalif düşünüyorlar. Hayır, on-

I 1ar da sulhun, kimseyi burada ayırmak mak-
I sadile söz söylemediğimiz ve bir delile malik ol

madığımız için diğer devletlerin hepsi sulhun 
takarrürile tecavüzün tarif olunmasını istiyor
lar. Ancak bir kısım devletler tecavüzün tari
fini bu kadar katî, nasıl diyeyim, bu kadar sa
rih olarak her tarafta kabul edilmesinde mah
zur görüyorlar, bu kadar şart olarak kabulünü 
doğru bulmuyorlar. 

I Böyle içtihat edenler var. Halbuki bu vesi-
I kayı imza edenler bilâkis ve tarifin tamamile doğ-
j ru, katî ve hiç bir şüpheye mahal vermeyecek 
! surette vazıh olmasmı sulh için bir tecavüzü men-
1 etmek için lüzumlu olduğu kanaatinde bulunu-
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yorlar. İşte biz de o kanaatte bulunanlann ön 
safında bulunuyoruz. 

Silâhlan bırakma konferansında emniyet ko
mitesi reisi arkadaşım M. Politisin gayreti ve 
himmeti Londrada bunun bir muahede şekline 
girmesine imkân hazırladı. 

Kendisile mesai teşrikinde bulunduk ve bu
nunla hem sulhe, hem memleketlerimize ve kar
şılıklı herkese hizmet ettiğimize kailiz. Dostu
muz ve komşumuz Yunan Devletinin bu beynel
milel ahde iştiraki hususuna gelince; hiç şüphe 
yok ki, biz daha müzakerelerin başında dostu
muzu her dakika geçen müzakere safhalarından 
haberdar ediyorduk ve böyle yapmak vazifemiz-
di ve yine hiç şüphe yok ki biz buna imza kor
ken bizim imza koymamızda dostlarımızın da 
muvafakati vardı. Zaten bu tarif kendi murah-
haslannın riyasetindeki bir heyette tebellür 
etmiştir. 

Silâhları bırakma konferansının intihabile 
emniyet komitesine riyaset ettiğini bildiğimiz 
M. Politis bu riyaseti dostlarımızın murahhası 
sıfatile ifa etmiş olmasa da nihayet kendileri-
nir> arzusu haricine çıkamazdı ve tabiî çıkmamış
tır da!.. Sulh için şerefli bir iş yapmıştır. Dost
larımız henüz bu vesikaya imza koymamıslarsa 
yine bildiğimize göre, dostumuzun bazı mantı-
kavî hassasiyetlere riayet hususundaki menfaat
lerimizden ileri gelmiştir. 

Bununla beraber hem dostumuzun bu husus
taki hislerini ifade etmiş oluyor ve hem de bu 
meselede Türkiyenin yalnız kendi namma imza 
koyduğunu ve Yunan dostlarımız tarafından 
böyle bir vekâleti haiz olmadığımızı ve böyle iş
lerde bu suretle bir vekâletin varit olmadığını 
da açıkça arzetmiş oluyorum. Bu maruzatımla 
meseleyi olduğu gibi nakil ve huzurunuzda ten
vir ettiğimi zannederim (Alkışlar). 

REİS — Efendim, Hükümet tezkeresile bu 
kanunun müstacelen müzakeresini istemiştir. 
Reye koyuyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul 
etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Çok insanî hislerle 
imza edilmiş bulunan bu mukavelenameden ha
riçte kalmış Devletlerin niyetleri hakkında söz 
söylemelerini takdir ettiğim Hariciye vekili 
muhteremimizin beyanatı cidden çok esaslı
dır. Muvaffakiyetlerini daima tebrik ve takdir 
ettiğim Hariciye vekilimizin bu meselede Cum
huriyetimize kazandırdıkları şerefi hakikaten 
kıymettar bulurum. Fakat yüzünü ender gördü
ğümüz bir vekil olduğu için burada çıkıp kendi
lerine söz söyletmek emelile bu suali sordum, 
kendilerile teşerrüf ettim. 

HARİCÎYE VEKİLİ TEVFlK RÜŞTÜ 
B. (İzmir) — Teşekkür ederim. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Bu beyanatlarından 
dolayı hakikaten kendilerine teşekkür ederim. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddele

re geçilmesini kabul edenler . . . Kabul etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tecavüzün tarifi hakkında Türkiye ile Roman
ya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı, 
Çekoslovakya ve Yugoslavya arasında Londrada 
4 temmuz 1933 tarihinde imza olunan mukavele
name ile üçüncü maddesinin lahikasının tasdi-

kına dair kanun 

MADDE 1 — Tecavüzün tarifi hakkında 
Türkiye ile Romanya, Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri İttihadı, Çekoslovakya ve Yugoslavya 
arasında Londrada 4 temmus 1933 tarihinde im
za olunan mukavelename ile üçüncü maddesinin 
lahikası kabul ve tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun enşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Hariciye vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reye ko
yuyorum. 

Evvelki kanuna rey vermeyenler reylerini 
versinler efendim. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

5 — Türkiye Cumhuriyeti/e Afyanistan, Ks-
tonya, İran, Lelonytf, Lehistan, Romanya ve Mar
ifet Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı 
Hükümetleri arasında tecavüzün tarifi hakkında 
imza edilen mukavelenamenin taselikına dair 
1/770 numaralı kanun lâjfihası ve Hariciye encü
meni mazbatası fil 

REİS — Bu lâyihanın da müstacelen müza
keresi isteniyor. Müstacelen müzakeresini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul, edilmiştir. 

HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK RÜŞTÜ B. 
( İzmir ) — Efendim, deminki maruzatıma 
yeni bir şey ilâve etmiş olmak için değil, biraz 
evvel tasvibinize iktiran eden mütecavizin tarifi 
mukavelenamesinin komşumuz ve dostumuz 
Sovyet Rusyanrn komşularile beraber aktedil-
mesi, bir gün evvel, 3 temmuz 1933 tarihinde 
Londrada takarrür etmiş ve yapılmış olduğunu 
beyan için söz istedim. Bu muahedede biz de 
imza sahibi bulunuyoruz. Beş dakika evvel tet
kikinizden geçen muahedenin aynidir. Burada 
imza eden Devletler de büyük hahişle bu müte
cavizin tarifinin tesbit edilmesi arzusunu gös-

[1J 31 numaralı matbua zaptın sonundadır, 
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termişlerdir. Bunların isimleri alfabe sırasile 
kaydedildiği gibidir. Afganistan, Estonya, İran, 
Letonya, Lehistan, Romanya ve Sovyet sosyalist 
Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı Devletleri ara
sındadır. Muhterem Heyetinizin dikkat nazarı
nızı celbeden, bir şey vardır ki Türkiye her iki
sinde de ayrı ayrı imza sahibidir. Bunun sebebi, 
gayet basittir. Onu da arzetmiş olmak için söy
lüyorum. Bu muahede sırf mıntakavî yapılmış
tır. Sovyet Rusya ile komşuları arasında yapıl
mıştır. Tabiî Sovyet Rusyanm dostları arasında 
en başta Türkiye geldiği gibi komşuları arasında 
da bulunduğumuz için onda da imza sahibi ol
ması tabiidir. Halbuki biraz evvel tasvinize ik
tiran eden muahede ise Yugoslavya, Romanya 
ve Çekoslovakya ile Sovyet Rusya ve Türkiye 
arasında aktedilmiş ve diğer arzu eden Devletle
rin imzasma açık bırakılmıştır. Şimdi tasvibini
ze arzedilen muahede yalnız mıntakavî olarak 
yapılmıştır. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Maddele
re geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Tecavüzün tarifi hakkında Türkiye ile Estonya, 
Letonya, Lehistan, Romanya, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri İttihadı, İran ve Afganistan 
Devletleri arasında Londrada 3 temmuz 1933 ta
rihinde imza olunan mukavelename ile üçüncü 
maddesinin lâhiıkasrnm ve ayni tarihli imza pro

tokolünün tasdikma dair kanun 

MADDE 1 — Tecavüzün tarifi hakkında 
Türkiye ile Estonya, Letonya, Lehistan, Roman
ya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı, 
İran ve Afganistan Devletleri arasında Londra
da 3 temmuz 1933 tarihinde imza olunan muka
velename ile üçüncü maddesinin lahikası ve ay
ni tarihli imza protokolü kabul ve tasdik edil
miştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Hariciye vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

6 -— Türkiye Cümhuriy etile İran Devleti ara
sında aktedilen dostluk muahcdenamesinin tasdi
ki hakkında 1/806 numaralı kanun lâyihası re 
Hariciye encümeni mazbatası fi] 

fil 36 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti arasında 
aktolunan dostluk muahedenamesinin tasdikma 

dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İran 
Devleti arasında 1932 senesi ikinci teşrininin 5 
inci günü Ankarada akit ve imza edilen dostluk 
muahedesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Hariciye vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi hitam bulmuş
tur. 

7 — Yol işaretlerinin birleştirilmesi hakkın
daki mukavelenamenin tasdikma dair 1/66:") nu-
mamlı kanun lâyihası ve Nafıa ve Hariciye encü
menleri mazbataları fil 

DAHİLİYE ENCÜMENİ M. M. ŞÜKRÜ B. 
(Çanakkale) — Efendim, bu mukavelename za
bıta memurlarım da alâkadar edecektir. Bina
enaleyh bir defa da Dahiliye encümenince görül
mesi lâzımdır. Encümene istiyoruz. 

REİS — Efendim, bunu Dahiliye encümeni 
istiyor. Gönderiyoruz. 

8 — Giresun mebusu Hakkı Tank Beyin, Ha
riciye vekâleti memurin kanununun muvakkat 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/85 
numaralı kanun teklifi ve Hariciye encümeni maz
batası [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Yok sesleri). Maddelere geçilme
sini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

25 haziran 1927 tarihli ve 1154 numaralı «Ha
riciye vekâleti memurin kanunu» nun muvak
kat üçüncü maddesinin değiştirilmesi hakkın

da kanun 

MADDE 1 — 25 haziran 1927 tarihli Harici
ye vekâleti memurin kanununun muvakkat üçün-

[1] 33 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] il numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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cü maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

« Millî mücadele sırasında cephede veya cep
he gerisinde bir vatan hizmetinde bulunupta Ha
riciye vekâleti memurin kanununun neşri tari
hinde Hariciye vekâletinde vazife ifa etmekte 
bulunanların müktesep hakları dahi, bunlardan 
millî mücadele esnasında Hariciye vekâletinde 
vazife ifa etmiş olanlara müktesep hak tanıyan 
birinci muvakkat madde hükümleri dairesinde 
mahfuz tutulur». 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı 
efendim? 

MÜKERREM B. (İsparta) — Encümen iza
hat versin efendim, anlamadık. 

HARİCİYE ENCÜMENİ NAMINA ZEKİ 
MESUT B. (Diyarbekir) — Efendim, meselenin 
esası şudur. 25 haziran 1927 tarih ve 1154 numa
ralı Hariciye vekâleti memurin kanunu, Hariciye 
vekâleti memurlarını, üç sınıfa ayırmıştır, ida
re, meslek ve ihtisas memurları olarak üç sınıfa 
ayırmıştır. Bu kanunun neşri tarihinde Harici
ye vekâletinde memur bulunup ta millî mücade
lede hizmet etmiş olanların hakkı müktesepleri 
vardır. 

Mücadele senelerinde vazifelerini Hari
ciye vekâletinde ifa etmişse, onların bu hakkı 
müktesepleri tanınmıştır. Meselâ meslek memu
ru bir konsolos olarak bulunmuş veyahut bir se
faret kâtibi olarak bulunmuş. Bunların bu hak
kı müktesebi tanınmış. Fakat bu kanunun neş
rinden evvel başka bir vekâlette millî mücadele 
senelerini geçirmiş, ondan sonra Hariciye vekâ
letinde bir vazife almış olan bir memur tabiî bu 
kanunun sarahatma nazaran bu hakkı mükte
septen istifade edemiyor. Halbuki kanunda tabiî 
bir hakkı müktesep meselesi, asıl millî mücadele 
senelerinde Devlet hizmetinde bulunanlar için 
bir nevi taltiftir. Bu suretle Hariciye vekâletin
de iki sınıf memur ortaya çıkmış bulunuyor. 
Bir kısmı millî mücadele senelerini Hariciye ve
kâletinde geçirmiş, diğeri de bu kanundan ev
vel Hariciyeye intisap etmiş, fakat millî müca
dele senelerinde diğer vekâletlerde çalışmış. Bu 
kanun bu son kısmın hakkı müktesebini tanımı
yordu. O zaman Hakkı Tarık Beyefendi bu nok
taya temas ederek bunların da hakkı müktese
binin tanınmasını istemişti. Bu bir nevi adalet
sizlik oluyordu. Encümen bunu muvakkat bir 
madde ile temin etti. (Muvakkat değil sesleri). 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede konan hüküm
den istifade eden Hariciye memurlarının sicil 
kayitleri tashih olunur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yerine 
getirmeğe Hariciye vekili memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

9 — Nahiifc müdürlerinin tayini sureti hak
kındaki kanunun 1 inci maddesinin değiştiril
mesine dair 1/81-1 numaralı İtamın lâyihası re 
Dahiliye encümeni mazbatası fi I 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Bir sual sora
cağım. 

Geçen sene çıkan kanun mucibince nahiye mü
dürlüğüne mektebi âli ve lise mezunları ve ev
safı mahsusayı haiz olanlar tayin olunabilirler. 
Bir çok lise vs mektebi âli mezunları var ki iş 
arıyorlar. Şimdi ne gibi bir ihtiyaç görülmüş-
türde orta mektep mezunları da, komiserler de 
nahiye müdürü olsunlar diye teklif olunmuştur? 
Lütfen izah etsinler. 

REİS — Reylerini vermeyen zevat varsa lüt
fen reylerini versinler. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, 
gerek Mülkiye mektebi ve gerek Hukuk fakül
tesi ve gerek lise mezunlarından müracaat edip
te nahiye müdürlüğüne tayin olunmamış kimse 
yoktur. Hâlen 200 küsur nahiyenin münhal ol
duğunu Dahiliye vekâleti mümessili söyledi. Bi
naenaleyh zaruret karşısında orta mektep me
zunlarının da nahiye müdürlüğüne tayinleri en-
cümenimizce kabul olunmuştur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Geçen 
sene bir kanun kabul edildi, o kanunda Hukuk 
mezunlarile Mektebi mülkiye mezunları, lise me
zunları, yedi senelik idadî mezunları, komiser
ler nahiye müdürü olur dive kabul edildi. Yük
sek tahsil görenler uzaklara gitmek istemediler, 
bu sebeple uzak vilâyetlerimizde bir çok münhal 
nahiye kaldı. Orta mektep mezunları talip ol
dular. Fakat kanun müsait olmadığı için talep
leri isaf edilemedi. Hattâ 8 senedir nahiye mü
dürlüğü yapan sicilli itibarile dürüst hareket et
miş olan, bu gün hasbelicap vekâlet emrinde bu
lunduğu halde açıkta bulunan bir nahiye mü
dürü, ki tahsili itibarile orta derecede olduğu 
halde, indelmuhakeme beraat etmiş, mazbatası 
elinde. Fakat Vekil onu tayin etmiyor. Sebebi: 
sen bir kere açığa alınmışsın, tekrar nahiye mü
dürü olman için en aşağı yedi senelik idadî me-

flj lo numaralı matbua zaptın sanandadır. 
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zunu olmaklığm lâzımgelir, diyor. O kanun hak
kı müktesebi de mahfuz tuttuğu halde bir kere 
o kanunla karar verilmiştir, o karar muhafaza 
ediliyor. Bu kanun orta mektep mezunlarına na
hiye müdürü olmak hakkını veriyor. Dahiliye 
encümeni teklifinde nahiye müdürleri en az 
orta mektep tahsili "örmüş olanlarla polis komi
serleri arasından seçilir; diyor. 

Bendenizce Hükümetin teklifi daha şümullü
dür. Çünkü eski kanun bütün hukuk ve mül
kiye ve lise mezunlarını saydıktan sonra arasına 
orta mektep mezununu da ilâve etmişti. O iti
barla daha şümullüdür. Hükümetin teklifinin 
encümen teklifi yerine reye konmasını rica edi
yorum. 

İBRAHİM TALİ B. (İstanbul) — Efendim, 
beş altı ay evvel bu Yüksek Meclisten bir kanun 
geçmişti. Bunda gene böyle yüksek tahsil gör
müş efendiler bulunmayınca komiserlerin nahi
ye müdürü ve nahiye müdürlerinin komiser ola
bileceği zikrediliyordu. Bunda biraz meslekler 
karışıyor. Bir nahiye müdürünün polis mesleki 
stajını yapmadan komiser olması işte acemiliği 
mucip oluyordu. Fakat mesul vekâlet bu işi tan
zim eder. Encümen lise tahsili kaydini koydu. 
Bu komiserliği açığa çıkardı. Çünkü komiser
lerin ekserisi polisten oluyor, onların içinde 
orta tahsil görmüş olanlar da pek azdır. 

Fakat Devlet hizmetinde senelerce çalışı
yorlar. Mesul vekâlet bu müddeti onlara müdür
lük yapabilmek için staj addediyor ki mesuliyeti 
üzerine alarak kabul ediyor. Şu halde orta tah
sil görmeyenler de müdürlük yapabilecekler, çün
kü komiserler içerisinde polislikten yetişmiş, im
tihanla komiser olanları vardır. Bunların da 
müdürlüğe alınması için kayit konuluyor. Şu 
da var ki; bunlar büyük bir tecrübe zamanı ge
çirmişlerdir. Fakat evvelce çıkmış olan bu ka
nunun altı ay sonra geriye doğru tadil olunması 
calibi dikkattir. Evvelâ lise tahsili şart konu
lup ta tekrar orta tahsile indirmemiz bir maarif 
kıtlığını göstermiş oluyor. Devlet adam bulmak
ta güçlük çekiyor; Devlete memuru yetiştirmek 
için memba ve menşe kıtlığı var. Vaziyete göre 
bunu böyle tasavvur ediyorum, bunu kimse in
kâr edemez. Bir taraftan da Hukuk mektebin
den mezun çıkıyor, açıkta geziyor deniliyor. Dev
let kendi hizmeti için bir Hukuk fakültesi aç
mış, buna meslekî mektep te denilebilir, sonra 
bir de Mülkiye mektebi var, bunlardan anlaşılı
yor ki maksadı temin etmiyor. Bu şerait dahi
linde, temin etmekten de pek uzaktır. Mülkiye 
mektebinden senede 40, 50 genç çıkıyor ve der
hal eriyorlar, bunlar tam Devİet işine yaraya
cak bir şekilde yetiştirilmişlerdir. Bunları bir 
çok Hükümet devairi ve nimresmî müessesat alı
yor, elde on beş ilâ yirmi kişi kalıyor. Onu da 
Dahiliye vekâleti alıyor ve valilerin emrine veri
yor. Evvelâ bunlar altı ay staj görüyorlardı, 
şimdi iki buçuk seneye çıkarıldı. Benim şarkta 

bulunduğum sıralarda bunlardan beş altı tanesi 
geldi. 

Bunları 5 - 6 ay stajdan sonra nahiyelere 
gönderdik. Tabiî faydası görüldü. Derhal o na
hiyenin işi değişti. İçinde pek te yüksek zekâya 
malik olmayanlar olmakla beraber yine tahsil 
itibarile çalışkan olanlar o noksanını her halde 
telâfi eder. Zaten esbabı mucibede deniliyor ki; 
nahiye müdürlüğünün mebdei olmadığı gibi 
müntehası da yoktur. Müntehası olmayan bir 
meslek tabiî adam bulamaz ve yetişmez. Lise me
zunu nihayet müdür olacak. Nüfus müdürü ola
mayacak, emniyet müdürü olamayacak, kayma
kam olamayacak, baremde tahdit edilmiş dere
cenin üstüne çıkamayacak. İstikbali temin edil
memiştir. Bunlardan hiç bir vakit hizmet bekle
nemez. Mektebi harbiye, muallim mektepleri ba
zı kuyut ve şurutla kendilerine lâzım olan zabi
ti, muallimi yetiştiriyor. Devlete hizmet için bu 
Büyük Millet Meclisinden çıkan yüksek ve en 
medenî kanunları ellerine alıp halk ile ilk tema
sı yapmakta olan müdürlerin bence şuurlu ve en 
iyi tahsil görmüş vatandaş evlâtlarından olma
sını tercih etmelidir. Bu gün için Mektebi mül
kiyenin kâfi olmadığı tezahür etmiştir. Geçmiş
te de öyle idi. Bu belki bir asırda da temin edi
lemeyecektir. 

Halkla temas eden yalnız nahiye müdürü de
ğildir. Kaza tahrirat kâtibi, mektupçular, mali
yenin bütün dercatile memurları halkla temas
tadırlar. Bunlar tahsilsiz, istikbali temin edil
memiş kimselerdir. Halk daima bunlardan bi
zardır. Bendeniz beş sene 9 vilâyetin başında 
bulunduğum sıralarda en çok iztırap çektiğimiz 
bu küçük memurlardı. Bunlara memba tedari
ki zamanı gelmiştir kanaatindeyim. Bu kanun 
gelince vekâlet bu defa komiserlerden müdür 
tayin etmeğe mecbur olacak. Bu tabiî muvakkat 
bir tedbirdir. Hiç bir vakit cezrî değildir. Yine 
iyi müdür, iyi küçük memur bulunmayacaktır. 
Arzettiğim gibi halkla temas edenler yalnız 
müdürler değildir. Bu memleket mutlaka kanun
larını yüksek tahsil görmüş ellere vermelidir ki 
okuduğunu anlasın ve halk üzerinde anlayarak 
ve bilerek tatbik etsin, ancak onlar okuduk
ları kanunu vatandaşlara anlatabilirler. Bu ve
kâletin teklifi arasında bendeniz, madem ki bir 
zarurettir ve bu kanunla kabul edilmelidir, hiç 
olmazsa sicilleri itibarile vazifesinde muvaffak 
olan polis komiserleri arasından seçilir yollu bir 
kaydin bulunması için takrir veriyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) —Muhterem arkadaşlar, Devletimizin 
memur menşei ve telâkkisi itibarile yaptığı ka
nunlar, baremin yüksek dereceleri için âli tahsil 
istiyor. Halbuki gönül arzu. eder ki Cumhuriye
tin kanunu ilk memur kademesini de âli tahsille 
mukayyet görebilsin. Bizim ilk tutacağımız yol 
bu olmalıdır. Devlet kadrosunda yer almış tah-
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.sili âli görnıesi lâzımgelen memurların bir çoğu 
bife âli tahsil görmemiştir. Sebebi malûmdur. 
Bu da elimizde olmayan ve bize ait bulunmayan 
kusurların neticesidir. Nahiye kâtibinden mü
dürüne kadar kendi mesleğinin yüksek tahsil 
görmesine dair umdeler vardır, bunun için de te
şebbüsler mevcuttur. Nahiye müdürlerine ge
lince; bu hususta takip ettiğimiz gaye, nahiye 
müdürlerini kaymakamlar ve valiler için bir 
mebde ittihaz etmektir. Fakat bu gün bine ya
kın nahiyemiz ve 400 bu kadar da kazamız var, 
kaymakamların bile bir kısmı âli mektep mezun
larından değildir. Mektebi hukuk, ve Mülkiye 
mektebi mezun yetiştirdikçe bunları o mezunlar
la rampılase (remplacer) etmek kararındayız. 
Mektebi âli mezunlarından nahiye müdürlerimiz 
de vardır. Fakat biz nahiye müdürlerini bu şe
kilde stajiyer addederek tayin etmekteyiz, eğer 
staj görmeden iş basma getirirsek o genci bir
den bire şaşırtmış oluruz. Bundan mümkün mer
tebe tevakki etmekteyiz. Evvelâ mektepten çı
kanları şurada, burada staj yaptırarak gönder
mek lâzımdır. Mektebi mülkiyeden 40 kişi, An
kara ve İstanbul hukukundan 150 kişi kadar ta
lebe çıkıyor. Tabiî merkez devairinin ve hususî 
müesseselerin ihtiyaçları bunların yarısını çeki
yor. Binaenaleyh bu vaziyet karşısında Mülki
ye mektebinin talebe adedinin artırılması lâzım-
geliyor. Bu gün nahiye müdürlerini eskiden 
olduğu gibi orta tahsil gören ve meslekte veya 
şu ve bu memuriyette bulunmuş adamlar
dan intihap etmekteyiz. Buna yeni bir men
şe olmak üzere polis komiserlerini de ilâ
ve ettik. Geçen sene kabul edilen kanunda 
lise mezunları kaydi vardı. Tabiî kâfi miktarda 
lise mezunları bulunamadığı için bir çok yerler
de nahiye müdürlükleri münhal kaldı. Biz bu 
müdürlükleri münhal bırakmamak için orta tah
sil görmüş ve nahiye müdürlüğü yapmak iktida
rını haiz bir efendiyi nahiye müdürlüğüne getir
mek istiyoruz. Binaenaleyh kanunun kabulünü 
rica ederim. 

İbrahim Tali Beyefendi polis komiserlerini 
söylediler. Bunlar için hiç bir mahzur görmem. 
Kanuna böyle bir kayit konabilir. 

Reşit Beyefendinin suallerinin bir kısmını iyi 
anlayamadım. Verdiğim izahatla her halde ken
dilerine de cevap vermiş oluyorum. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, söz is
temekten maksadım bu kanunun aleyhinde bu
lunmak değildir. Kabul edilsin. Yalnız Süley
man Sırn Bey bir kelime söylediler. Orta mek
tep derecesinde tahsil görüpte vekâlet emrine 
alınmış olan nahiye müdürlerinin yeniden tayin 
edilmesini istiyorlar. Beyefendiler; eskiden ta
yin edilen nahiye müdürlerinin % 10 u ancak li
se mezunu idi, diğerleri orta mektep mezunu idi
ler veya o derecede tahsilleri vardı. Bunlar hal
ka bir çok fenalık yapmışlardır. Çok rica ede
rim, vekâlet emrine alınmış olan bu nahiye mü-

; dürterini bir daha tayin etmeyiniz. Bunlar kay-
ı makamların muavinidirler. Bilâhare kaymakam 

oluyorlar. Kaymakamlar en ziyade bunlarm lise 
mezunu veyU âli mektep mezunu olmasını isti
yorlar. Çünkü orta mektep mezunları halka çok 
fenalık yapıyorlar ve köyde de münevver adam
lar az olduğundan bunlara karşı kendilerini mü
dafaa edemiyorlar. Onun için çok rica ediyo
rum, nahiye müdürlerini lise veya mektebi âli 
mezunlarından tayin ediniz. Kanun çıksın am
ma orta mektep mezunlarını tayin etmeyiniz. 

Müdürlerin fenalık yapmasının esbabı ise, 
maaşlarımız azdır, terfi yoktur, binaenaleyh ne 
alsak kârdır diyerek her fenalığı yapıyorlar, 
keselerini doldurmağa bakıyorlar. Halbuki bir 
memur terfi edeceğini bilirse fenalık yapmaz. 
Kaymakamlardan ziyade müdürlere ehemmiyet 
verilmek lâzımdır. Yüksek tahsil görenler ve iyi 
adamlar nahiyelere gitmiyorlar denilirse buna 
da vereceğim cevap şudur: Bunlara fazla maaş 
veriniz, hatta bir kazanın dört nahiyesi varsa 
ikisini lâğvedip onların maaşlarını ötekilerine 
zammediniz? Maruzatım bundan ibarettir. 

RASIH B. ( Antalya ) — Vekil Beyefeı> 
di çok esaslı bir noktaya temas buyurdular. Ha
kikaten İbrahim Tali Beyefendinin bahsettikleri 
gibi dahiliyeci idare âmirleri yetiştirecek bir 
Mektebi mülkiyemiz vardır ve getirdikleri misal 
hepimizi tenvir için çok iyidir. Sıhhiye vekâleti
nin, Adliye vekâletinin takip ettikleri bir usul 
vardır, kendilerine ileride lâzım olacak arkadaş
ları talebe iken benimsiyorlar, leylî olarak yetiş
tiriyorlar, sonra vazife veriyorlar. 

Bendeniz Dahiliye vekili Beyefendile Maliye 
vekili Beyefendiden rica edeceğim, ikisi birleşe
rek Mülkiye mektebine talebe almak esasını im
tihana tâbi tutsunlar, müsabaka ile talebe al
sınlar (Esasen müsabaka ile alınıyor sesleri). 
Öyle ise talebenin adedini arttırsmlar. Sonra 
çıkacak talebe maliye ile mülkiye arasında tev
zi edilir. Maliye de bir an evvel bu işe temas 
etmek vaziyetindedir. Çünkü maliyede bu gün 
ilk mektep tahsili gören defterdarlar vardır. 
Bunlar kalemlerden yetişmedir. Hiç tahsilleri 
yoktur. Onun için Maliye vekâleti, Dahiliye ve-
kâletile birleşerek Adliye ve Sıhhiye vekâletle
rinin takip ettiği esasları takip ederek memur 
yetiştirsinler. 

Arkadaşlar, nahiye müdürleri başlangıç nok
tada bulundukları için halkla ilk temas eden 
kademedir. Bunlar iyi çalışırlarsa memleket te 
daha çabuk inkişafa kavuşur. Hakikaten bir 
çok yerler için âli mektep ve lise tahsili görmüş 
nahiye müdürü bulamadıkları gibi bir çok yer 
için de orta mektep tahsili görmüşleri de bula
mayacaklardır. Çünkü nahiye müdürlükleri o 
kadar cazip bir vazife değildir. O vazifeyi alan 
yalnız nahiye müdürü olarak kalmağa mecbur
dur. Başka yere oradan geçemez. Terfi yoktur. 
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Arkadaşlar, benim bu nokta üzerinde gerek 

Meclisi Âlinize ve gerek Vekil Bf. ye arzede -
ceğim bir cihet vardır. O da, geçen sene çıkar
dığımız kanunda komiserler de nahiye müdürü 
olabilsinler dedik. Yani nahiye müdürleri idare 
işlerinden ziyade asayiş işlerile meşgul oluyor
lar. Bu itibarla nahiye müdürlüğü komiserlerin 
daha çok bileceği bir vazifedir. Bütçemiz mem
leketimizin varidatına göre tanzim edilmiş bir 
vaziyette olduğu için bendeniz Dahiliye Vekili 
Bf. den bmtçe üzerinde bir ricada bulunacağım. 
Emniyet ve asayiş işleri madem ki Dahiliye 
vekâletine merbuttur. Jandarma teşkilâtımızla 
3iahiıp<e müdürleri teşkilâtımız üzerinde meşgul 
«olarak, Meclise bir kanun getirmesi muvafık 
^olacağı kanaatindeyim. 

Jandarma teşkilâtımız nahiye teşkilâtımızla 
beraber halledilecek bir iştir. Orta tahsil, âli 
tahsil, lise tahsili, ne şart koşarsak koşalım na
hiye müdürlüklerine bu şeraiti haiz adamları 
bulsak dahi bütçe ile onlan tatmin edemeyece
ğiz ve bunu yapamayınca bu şeraiti haiz kimse
ler de gelmezler. Şu halde bütçemizdeki jandar
ma tahsisatımızı memleketin emniyet işlerine 
daha nafi, daha müessir bir şekle koymak mu
vafık olur. Bu nokta üzerinde bendeniz üç sene
dir ısrar ediyorum. Fakat üç senedir çıkardığı
mız kanunlarda bir türlü halli şekline gidemi
yoruz. 

Benim bu sene gerek intihap dairemde, ge
rekse uğradığım diğer yerlerdeki gördüklerime 
nazaran her halde bir an evvel jandarma kanu
nunu ıslah ederek - Dahiliyenin mesul olduğu 

emniyet vazifesi vardır - o vazifeyi görecek şekle 
getirmek lâzımdır. Getirmezsek bu gün 8 mil
yona yakın olarak verdiğimiz tahsisatı ne için 
verdiğimizi bilmemiş oluruz. Onun için nahi
ye müdürü tahsisatımızla jandarma tahsisatımı
zı birleştirerek gerek şehirlerde, gerek köyler
de ; nahiyelerde, kazalarda emniyet vazifesini 
daha esaslı bir hale koymağa ihtiyacımız vardır. 

Bendeniz Vekil Beyefendinin bu noktalara 
nazarı dikkatini celbederim. 

ABDÜLHAK B. (Erzincan) — Vekil Beye
fendi kürsüde iken bir şey sormak istedim. 

Efendim, İbrahim Tali Beyefendi, çok büyük 
tecrübelerine, tetkiklerine müstenit olarak bizi 
tenvir ve ehemmiyetli bir noktaya temas buyur
dular. 

Hakikaten nahiye müdürleri içerisinde gör
gü,'ahlâk, her itibarla çok zavallı insanlar var
dır. Belki şark vilâyetlerinde tercümanla te
mas edilecek kadar ana dilden mahrum nahiye 
müdürleri vardır. 

REFÎK B. (Konya) — O daha şık. 
ABDÜLHAK B. (Devamla) — Şimdi bu va

ziyet karşısında Devlet memuriyetinin piştan 
vazifesini gören bu smıf adamları hakikaten yük-
seltmek lâzımdır. Fakat Vekil Beyefendi de te

mas buyurdular ki, bu bizim memleketimizde 
bir idealdir, biz de bu gayeye doğru gidiyoruz, 
varmağa çalışacağız. Fakat bu gün ihtiyaç kar
şısındayız. 

Rasih Beyefendi de bir çok mütalealarda bu
lundular. Yalnız bendenizin bu maruzattan 
maksadım Vekil Beyefendiden dinlemek istedi
ğim bazı şeylerdir: 

Şimdi madem ki böyle orta mektep mezunla
rına da bu kapıyı açıyoruz şu halde saha geniş
liyor, fakat elimizdeki elemanlar berbattır. Bi
naenaleyh Vekil Beyefendi bu ciheti daha iyi 
düşünürler, Devlet hizmetinde daha fazla yar
dımı dokunacak yüksek tahsilli gençler çoğal
dıkça bunlarla, hiç olmazsa orta mektep mezun-
larile bu dediğim adamları değiştirecekler mi
dir? 

Sonra İbrahim Tali Beyefendinin komiserler 
hakkında söyledikleri bizde ekseriyetle vaki olur. 
Vekil Beyefendi bittabi arzu etmezler, komiser
likte ehliyet gösteremevenleri buraya tayin et
mezler. Maamafih böyle bir kayde ihtiyaç var
dır. 

REÎS — Efendim, arkadaşlar arasmda bir 
zan var. Sözü sual şeklinde söylemeği takad
düme bir medar sayıyorlar. Her ikisi de bir
dir, söz sırasile söylenecektir. 

ABDÜLHAK B. (Erzincan) — Bendeniz za
ten yorgun olan Vekil Beyi tekrar kürsüye çı
karmak suretile yormamak için söylemiştim. 

REÎS — Nizamnamei dahilide sözle sual bir 
tutulmuştur. 

REFİK B. (Konya) — Bendenizinki sualdir, 
mütalea değildir efendim. 

REÎS — Bundan sonra söz sizindir efendim. 
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Şimdi ar

kadaşlar, nahiye müdürlüklerinin ve müdürleri
nin ehemmiyetini kabul ediyoruz. Bundan bilmi
yorum ne kadar evvel, üç ay mı, altı ay mı 
evvel kuvvetli bir esbabı mucibe ile mevcut hük
mü değiştiren ve bize yeni bir formül veren Da
hiliye encümeninin mütaleasını kabul ederek ifa
de ettik ki »nahiye müdürlükleri denilen vazife
nin başında hiç olmazsa asgarî olarak lise me
zunları ve komiserlik yapmak suretile tecrü
besi sebkat etmiş olanların bulunması lâzımdır. 
Bundan evvel yani yakın bir zamanda kabul et
miş olduğumuz bu kanunun henüz tatbik saha
sına girmiş olması için lâzım olan vakit geçme
den böyle ikinci bir kanun teklif ediliyor. 

Arkadaşlar, her senenin maarif hasılatı ve 
mekteplerin verdiği randımana bakacak olursak 
bence bir iki sene sonra Dahiliye vekâleti nahi
ye müdürlükleri isteyen lise mezunlarından bel
ki de rahatsız olacağını zannediyorum. Çünkü 
memlekette, bir çok orta mektepler, Cenabı Hak
ka şükredecek kadar ilk mektepler açtık. 

Bu orta mektep mezunlarmm liseye, lisele-
rinki âli mekteplere, âli mekteplere gidemeye
cek olanların da nihayet geçinmek için Devlet 
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dairelerine müracaat edeceklerine ben katiyen 
eminim. Fakat işin can noktası bu değildir. Dün
kü kanunu kabul etmekle nahiye müdürleri bu
lamadığımız gibi, bu gün orta mektep mezun
larını kabul etmek şeklinde bir kanun yapsak 
dahi, nahiye müdürlerinin intihap ve tayin key
fiyeti resen Dahiliye vekilinin elinde olmadığı
na ve bu, her mmtakanm maarif seviyesine tâ
bi bir keyfiyet olduğuna göre, bence memle
ketin bir tarafından münhal nahiye müdürlük
leri bekliyen bir kütle olacağı gibi, diğer taraf
tan münhallerin nahiye müdürü beklemesi gibi 
bir vaziyet hâsıl olacaktır. 

Binaenaleyh bendeniz, şahsan mütekait arka
daşlarımdan, idadi mektebinden beraber çıktığı

mız arkadaşlardan, İzmir ve Manisa vilâyetlerinde 
münhal nahiye müdürlüğü bekleyen bir kaçına 
vâkıfım. Fakat buna mukabil Şarkta münhal 
nahiye müdürlükleri doludur. O halde dava, na
hiye müdürü bulmak meselesi ve onları nahiye
lere tayin etmek meselesidir. Öyle bir vaziyet 
ihdas etmiş olalım ki nahiye müdürlüğü cazi
beli olsun. Ona intisap eden kimselerin istik
bali temin edilmiş olsun. Bu gün liseden mezun 
olan bir adamın istikbalini temin edecek bir ka
nun olmadıkça ve bir adama, sen sonuna kadar 
nahiye müdürüsün diye bir kaydi kanunî ile hi
tap edersek bu adam için nahiye müdürlüğü ca-
zibedar değildir. Onun için esas mesele nahiye 
teşkilâtını kabul ettiğimize ve nahiyelerin, Dev
let teşkilâtında ilk kademe olmak noktasından 
ehemmiyetini kabul ettiğimize göre oraya intihap 
edeceğimiz anasırın çok kuvvetli olması esas 
olacaktır. Bununla berabsr oraya tayin edece
ğimiz anasırın istikbalini tayin eden yeni yeni 
ahkâm koyacağız. İnsanları hayatta iken öl
dürmek istersek onun en birinci şartı ümidini 
kesmektir. 

Orada çalışan ve idare memurluğunda mele
ke iktisap eden; halk ile anlaşmanın yollarını 
öğrenen ve belki kendi muhitinde terakki ve in
kişaf gösteren bir nahiye müdürü için; şu veya 
bu şekilde yükselmek yollan göstermezsek o na
hiye müdürünün vaziyetinin sukuta münkalip 
olması tabiidir. Nahiye müdürlerini tayin eder
ken, vilâyet idaresindeki mahdudiyet ve nahi
ye müdürlerinin terakki ve tefeyyüz sahasının 
ayrıca mahdudiyeti, üzerinde durulacak mese
lelerdendir. Bendeniz esaslı olarak, müstakil 
olarak, böyle yalnız memurin kanununun bir 
maddesi halinde değil, belki memurin kanunu
nun hututu umumiyesi dahilinde nahiye müdür
lerinin terakki ve inkişafını, terfi ve tefeyyüzü
nü temin edecek surette bu kanunun tanzimini 
çok muvafık buldum. Eğer kanunun çıkmasile 
en fazla alâkadar olan daire tensip ederse He
yeti Umumiyenin takdiri de muvafakat yolun
da olursa bu kanunun müzakeresini tacil edelim 
ve Dahiliye vekâletinden günlük bir meselenin 

hallini değil, esaslı meselelerin halli için bir ka
nun isteyelim. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, bizdeki taksimatı idariye-
de nahiye teşkilâtı hakikaten nevi şahsına mün
hasır bir şeydir. Biliriz ki idare cüzü tamı ola
rak vilâyet vardır, kaza vardır, nahiye vardır, 
fakat nahiye dediğimiz şey bu nahiye değildir, 
komündü. Yani köv kanununun köylere bah
şettiği salâhiyeti idariyedir. 

Fakat vaktile kommün teşkilâtı olmadığı 
için kommün makamına kaim olmak üzere tak
simatı idariye arasında bir de nahiye ihdas edil
miştir. Nahiyenin vaktile hakikaten manası 
vardı. Kâtibi vardı, falanı filânı vardı. Fakat 
bu gün nahiye müdürleri bir çok zaruretler kar
şısında bazı yerlerde sırf nahiye müdürünün 
şahsından ve bazı yerlerde de kâtipten ibaret 
kalmıştır. Bu vaziyette nahiye müdürünün vazi
fesi, nahiyenin terekküp ettiği 30, 40 kadar kö
yün işine bakmaktır. Nahiye müdürünün bu 
günkü vazifesi kanunların ve nizamların vası-
tai tebliğ ve tebellüğüdür. Nihayet asayiş işin
de de ihbar vazifesini görür. Buna ilâç olmak 
üzere düşünülen vaziyet tam teşekküllü nahiye
lerdir ki bunlar da dördüncü sınıf kaza demek
tir. Eğer bütçe müsait olsaydı tam teşekküllü 
nahiyelerimiz çoğalır ve bunlardan hakkile isti
fade edilmiş olurdu. Bu düşündüğümüz vaziyet 
tahakkuk ettiği takdirde müdürler, Mektebi 
âli mezunu olacak ve maaşları da o nisbette ar
tacaktır. Yanında nüfus memuru, tapu memuru 
gibi memurlar da bulunacaktır. Bu suretle ka
zanın küçük bir numunesi olacaktır. Tam teşek
küllü nahiyeler, köylünün bir günde gelip işini 
gördükten sonra dönebileceği bir merkezde ya
pılacaktır. 

Bu günkü vaziyete göre, bunlardan 120 veya 
150 tane yapabildik. Fakat malî zaruretler ve
kâletlere bir takım fedakârlıklar tahmil etti. 
Onun için tam teşekküllü nahiyeler hakkında
ki prensip baki olmakla beraber tatbikına im
kân görülmedi. Binaenaleyh yeni ihdas ettiği
miz nahiye müdürleri de eski vaziyette kaldı. 
Hiç şüphesiz idarenin ilk basamağı ve halkla en 
ziyade temas eden bunlardır. Bunlar diğer me
muriyetlerle bir kademede olmak lâzımdır ve 
onun üzerinde yürümekteyiz. Fakat bu zama
na mütevakkıftır. Bu gün memleketin bütün 
şuabatı faaliyetinde, idarî ve hususî bütün mü-
essesatmda ayni prensip hâkimdir. Mektebi 
âli mezunu almak. Banka teessüs etmiştir, Mek
tebi âli mezunu ister, nafıa yine öyle, şirketler, 
büyük çiftlikler hep Mektebi âli mezunu almak 
isterler. Tabiatile bu mektep mezunları hiç şim
diye kadar görülmeyen bir şekilde büyük ham
lelerle ilerleyen şuabatı hayatiyede yer bulmak
tadır. Devletin kendisine ilk kademe olarak 
tahsis ettiği maaş diğer müessesattan daha az-
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dır, daha az caziptir. Bahusus idare ve maliye 
memurlarının çalışacaklan Devlet müessesatı, 
diğer müessesatı hususiyede olduğu gibi, büyük 
şehirler değil, hudutlar ve memleketin uzak 
yerleridir. Bu itibarla cazip değildir. Her halde 
cazip kılmaya çalışacağız ve Mektebi âli mezunu 
olmasını temin etmek icap eder. Biz bu yolun 
üzerindeyiz. Fakat bu yola girmeden evvel 
Mektebi âli mezunu olarak yapılması lâzımge-
len bir iş vardır ki o da; taksimatı ida-
riyede hüküm sahibi olan kaymakamları 
elde etmektir. Biz evvelâ kaymakamları 
daha kolaylıkla ikmal edebileceğimize kani ola
rak o yolu tuttuk. 938 veya 939 senesinde bura
da dahiliye işlerini Meclisi âliye arzedecek olan 
arkadaşımız, her kim olursa olsun, diyecektir ki 
kaymakamlarımızın hepsi mektebi âli mezunu
durlar. 

Nahiye müdürlerine gelince; nahiye müdür
leri iki kısımdır. Birisi ideale, ülküye ait olan 
kısımdır ki mektebi âli mezunu olması ve kay
makamlığa namzet bulunması lâzımdır, ikincisi; 
günün ihtiyacına binaen bu kanunla tayin edi
lecek nahiye müdürleridir. Meri olan kanun 
çıktığı gündenberi, kanunu harfiyen tatbika me
mur olan vekâlet nahiye müdürü tayin edeme
mektedir. Halbuki bu gün münhal olan yerlere 
nahiye müdürü tayin etmek behemehal lâzım
dır. Bu memurları temin etmek için tahsil ka
demesini bir derece aşağı olarak orta mektep 
mezunlarını da nahiye müdürü yapmak istiyoruz. 
Biz jandarmalarımızı uzun masraflar yaparak 
okuturken, polislerimiz için mektepler açarken, 
nasıl tahmin olunabilir ki okuyup yazmak bilme
yenleri nahiye müdürü yapalım? Cumhuriyet 
idaresinde böyle bir şey tasavvur edilemez. Bu 
kanun, bu günün icap ettirdiği zaruretin kanu
nudur. Bunu yapmazsak nahiyeler yavaş yavaş 
boşalır. Nahiyelerin boşalması yüzünden tevel
lüt edecek idarî ve diğer mahzurları hepiniz tak
dir buyurursunuz. Nahiye müdürlerini valile
rin intihap edip etmemesi meselesine gelince; bu 
mesele bu kanunla alâkadar değildir. Bu doğ
rudan doğruya valilerin salâhiyetine aittir. Ay
rıca tetkik olunabilir. Nitekim vaktile bunların 
ve diğer bazı tâli memurların intihabı doğrudan 
doğruya valilere aitti. Fakat valiler şimdi evsa
fı matlubeyi haiz memurlar bulamadıkları ve bu
nu yakından gördüğümüz için nahiye müdürle
rinin şahıslarından valiler ve kanunun tatbika
tından Meclisi Âliye karşı vekâlet mesul oldu
ğu için bu kademeyi yaptık. Onların sicilleri bi
ze gelir ve dairede hıfzedilir. Valilere bizzat biz 
tavsiye ederiz, valiler bize inha ederler. Refik 
Şevket Beyefendinin dedikleri gibi bunu valile
rin elinden alıp Dahiliye vekâletine vermekte fa-
ide vardır. Bunların sicillâtı, arzettiğim gibi, 
burada olduğu için vekâlet kimlerin bu vazifeyi 
yapabileceklerini daha iyi takip edebilir. Memur 

I aramak ve bulmak sahası burada daha geniştir. 
Fakat dediğim gibi bu mesele idarei umumiyei 
vilâyat kanununu alâkadar eder. Onun için ya 

I Dahiliye vekâleti, ya encümen veya Refik Şev-
j ket Beyefendi teklif yaparlar. 
i Fakat bu gün huzuru âlinizde tetkik edilen 
l bu kanun doğrudan doğruya günün kanunudur. 
I Dahiliye vekâleti günün kanunlarile bile meşgul 

olmak mecburiyetindedir. İcabında günde beş 
defa da kanun çıkarmak mecburiyetindedir. 
Kendisine büyük prensipler direktif olarak veri
lir. Günün hâdisatına bazan takaddüm etmek 

i şartile beş tane de kanun çıkartabilir. Bu; gü
nün kanunudur. Çok rica ederim eğer idareden 
mesul tuttuğunuz makamı veya şahsı hakikaten 
mesul etmek istiyorsanız kendisine lâzımgelen 
elemanları vermek için bu kanunu kabul edi
niz. Çünkü nahiyelerimizin çoğu münhaldir 
(Doğru sesleri). 

ABDÜLHAK B. (Erzincan) — Peki bu ka-
j nunu çıkarttık, gönderdik, vilâyetler tatbik 
! edecek. Yani bunu tatbik ediniz demekle, eski 
! elemanları yenilerle tebdil mi edeceğiz? 
I DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 

(Devamla) — Efendim, memurların azil ve na-
I sıplan hakkında bir takım usul ve kaidelerimiz 

vardır. Bu kanunlarımız ihtiyaca muvafık ol
masa da tamamen tatbiki taraftarıyım, bir kere 
Türkive Cumhuriyetinin elimize verdiği kanun
larda bir memurun azli için vekâlet emrine alın-

I mak salâhiyeti vardır. Bu kanunun hâdisata in
tibakı tamı olmasa dahi yine tatbik etmek mec
buriyetindeyim. Benim elimde bundan fazla 
olarak bir de nahiye müdürlerinin tahdidi sin 

i kanunu vardır. Eğer dediğiniz evsafta memur
lar varsa esasen onların memuriyette bulunması 
hatadır. 

Şu evsafı haiz olmayan nahiye müdürünü na-
I sil mevkiinde tutuyorsunuz diye bihakkın sual 
j değil, ihtaratta bulunabilirsiniz. 
I Eğer bazı yerlerde bu, dikkatle yapılamıyor-
I sa zaruret hasebiledir. Bu kanunla elime daha 

iyi memur bulmak imkânı gelecektir. Fenaları 
bu suretle değiştireceğiz. 

ABDÜLHAK B. ( Erzincan ) — Teşekkür 
ederim. 

Dr. İBRAHİM TALİ B. (İstanbul) — Efendi
lerim, Dahiliye vekili Beyefendi pek mühim bir 
şey söylediler. Bankalar açılıyor, şirketler kuru
luyor, hususî müessesat terakki ediyor, her gün 
memlekette ileriye doğru terakki asan görülü
yor. Bunlar hep yüksek tahsil görmüş eleman, 
memur isterler. Bunda pek haklıdırlar. 

Fakat bunlar niçin Mektebi mülkiyeden çı
kanlara sataşıyorlar? 

I Buna derhal mâni olunmalıdır. Mektebi mül
kiye Hükümete memur yetiştirmek için açılmış
tır. Kendileri ücretini versinler, talebe yetiştir-

I sinler, alsınlar. Binaenaleyh Hükümet için açıl-
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mış bir mektepten müessesatı hususiyenin isti
fade etmesi doğru değildir. Müessesatı hususi
ye de tabiidir ki Mektebi mülkiye mezunlarına 
muhtaçtır. Fakat her sene her müessese kendili 
için ücretini vererek talebe yetiştirsin. Bu nok
ta üzerinde bilhassa Vekil Beyefendinin naaan 
dikkatini celbederim. 

ABDÜLHAK B. (Erzincan) — Beyefendinin 
sözleri üzerine iki kelime söyleyeceğim. Biit im 
mekteplerde, böyle Devlet Hazinesinden nıaaraf 
yapılan mekteplerde mecburî hizmet vardır. 
Mektebi mülkiye için neden böyle bir mecburi 
hizmet konulmuyor bilmiyorum? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA E, 
(Muğla) — Mektebi mülkiye talebenindin rnea-
canî olanlarının mecburî hizmeti vardır. 

REİS — Efendim, başka mütalea yoktur, 
takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen, nahiye müdür 

lerinin neşet ve terfi hususlarını teinin edecek 
bir kanun lâyihası hazırlanıncaya kadar ba lâ
yihanın talikini teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

Yüksek Reisliğe 
Hükümetin teklifi daha vasılı ve usulünde-

dir. Binaenaleyh onun reye konmasını teklif 
ederim. 

Yozgat 
8. Sırrı 

Yüksek Reisliğe 
Tadil fıkrasına: 
Nahiye müdürleri en az oıla nıcklep tahsili 

görmüş olanlarla sicilli itibarice vazifesinde mu
vaffak olan polis komiserleri aaaaaıdan seyî'.üı-. 

İstanbul 
İbrahim Tali 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ŞÜKRÜ B, (Çanakkale) — Bâkyman 
Sırrı Beyin takririne karşı s oyla ye co yi nı ve ib
rahim Tali Beyin takririne iştirak ediyoruz. 

REİS — Jleye konurken söy-ersimiz. 
(Refik Şevket Bevin takriri tekrar okıvadui 

REİS — Kabul" edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmemiştir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MâZBATA MU
HARRİRİ ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, 
malûmu âlileri idare mesleki bir mesleki 
sustur. ve bu tahsille nrakayyet addedilecek ka
dar dar bir meslek değildir. Yani dairesi tama
men tahsil ile takyit edilecek bir meslek addedi
lemez. Bunun için zekânın tesiri vardır, bilgi
nin, görgünün tesiri vardır. Binaenaleyh Dahi
liye vekâletinin teklifi (jibi behemehal tahsil ile 
mukayyet bir silsile takip edecek olursak ihtimal 
ki pek çok yerlerde ihtimal ki bir çok değerli, 

liyakatli kimselerin yükselmesine mâni olacağız, 
a • . • > - - > - - - : O ' f •Cir"'~55. 

BVi^/K B. (Konya) -—- .Çatı âliniz şimdiye ka-
daa söy'tıli^b-i'ün aleyhine söylediniz. 

^ü'KKÜ E (Devamla) — Dahiliye encüme
ninin. teklifi daha muvafıktır., behemehal tahsil 
kaydini koymak doğru değildir. İdare meşeleri 
ba i ı an - \ Bendeniz âli tahsil gördüğüm halde 
bnrnı takdir e:H;/orınn ve teklifimizin kabulünü 
m-), cr«i'-'-"orımT. 

yFTB — niibyavvı Sırrı Beyin teklifini ka-
b-n. i,fVr>?;'. . . 

:1AÜ ' ;ıT F-alîaTî B fCnni'üşane) — Dahiliye 
eneii""1.:- ••.:.!;:. Inyvkmetnı teklifi okunsun, reyleri
ni ar m:1, '"örf: vyrakm. 

: : ' k n •-- P.::k âlâ e-kımsun. 

X).â'yl.^j;v''l nîNOÜMF.NÎNÎN TEKLİFİ 

yayğyo :nüd'ilnkanm> tayini sureci hakkındaki 
âfk'â •••.,>:•:ı y•annan birinci maddecini değiş-

tb'on kamın 
lî^DTST- İ - - Nahiye müdürlerinin tayini 

y.nay i -.'••?''.<:>:• -'âki 2270 rnydı kanunun birinci 
inaa-:ini. any^-'daki pek-e sokulmuştur: 

i'••-"anîye arı.diirleri; en a" orta mektep tahsili 
anırann c'ay-ana nola- komiserleri arasından se-

H;''F1TMETÎN TEELÎFİ 

Nab^n ,::ad<"•<.'Ua.'inin tayini yureti hakkındaki 
a n ; ya^y a -.rinana birinci maddesini muaddil 

kamın 

I.'HDLÎy ' --- Nahiye müdürlerinin tayini 
z\ı,c'A ;•-'"••'•;; : :an; nâaG .:ayik kanunun birinci 
ia?:V: '; ayı ynai-n a k e sokulmuştur: 

f'fa.n :.• an; -n: 'caa nın'kiya, hukuk mektebi 
no. a n o viya, ••. 01b. mmnik aiadî veya orta mek-
tnn aanan. an.-anın ve \\o\v: komiserlerinden ta-

"n,"n"ra; ; a, y 'nnya) •-- ilncümenin teklifin-

y -k:'•••'••' -ar.'-in/ la (Gamünane) — Hüküm 
bindi r. 

(Süleyman Sırrı Beyin teklifi tekrar okundu) 
EBFİK B. (Konya) — Bir sual sorayım da 

vaaayet tavazzuh etsin. Bir orta mektep mezunu 
ile bir hukuk mezunu müracaat etmiş, hangisini 
tayin edeceksiniz? 

REİS — Süleyman Srrrı Beyin teklifini re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . , Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Şimdi müzakere mevzuu değişmiştir. Bunun 
üzerine söz isteyebilirsiniz. 

İBRAHİM TALİ B. (İstanbul) — Benim tak
rizi ini de zapta geçsin 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, İbrahim Tali Beyin takri-
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rine encümen iştirak ettiği gibi buna Hükümet 
te iştirak ediyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efen-lun, 
Hükümetin teklifinde komiserler dahildir. Bi
naenaleyh (sicilli itibarile) kaydi fazladır. E-;er 
Orta mektep görmemişse ve sicilli de müsait 
değilse istihdamı caiz değildir ki tayin edilsin
ler. 

(İbrahim Tali Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Efendim, bu takririn içinde komi

serlere ait fıkra vardır, o; Hükümetin teklifine-
geçecektir, okuyoruz? 

(Sicilli itibarile vazifesinde muvaffak olan 
polis komiserleri arasından seçilir.) 

Polis komiserleri için bu fıkra ilâve edile
cektir. Takriri nazarı dikkate alanlar . . . Alma
yanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

Maddeyi muaddel şekilde okuyoruz. 

Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkındaki 
2270 sayılı kanunun birinci maddesini değişti

ren kanun 

MADDE 1 — Nahiye müdürkrimn tayini 
sureti hakkındaki 2270 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekle sokulmuştur: 

Nahiye müdürleri, Mülkiye, hukuk mektebi 
veya lise veya yedi senelik idadî veya ort:ı «lok 
tep mezunlarından ve sicilli itibarile vazifesinde 
muvaffak olan polis komiserleri arasından tayin 
olunur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 

vekili memurdur. 
BEÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Tayini esami ile reye arzedilen kanunların 

reyleri neticesini arzediyemm: 
1933 malî senesi muvazenei umumiye kanunu

yla merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına 
dair kanan lâyihasına, lâyihayı kabul etmek su-
• etile (iil7) zat rey vermiştir. Kanun (217) rey
le kabul olunmuştur. 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî ida
recinin 1929 malî senesi hesabı katî kanun lâyi
hasına, lâyihayı kabul etmek suretile (220) zat 
rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (220) reyle 
kabul olunmuştur. 

Tecavüzün tarifi hakkında Türkiye ile Ro-
ufti-ya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttiha
dı, Çekoslovakya ve Yugoslavya arasında Lon-
drada 4 temmuz 1933 tarihinde imza olunan mu-
ka---eİçnam'S ile üçüncü maddesinin lahikasının 
tasdikma dair kanun iâyihasrna kabul etmek su
retile (221) zat rey vermiştir. Kanun (221) rey
le kabul edilmiştir. 

Tecavüzün tarifi hakkında Türkiye ile Eston-
ya, Letonya, Lehistan, Romanya, Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri İttihadı, İran ve Afganistan 
devletleri arasında Londrada 3 temmuz 1933 ta
rihinde imza olunan mukavelename ile üçüncü 
maddesinin lahikasının ve ayni tarihli imza pro-
tokolunun tasdikına dair kanun lâyihasına, lâ
yihayı kabul etmek suretile (217) zat rey vermiş
tir. Binaenaleyh kanun (217) reyle kabul edil
miştir. 

Ruznanıede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Pazartesi saat 14 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,15 
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[ Kanun kabul edilmiştir ] 

• 

Adana 
Ali Münif B. 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

/ Kabul edenler } 
Arukoğlıı Damar B. 
Ömer Resul B. 

317 
217 
217 

0 
0 

97 
3 

Afyon Karahisar 
AliB. 

Dr. Ziya Nuri Pş. 
İzzet B. 
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İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
J Tasan Yakup B. 
Muslilıittin Abdullah B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Meni et Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bayazıt 
ihsan B. 

Bilecik 
Salih B. 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refk B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Rüştü B. 
Cebelibereket 

Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

Çorum 
liekir Kuram em et B. 
Dr. Mustafa B. 
îsmail Kemal B. 
tsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rrza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakır B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

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

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

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rrza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

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

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

Kastamonu 
\li Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nakit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
\Taim Hazmı B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdüimuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrczzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. 

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

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
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Muş 

Hasan Reşit B. 
Rılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
llalit B. 

Ordu 
A.ırrıct İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

Rize 
Akif B. 
AİİB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 

Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacryunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

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

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

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

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

Reye iştirak etmeyenler 

Adana 
Hilmi B. (Mezun) 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şer.if B. 
(Mezun) 
Rasıh B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 

Bolu 
Cevat Ahbas B. ( Me
zun ) 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ziya. Gevher B. 

Çankırı 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. (Mezun) 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B. 

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

İsparta 
İbrahim B. 

Kastamonu 
Dr. Sua tB . (Mezun) 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Rlecep B. (Mezun) 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşim B 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani E 
Memet Sabri B. 
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Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 
Mitat B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B 

I : 1 7 

Muş 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Siirt 
Mahmut B. 
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Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B 

Tokat 
Mnsıtafa Vasfi B. 

. Trabzon 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Haindi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
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( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhall er 

317 
220 
220 

0 
0 

: 94 
3 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
A l i B . 
Dr. Ziya Nuri Pş. . 
izzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

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

Artvin 
Asım B. 
Meıııet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bayazıt 
ihsan B. 

Bilecik 
Salih B. 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

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

Çorum 
Bekir Karam em et B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
ita sar Hayri B. 
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Şakır B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Fuat B. 
Fuat Zıya B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kesit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

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

Ildkâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hanıdi B. 
Ali Rana B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
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Ziyaettin Karamursal B. 
İzmir 

Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Memct Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmaıızade Haindi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
yfp™.,ı Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memct Nazif B. 
Muhittir. Pş. 
Ömer Kâmil B. 

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

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memct Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ahmet Haindi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Mcmet B. 
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Muhlis B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Mcmet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Riza B. 
İrfan Ferit B, 

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

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Krbeoğlu Ilakk: B. 

Niğde 
Ahmet Vei'ık B. 
Faik B. 
I[al i t B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Iîamdi B. 
İsmail B. 

Bize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Mcmet Ilacıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

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

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

Şebin Kardhisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Fatin B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

[Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rıfat B. 

- 1 1 7 -



I : 17 23-12 

/ Reye iştirak 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

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

Antalya 
Dr. Nazif'i Şerif B. 
(Mezun) 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. A.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 

Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

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

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. (Mezun) 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tcvfik Rüştü B. (V.) 

-1033 C : i 

: etmeyenler j 

Halil B. (Mezun) 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Faik B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırşehir 
i Hâzim B. 

Kocaeli 
I Kemalettin B. 

Reşit Saffet B. 
I Salâhattin B. 

Sırrı B. 
Konya 

Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
I İbrahim B. 

Recep B. (Mezun) 
Malatya 

İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Hikmet B. ,(V.) 
Kani B. 
Memet Sabri B. 

Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun 
Mitat B. 

Muğla 
Dr. Hüsevin Avııi B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfı B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Hanıdi B. 

Zonguldak 
Ce.Al Sahır B. 



I : 17 2 İM2-1933 C 

Tecavüzün tarih* hakkında Türkiye ile Romanya Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri İttihadı, Ç koslovakya ve Yııuoslavya arasında Londrada 4 temmuz 
19:53 tarihinde imza olunan mukavelename ile üçüncü maddesinin lAhikasınııı 

tasd 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
AİİB. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B 

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

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

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

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

( Kanun kabul 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 221 

Kabul edenler : 221 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 93 
Münhaller : 3 

/ Kabul edenler / 

Balıkesir 
Enver B. 
ismail Hakkı B. 
Muzaffer B. ; 

Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bay azıt 
ihsan B. 

Bilecik 
Salih B. 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut 
Zülfü B. 

Edime 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asını B. 
Aziz B. 

es i 

edilmiştir. ) 

Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

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

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

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Dr. ibrahim Tali 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
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İbrahim Süreyya B„ 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Salın B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit P». 

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

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

/ Reye iştiı 

I : 1 7 2 3 - 1 2 

İbrahim Süreyya B„ 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Salın B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit P». 

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

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

/ Reye iştiı 

Yaşar B. 
Ziya ettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

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

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Talisin B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nah i t B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hâzini B. 
Lııtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ALİ B. 

i dana 
Hilmi P>. (Mezun) 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 

Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazif'i Şerif B. 
(Mezun) 

- 1 9 3 3 C : 1 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmot îhs°,n B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
E tem B. 
Memet Haeıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâebtin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remai B. 
Şemsettin B. 

,k etmeyenler J 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B ?" 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
(Mezun) 
Kâzım Pş. (M, R.) 

Ziyaettin B. 
Şebin Karahisar 

İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Fa t in B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

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

Memet Cavit B. 
Bayazıt 

Bayraktaroğlu Halit B. 
(İ. Â.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B, 

- 1 2 0 -
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Bolu 
Cevat Abhas B. ( Me
zun ) 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 
Esat B. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. (Mezun) 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Nuri B. 
'Giresun 

Hakkı Tarık B. 
İstanbul 

Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfi/k Rüştü B. (V.) 
Halil B. (Mezun) 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
ibrahim B. 

Kars 
Faik B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Kemalettin B. *"'*-" 
Reşit Saffet B. 

Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Recep B. (Mezun) 

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

Manisa 
Kani B 
Memet Sabrı B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 
Hikmet B. (V.) 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 
Mitat B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B 

Muş 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. ' 

Tokat 
Mustafa Vasfi 

Trabzon 
Daniş B, 
Süleyman Sırrı B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Haımdi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

T e c a v ü / ü n tarifi hakkında Türkiye ile Estonya, Letonya, Lehistan, Romanya 
Sovyet Sosyal ist Cumhuriyetleri ittihadı, İran ve Afganistan Devletleri arasında 
Loııdrada 3 temmuz 1 9 3 3 tarihinde imza o lunan mukave lename ile üçüncü 
maddesinin lahikasının ve ayni tarihli imza protokolünün tasdiki hakkındaki 

kamına veri len reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 217 

Kabul edenler : 217 
Reddedenler o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 97 
Münhaller : -s 

Adana 
Ali Münif B. 

Kabul edenler 

Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 

AliB. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

- 1 2 1 -
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îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Hıza, Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Kasılı B. 

Artvin 
Astın B. 
Memet Ali B 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

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

Bay azıt 
İhsan B. 

Bilecik 
Salih B. 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Eefik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

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

Çorum 
Bekir kara memet 1>. 
Dr. Mustafa B. 
îsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
! I asan Hayri B. 
Şakır B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Emin B. 
Gazi Antep 

Reşit B. 
Şahin B. 

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

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

Tlakâri 
îbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Kara.mursal B. 

İzmir 
Kamil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

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

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 

Tahsin D. 
Kayseri 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûlfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

Konya 
Alı Fuat Pş. 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

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

Malatya 
Abdüimuttalİp B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

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

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

- 1 2 2 -



Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıiıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ai.moj İhsan B. 
Hamdı B. 
ismail B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. ASITTI B. 

Adana 
Hilmi B. (Mezun) 

Afyon Kardhisar 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
(Mezun) 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

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

İ : 1 ? 2 3 - 1 

Emin B 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

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

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

[Reye iştirak 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. Â.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. ( Me
zun ) 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

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

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. ^ Mezun) 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

! - 1 0 3 3 C : 1 

Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Kardhisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

etmeyenler ] 

Saffet B. 
Erzurum 

Necip Asım B. 
Eskişehir 

Yusuf Ziya B. 
Gazi Antep 

Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V. ) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. (Mezun) 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
ibrahim B. 

Kars 
Faik B. 

2 3 -

îlrfa 
Ali S a ip B. 

Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakiki B. 
Münip B. 

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

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

Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hâzini B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Recep B. (Mezun) 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşini B 



Manisa 
ll.ikm.ot B. (V.) 
Kimi B. 
Momet Sabri B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Ahdülkadirli. (Mezun) 
Mitat B. 

Muğla 
Dr. Ilüsevm Avııi B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Nakı B. 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Faik B 
M a * 

Mustafa Vasl'i B. 

Nâzım B. 
Trabzon 

Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

Yozgat 
Avııi Doğan B. 
Ilamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Salıir B. 

\>&<i 

T. B. M. M. Matbaası 

http://ll.ikm.ot


Sıra No 43 
Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 53 500 liralık münakale yapllınası 
hakkında 1/817, Başvekâlet ve Düyunu umumiye 1933 senesi bütçelerinde 
2 500 liralık münakale yapılması hakkında 1/819, Diyanet işleri riyaseti 1933 
senesi bütçesinde 5 0 0 liralık münakale yapılması hakkında 1/820 ve Dahiliye 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 30 0 0 0 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/823 numaralı kanun layihalarile İdare Heyetinin, B. M. Meclisi 1933 
senesi bütçesine 700 liralık tahsisat konulmasına dair 2/90 , B. M. Meclisi 
ve Riyaseti Cumhur 1933 senesi bütçelerinde 2 7 0 9 liralık münakale yapılması 
hakkında 2/91, B. M. Meclisi 1933 senesi bütçesine 8 0 0 0 liralık tahsisat 
konulmasına dair 2/92 ve B. M. Meclisi 1933 senesi bütçesine 4 2 0 0 liralık 
tahsisat konulmasına dair 2/93 numaralı kanun teklifleri ve Bütçe encümeni 

mazbatası 

Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 53 500 liralık münakale yapılması hakkmda 1/817 numaralı 
kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 10 -XII -1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3527 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 analî yılı Adliye vekâleti bütçesinin bazı fasıl ve maddelerinden 53 500 lira indirilerek bu 
paranın (Yanan îsta^dbıl mahkenıelerile, icra dairelerinin yeniden kurulması için icap eden bilû
mum masraflar karşılığı) namile yeniden açılan 503 üncü fasla münakalesi hakkında hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 9 - XII -1933 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte arzedikniştir efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 
Yanan İstanbul Adliye binası dahilindeki mahkemelerle İcra dairelerinin mümkün olabildiği 

surette tamamen millî emlâk dairesine ait mebanide ve buna imkân olmadığı takdirde kısmen de 
eşhasa ait binalarda yeniden kurulması için tefrişat tadilât tenvir ve teshin, müteferrika kırta
siye, icar, defatir evrakı matbua gibi her nevi tahsisata ihtiyaç olduğu gibi yanan binanın 
enkazı altında taharriyat icrasile kuyut ve evraka müteallik dosyalarla vesaikin çıkarılarak 
tasnif ettirilmesi de ayrıca masarif ihtiyarını mucip olacağına ve bu maksatların husulü için 
her kısımdan ne miktar paraya ihtiyaç hâsıl olacağının da bugün tayin ve tesbiti mümkün 
olamayacağına binaen mahkemelerle icra dairelerinin bir an evvel münasip görülecek binalarda 
yeniden tesis ve hali faaliyete getirilebilmesi için muhtelif tertiplerden tasarruf olunan 
5? 500 liranın Adliye vekâleti bütçesinde (Yanan İstanbul mahkemeleriie icra dairelerinin 
yeniden kurulması için icap eden bilûmum masraflar karşılığı) namile açılacak bir faslı 
mahsusa münakalesinin icrası zımnında tanzim kılınan kanun lâyihasına ait esbabı mucibedir, 
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Adliye vekâleti 1933 bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDU 1 — 1933 malî senesi Adliye vekâleti bütçesinin merbut cetvelde yazılr fasrl ve mad
delerinden ceman 53 500 lira tenzil edilerek mezkûr vekâlet bütçesinde (Vanan İstanbul mahkeme
lerde icra dairelerinin yeniden kurulması için icap eden bilûmum masraflar karşılığı ) namile yeni
den açılan 503 üncü fasla naklolunmuştur. 

MA|1)])E 2 —• Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MAıDDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Mal i ve vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 

İk. V. 
M. Celâl 

Ad. V. 

S. l .M. V. V. 
MıtMis 

M. M. V. 

(i. İ. V. 
AH Kana 

Da. V, 
N. Kaya 

Zr. V. 
Muhlis 

İla 
Dr. T. 

. V. 
Küstü 

9 - X - 1933 
Mal. V. Mf. V. Na. V. 

M. Abdülh etlik Hikmet Fuat 

478 
478 
484 
484 
486 
486 
498 

1 
2 
1 
3 
1 
2 

» tenviri 
3> teshini 

Bedeli icar 
Melbusat 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme 
Yem bedeli 

F. M. Lira 

477 1 Merkez mefruşatı 14 000 
500 

1 500 
32 000 

1 100 
500 
800 

3 100 

Yekûn 5 3 5 0 0 

0 
Başvekâlet ve Düyunu umumiye 1933 senesi bütçelerinde 2 500 liralık münakale yapılması hakkın

da 1/819 numaralı kanun lâyihası 
T. C. 

Başvekâlet 10 - XII -1933 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı: 6/3533 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

Düyunu umumiye 1933 senesi bütçesinin .Ki9 uncu bonolar faslından 2 500 liranın tenzilde Baş
vekâlet 1933 bütçesinin 58 inci faslının ikinci otomobil işletmesi maddesine ilâvesi hakkında Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4 -XI I -1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur .efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1933 malî senesi Başvekâlet bütçesinin 58 nci Başvekâlet otomobil masrafı faslının 2 nci 
işletme maddesine konan tahsisatın sene nihayetine kadar vukubulacak masraflara kâfi gelme
yeceği anlaşıldığından 1933 Düyunu Umumiye bütçesinin 196 nci ( 664 ,1013 ,1077 ,1244 
1550 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar) faslından 
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tasarruf edileceği anlaşılan 2 500 liranın bu tertipten tenzil olunarak mezkûr işletme mad
desine münakalesi için ilişik işbu kanun lâyihas) tanzim ve takdim kılınmıştır. 

1933 malı senesi Düyunu umumiye bütçesinden Başvekâlet bütçesine yapılacak 2 500 liralık 
münakale hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî senesi Düyunu umumiye bütçesinin 196 inci (664, 1013, 1077, 1244, 1550 
numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar) faslından 2 500 lira ten
zil olunarak Başvekâlet bütçesinin 58 inci Başvekâlet otomobili masrafı faslının ikinci işletme mad
desine münakalesi yapılmıştır. 

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

4 - XI I - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
îsmet Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Hikmet Fuat 

tk. V. S. î. M. V. V. G. t. V. Zr. V. 
M. Celâl Muhlis Ali Rana Muhlis 

Diyanet işleri riyaseti 1933 senesi bütçesinde 500 liralık münakale yapılması hakkında 1/820 numa
ralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 10 - XII -1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3531 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Diyanet işleri reisliği 1933 malî yılı bütçesinin fasılları arasında (500) liralık münakale yapıl
ması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 4 - XII -1933 toplanışın
da Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurları
na sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı mubibe 
928 senesinde İstanbulda Dersiam Muğlalı Ali Riza Efendi ile diğer zevatın 500 lira 

matlubu tahakkuk etmiş ve bu paranın senesi bütçesinde tahsisat bakiyesi mevcut bulunmuş 
ise de cari sene bütçesinin 117 nci eski seneler düyunu faslının 1928 senesi düyunu madde
sinde tahsisat mevcut olmadığından tediye olunamamaktadır ve bu paranın bütçemizin tasarruf 
icrası kabil görülen 114 üncü kuranı kerim ve ehadisi şerife tercüme ve tefsir ücretile bun
ların ve hutbelerin ve dinî eserlerin tabı ve neşir masrafı faslından tenzil edilerek salifülârz 
117 nci faslının 4 üncü 928 senesi düyun karşılığı maddesine tahsisat olarak ilâ vesile mu
maileyhin ve diğer zevatın alacaklarının bu tahsisattan tediyesi muvafık görülerek merbut ka
nun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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Diyanet işleri reisliği 1933 malî senesi bütçesinde münakale yapılmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî senesi Diyanet işleri reisliğinin 114 üncü Kuranı kerim ve ehadisi şerife 
tercüme ve tefsir ücret ile bunların ve hutbelerin ve dinî eserlerin tabı ve neşir masrafr faslından 
500 lira tenzil olunarak 117 inci eski. seneler düyunu faslının 928 senesi düyunu karşılığı maddesine 
nakledilmiştir. 

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

4 - XII - 1933 
Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. V. İla. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 

îsnıet Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Hikmet Fuat 
îk. V. S. 1. M. V. V. G. I. V. 7A: Y. 

M. Celâl Muhlis Ali Hana Muhlis 

Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 30 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/823 numa
ralı kanun lâyihası 

T. G. 
Başvekâlet . 14 - XII -1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3567 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dahiliye vekilliği 1933 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında 30 000 liralık münakale yapılma
sı hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10 -XI I -1933 te Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
1933 senesi bütçesinin 314 üncü faslın ikinci açık maaşı maddesine konulmuş olan 

30 000 liralık tahsisat bazı vilâyetlerin lâğvi dolayısile açıkta kalan vesair sebeplerle 
yeniden vekâlet emrine alınan memurların birinci altı aylık istihkaklarına ancak tekabül ede
bilmiştir. Bu memurların ikinci altı aylık maaşlarının tesviye edilebilmesi için daha 30 000 
liralık tahsisata katî bir ihtiyaç hâsıl olmuş ve bütçe senesi iptidasından şimdiye kadar kad
rolarda vukubulan inhilâl ve sair sebeplerle bu miktarı karşılamak üzere 286 nıcı memurlar 
maaşı faslından 30 000 liralık tahsisat tasarruf edilmiş olduğundan bu miktarın salifülârz 
açık maaşı maddesine münakalesi surtile ihtiyacın temini zarurî görülmüş olmakla merbut 
kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında 30 000 liralık münakıde yapd-
ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesinin 286 inci memurlar maaşı faslından 30 000 
liranın tenzili ile 314 üncü faslın ikinci açık maaşı maddesine münakalesi yapılmıştır. 

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

10 - XII - 1933 
Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 

tsmet Zekât Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Hikmet Fuat 
İk. V. S. T. M. V. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Muhlis Ali Hana Muhlis 

îdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 senesi bütçesine 700 liralık tahsisat konulmasına 
dair 2/90 numaralı kanun teklifi 

T.B.M.M. 
îdare amirliği 3 - XII - 1933 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 794/5207 

Yüksek Reisliğe 

. Afyon mebusluğuna intihap edilen Dr. Ziya Nuri Paşa Hazretlerine muvakkat tazminat olarak 
itası icap eden (700) lira için bütçede tahsisat mevcut olmadığı cihetle âtideki mevaddı kanuniye
nin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

idare âmiri îdare âmiri idare âmiri 
M. Ali t. Ferit Bayraktaroğlu Ilalit 

MADDE 1 — 1933 sene i maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 inci faslının 4 üncü muvak
kat tazminat maddesine (700) lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — işbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti Cumhur 1933 senesi bütçelerinde 2709 
liralık münakale yapılması hakkında 2/91 numaralı kanun teklifi 

T. B. M. M. 
îdare amirliği 3 - XII - 1933 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 793/5206 

Yüksek Reisliğe 

1933 seıiei maliyesi Riyaseti Cumhur ve Büyük Millet Meclisi bütçelerinin bazı fusiıl ve mevaddı-
na mevzu tahsisatın senei maliye nihayetine kadar kifayet edemeyeceği anlaşıldığından fazla tahsi
sat mevcut olduğu anlaşılan Riyaseti Cumhur bütçesinin 25 inci faslından (2 709) liranın tenzili 
ile noksan olan fusul ve mevadda zam ve ilâvesi için âtideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz 
ve teklif eyleriz. 

idare âmiri îdare âmiri idare âmiri 
M. Ali 1. Ferit Bayraktaroğlu Iîalii 

MADDE 1 — 1933 senei maliyesi Riyaseti Cumhur bütçesinin 25 inci faslından (2* 709) lira tenzil 
edilerek (984) lirası 27 nei muvakkat tazminat maddesine ve (700) lirası ayni sene Meclis 
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bütçesinin 11 inci faslının 2 nci melbusat maddesine ve (929) lirası 3 üncü memurlar maaşı fas
lına ve (96) lirası da 5 inci muvakkat tazminat maddesine zara ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Jtşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — îşbıı kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 senesi bütçesine 8 000 liralık tahsisat konulma
sına dair 2/92 numaralı kanun teklifi 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 16 - XII -191)3 

Mıüıasebe Müdürlüğü 
No. 878 

Yüksek Reisliğe 

1933 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 8 inci faslının i inci müteferrika ve 
masarifi »ayrimelihuza tertiibine mevzu tahsisatın senei maliye nihayetine ıkadai* kifayet ede
meyeceği anlaşıldığından mezkûr maddeye sekiz bin lira ilâvesi için âtideki mevaddı kanuuiye-
nin kabulünü arz ve teiklif eyleriz. 

İdare Amiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
M.Ali İ. Ferit 

MADDE 1 — Büyük Millet Meclisi bütçesinin 8 inci f asi mm 1 inci müteferrika ve 'masarifi 
•uayrimelhuza tertibine sekiz bin lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — İşbu ıkaııuu Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 senesi bütçesine 4 200 liralık tahsisat konulmasına dair 
2/93 numaralı kanun teklifi 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 16 - XIII -1933 

Mulı as ebe müdürlüğü 
No. 877 

Yüksek Reisliğe 

Vefat eden Kütahya mebusu Rasinı ve Ordu mebusu Recai Beyefendilerin vereselerine itası 
iktiza eden iki bin yüzer liranın karşılığı olmadığı cihetle 1933 senei maliyesi Büyük Millet Mec
lisi bütçesinin 1 inci faslının 2 inci aza tahsisatı maddesine (4 200) dört bin iki yüz liranın zam ve 
ilâvesi için atideki mevaddı kanuniyeniu kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri Jdare Âmiri İdare Âmiri 
M. Ali 1. Ferit 

Madde 1 — 1933 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 inci faslının 2 inci aza tahsi
satı maddesine (4 200) lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 



Bütçe encümeni mazbatası 

18 - XII - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Umumî muvazeneye dahil bazı daire bütçelerinde münakale yapılmasına ve bazısına munzam 
tahsisat verilmesine dair olup muhtelif tarihlerde encümenimize havale buyurulan dört adet kanun 
lâyihasile dört adet kanunî teklif Muhasebat umum müdürü Beyle alâkadar memurlar hazır oldukla
rı halde ayrı ayrı tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif olunan lâyihalar esbabı mueibelerinde dermeyan olunan sebepler ve ayrıca alınan 'malû
mat üzerine esas itibarile kabul edilmiştir. Büyük Millet Meclisi için istenilen 12 900 liralık munzam 
tahsisata, ahiren vefat eden Kastamonu mebusu Hasan Fehmi Beyin ailesine kanunen verilmesi lâ-
zımgelen 2 100 liranın dahi ilâvesi kararlaştırılmış ve bu suretle 15 000 liraya baliğ olan munzam 
tahsisat karşılığı Hükümetin muvafakatile Düyunu umumiye bütçesinin 196 inci faslından münakale 
suretile temin kılınmıştır. 

Diyanet işleri reisliği bütçesinde 1928 senesi düyunu karşılığı ismi altında bir tertip mevcut 
olmadığından 1928 senesi düyunu mukabilinde istenilen 500 lira için yeniden bir madde açılmış
tır. Teklif lâyihalarını birleştirmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tas
vibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunmuştur. 

Reis R. V. M. M. Kâtip 
Burdur Konya İsparta Tokat Bayazıt Bursa Giresun İstanbul 

M. Şeref Mükerrcm İhsan Dr. Galip Kâzım, Sadettin 

İzmir Kayseri Kırklareli Kırklareli Manisa Sivas Yozgat 
Kâzım A, Hilmi M. Nahit Şevket M. Turgut M. Remzi S. Sırrı 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 27 

Esas No. 1/817, 819, 820, 823, 
2/90, 91, 92, 93 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TBKLlFl 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin (1) numaralı 
cetvelde yazılı fasıllarından 104 209 lira tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tenzil olunan mebaliğden 50 209 lirası (2) numaralı cet
velde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve 500 lirası Diyanet işleri reisliği bütçesinin 117 nci eski 
seneler düyunu faslında (1928 senesi düyunu karşılığı) adı altında yeniden açılan üçüncü maddeye 
ve 53 500 lirası da Adliye vekâleti bütçesinde (Yanan istanbul mahkemelerile icra dairelerinin ye
niden kurulması için icap eden bilûmum masraflar karşılığı) adı altında yeniden açılan 503 üncü 
fasla fevkalâde tahsisat olarak konmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteliye vekili memurdur. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maberdir. 



F. M. 

25 Memurlar maaşı 
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[1] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatııı nevi Lira 

RİYASETİ CUMHUR 
2 709 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

114 Kuranıkerim ve alıadisi şerife tercüme ve tefsir.ücretlerile bunların ve 'hut
belerin ve dinî eserlerin tabı ve nesir masrafı 500 

DÜYUNU UMUMİYE 

196 664, 1013, 1177, 1244, 1550 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bonolar 
ve bu mahiyetteki borçlar 17 500 

286 Memurlar ma ası 

DAJIİLİYE VEKÂLETİ 

30 000 

ADLİYE VEKÂLETİ , 

477 1 Mefruşat . 14 000 

478 1 Tenvir t ' 
2 Teshin 

484 1 Bedeli icar-
3 Melbusat 

486 Resmî telefon masrafı 
1 Masarifi tesisiye 
2 Mükâleme bedeli, 

398 • Süvari mübaşirlerine maktuan ayda 4 lira 45 kuruş hesabile yerilecek 
vem bedeli 3 100 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

500 
1 500 

2 000 

32 000 
1 100 

33 100 

500 
800 

1 300 

Yekûn 104 209 
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[2] NUMARALI CETVEL 

M. 

2 Aza tahsisatr 
4 Muvakkat-ta/.minat 

Mukassasatın nevi 

İİÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Fasıl yekûnu 

Meııı urlar in a aşı 

Muvakka t t a znıinat 

1 Müteferrika ve riyasetin tensibine göre sarf edilecek gavrinıellmza 

2 Melbıısat 

Lira 

6 300 
700 

7 000 
929 

dti 

8 000 
700 

Muvakkat tazminat 

KİYASETİ CÜM11EU 

984 

2 İsletme 

BAŞVEKÂLET 

500 

2 Acık ma a sı 

DA II İLİ YE VEKÂLETİ 

30 000 

Yekûn 50 209 

)>&<{ . - < . . . . 



Sıra No 39 
Büyük Millet Meclisinin 1933 senesi ağustos ve eylül 

ayları hesaplan hakkında 5/54 numaralı Meclis 
hesaplarının Tetkiki encümeni mazbatası 

Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 

18-X/I-1933 

Yüksek Reisliğe ' • 

T. B. M 
M. tf. T. 

Karar 
Esas 

L M. 
encümeni 

X 2 
M 5J54 

Lira 
170 953 
380 423 
551 376 

| 550 193 
1 183 

K. 
01 
55 
56 
47 
09 

1 ağustos 1933 iptidasında bankada mevcut para 
Ağustos ve eylül aylarında alınan paralar 
Yekûn 
Ağustos ve eylül aylarında sarfolunan paralar 
Eylül sonunda bankada mevcut para 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin ağustos ve eylül ayları içinde alıp verdiği paralar 
ile birinci teşrin ayına devreylediği paraların miktarı yukarıda gösterilmiştir. Bu paralara ait 
evrakı müsbite ve Ziraat Bankasından gelen hesap puslası Muhasebenin defterile karşılaştırı
larak birbirine uygun görüldüğünden keyfiyet Heyeti Umum iyeye arzolunur. 

M. H. T. En. Rs. 
Van 

Hakkı 

M. M. 
Ankara 
Rıfat 

Murakıp 
Denizli 

M. Müfit 

Kâ. Aza 
Balıkesir 

M. Cavit 

Aza 
Çankırı 
Ziya 





Sıra NQ 4 2 
Devlet demiryolları ve limanlan umum müdürlüğünün 1929 
senesi son hesabına dair yapılan mutabakat beyannamesi 
hakkında 3/345 numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezke
resine Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin 
1929 yılı son hesabına dair 1/431 numaralı kanun layihası 

ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

Devlet demiryolları ve limanlan umum müdürlüğünün 1929 senesi son hesabına dair yapılan mu
tabakat beyannamesi hakkında 3/345 numaralı Divanı muhasebat riyaseti teskeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 12 - VIII - 1933 

U. 23756 
II. 216 • 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Demiryolları ve limanları idarei umıımiyesinin 1929 nUalî senesine ait hesabı katiye mü
tedair olarak Divanca tanzim edilmiş olan mutabaikat 'beyannamesinin müteferri cetvellerile birlikte 

lef fen takdim kılınmış olduğu arzolunur efendim hazretleri. 
• Divanı muhasebat reisi 

. ' Fuat 

Beyanname 

( Demiryollar idaresinin 929 hesabı katisi hakkında ) 

Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesinin 1929 malî senesi hesabı katisi Nafıa 
vekâletinden gönderilmekle muhasiplerin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan 
idare hesaplarile karşılaştırıldı. 

Şayanı arz görülen hususat atide arzedilmiştir: 
1 — 1929 senesi bütçe kanununun 4 üncü maddesile verilen mezuniyete müsteniden idarei umu-

miyeee Ziraat bankasından altı milyon liralık istikraz aktedilerek 5 553 886 lira 58 kuruşu büt
çeye masraf edilmiş ve 446 113 lira 42 kuruşu stok mal mubayaatına verilmiştir. ( tşbıı altı milyon 
liralık istikraz, müddeti zarfında ödenmeyerek Maliye vekâletinin kefaleti dolayısile ban'kaca 
Hazine hesabı carisinden mahsup edilmesine meblıi Hazinece Demiryollar idaresi namına eşhas 
zimemi hesabına alındığı görülmüş ve 1932 senesi muvazenei umumiye kanununun 14 ve 15 inci mad-
releri ile verilen mezuniyete müsteniden mahsubu lüzumu dairesine yazılmıştır). 

2 — Tahsisat bakiyesi ile mukayyet olması lâzımgelen stok malzeme mubayaatınm bakiye 
miktarını 536 834 lira 11 kuruş tecavüz ettiği görülmüştür. 

Her ne kadar dairesince stok malzeme mobayaatında görülen bu fazlalığın 1929 senesi nihayetinde 
inşaata ait olarak yapılan bir kısım mubayaatın doğrudan doğruya bütçeye masraf kaydedilecek 
yerde, işletme idaresine aidiyeti zannile stok hesabına alınmasından mümbais olup müteakiben anla
şılan bu yanlışlığın yapılan mubayaat bedelinin stok hesabından çıkarılarak 1930 senesi bütçe-
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sinden mahsup edilmek suretile ıslah edildiği dermeyan edilmiş ise de böyle olduğu kabul 
edildiği takdirde '1929 senesi bütçesinde tahsisat bakiyesi müsait olmadığı halde mubayaat ici'a ve 
bunun müteakip sene bütçesinden mahsup olunması gibi bir netice hâsıl olmuştur. 

3 — Varidat bütçesinin 8 inci (Mukavelât mucibince inşaat grupları ve müteahhitlerce açılan 
ve açılacak olan kredi) unvanlı fasla mevzu muhammenat 12 024 000 lira olduğu halde idarece 
bu sene zarfında bu kredilere müsteniden yaptırılan inşaatın 813 326 lira 7 ıkuruş fazlasile 
12 836 326 lira 7 kuruşa baliğ olduğu ve başkaca inşaat hesabına sarf edilip bütçe hesaplarına 
geçirilmiyerek mutavassıt hesaplarda kalan ve tahsisat fevkinde görülen 1 000 409 lira 34 ku
ruşun idarei umumiyece Hazine hesabına zimmet kaydolunduğu görülmüştür. 

Dairesince verilen izahatta demiryollar idaresi için bütçeye mevzu tahsisatın Hazineden .ve
rilecek ve istikrazla temin edilecek kısımdan maadasının işletme varidatı fazlasından kapatılması lâ-
zınıgeleceğine göne bu sene içinde de inşaat için mevzubahs sarfiyatın işletme varidatından ya
pıldığı dermeyan olunmuştur. 

İşletme varidatının idare masarifi için sarfı caiz ise de bu sarfiyatın da bütçeye mevzu 
tahsisatla mukayyet olması tabiî bulunduğundan bütçe hesaplarına alınmamış ve tahsisat fevkin
de kalmış olan mebaliğin sarfı tecviz edilemeyeceği gibi varidat bütçesine konulan muhammenat 
tahdidi olmayıp tahminî olmakla beraber faslın unvanına nazaran kredi ile yaptırılan bu inşaat 
mukabilinde Hazinece ödenmesi zarurî olmasına göre bunun da bütçe ile verilen mezuniyet dahilin
de kalması daha muvafık görülmüştür. 

4 - Mukaddema meclisi idarece kabul ve tasdik edilmiş olup 1929senesinde de tatbik edilmiş 
olan talimatnameye müsteniden memurin ve müstahdeminden alınmış olan cezayı naktilerin ahkâmı 
umumiyeye tevfikan bütçe varidatına alınmayıp tasarruf sandığı hasılatı meyanına alındığı gö
rülmüş ve idarei umumiyece verilen izahattan Demiryollar idaresinin mümasil teşkilâtın tâbi ol
duğu ahkâma tâbi olacağı kanunen kabul edilmiş ve diğer demiryollar idarelerinde de hususî tali-

*mat ve nizamnamelerle bu kabîl idarî cazalar tatbik edilmiş bulunmasına mebni memurlardan yapı
lan kıstelyevmler gibi iradı lâzımgelen cezalardan olmayan ve idareten alınan cezayı naktilerin ta
sarruf sandığma tevdi edilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Hesabı katide münderiç rakamların işbu beyanname ve merbutu cetveldeki kuyut ve izahat nazan 
itibare alınmak şartile kabule şayan olduğunu arzeyleriz. 

Di. Mu. Reisi D. 1. Reisi D. 2. Reisi D. 3. Resi D. 4. Reisi Aza Aza 
Fuat Faik Abidin H. Âlim Hasta Ziya Basri 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Kâmil B. Mezun Gelü M. İhsan Refik Fevzi Müeyyet 

Aza Aza Aza Aza Müddeiumumi 
Emin Kifat Nazmi Fotin M. Ali 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 1929 yılı son hesabına dair 1/431 nu
maralı kanun lâyihası 

T. C. ' 
Başvekâlet 5 - X I -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/2643 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Nafıa vekilliğince yapılan ve lora Vekilleri Heyetinin 26 - X -1932 toplantısında Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 1929 yılı son tıe-
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sap ıkanun lâyihası erbabı mucibesile birlikte gönderilmiştir efendim. 

Başrvekil 
. İsmet 

Esbabı mucibe 

Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin leffen takdim kılınan 1929 malî senesine ait 
hesabı kati kanun projesi aşağıda yazdı kısımlardan terekküp etmektedir : 

I - A cetveli (masraf) ; 

I I - B cetveli (varidat) 
I I I - idarî malzeme nakliyat hesabı ' ' 
IV - İşletme hesabı • 
V - Tesisatı iptidaiye hesabı 

VI - Kâr ve zarar 
VII - Blânço '"' . " 

VIII - işletmeler itibarile masraf müfredat cetveli 
IX - Ihsaî cetveller 
I — 1929 malî senesi diğer senelere nazaran işletme kısmında mühim bir tahavvülü ihtiva etmek

tedir. 31 kânunuevvel 1928 tarih ve 1375 numaralı kanunla mubayaa olunan Anadolu ve Mersin 
Tarsus - Adana hatlarile Haydarpaşa rıhtımının demiryolları camiasına iltihakı ve Kayseri Şarkışla 
kısmının işletmeğe açılması dolayısile demiryolları idaresince işletilmekte olan hatların tulü: 

Aanadolu 1032 
Mersin - Tarsus - Adana 68 
Ankara - Kayseri - Şarkışla 511 
Kütahya - Balıkesir - ( Tavşanlı ) 51 
Fevzi paşa - Gölbaşı 143 
Konya - Yenice 346 
Samsun - Zile 216 
Erzurum - Sarıkamış 356 

2723 
kilometreye baliğ olmuştur. Bunlardan Fevzipaşa - Gölbaşı kısmı 9 eylül 1929 da ve Kayse

ri - Şarkışla kısmı da 1 şubat 1930 da işletmeğe açılmış ve Konya - Yenice kısmı da mubayaa muame
lâtının intacına kadar mülga Anadolu işletme müdürlüğü zamanında olduğu gibi emaneten işletil
miştir. Büyüyen şebeke ile ıbirlikte işletme masrafları da tezayüt etmiş ve geçen seneye kadar 
2 - 3 milyon lira arasında değişen işletme masarifi bu sebeple 13 492 969 80 liraya baliğ olmuş
tur. Bu sarfiyatın miktarını tesibit eden A cetvelinin bütçeye mütenazır olaraik ilk kısmını 
umumî idare sarfiyatı teşkil etmektedir. Umum müdürlük teşkilâtı hem işletme hem de inşaat 
muamelâtı ile iştigal etmekte olduğundan bu kısnm için ihtiyar olunan masarif >bu hususa dair 
olan Vekiller heyeti kararına tevfikan işletme ve inşaat masraflarına mütenasüben taksim edil
miş ve her ıbirine ait uımuımî idare hissesi ayrıca işletme ve tesisatı iptidaiye hesaplarında gös-
terilımıelk suretile kapatılmıştır. Bu kısmın bütçe sarfiyatı 757 640 lira tahsisata karşı 114 661 82 
lira nolksanile 642 978 lira 18 kuruş olup bu masrafın 145 976 68 lirası işletmeye ve 
497 001 50 lirası da iptidaî tesisat hesabına verilmiştir . 

II — Bütçenin ikinci kısmını teşkil eden işletme masrafları malî sene gayesine kadar 
10 989 971 30 liradan ibarettir. Bu senenin varidatına nazaran işletme emsali umum işlet
meler tevthiden % 89 tutanaktadır. Yeni hatların inkişaflarını temin edecek olan iktisadî muhi
tin tekevvününe kadar açıkla işlemesindeki zaruret ve Erzurum işletmesinin de senelerden beri 
açık veren bir hat olduğu nazarı mütaleaya alınırsa % 89 emsalinin işletme noktai nazarından 
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iyi bir netice olduğu muhakkaktır. Filhakika birleşmiş hat la rainizin işletme emsali % 87 iken 
Samsun işletme emsali % 109 ve Erzurum işletme emsali % 154 tü. Gecen sene 166 olan Er
zurum işletme açığının lelhte olarak bir az fanketmesi hat varidatının yükseltilmesinden ziyade 
masarifin azaltılmış olmasındandır. Haikeza Samsun işletmesinin gecen seneye nazaran biraz leh
te olan emsali de geçen sene iktisadî tesirleri bissedilımeyen Amasya - Zile (kısmının işletmeye 
açılmış olması neticesi Ihattın hinterlandının biraz daha büyümesi ve işletme masraflarında bir 
miktar tasarruf yapılmasile temin edilmiştir. Şurası nıuihafckaktır iki mubayaa suretile işlet
me şebekesine iltihak etmiş olan ıhatların varidatı hem mubayaa taksitlerini ödemeye kâfi gelmiş 
fhem de umumî idarenin teşekkülünden beri Hazinece kapatılmakta olan işletme açıklarının önü
ne geçmek suretile Hazineyi badema açık kapamak külfetinden kurtarmıştır. Bu iki başlı fayda 
Yüksek Meclisçe ittihaz olunan mubayaa kararında pek büyük bir isabet olduğunu teyit eden en 
kuvvetli bir delildir. 

Birleşmiş hatlar grupuna dahil olan ve bu itibarla ayrıca ihsaî malûmatı çıkartılmayan An
kara - Kayseri - Şarkışla hattının da işletme emsali nokta i nazarından Samsun işletmesinden daha 
iyi bir vaziyette olduğu şüphesiz olduğundan yeni hatlarımızın istikbaline daha emin bir nazarla 
bakmak imkânı kuvvetlenmektedir. Filhakika hatların tulü uzadıkça inkişaf ihtimalleri de kuvvet
lenmekte ve her sene daha iyi neticeler alınmaktadır. Samsun hattını tehdit eden otomobil reka
betine ve yeni batlarda tatbik edilen kısmen yüksek tarifeye rağmen alınan bu netayiç memnuni
yet ve şükranla karşıLanmağa değer mahiyette bulunmaktadır. Kanuna merbut ( IV ) numaralı 
işletme hesabı cetvelinin tetkiki de gösterir ki işletme muamelâtından 1929 senesi zarfında 
1 356 231 27 lira kâr temin edilmiştir. Mevzu sermayeye nazaran bu kâr itfa ve tecdit 
sermayelerini bile karşılayamayacak kadar ehemmiyetsiz ise de bu netice umumî idarenin teşek
külünden beri elde edilen ilk kârdır ve ilk defa olarak Demiryolları umum müdürlüğünün teşki
lât ve vezaifine dair olan kanunun mevaddı maksusası mucibince tefriki icap ed«n itfa ve tecdit 
sermayelerine kısmen karşılık teinin edilmiş ve iş nazariyat sahasından kurtarılarak amelî bir 
cephe alınmıştır. 1929 işletme muamelâtının en şayanı memnuniyet cihetini işte bu nokta teşkil 
etmektedir. Bu neticeyi temin eden esbabın münhasıran fazla varidat yapılmış olmasına atfı da 
doğru değildir. Çünkü alınan tahsisat mezuniyetinin tamamen istimali halinde işletmenin 615 000 
lira kadar bir açık vermesi lâzımgelirdi. Bütçe tahsisatından tasarrufkâr bir zihniyetle hareketi 
şiar ittihaz eden U. müdürlük ihtiyaçlarını teminde ihtiyat ve teenni ile hareket etmiş ve mutedil 
bir kadro ve intizamı haleldar etmeyecek şekilde idareli bir servis vüeııde getirerek bu müsbet neti
cenin istihsalinde kuvvetli bir amil olmuştur. 

III — Bütçenin üçüncü kısmını teşkil eden iptidaî tesisat masarifi için bütçeye konan tahsisatın 
10 ve 11 inci fasıllar yekûnunu teşkil eden 39 milyon 914 360 liradan ibarettir. Ayni zamanda bütçe 
kanununun 4 üneü maddesi ile stok malzeme ve İsveç grupu ile (sit) ten müdevver işler için 
tahsisata ilâveten sarfına mezuniyet verilen 6 milyon lira da bu tahsisata ilâve olununca tahsisat 
yekûnu 45 914 360 liraya varmaktadır. Senesi içinde yapılan inşaat sarfiyatı ise kanuna merbut te
sisatı iptidaiye hesap cetvelinde görüldüğü veçhile 45 747 200-21 liradan ibaret bulunmaktadır. 
Bu meblâğın 497 001 - 50 lirası umumî idare masrafından inşaat hissesine isabet eden miktar oldu
ğundan hakikî inşaat sarfiyatı 45 250 198 - 71 liradan ibaret bulunmaktadır. 

1929 senesinin inşaatı başlıca şu istikametlerde hali faaliyette idi. 
A) Yulius Berger (îpko) ya ihale edilen kısımlar: Kütahya, Balıkesir kısmında Tavşanlıdan iti

baren (51 Km.) den 214 üncü km. kadar olan muhtelif kısımlar üzerinde inşaat faaliyeti mevcut idi. 
Esasen 1928 senesinde dahi bu kısımlar üzerinde tesbit edilmiş olan inşaat faaliyeti bu sene için
de de ayni kızla devam ettirilmiş ve Değirmisaz ilerisine kadar ferşiyat yapıldığı gibi bu kısmın 
muhtelif sınaî tesisatı yaptırılmış ve ameliyat katarlarının faaliyeti temin olunmuştur. Malî sene 
gayesinde Değirmisaza kadar olan kısım işletmeye açılmağa müsait bir vaziyette idi. 

İnşası ayni şirkete tevdi olunmuş olan Ulukışla - Boğazköprü istikametinde ise Ulukışladan iti
baren 4 - 168 kilometredeki Kardeşgediği iltisak istasyonunun tesisatına başlanılmış ve kısmen Kar-
deşgediği hafriyatına devam olunarak Niğdeye kadar olan kısmının tesviyesine çalışılmıştır. Bu 
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grupun bütçe noktai nazarından sarfiyatı 14 954 658 -12 liradan ibarettir. 

B) İsveç grupuna ihale olunan kısımlardan 1928 de inşası itmam olunamayan cenup hattının Cföl-
başına kadar olan 143 Km. sinin inşaat noksanlarımn ikmaline çalışılmış ve sene içinde bu kısım 
işletmeye açılmakla beraber Malatyaya kadar olan kısımlarda da inşaat faaliyeti devam ettirilmiş
tir. Şimal hattında Çankırıya kadar tesviyei türabiye v eimalâtı sınaiye kısmen de ferşiyat ile uğ
raşılmış, Filyos cihetinden Balıkısığa kadar olan kısmın işletmeye açılacak bir vaziyete getirilme
sine çalışılmıştır. 

Nohap şirketince yapılan inşaatın malî sene bütçesindeki mukabili 18 241 239 65 liradan ibaret 
bulunmaktadır. 

C) Sit grupuna müdevver işler: 
Samsun - Sivas hattının 216 inci Km. kadar işletmeğe açılmış olan Zile istasyonundan itibaren 

246 inci Km. deki (Silis) durağına kadar 30 Km. lik demir ferşiyatı yapılmış ve Silisten Musa köyü* 
ne kadar 50 Km. lik !bir saha üzerinde de tesviyei türabiye yapılarak bu kışını demir döşenecek ha
le getirilmiştir. Bu kısımda yapılan inşaat ile hat Sıvasla iltisak için son merhaleyi teşkil eden Çam-
lıbel sırtlarına vâ«ıl olmuş ve 1929 malî senesinde bu kısımdaki inşaat merkezi sıkleti CjamlıbeJ 
nnntakasına intikal etmiş bulunmakta idi. 

Diğer taraftan Kayseri cihetinde 130 Km. kadar (Şarkışla) demir ferşî ile uğraşılmış ve brt 
kısmın inşaat noksanları mehmaemken temin olunarak 1 şubat 1930 da işlemeğe açılmıştır. Hat 
Şarkışlaya varmakla beraber Şarkışladan Yıldıza kadar olan kısımlarda tesviyei türabiye île sınaî 
imalât yapılmakta idi (Sit grupuna müdevver işlerin bütçe noktai nazarından yekûnu baliği 
İ l 203 457 41 liradan iabaret bulunmaktadır). 

D) Foks şirketi ile aktedilen mukavele mucibince bu şirket Kayseride tesis edilecek inşaat ile 
uğraşmış ve bilâhare Ankara - Kayseri arasındaki istasyon binalarının inşası da bu şirkete, tevdi 
olunmuştur. Bu şirkete yaptırılan inşaat için bütçe ile yapılan sarfiyatın yekûnu 1 347 845 03 liradır. 

IV — Umumî idarenin varidatını teşkil eden erkamın müfredatı kanuna merbut (B) cetvelin
de gösterildiğinden bu kısım için ayrıca izahat verilmemiştir. Muhammenat ile tahsilat arasında gö
rülmekte olan farklar tabiî sayılacak kadar ehemmiyetsizdir. 

İnşaat için Hazinece yapılması derpiş olunan muavenet tamamen Hazineden alınmış ve malî 
sene içinde krediye müsteniden yaptırılabilen işler de 12 836 326 07 liradan ibaret bulunmuştur. 
İptidaî tesisat tahsisatı ile sarfiyatı arasındaki fark bütçe kanununun 4 üncü maddesine istinaden 
stoka ayrılan 400 000 liradan mütebaki 5 600 000 liranın da tahsisata ilâvesi suretile icra edilmiş 
ve bu şekilde 45 344 360 lira tahsisata mukabil, münhasıran inşaat işleri için 45 298 246 58 lira sar-
folunarak bu suretle tahsisat yekûnundan 46 113 42 liralık bir bakiye kalmıştır. 

V - Kanunu merbutun (A) cetvelinin sütunu mahsusunda gösterilen fasıl ve maddelerden sene
si içinde istimal olunmayan tahsisat kanununun 3 üncü maddesinde yazılı olduğu veçhile 
600 766 51 liradan ibaret olup usulen iptal olunacaktır. 

VI -1042 ve 1483 numaralı teşkilât kanunlarının mevaddı mahsusasına müsteniden hazırlanmış 
olan işletme, tesisatı iptidaiye, kâr ve zarar blânço hesaplarımız hakkında işletme ve inşaat sarfi
yatının izahı sırasında kâfi malûmat verilmiştir. İdarî malzeme nakliyat hesabının da kanuna rap-
tedilmesi mecburiyeti olduğundan 3 numaralı cetvel bu kanunî emrin ifası için ihzar olunmuş ve 
kanunun 4 üncü maddesi de bu cetvellerin tasdiki maksadile tedvin olunmuştur efendim. 
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Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Divanı M. Encümeni 20 - XII -1933 

Karar No. 5 
Esas No. 1/431 

3/345 
Yüikseik Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesinin 1929 malî senesi .hesabı ıkatisi hatakın-
tla Başveıkâleti Celilenin 5 -- XI -1932 tariihli ve 2643 numaralı tezkeremle teklif olunan (kanun 
lâyihası bu /bapta Divanı muhasebatça hazırlanan 'mutaıbalkat beyannamesile birlikte (müzakere ve 
cetveller üzerinde tetkiıkat ve tatbikat ifa edildi. 

!|* Muhassasat 

1929 senesi bütçesile 54 450 000 lira tahsisat verilmiş ve bu miıktar dairesi hasebile mutaba
kat ibeyannamıesine muvafık bulunmuştur. 

isveç grupuna ihale edilmiş olan hatlarla Samsun - Sivas, Kayseri - Srvas hatlarının inşası 
ve ihtiyat .malzeme itharı iyin bütçe «kanununun dördüncü mıaddesile verilen mezuniyete istina
den istikraz edilen 6 000 000 liranın dairesince tahsisat ımeyanında gösterilmediği mutabakat 
beyannamesindeki meşruhattan anlaşılmış ve tetkikatı vakıa neticesinde ibu paranın tahsisat »kay
dı haikıkmdaki Divanı mulhasebatın noıktai nazarına encümen imizce de iştirak edilerek muihassa-
sat mecmuu 60 450 000 lira olarak tesbit ve merbut cetvel bu suretle tanzim edilmiştir. 

Tediyai 

Yekun itibarile Divanı muhasebat mutabakat beyannamesinde mevcut miktar ile dairesi he
sabında yazılı miktar arasında bir tefavüt olmadığı ve fasıllar arasında görülen farkın yedinci fas
la taallûk eden 173 lira 65 kuruşun dairesince beşinci fasla taallûk eden 173 lira 65 kuruşun daire
since beşinci fasla kaydedilmiş olmasından ileri geldiği anlaşılmış ve bu itibarla Divan beyanname
sindeki erkanı muvafık görülerek merbut cetvel ona göre tanzim ve tediyat miktarr da 59 403 120 
lira 7 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Varidat 

1929 senesi varidat bütçesinin 6 inci faslına mevzu 550 000 lira ve 7 inci faslında mürakkam 
200 000 lira varidatın dairesince idare hesabında ve hesabı kati tahakkuka t ve tahsilat miktarı 
gösterilmeyerek memzucen diğer fasıllara alınmış ve işbu iki fasla bir şey kaydedilmemiştir. Yapılan 
tetkikatta dairesinoe bu fasıllara ait varidatın tarifine imkân olmadığı beyan edildiği anlaşılmış 
ise de bütçe kavaidine uygun olmayan bu muamelenin tekerrür etmemesi hususunun temini şayanı 
temenni görülmüştür. Bundan başka muhassasat kısmında arzedilen 6 000 000 liranın bir faslı 
mahsus olarak tahakkukat ve tahsilat kaydolunması lâzımgeldiği halde dairesince bunun hesaba 
ithal edilmediği anlaşılmıştır. Encümenimizce mutabakat beyannamesinde dahil olan bu para da 
nazarı dikkate alınmak siiretile varidat miktarı 62 128 073 lira 66 kuruş ola fak tesbit ve mer
but cetvel ona göre tanzim edilmiştir. 

Divanı muhasebat m ut ah ak a t beyannamesinde zikroluuan hususai 

1 -— 1929 senesi bütçe kanununun dördüncü maddesindeki mezuniyete müsteniden idarei ıınrami-
yece Ziraat bankasından istikraz edilip vaktinde ödenmemiş olmasından ııaşi Maliye vekâletinin ke
faleti dolayısile Bankaca Hazine hesabı carisinden mahsup ve Hazinece de demiryollar idaresi namına 
eşhas zimemi hesabına kaydedildiği anlaşılan mebaliğin mahsubu yapıldığı Divanı muhasebattan 
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ifade edilmiş olmasına binaen bu bapta yapılacak bir muamele kalmamıştır. 

2 — Mutabakat beyannamesinde stok malzeme mubayaatının tahsisat bakiyesini tecavüz ettiği 
ve dairesince inşaata ait bazı mubayaatın doğrudan doğruya bütçeye masraf kaydolunacak yerde 
yanlışlıkla stok hesabına yazılmasından ileri geldiğinin bildirildiği ve bu takdirde dahi tahsisat ba
kiyesi olmaksızın mubayaat icra ve müteakip sene bütçesinden mahsup edilmek gibi bir netice hâsıl 
olduğu beyan edilmiş ve stok mubayaatında dahi tahsisat miktarının nazarı dikkate alınması icap 
etmekle beraber mevzubahs fazla mubayaatın inşaattan tevellüt etmiş ve 1931 senesinden itibaren 
inşaat işleri müdüriyeti umumiyeden ayrılarak Nafıa vekâletine devredilmiş olmasına nazaran bu 
vaziyetin tekerrürü varit görülmemiştir. 

3 — Mutafbakat" beyannamesinde idarece 1929 senesi zarfında kredilere •mahsuben yaptırılan 
inşaatın varidat (bütçesinin sekizinci faslına mevzu ımıhamımenat miktarını tecavüz ettiği ve yine 
inşaata sarfedilip ıbütçeden mahsup edilmeyerek 'mutavassıt hesaplarda (bırakılan bir milyon 
küsur liranın Hazine ıhesaibına zimmet kâydolunduğu bildirilmiş ve tahsisatı tecavüz keyfiyetin 
şayanı tecviz olmadığı ve kredi ile yaptırılan inşaat mukabilinde ıbütçe ile verilen mezuniyet 
dahilinde kalması muvafık olacağı yolunda Divanı mulhase/batça serdolunan mütalea musip gö
rülmekle ıberaiber inşaatın Nafıa vekâletine intikaline binaen atiyen Ibu vaziyetin de tekerrürü 
varit olmadığı mütalea edilmiştir. 

4 — Memurin ve müstahdeminden alınmış olan para cezalarının (bütçeye varidat kaydedikne-
yip tasarruf sandığı hasılatı meyanına alındığı ve dairesinin izahatına göre Demiryolları ida
resinin mümasil teşekküllerin tâbi olduğu ahkâma tâbi tutulması kanunen ıkabul edilmiş ve di
ğer Deoniryollar idarelerinde de hu yolda idarî cezalar tatbik edilmelkte bulunmuş olması iti-
ba-rilıe idaneten alman cezaların tasarruf sandığına tevdi edilmekte olduğu bildirilmiştir. De-
mıiryollar idarei umumiyesi bir Devlet müessesesi olmak itiibarile Iher ne suretle olursa olsun 
oezaen tahsil -edilecek melbaliğin irat kaydi zarurî bulunmakla atiyen ' ibu cihetin temini lâızkne-
den görülmüştür. 

5 — 1927 malî senesi hesabı katisindeki mazlbatada gösterilen sebeplerden dolayı Hüküme
tin tekilf ettiği kanun lâyihasında/ki 4 üncü madde çıkarıldığından madde numaralan değiştiril
miş ve kanunun yazılışında tetkikatı vakıaya göre bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu hapta 
tanzim olunan kanun lâyihası ve merbutu cetveller Heyeti umumiyenin yüksek tasvibine aırço-
lunur. 

Divanı M. E. Rs. M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Niğde Kırşehir Yozgat Aksaray Çankırı İstanbul 
Faik Rıza Rıfat Hayrullah 
Aza Aza Aza Aza Aza 

İzmir Giresun Samsun Sureti sarfı ıbütçe emniyetini Kütahya 
Hüsnü A. Şevket * Buseni muhil görürüm Ömer • 

Kocaeli 
Sırrı 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Devlet demiryolları ve limanları umumî idare
sinin 1929 malî senesi hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
lan umumî idaresinin 1929 malî senesi masarifi 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
59 403 120 lira 7 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene va
ridatı merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 56 128 073 66 liradır. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarfolunamayıp (A) 
işaretli cetvelin sütunu mahsusunda gösterilen 
600 766 lira 51 kuruş muhassasat bakiyesi iptal 
olunmuştur. 

MADDE 4 — Umumî idarenin işbu kanuna 
merbut blânço, kâr ve zarar, işletme ve tesisatı 
iptidaiye hesaplan tasdik olunmuştur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

26-X-1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. Mal. V. Mf. V. 

Dr. T. Rüştü M. AbdülhaUk Dr. Reşit Galip 
Na. V. Ik. V. S. I. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 
G. t V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADÎLİ 

Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresi
nin 1929 malî senesi hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryollan ve liman
lan umumî idaresinin 1929 malî senesi masarifi 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
59 403 120 lira 7 kuruştur : 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene 
varidatı merbut (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 62 128 073 lira 66 kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisatından sarfolunamayıp 
(A) işaretli cetvelin sütünü mahsusunda göste
rilen 1 046 879 lira 93 kuruş muhassasat baki
yesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Nafıa vekili memurdur. 
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Tahsisatın nevi 

A-CETVELİ 

Tahsisat 
Lira 

Tediyat 

Lira K. 

İptal olunan 
tahsisat 

Lira 

B - CETVELİ 

K. 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
0 

1 
2 

İdarei Umumiye ücret ve yev
miyeler 
İkramiye 
İdare masrafları 
Mütenevvi masraflar 
İşletme masrafı (Ücret ve yev
miyeler ) 
İkramiye 
İdare masrafı 
İşletme masrafı 
Sigorta ücret ve sermayeleri 
İptidaî tesisat.(İnşaat merkez 
dairesi ücret ve yevmiyeleri) 

İnşaat 
Mubayaat taksiti 

4 

5 

45 
3 

-

559 
26 
81 
90 

150 
200 
898 
A ? n 

100 

170 
744 
000 

840 
300 
500 
000 

000 
000 
OÖO 
ooo 
000 

000 
360 
000 

3 

r. 

45 
3 

463 545 
25 599 
79 413 
74 419 

897 577 
198 230 
861 670 
~*0 513 
A 00 000 

114 902 
298 246 
0^0 000 

23 
97 
56 
42 

51 
96 
83 
82 

19 
58 

96 

* 2 
15 

252 
1 

36 
140 

55 
446 

2Ç4 
700 
086 
580 

422 
769 
329 
486 

0 

097 
113 

0 

77 
03 
44 
58 

49 
04 
17 
18 

81 
42 

Yekûn 60 450 000 59 403 120 07 1 046 879 93 

F. A. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Varidatın nevi 

İşletme hasılatı: 
Yolcu 
Ağırlık 
Seyri seri 

» 
Tahmil ve ihraç 
Ardiye 
Kantariye 
Müteferrik hasılat: 
Tatili edevat 
Zabıta cezası 
İşletme cezası 
Bedeli icar 
Müsmir eşcar 
Mütenevvi hasılat 
Sıhhiye tevkifatı 

929 senesi büt
çesinde yazılı 
muhammenat 

Lira 

4 340 000 
210 000 
510 000 

7 220 000 
120 000 

7 000 
36 000 

39 000 
7 000 
7 000 

10 000 
1 000 

140 000 
140 000 

Tahsilat 

Lira 

5 080 712 
261 104 
560 360 

7 738 088 
144 311 

0 
58 367 

'60 741 
5 166 
4 725 

12 850 
420 

312 926 
158 646 

K. 

14 
12 
88 
90 
35 

75 

07 
01 
34 
17 
64 
53 
75 
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F. M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Faslı mahsus 

Varidatın nevi 

Derince limanı 
Haydarpaşa limanı ve rıhtımı varidatı: 
Palamar 
Rıhtım 
Tahmil ve tahliye 
Demiryolu ücreti 
Kantariye 
Ardiye 
Muhtelif varidat 
İcar bedeli 
Su satışı 
Sefaini Hayriye ve duba icarı 
Elektrik satışı 
Nakliyekûn 
Adana, Tarsus, Mersin hattı varidatı 
1929 senesinde İşletmeye açılacak hatlarm 
umum varidatı 
Mukavelat mucibince inşaat gruplarına ve 
müteahhitlerce açılan ve açılacak kredi 
Umumî bütçeden muhassas mebaliğ 
Bütçe * kanununun (4) maddesi mucibince 
istikraz olunan 

Yekim 

929 senesi büt-
çesinde yazılı 
muhammedat 

Lira 

13 

12 
28 

70 

18 
160 
236 
40 
40 
35 

4 
22 

000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

4 000 
10 
45 

476 
550 

200 

024 
200 

000 
000 
000 
000 

000 

000 
000 

0 
5 4 4 5 0 0 0 0 

15 

12 
28 

Tahsilat 
Lira 

1 18 

17 
164 
211 

44 
38 
28 
21 

4 
2 
9 

32 
091 

836 
200 

050 

643 
157 
568 
442 
000 
958 
426 
694 
726 
59 1 
061 
747 

0 

0 

326 
000 

0 
0 2 1 2 8 07İ i 

K. 

98 

61 
65 
76 
25 
64 
22 
96 
84 
57 
35 
11 
59 

07 

0 6 

»o« 



Sıra No 35 
Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya, Romanya, Sovyet 
Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri ittihadı ve Yugoslavya 
Hükümetleri arasında tecavüzün tarifi hakkında imza edi
len mukavelenamenin tasdikına dair 1/771 numaralı kanun 

lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 10-K-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/2853 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Tecavüzün tarifi hakkında Türkiye ile Romanya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı 

Çekoslovakya ve Yugoslavya arasında Londrada imza olunan 4-VII-933 tarihli mukavelename 
ile 3 üncü maddesi lahikasının tasdikına dair Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince 4-X-933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Bu kanun lâyihasının müstaceliyet kaydile müzakeresine yüksek müsaadelerini dilerim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Londrada 3 ve 4 temmuz 1933 tarihlerinde imza edilen mukavelenamelere iştirak eden Devlet
ler vazıı imza oldukları Briand - Kellogg misakı ile birbirlerine tecavüz etmemeği taahhüt eylemiş 
oldukları gibi bir kısmı ve bu meyanda Türkiyede aralarında akteylemiş oldukları ademi tecavüz 
muahedelerile de bu ciheti teyit eylemişlerdi. Ancak tecavüzün katî ve sarih bir tarifi mevcut bu
lunmadığından bu husus bir noksan teşkil ediyordu, işte aktolunan mukavelenameler, tecavüzü muhik 
gösterebilecek her hangi bir bahanenin önünü almak için tecavüzün mümkün mertebe sarih bir ta
rifini yapmak ve binnetice umumî emniyeti temin eylemek gayesile tanzim edilmiştir. 

Mukavelenamelere esas, Silâhları bırakma konferansı emniyet komitesince Sovyet murahhas he
yetinin teklifi esas ittihaz edilmek ve murhahas heyetimizin mühim tadil teklifleri de nazarı iti

bara alınmak suretile tanzim edilen rapordur. 
Mukavelenameler iki adettir: Birisi mıntakavî olup, Sovyet Rusya ile ona mücavir Devletler 

olan Türkiye, Estonya, Letonya, Lehistan, Romanya, îran ve Afganistan arasında imza edilmiştir. 
Bu mukavelenameye merbut olan imza protokolünde Sovyet Rusyanın komşusu olan diğer bir veya bir 
kaç Devlet ileride bu mukavelenameye iltihak eylediği takdirde, bidayeten imza eden Devletlerle 
ayni hukuk ve vezaife malik olacağı musarrah bulunmaktadır. Bu protokol ahkâmına tevfikan 
Fenlândiya Devleti de 22 temmuz 1933 tarihinde Moskova sefiri vasıtasile Sovyet Hükümetine tev
di eylediği bir beyanname ile bu mukavelenameye iltihak etmiştir. 

İkincisi ise yine Türkiye ile Sovyet Rusya, Romanya, Çekoslovakya ve Yugoslavya aralarında 
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imza edilmiştir. Fakat dördüncü maddesi ile diğerbütün Devletlerin imzasına açık bulunmakta ve 
bunlara bidayeten imza eden Devletlerin haiz oldukları ayni hukuk ve vezaif verilmektedir. Bu 
madde ile şimdiki halde nisbeten mahdut bir sahaya inhisar eden mukavelenamenin daha şümullü bir 
mahiyet kesbetmesi istihdaf edilmiş ve ayni zamanda yapılan itilâfın her hangi bir Devlete karşı 
bir cephe teşkili gibi bir mana ifade etmediği bu suretle ilân olunmuştur. 

Bu gün Büyük Millet Meclisinin tasdikına arzedilen bu iki mukavelename, yukarıda da izah edil
diği gibi Briand - Kellogg misakını ve ademi tecavüz muahedenamelerini ikmal etmek suret ile bütün 
cihanda ve bilhassa Şarkî Avrupa ve Yakin Şarkta uzun bir müddet için sulhu temin edecektir. Şim
diye kadar hemen bütün Devletlerle bu gayeye hadim mukavelenameler aktetmis olan Cumhuriyet 
Hükümetimiz bu yeni mukavelenamelerin temin edeceği faideleri herkesten evvel takdir etmiş ve 
bunların bir an evvel fiil sahasına çıkmalarına en ziyade çalışan Hükümetlerden biri olmuştur. 

3 temmuz tarihli mukavelenamenin dördüncü ve 4 temmuz tarihli mukavelenamenin beşinci mad
delerinde, Âkit taraflardan ikisi tasdiknameleri Sovyet Hükümetine tevdi eder etmez mukavelena
menin bu iki taraf arasında meriyete gireceği ve diğer Âkit taraflar için de tasdiknameler tevdi 

edildikçe meri olacağı musarrah bulunduğundan ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı ile 
Lehistan Hükümetleri birinci mukavelenameyi 15 eylül 1933 tarihinde tasdik eylemiş bulundukla
rından Cumhuriyetimiz ve diğer mumzi Devletler için pek ziyade fa id eli olan ve cihan siyasetinde 
yeni bir devre açmış bulunan bu mukavelenamelerin mümkün mertebe süratle tasdiki Büyük Millet 
Meclisinin Yüksek reyine bağlıdır, 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 17 - XII - 1933 

Karar No. 12 
Esas No. 1/771 

Yüksek Reisliğe 

4 temmuz 1933 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya, Romanya, Sovyet Sosyalist Şû
ralar Cumhuriyetleri ittihadı ve Yugoslavya Hükümetleri arasında tecavüzün tarifi hakkında Lon-
drada imza edilip İcra Vekilleri Heyetince 4 - X -1933 te Millet Meclisinin tasdikına arzı karar
laştırılan kanun lâyihası1 Hariciye vekili Beyefendinin huzuru e encümenimizce tetfcki ve mütalea 
olundu: 

Umumî harpten sonra sulhun muhafazası için Devletler arasında imza edilen mukavele ve misak-
lar ve bu meyanda Briand - Kellogg misakı bunları imza eden Devletler arasında ihtilâfları hal
letmek için . tarifi ve tecavüz vasıtasına müracaatı yasak ettiği halde tecavüzün ne demek oldu
ğu senelerdenberi sarfedilen mesaiye rağmen katî surette tarif edilemediği için bu nokta millet
ler münasebatmda mühim noksan teşkil ediliyordu. Bunun içindir ki tecavüzün tam ve katî ta
rifi hakkında silâhları tahdit konferansında Sovyet murahhas heyeti tarafından tevdi edilen ve 
Yüksek Meclisin tasdikına arzolunan bu mukaveleye esas teşkil edilen teklif Sovyet Sosyalist İt
tihadı için bir muvaffakiyet teşkil etmiştir. Mukavele maddelerinin tetkikinden anlaşılacağı üzere 
tarife esas olan prensipler tecavüz fili ve mütecaviz Devletin'derhal tefriki hususunda hiç bir şüphe 
ve tereddüde meydan vermeyecek ve her hongi tecavüzün haklı gösterilmesine hiç bir sebep, ve
sile 'bırakmayacak derecede katî sarih ve şümullüdür. Bu suretle mukaveleyi imza eden Devletler 
kendi aralarında sulhu daha emin bir surette tarsin etmiş oluyorlar. Bu mukavelenin en büyük kıy
meti etmiş oluyorlar. Bu mukavelenin en büyük kiymeti, Türkiye Cumhuriyetinin de imza etmiş 
bulunduğu Briand - Kellog misakının mana ve mahiyetine yukarıda arzolunan sarahati ve şümulü 
vermesi ve binnetice merkezî ve şarkî Avrupadan Asya ortasına kadar sulhu ve emniyeti tesis eden 
bir temel taşı mesabesinde olmasıdır. Bütün emeli Avrupanın şark kısmında ve cihanda sulhun te-
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mininden ibaret olan Türkiye Cumhuriyeti tecavüzün tarifi mukavclesile bu gayesini bir kat 
daha teyit ve ispat etmiş bulunuyor. Silâhların tahdit konferansından şimdiye kadar sıkabilmiş 
tek müsbet eser olan bu kıymetli sulh vesikasının beynelmilel bir mukavele halini alması cihan 
sulhu için kıymetli bir kazanç olmuştur. Mukaveleyi derin bir memnuniyetle kabul eden encümeni
miz bunu Büyük Meclisin tasdikma arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunar. 

Hariciye E. Reisi M. M. Aza Aza Aza 
Sivas Sivas Diyarbekir Elâziz Kocaeli 

Necmettin Sadık Necmettin Sadık Zeki Mesut Fazıl Ahmet 1. Süreyya 

Aza Aza 
Kocaeli istanbul 

Ueşit Saffet Salâh Cimcoz . 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tecavüzün tarifi hakkında Türkiye ile Romanya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı, Çekuöw 
vakya ve Yugoslavya arasında Londrada 4 temmuz 1933 tarihinde imza olunan mukavelena

me ile üçüncü maddesinin lahikasının tasdikma dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tecavüzün tarifi hakkında Türkiye ile Romanya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
leri İttihadı, Çekoslovakya ve Yugoslavya arasında Londrada 4 temmuz 1933 tarihinde imza 
olunan mukavelename ile üçüncü maddesinin lahikası kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmım icraya Hariciye vekili memurdur. 

Bş. V. 
îsmet 
Mf. V. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 

Ik. V. 
M. Celâl 

Da. V. 
Ş. Kaya 
S. I. M. V. 
Dr, Refik 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

G. I. V. 
Ali Rana 

4-X-1933 
Mal. V. V. 

Hilmi 
Zr. V. 
Muhlis 
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TECAVÜZÜN TARİFİ MUKAVELENAMESİ 

Türkiye Reisicumhuru, Haşmetlû Romanya Kiralı, Çekoslovakya Reisicumhuru, Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri ittihadı Merkezî icra Komitesi ve Haşmetlû Yugoslavya Kiralı, • 

Memleketleri arasında mevcut olan sulhu kuvvetlendirmek arzusile; 
Vazıı imza oldukları Briand - Kellogg misakının her tecavüzü meneylediğini nazarı itibare ala

rak; 
Tecavüzü muhik gösterebilecek her bahanenin önünü almak için mümkün mertebe sarih bir 

tarzda tecavüzü tarif eylemenin, umumî emniyetin nefi noktasından elzem olduğunu takdir ede
rek; 

Bütün Devletlerin müsavi surette istiklâle, emniyete, ülkelerini müdafaaya ve kendi müessese
lerine serbestii inkişaf vermeğe hakları oldıuğunu teslim ederek; 

Umumî sulhun nefi noktasından2 bütün milletlere memleketlerinin topraklarının masuniyetini 
temin arzusile müteharrik olarak; 

Memleketleri arasında tecavüzü tarif eden sarih kaideleri meri kılmağı, bu kaidelerin bütün 
dünyaca kabul edilmesine intizaren, umumî sulhun nefi noktasından faideli telâkki ederek; 

Bu maksatlarla işbu mukavelenamenin aktini kararlaştıranışlar ve btu hususta: 

Türkiye Reisicumhuru: 
Londra Fevkalâde murahhas ve Büyük elçisi Memet Münir Beyefendi'yi, 

Haşmetlû Romanya Kiralı: 
Hariciye nazın Mr. Nieolas Titulescu'yu, 

Çekoslovakya Reisicumhuru: 
Londra Fevkalâde murahhas ve orta elçisi Mr. Jan Cfarriguo Masaryk'i, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı Merkezî icra Komitesi : 
Hariciye Halk Komiseri Mr. Maxime Litvinoff'u; 

Haşmetlû Yugoslavya Kiralı: 
Londra Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçisi Mr. Georges Diouritch ' i ; 

Usule muvafık surette salâhiyettar kılmışlardır. 
Müşarileyhim âtideki hususat üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 

Yüksek Âkit taraflardan her biri, diğerlerinin her birile karşılıklı münasebetlerinde ve işbu mu
kavelenamenin meriyet mevkiine vazı tarihinden itibaren, Silâhların azaltılması ve tahdidi Konfe
ransının emniyet mesaili komitesinin, Sovyet murahhas heyetinin teklifi üzerine tanzimi kılınmış 
olan, 24 mayıs 1933 tarihli rapor ile (Politis Raporu) Konferansta izah edilmiş olduğu veçhile te
cavüzün tarifini kabul eylemeği taahhüt ederler. 

Madde — 2 

Binnetice, beynelmilel bir ihtilâfta, ihtilâf halinde olan taraflar arasında meri itilâfların hükmü 
mahfuz kalmak kaydile, atideki fiillerden birini ilk olarak ika edecek Devlet mütecaviz addolunur: 

1 — Diğer bir Devlete harp ilânı; 
2 — Müsellâh kuvvetleri tarafından, harp ilân edilmeksizin b^e, diğer bir Devlet arazisinin is

tilâsı ; 
3 — Kara, deniz veya hava kuvvetleri tarafından, harp ilân edilmeksizin bile diğer bir Devlet 

arazisine, gemilerine, veya tayyarelerine hücum edilmesi; 
4 - Diğer bir Devletin sahil veya limanlarının denizden abluka edilmesi; 
5 - Arazisinde teşekkül ederek diğer bir Devletin arazisini istilâ eden müsellâh çetelerin hi

maye edilmesi veya istilâ edilen Devlet tarafından vaki talebe rağmen bu çeteleri bilûmum muave-
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net ve himayeden mahrum bırakmak için kendi arazisinde iktidarı dahilinde ©lan bütün tedbir
lerin ittihazından imtina olunması. 

Madde ~ 3 

Siyasî, askerî, iktisadî veya sair malıiyette her hangi bir mülâhaza ikinci maddede tasrih edilen 
tecavüz için mazeret veya hüccet teşkil edemiyecektir (Misal için lahikaya müracaat). 

Madde — 4 

İşbu mukavelename diğer bütün Devletlerin iltihakına açıktır. İltihak, ilk imzanın bahşettiği 
ayni hukuku bahşedecek ve tahmil ettiği ayni mükellefiyetleri tahmil edecektir. İltihak Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetine tebliğ edilecek ve mezkûr hükümet keyfiyetten di
ğer vazıı imzaları haberdar edecektir. 

Madde — 5 

İşbu mukavelename Yüksek Âkit taraflarca her birinin kendi kanunlarına tevfikan tasdik edi
lecektir. 

Tasdiknameler Yüksek Âkit tarafların her biri tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İt
tihadı Hükümeti nezdine tevdi olunacaktır. 

Yüksek Âkit taraflardan ikisi tasdiknameleri tevdi eder etmez işbu mukavelename bu iki taraf 
arasında meriyete girecek ve diğer Yüksek Âkit taraflar için de tasdiknameler tevdi edildikçe 
meri olacaktır. 

Her tasdikname tevdii keyfiyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti tarafından 
işbu mukavelename bütün imza koyanlara tebliğ edilecektir. 

Madde — 6 

İşbu mukavelename beş nüsha olarak imza edilmiş ve Yüksek Âkit taraflardan her birine bu 
nüshalardan biri verilmiştir. 

Yukarıda kararlaştırılan hususatı tasdik etmek üzere isimleri bildirilen murahhaslar işbu muka
velenameyi imzalamışlar ve zirine mühürlerini vazetmişlerdir, 

Londrada 4 temmuz 1933 tarihinde tanzim edilmiştir* 

Mühürİer İmzaları Memet Münif 
N* Titulescu 
Jan Masaryk 
'Maxime Litviiioff 
Gr. Diouritch 

Tecâvüzün tarifi hakkındaki mukavelenamenin üçüncü maddesine lahika 

Tecavüzün tarifi hakkındaki mukaveuenameye imza koyan Yüksek Âkit taraflar, 
İşbu mukavelenamenin ügüncü înaddesile vazolunan kaidenin mutlak şümulünü hiç bir veçhile' 

iahdit etmemek kaydi sarihiİe, mütecavizi tesbit edecek mahiyette bazı izahat vermeği arzu 
ederek, 

Mevzubahs mukavelenamenin ikinci maddesinde meskût tecavüz fiillerinden hiç birinin âtideki 
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ahvalden birile muhik gösterileni iyeceğini teslim eylemişlerdir: 

A. Bir Devletin dahilî vaziyeti; 
Meselâ 
Siyasî, iktisadî veya içtimaî bünyesi; idaresine isnat olunan kusurlar; grevler, ihtilâller, muka

bil ihtilâller veya dahilî harpten mütevellit karışıklıklar. 
B. Bir Devletin beynelmilel tavur ve hareketi 
Meselâ 
Ecnebi bir Devletin veya tebaasının hukukunun veya maddî veya manevî menafi inin ihlâl edil

mesi veya ihlâl tehlikesine maruz bulunması; siyasî veya iktisadî münasebatın inkıtaı; iktisadî veya 
malî boykotaj tedbirleri ecnebi Devletlere vaki iktisadî, malî veya sair taahhüdata müteallik ihti
lâflar; ikinci madde ile tayin edilen tecavüz şiklarından birine dahil olmayan hudut hâdiseleri. 

Diğer cihetten Yüksek Âkit taraflar, işbu mukavelenamenin, yukarıdaki tadada dahil ahval-
lin tazammun edebileceği hukuku düveli ihlâl keyfiyetlerini meşru göstermiye asla medar olanııya-
cağını tasdik hususunda mutabık kalmışlardır. 

İmzalar: Meniet Münir 
N. Titulescu, 
Jan Masaryk 
Maxime Litvinoff 
Gr. Diouritch 



Sıra NQ 3 4 
Türkiye Cümhuriyetile Afganistan, Estonya, İran, Letonya, 
Lehistan, Romanya ve Sovyet Sosyalist Şûralar cumhuri
yetleri İttihadı Hükümetleri arasında tecavüzün tarifi hak
kında imza edilen mukavelenamenin tasdikına dair 1/770 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 

T- C. 
Başvekâlet 10-X-1Q33 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/2853 

, B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tecavüzün tarifi hakkında Türkiye ile Estonya, Letonya, Lehistan, Romanya Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri İttihadı , İran ve Afganistan Devletleri arasında Londrada imzalanan 
3, temmuz 933 tarihli mukavelename ile 3 üncü maddesi lahikasının ve ayni tarihli protoko
lün tasdikına dair Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 4-X-Q33 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı,mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Bu kanun lâyihasının müstaceliyet kaydile müzakeresine yüksek müsaadelerini dilerim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Londra'da 3 ve 4 temmuz 1933 tarihlerinde imza edilen mukavelenamelere iştirak eden Dev
letler, vazıı imza oldukları Briand - Kellogg imsaki ile birbirlerine tecavüz etmemeyi taahhüt ey
lemiş' oldukları gibi bir kısmı ve bu aneyanda Türkiye 'de aralarında akteylemiş oldukları ademi 
tecavüz mukavelelerile de hu ciheti teyit eylemişlerdi. Ancak tecavüzün katî ve sarih bir tarifi 
mevcut bulunmadığından bu husus bir noksan teşkil ediyordu, işte aktolunan mukavelenameler, 
tecavüzü nrahik gösterebilecek her hangi bir bahanenin önünü almak için tecavüzün mümkün 
mertebe sarih bir tarifini yapmak ve binnetice umumî emniyeti temin eylemek gayesile tanzim 
edilmiştir. 

Mukavelenamelere esas, silâhları bırakma konferansı emniyet komitesince Sovyet murahhas 
heyetinin teklifi esas ittihaz edilmek ve murahhas heyetimizin mühim tadil teklifleri de nazarı 
it ibare alınmak suretile tanzim edilen rapordur. 

Mukavelenameler iki adettir: Birisi mıntakavî olup Sovyet Rusya ilü ona müeavir Devletler 
olaaı Türkiye, Estonya, Letonya, Lehistan, Romanya, Iran ve Efganistan arasında imza edil
miştir. Bu mukavelenameye merbut olan imza protokolünde Sovyet Rusyanın komşusu olan di
ğer bir veya bir kaç Devlet ileride hu mukavelenameye iltihak eylediği takdirde, bidayeten imza 
eden Devletlerle de ayni hukuk ve vezaife malik olacağı moısarrah bulunmaktadır. Bu protokol ah
kâmına tevfikan Fenlandiya Devleti de 22 temmsmz 1933 tarihinde Moskova sefiri vasrtasile Sevyet 
Hükümetine tevdi eylediği bir beyanname ile bu mukavelenameye iltihak etmiştir. 



İkineisH ise yine Türkiye ile Sovyet Rusya, Romanya. Çekoslovakya ve Yugoslavya aralarında 
imza edilmiştir. Fakat dördüncü maddesi ile diğer bütün Devletlerin imzasına açık bulunmakta ve 
bunlara bidayeten imza eden Devletlerin haiz oldukları ayni hukuk ve vezaif verilmektedir. Bu 
madde ile şimdiki halde nisbeten mahdut bir sahaya inhisar eden mukavelenamenin daha şümullü 
bir mahiyet kesbetmesi istihdaf edilmiş ve ayni zamanda yapılan itilâfın her hangi bir Devlete 
karşı bir cephe teşkili gibi bir mana ifade etmediği ıbu suretle ilân olunmuştur. 

Bu gün Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzedilen bu iki mukavelename, yukarıda da izah 
edildiği gibi Briand - Kellogg misakını ve ademi tecavüz muahedenamelerini ikmal etmek suretile 
bütün cihanda ve bilhassa Şarkî Avrupa ve yakın Şarkta uzun bir müddet için sulhu temin ede
cektir. Şimdiye kadar hemen bütün Devletlerle bu gayeye hadim mukavelenameler aktetmiş olan 
Cumhuriyet Hükümetimiz bu yeni mukavelenamelerin temin edeceği faideleri her keşten evvel tak
dir etmiş ve bunların bir an evvel fiil sahasına çıkmalarına en ziyade çalışan Hükümetlerden biri 
olmuştur. 

3 temmuz tarihli mukavelenamenin dördüncü ve 4 temmuz tarihli mukavelenamenin beşinci 
maddelerinde, Âkit taraflardan ikisi, tasdiknameleri Sovyet Hükümetine tevdi eder etmez mu
kavelenamenin bu iki taraf arasında meriyete gireceği ve diğer Âkit taraflar için de tasdikna
meler tevdi edildikçe meri olacağı musarrah bulunduğundan ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
İttihadı ile Lehistan Hükümetleri birinci mukavelenameyi 15 eylül 1933 tarihinde tasdik eylemiş 
bulunduklarından Cumhuriyetimiz ve diğer mümzi Devletler için pek ziyade faideli olan ve cihan 
siyasetinde yeni bir devre açmış bulunan bu mukavelenamelerin mümkün mertebe süratle tasdiki 
Büyük Millet Meclisinin yüksek reyine bağlıdır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. , , . * : ^ * * * ^ 
Hariciye encümeni 17 - XII -1933 

Karar No. 11 ~~ """ # " 
Esas No. 1/770 • -' '^~L7^ .: " " ^ f "" 

Yüksek Reisliğe 

3 temmuz 1933 tarihinde Londrada Türkiye ile İspanya, Letonya, Lehistan, Romanya, Sovyet 
Sosyalist, İran, Efganisan Devletleri arasında tecavüzün tarifi hakkında imza edilen mukavelena
menin tasdikma dair olup İcra Vekilleri Heyetince 4 - X - 1933 te Millet Meclisinin tasdikma arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası Hariciye vekili Beyefendinin huzurile encümenimizce tetkik ve mü-
talea olundu. 

Umumî harpten sonra sulhun muhafazası için Devletler arasında imza edilen mukavele ve ıııisak-
lar ve bu meyanda Briand - Kellog misakı, bunları imza eden Devletler arasında ihtilâfları hallet
mek için taarruz ve tecavüz vasıtasına müracaat i yasak ettiği halde tecavüzün ne demek olduğu 
senelerdenberi sarf edil en mesaiye rağmen katî surette tarif edilemediği için bu nokta milletler nıü-
nasebatında mühim noksan teşkil ediyordu. Bunun içindir ki tecavüzün tam ve katî tarifi hakkında 
silâhları tahdit konferansında Sovyet murahhas heyeti tarafından tevdi edilen ve Yüksek Meclisin 
•tasdikma arzolunan bu mukaveleye esas teşkil eden teklif, Sovyet Sosyalist İttihadı için bir mu
vaffakiyet teşkil etmiştir. Mukavele maddelerinin tetkikinden anlaşılacağı üzere tarife esas olan 
prensipler tecavüz fiili ve mütecaviz Devletin derhal tefriki hususunda hiç bir şüphe ve tereddüde 
meydan vermeyecek ve her hangi tecavüzün haklı gösterilmesine hiç bir söbep veya vesile bırak
mayacak derecede katî, sarih ve şümullüdür. Bu suretle mukaveleyi imza eden Devletler kendi 
aralarında sulhu daha emin bir surette tarsin etmiş oluyorlar. Bu mukavelenin en ibüyük kıymeti, 
Türkiye Cumhuriyetinin de imza etmiş bulunduğu Briand - Kellog misakmın mana ve mahiyetine 
yukarıda arzolunan sarahati ve şümulü vermesi ve binnetice merkezî ve şarkî Avrupa dan Asya or-



tasına kadar sulhu ve emniyeti tesis eden bir temel taşı mesabesinde olmasıdır. Bütün emeli Avru-
panın şark kısmında ve cihanda sulhun temininden ibaret olan Türkiye Cumhuriyeti tecvaüzün 
tarifi mukavelesile bu gayesini bir kat daha teyit ve ispat etmiş bulunuyor. Silâhları tahdit konfe
ransından şimdiye kadar çıkabilmiş tek müsbet eser olan bu kıymetli sulh vesikasının beynelmilel 
bir mukavele halini alması cihan sulhu için kıymetli bir kazanç olmuştur. Mukaveleyi derin bir 
memnuniyetle kabul eden encümenimiz bunu Büyük Meclisin tasdikına arzedilmek üzere YüJksek 
Reisliğe arzeder. 

Ha. En. Reisi N. M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Srvas Sivas Diyarbekir Elâziz Kocaeli İstanbul 

Necmettin Necmettin Zeki Mesut Fazıl Ahmet Reşit Saffet Salâh Cimcoz 

- A - Z a | ı ı ı : i . . 

Kocaeli 
/. Süreyya 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tecavüzün tarifi hakkında Türkiye ile Estonya, Letonya Lehistan, Romanya, Sovyet Sosyalit Cum
huriyetleri İttihadı, İran ve Afganistan Devletleri arasında Londrada 3 tenimuz 1933 tarihinde imza 
olunan mukavelename ile üçüncü maddesinin lahikasının ve ayni tarihli imza protokolünün tasdi

kına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tecavüzün tarifi hakkında Türkiye ile Estonya, Letonya, Lehistan, Romanya, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı, İran ve Afganistan Devletleri arasında Londrada 3 tem
muz 1933 tarihinde imza olunan mukavelename ile üçüncü maddesinin lahikası ve ayni tarihli im
za protokolü kabul ve tasdik edilmiştir. 

* MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Hariciye vekili memurdur. 
4 - X - 1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. V. Mf. V. V. Na. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi -Ş. Kaya Ş. Kaya Hilmi Dr. Refik Hümi 

lk. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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TBCAVÜZÜN TARİFİ MUKAVELENAMESİ 

Türkiye Reisicumhuru, Estonya Reisicumhuru, Letonya Reisi cumhuru, Lehistan Reisicumhu
ru, Haşmetlû Romanya Kiralı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Merkezî İcra Komitesi. 
Haşmetlû İran Şahı ve Haşmetlû Afganistan Kiralı, 

Memleketleri arasında mevcut olan sulhu kuvvetlendirmek arzusile; 
Vazıı imza oldukları Briand - Kellogg misakının her tecavüzü meneylediğini nazarı itibare alarak; 
Tecavüzü muhik gösterebilecek her bahanenin önünü almak için mümkün mertebe sarih bir 

tarzda tecavüzü tarif eylemenin, umumî emniyetin nefi noktasından, elzem olduğunu takdir ede
rek ; 

Bütün Devletlerin müsavi surette istiklâle, emniyete, ülkelerini müdafaaya ve kendi müesse
selerine serbestii inkişaf vermeğe hakları olduğunu teslim ederek; 

Umumî sulhun nefi noktasından bütün milletlere memleketlerinin topraklarının masuniyetini 
temin arzusile müteharrik olarak; 

Memleketleri arasında tecavüzü tarif eden sarih kaideleri meri kılmağı, bu kaidelerin bütün 
dünyaca kabul edilmesine intizaren, umumî sulhun nefi noktasından faideli telâkki ederek; 

Bu maksatlarla işbu mukavelenamenin aktîni kararlaştırmışlar ve bu hususta; 
Türkiye Reisicumhuru: 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyefendiyi, 
Estonya Reisicumhuru: 

Londra fevkalâde murahhas ve Orta elçisi Dr. Oskar Kallas'ı, 
Letonya Reisicumhuru: " 

Hariciye nazın Mr. Waldemaras Salnais'i, . * 
Lehistan Reisicumhuru: 

Cemiyeti Akvam nezdinde daimî murahhas, fevkalâde murahhas ve orta elçi Mr. Edouard 
Raczynski 'yi, 

Haşmethı Roma.nya Kiralı: 
Hariciye nazırı Mr. Nicolas Titulesco 'yu, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Merkezî İcra Komitesi: 
Hariciye halk komiseri Mr. Maxsime Litvinoff ?u, 

Haşmetlû İran Şahı: 
Londra Maslahatgüzarı Fatullah Khan Noury Esfandiary'yi, 

Haşmetlû Afganistan Kiralı: 
Maarif nazırı Ali Mohammed Khan'ı, 

Usule muvafık surette salâhiyettar kılmışlardır. 
Müşarileyhim âtideki hususat üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 

Yüksek Âkit taraflardan her biri, diğerlerinin her birile karşılıklı münasebetlerinde ve işbu 
mukavelenamenin meriyet mevkiine vazı tarihinden itibaren, silâhların azaltılması ve tahdidi kon
feransının emniyet mesaili komitesinin, Sovyet murahhas lıeyetinin teklifi üzerine tanzim kılın
mış olan, 24 mayıs 1933 tarihli raporile (Politis raporu) konferansta izah edilmiş olduğu veçhile 
tecavüzün tarifini kabul eylemeği taahhüt ederler. 

Madde — 2 

Binnetice, beynelmilel bir ihtilâfta, ihtilâf halinde olan taraflar arasında meri itilâfların hükmü 
mahfuz kalmak kaydile, âtideki fiillerden birini ilk olarak ika edecek Devlet mütecaviz addo
lunur : 

1 - Diğer bir Devlete harp ilânı; ., -~ •- « 
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2 * Mûsellâh kuvvetleri tarafından harp ilân edilmeksizin bile diğer bir Devlet arazisinin 

istilâsı; 
3 - Kara, deniz veya hava kuvvetleri tarafından, harp ilân edilmeksizin bile diğer, bir Devlet 

arazisine, gemilerine veya tayyarelerine hücum edilmesi; 
4 - Diğer Devletin sahil veya limanlarının denizden abluka edilmesi; 
5 - Arazisinde teşekkül ederek diğer bir Devletin arazisini istilâ eden mûsellâh çetelerin himaye 

edilmesi veya istilâ edilen Devlet tarafından vaki talebe rağmen bu çeteleri bilûmum muavenet ve 
himayeden mahrum bırakmak için kendi arazisinde iktidarı dahilinde olan bütün tedbirlerin ittiha
zından imtina olunması. 

Madde — 3 

Siyasî, askerî, iktisadî veya sair mahiyette her hangi bir mülâhaza ikinci maddede tasrih edilen 
tecavüz için mazeret veya hüccet teşkil edemiyeeektir (Misal'için lahikaya müracaat). 

Madde — 4 

İşbu mukavelename Yüksek Âkit taraflarca, her birinin kendi kanunlarına tevfikan tasdik edik'» 
tektir. 

Tasdiknameler Yüksek Âkit tarafların her biri tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
İttihadı Hükümeti nezdine tevdi olunacaktır. 

Yüksek Âkit taraflardan ikisi tasdiknameleri tevdi eder etmez işbu mukavelename bü iki taraf 
arasında meriyete girecek ve diğer Yüksek Âkit taraflar için de tasdiknameler' tevdi edildikçe meri 
olacaktır. 

Her tasdikname tevdii keyfiyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti tarafından 
İşbu mukavelename bütün imza koyanlara tebliğ edilecektir. 

, ' ı 1 " . . . ' . i 'İ ' / 
vv Madde — 5 

İşbu mukavelename sekiz nüsha olarak imza' edilmiş ve Yüksek Âkit taraflardan her biri bü 
nüshalardan birini almıştır. 

Yukarıda kararlaştırılan hususatı tasdik etmek üzere isimleri bildirilen murahhaslar işbu muka
velenameyi imzalamışlar ve zirine mühürlerini Vazetmişlerdir, 

Londra da 3 temmuz 1933 tarihinde tanzim edilmiştir*. 

İ m z a l a r : Dr. fevfik Rüştü 
O. Kallas 
W. Salnanis 
İMouard Raczynski 
M. Titulesco 
Makime Litvinoff 
F. Noüry Esfandiary 
Ali Mohammed 

Tecavüzün tarifi hakkındaki mukavelenamenin üçüncü maddesinne lahika 
ı • 

Tecavüzün tarifi hakkındaki mukavelenameye imza koyan Yüksek Âkit taraflar, 
İşbu mukavelenamenin üçüncü maddesinde vazolunan kaidenin mutlak şümulünü hiç bir Veçhile 

tahdit etmemek kaydi sarihile, mütecavizi tesbit edecek mahiyette bazı izahat vermek arzu ederek, 
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Mevzubahs mukavelenamenin ikinci maddesinde maksut tecavüz fiillerinden hiç birinin âtideki 

avalden birile muhik gösterilemeyeceğini teslim eylemişlerdir: 
A. Bir Devletin dahilî vaziyeti; 
Meselâ 
Siyasî, iktisadî veya içtimaî bünyesi; idaresine isnat oluriatı kusurlar; grevler, ihtilâller, mukabil 

ıtilâller veya dahilî harpten mütevellit karışıklıklar. 
B. Bir Devletin beynelmilel tavur ve hareketi; * • ^ 
Meselâ 
Ecnebi bir Devletin veya tebaasının hukukunun veya maddî veya manevî menafiinin ihlâl edil-

esi veya ihlâl tehlikesine maruz bulunması; siyasî veya iktisadî münasebatın inkıtai; iktisadî veya 
alî boykotaj tedbirleri; ecnebi Devletlere vaki iktisadî, malî veya sair taahhüdata müteallik ih-
lâflar; ikinci madde ile tayin edilen tecavüz şıklarından birine dahil olmayan hudut hadi
mleri. 

Diğer cihetten Yüksek Âkit traflar, işbu mukavelenamenin, yukarıdaki tadada dahil ahvalin ta-
•mmun edebileceği hukuku düveli ihlâl keyfiyetlerini meşru göstermeye asla medar olamayacağını 
sdik hususunda mutabık kalmışlardır. 

İmzalar; Dr. T. Rüştü 
O: Kallas 
"W. Salnais 
E. Raczynski 
N. Titulesco 
Maxime Litvinoff 
F. Noury Esfandiary 
Ali Mohammad 

îmza protokolü 

İlerde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadının hemen mücavirleri olan bir veya bir kaç Dev-
, işbu mukavelenameye iltihak eylediği takdirde, ıbu iltihak keyfiyetinin mezkûr Devletlere bi
leten imza eden Devletlerle ayni hukuku hahş ve ayni mükellefiyetleri tahmil etmesi hususu Yük-
k Âkit taraflar arasında mukarrerdir. ^ ,„., ı 

Londrada 3 temmuz 1933 tarihinde tanzim edilmiştir* 

imzalar: Dr. İ1. Rüştü 
Maxime Litvinoff 
N, Titulescu 
Ali Mohammad 
P. Noury Esfandiary 
O. Kallas 
E. Raczynski 



Sıra NQ 36 
Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti arasında aktedilen 
dostluk muahedenamesinin tasdiki hakkında 1/806 nu
maralı kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 

t. c. 
Başvekâlet 15-XI-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6J3277 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Trkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti arasında aktolunan dostluk muahedenamesinin tasdiki 
hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12-XI-i933 toplanışında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Türkiye ile İran arasında 22 nisan 1926 tarihinde Tahranda aktolunan Emniyet ve Muha-
denet muhadesinin müddeti hitam bulmuştur. Bu muahedenamenin birinci maddesi iki Devlet ve 
onların tebaaları arasında gayri kabili ihlâl sulh samimî ve ebedî dostluk cari olacağından 
bahis olduğu için bu maddenin, hükümleri müddetle mukayyet olan diğer maddelerle beraber 
ayni muahedenameye konulması muvafık görülmemiş ve bu maddeye diğer Devletlerle akteyle-
diğimiz dostluk muahedenamelerinde tarafeynin siyasî münasebatını tanzim için vazedilen 
maddelerin de ilâvesi suretiie ayrıca bir dostluk muahedesi aktinin daha münasip olacağı 
teemmül edilerek bu şekilde hareket edilmiştir. Ancak bu dostluk muahedenamesi diğer 
Devletlerle olduğu gibi İran ile siyasî münasebatın tesisini mutazammın olmayıp eskidenberi 
devam eden münasebatın idame ve takviyesi esasına matuf bulunduğu cihetle maddelerin 
tanziminde bu cihet nazarı itibara alınmıştır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 17 - XII -1933 
Karar No. 14 
Esas No. 1/806 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti arasında 5 ikinci teşrin 1932 de Ankarada akit ve imza 
edilmiş olan dostluk muahedenamesinin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetinin 12 - X -1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve 
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esbabı mııcibesi Hariciye vekili Bey .in lıuzuı-ile enciinıeııimİz tarafından tetkik ve müzakere edildi: 

11 üikûıııetin esbabı unucibe lâyihasındaki nıiitalealarına iştirak eden encümenimiz bn dostluk nın 
alıcdenamesiniu komşu İran Devlelile Türkiye arasında eskiden İteri devanı eden nıünasebatın 1ak 
v iyesine hizmet edeceğini nazarı ilibare alarak. tasdiklim ait kanun lâyihasını tensip etmiş ve He
yeti nınıınıiyeııin tasdikimi, ar/edilmek "üzere Yüksek Keisli£v takdimi kararlaştırılmıştır. 

Hariciye K. Its. N. M. M. Ka. Aza. Aza 
Sivas Sivas Diyarbekir Ulâziz Kocaeli 

Ne eme (idin, Neemeddin Zeki Mesul Fazıl Alını el Reşit Saffet 

Aza Aza 
İstanbul Kocaeli 

Salâh Cimeoz t. Süreyya 

11 ÜKÛIVİHT İN TEKLîP F 

Tvrlriı/e ('•iımlııtrijieli ile İran Devhli arasında al'lolunan dostlnl: muahede namesinin lasdilrna 
dair kantin lâfiilıası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti arasında 1932 senesi ikinci teşrininin 5 inci 
günü Ankarada akit ve imza edilen dostluk muahedesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri talihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Hariciye vekili memurdur. 
12 - XI - 1933 

Bş. Y. Ad. V. M.M. V. Da. V. Ha. V. Mal. Y. Mf. V. Na. V. 
îsmel Zel-âi S. Kaı/a T)>\ T. h'iışliı M. Abdülhalik ffilmel Fııal 
İk. V. S. İ. M. V. (i. İ. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. h'efil: Ali Uaııa Muhlis 



TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA DOSTLUK MUHEDENAMESt 

Bir taraftan » • " " - • . . 
Türkiye Cumhuriyeti - ^.-^ • . ' , "~~ 

Diğer taraftan 
İran Devleti 

Aralarında teyemmünen mevcut olan öz dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek ve iki 
memleketin umumî münasebetlerine taallûk eden 22 nisan 1926 tarihli emniyet ve dostluk muahe-
denamesindeki maddelerin hükümlerini yeni bir dostluk muahedenamesine tekrar koymak arzu
sunu besledikleri cihetle bu maksatla murahhasları olmak üzere, 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: " * ^^" ~ s 

Hariciye vekili ve izmir mebusu Doktor Tevfik Rüştü Beyefendi, 
Alâ Hazreti Hümayun İran Şahinşahi: 

Hariciye veziri Cenabı Eşref Akay Mirza Mohammad Ali Han Forugi'yi, 
Tayin etmişlerdir. 

Bu murahhaslar usulüne uygun görülen salâhiyetnamelerini teati ettikten sonra aşağıdaki hü
kümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 . 

Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti ve iki taraf tebaaları arasında bozulması kabil olmıyan 
sulh ve samimî ve ebedî dostluk cari olacaktır. 

Madde — 2 

Yüksek Âkit taraftarlar, her birinin diplomasî ve konsolosluk mümessillerinin öbürünün toprakla
rında karşılıklı olmak şartile hukuku düvel kaideleri ve teamülü dairesinde muamele görmekte 
devam edeceklerini ve bu muamelenin her halde ve gene karşılıklı olmak şartile en çok müsaade 
gören millet diplomasî ve konsolosluk mümessillerine bahsolunan muameleden daha az müsaadeli 
olmayacağını kabul ederler. ^-A*^^*-.,. I 

Madde — 3 

Yüksek Âkit taraflar memleketleri arasında konsolosluk, ticaret, gümrük ve gemilerinin seyri
ne müteallik münasebetlerini ve her birinin tebaasının diğeri arazisinde ikametlerile tevakkufları 
şartlarını hukuku düvel kaidelerine ve teamülüne ve tamamile karşılıklı olmak esasına uygun mu
kavelenamelerde tanzim etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 

Madde — 4 

İşbu muahedename tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olduğu kadar az bir zaman için
de Tahranda teati olunacaktır. Muahede tasdiknamelerin teatisile meriyete girecektir. 

İki taraf murahhasları yukarıdaki maddeler hükümlerini kabul ederek bu muahedenanıeyi im
zalamış ve mühürlemişlerdir. 

Ankarada bin dokuz yüz otuz iki senesi sonuncu teşrinin beşinci günü iki nüsha olarak tan
zim edilmiştir. 





Sıra No 33 
Yol işaretlerinin birleştirilmesi hakkındaki mukavelename
nin tasdikına dair 1/665 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa 

ve Hariciye encümenleri mazbataları 

T. C. ' ' _ 
Başvekâlet 30 - IV-J 933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/13 61 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Yol işaretlerinin birleştirilmesi hakkındaki mukavelenamenin tasdikına dair Nafıa vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-IV -933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesjle birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
< İsmet 

30 mart 1931 tarihinde Cenevrede imzalanan yol işaretlerinin tevhidi hakkındaki mukavelenamenin 
tasdikına dair kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Yol işaretlerinin tevhidi hakkındaki mukavelename 15 madde ile bir lahikadan ibarettir. 1 - 4 
üncü maddeleri esas maksadı ifade etmekte olup hulâsatan Yüksek Akitlerin bu mukavele lahika
sında gösterilmiş olan Beynelmilel yol işaretlerini ka'hul ederek mümkün olabilecek en kısa zaman
da tatbik ettirmeleri, yollara yeni işaret konacağı veya eskiden mevcut olanlar tecdit edileceği za
man bu mukavele ile kabul olunan sistemdeki işaretlerin vazı ve bu sisteme uygun olmayan eski 
işaretlerin mukavelenamenin meriyet mevkiine girdiği tarihten itibaren nihayet beş sene zarfında 
tebdil edilmiş olması ve yollarda eskiden mevcut işaretlerden yeni sistemdeki işaretlere müşabilı 
olupta başka mana ifade edenler varsa derhal değiştirilmesi; bu mukavelenamedeki yol işaretle
rinden maada bu işaretlerle iltibas hâsıl edecek veya işaretlerin anlaşılmasını işkâl edecek sair 
lâvhalarm ve yazıların umumî yollara konmasının meni hususlarını ihtiva eder. 

5 -15 inci maddeleri bu mukavelenameden mütevellit ihtilâfların hallinde, Yüksek Akitlerin 
mukavelename ahkâmını müstemlekelerine ve sair alâkadar oldukları memleketlere de tatbik edip 
etmeyeceklerinden, bu mukavelenamenin imza ve tasdikından ve meriyet mevkiine gireceği tarihler
den, bilâhare işaretlere ne suretle ilâve veya tadilât yapıla'cağınclan ve mukavelenameden ne suret
le feragat edileceğinden ve bu mukavelenamenin ne suretle münfesih olacağından bahistir. 

Yollara işaret konması bilhassa otomobil geliş gidişinin emnieyti noktai nazarından faydalı ve 
lüzumludur. Şimdiki halde umumî yollarımızda az miktarda ve yalnız istikametleri gösterir bazı 
lâvhaler mevcut olduğundan bunlardan beynelmilel sisteme uygun olamayanlarının tebdili büyük 
masraf ve külfeti mucip değildir. 

Lüzum hâsıl oldukça yollarımıza beynelmilel sistemdeki işaretlerin konması münasip olduğun
dan bu mukavelenamenin tasdiki hakkında ilişik kanun lâyihası arz ve takdim olunur efendim. 
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Nafıa encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Nafıa encümeni 11 - V - 1933 

Karar No. 12 
Esas No. 1/665 

Yüksek Reisliğe 

(Yol işaretlerinin birleştirilmesi) hakkındaki mukavelenamenin tasdikma dair Nafıa vekâletin
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 26 - IV - 1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Başvekâleti Celileden Yüksek Reisliğe gelerek encümenimize ha
vale buyurulmakla Nafıa vekili Beyefendi hazır olduğu halde okunup konuşuldu. Cenevrede mu
rahhasımız tarafından imza olunan mezkûr Beynelmilel mukavelename yollara işaret konulması, bil
hassa otomobil geliş gidişinde emniyet noktai nazarından faideli ve lüzumlu olup şimdiki ıhalde yol
larımızda istikamet gösteren bazı levhalardan maada işaretler bulunmadığından bunların bey
nelmilel işaretlere tatbiki masraflı olmıyacağı gibi bundan sonra konacak işaretlerin de bu muka
velenameye muvafık bulunması her suretle münasip olduğundan kanun lâyihası aynen kabul olu
narak havalesi mucibince Hariciye encümenine gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu 
efendim. 

Nafıa E. Reisi 
Samsun 
Etem 

Aza 
Mersin 
S. Fikri 

M. M. 
Erzincan 
A. Şamili 

Aza 
İsparta 

/ / . Hilmi 

Kâ. 
Manisa 
Osman 

Aza 
Samsun 

Dr. Asım 

Aza 
îçel 
Hakkı 

Aza 
Kütahya 
İbrahim 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 17 - XII - 1933 

Karar No. 6 
Esas No. 1/665 

Yüksek Reisliğe 

30 mart 1931 tarihinde Cenevrede imza olunan yol işaretlerinni birleştirilmesi hakkındaki mukave
lenin tasdikma dair Nafıa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 26 - IV - 1933 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve Nafıa encümeni mazbatası Hariciye vekili Be
yin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Nafıa encümeni mazbatasmdaki mütalealara iştirak eden encümenimiz de bu kanun lâyihasını 
tasvip etmiş ve Heyeti Umumiyenin tasdikma arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdimini kararlaş
tırmıştır. 

Ha. E. R. Na. 
Sivas 

Necmettin Sadık 

M. M. 
Sivas 

Necmettin Sadık 

Aza 
Diyanbekir 
Zeki Mesut 

Aza 
Kocaeli 

Reşit Saffet 

Aza 
Elâziz 

Fazıl Ahmet 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

30 mart 1931 tarihinde Cenevrede imzalana7i yol işaretlerinin tevhidi hakkındaki mukavelenamenin^ 
tasdikına dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 30 mart 1931 tarihinde Cenevrede imza olunan yol işaretlerinin tevhidine 
dair mukavelename tasdik edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun ahkâmını icraya icra Vekilleri memurdur. 

26- IV-1933 
Da. V. H. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
S. î. M. V. G. İ. V. Zr. V. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Yusuf Kemal 

' Mî. V. Na. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 
İk. V. V. 
Muhlis Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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YOL İŞARETLERİNİN TE VII İDÎ HAKKINDA MUKAVELENAME 

Yüksek Akitler, 

Yollardaki trafik emniyetinin ziyadelcştirilmesi ve beynelmilel münakalâtın kolaylaştırılması 
için yeknesak yol işaretleri sistemini kabulünü arzu ederek; 

isimleri aşağıda yazılı murahhaslarını tayin ve intihap etmişlerdir: 

Almanya Reisicumhuru: 
Fevkalâde murahhas ve sefir payesini haiz; Le Docteur Paul Eckardet 
Münakalât nezaretinde nezaret müşaviri; Dr. İng. H. C. F. Pflug 

Haşrnetlû "Belçika Kiralı Hazretleri: 
Hariciye nezaret Hukuk müşaviri; M. I. de Ruelle 

Haşrnetlû Danimarka ve İzlanda Kiralı Hz. : 
Nafıa nezaretinde şube müdür muavini: M. E. Simoni 

Polonya Cumhuriyeti Reisi, Danzig Serbest şehri namına: 
Maliye nezareti gümrükler idaresi sabık müdürü; Dr. Wladyselaw Rasinski 

Haşrnetlû İspanya Kiralı Hz.: 
İspanya Kıraliyeti otomobil kulübü kâtibi umumisi; M. Carlos Resines 

Fransa Cumhur Reisi: 
Madenler sabık umumî müfettişliği; M. C. Walckemacr 

Haşrnetlû Macaristan Naibi Kıralisi: 
Elçi payesini haiz olup Akvam Cemiyetindeki daimî murahhası heyet reisi olan; M. Jean 
Pelenyi 

Haşrnetlû İtalya Kiralı Hz.: 
Cenevre başkonsolosu; M. C. de Constantion de Chateaunouıf 

Lüksenburg Grandükası Hz.: 
Cenevre konsolosu; M. Charles Vermaire 

Felemenk Kıraliçesi Hz.: 
Hariciye nazırı; Le lonkheer F. Beelaerts Vao Blokland 

Polonya Reisicumhuru: 
' Maliye nezareti gümrükler idaresi sabık müdürü; Dr. Waldyselaw Rasinsnki 

İsviçre Meclisi: 
isviçre Adliye ve Zaptiye nezareti polis dairesi şube müdürü; M. Henri Rothmund 
Gümrükler müfettişi umumisi ve Gümrükler umum müdür muavini; M. Saımoel Hauser-
toann 
isviçre siyasî dairesi Hariciye umuru şube müdür muavini; M. Max Ratzenberger 

Çekoslovakya Reisicumhuru: 
Nafıa nezaretinde müdür ve sabık nazı e; İng. M. Vaclav Roubık 

Türkiye Reisicumhuru: 
isviçre Hükümeti nezdinde fevkalâde murahhas ve orta elçi Cemal Hüsnü Bey; 

Haşrnetlû Yugoslavya Kiralı: 
Cemiyeti Akvam nezdinde daimî murahhas; M. îlya Choumenkovitsh , 

Bunlar; usule muvafık olan muntazam salâhiyetnamelerini gösterdikten sonra aşağıdaki madde
leri kararlaştırmışlardır: 

Brinci madde 

Yüksek Akitler bu mukavelenamenin merbutunda yazılı beynelmilel yol işaret sistemini kabul ile 
kendi memleketlerine sürati mümküne ile ithalini veyahut ithal ettirilmesini taahhüt ederler. Bu
nun için, yollara yeni işaretler konması Ifızmıgeldikçe veyahut elyevm mevcut olan işaretlerin 
yenilenmesine lüzum görüldükçe akitler bu mukavele merbutunda yazılı işaretleri koyduracaklar-
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dır. Beynelmilel sisteme muvafık olmayan işaretlerin değiştirilmesi bu mukavelenamenin Yüksek 
Akitlerin herbiri tarafından icra mevkiine konduğu tarihten itibaren nihayet beş sene zarfında ik
mal edilecektir. 

ikinci madde 

Yüksek Akitler beynelmilel işaretlerden her hangi birine benzeyip de bu işaretin manasından başka 
bir maksatla konmuş olan işaretlerin değiştirilmesine bu mukavelenin 'meriyet mevkiine konduğu 
andan itibaren başlamayı ve başlatmayı taahhüt ederler. 

Üçüncü madde 

Yollara, mümkün olduğu kadar yalnız merbut cetvelde resimleri gösterilen ve tarif edilen işa
retler, konacaktır. Herhangi başka bir işaret konması lâzımgeldiği takdirde bunlar da, şekil ve 
renk itibarile merbut cetvelde derpiş edilen diğer işaretler sınıfından olacaktır. 

Dördüncü madde 

Yüksek Âktiler, bu mukavele ile kabul olunan işaretlerin okunmasını güçleştirecek veyahut bu 
işaretlerle kanştırılabilecek başka bir işaretin veya levhanın umumî yollara konmasını menedecekler 
ve güçleri yettiği kadar bu gibi işaret veya levhaların umumî yolların kenarlarına konmasına müma
naat edeceklerdir. 

Yüksek Akitler işaretlerin fayda ve tesirlerini temin etmek için yollara lüzumundan fazla hiç 
bir işaret konmamasına gayret edeceklerdir. Yüksek Akitler bu işaret levhaları üzerine maksada ya
bancı ve işaretin göze çarpmasını azaltabilecek veya manasını karıştırabilecek yazılar bulunmasına 
mümanaat edeceklerdir. 

Beşinci madde 

Bu mukavelename hükümlerinin tefsir veya tatbikından dolayı Yüksek Âkitlerden ikisi veya 
bir kaçı arasında ihtilâf çıkıpta aralarında doğrudan doğruya hallü fasledilmediği takdirde, keyfi
yet istişarî mahiyette olarak, Akvam Cemiyetinin münakalât ve transit istişarî ve fennî komisyonu
na tevdi edilebilir. 

Altıncı madde 

Yüksek Âkitlerden her biri, bu mukaveleyi kabul ve tasdiki esnasında müstemlekelerine, himaye
sinde bulunan araziye ve deniz aşırı olan arazisine veyahut hâkimiyeti veya mandası altına konan 
memleketlerin kâffesine veya bir kısmına şamil hiç bir mecburiyeti kabul ve deruhde edemeyece
ğini beyan edebilirler; bu takdirde, bu mukavelename hükümlerinin beyannamede zikredilen mem* 
leketlerde tatbiki lâzımgelmez. 

Yüksek Âkitlerden her biri sonradan bu mukavelename hükümlerinin yukarıki fıkrada zikrolu-
nan beyannamede bahsi geçen memleketlerden bir kısmında veyahut kâffesinde tatbik edileceğini 
Akvam Cemiyeti umumî kâtipliğine bildirebilir. Bu takdirde mukavelename, ihbaratın ümttmî kâ
tip tarafından alındığından altı ay sonra beyannamede yazılı memleketlerde tatbik edilir. Keza 
Yüksek Âkitlerden her biri, (15) inci maddede zikredilen sekiz senelik müddetin inkizasmdan son
ra istedikleri zaman müstemlekelerinde, himayesinde bulunan arazide, deniz aşın olan arazisinde 
veyahut himayesi veya mandası altındaki memleketlerin bir kısmında veya hepsinde bu mukavele
name ahkâmının tatbikinden sarfınazar ettiğini bildirebilir. Bu takdirde mukavelename hükümleri 
mezkûr beyannamenin umumî kâtip tarafından alındığı tarihten bir sene sonra beyannamede ya
zık memleketlerde tatbik edilmeğe başlar. Umumî kâtip bu madde hükümleri mucibince yapılan 
beyanat ve ihbaratı (7) nci maddede yazılı - Akvam Cemiyeti azasından olan ve olmayan - Dev
letlerin hepsine tebliğ edecektir. 



Yedinci madde 

Fransızca ve ingilizce metinleri muteber olan bu mukavelename bu günkü tarihten başlar. Bu 
mukavelename 1931 senesi eylülün 30 una kadar bu mukavelenameyi tanzim için konferansta 
hazır bulunmuş olan Akvam Cemiyeti azasından olan ve olmayan bütün Devletlerle bu maksatla 
Akvam Cemiyeti Meclisi tarafından mukavelenin bir nüshasının gönderilmiş olduğu Devletler na
mına imza edilebilecektir. 

Sekizinci madde 

Bu mukavelename tasdik edilecektir. Tasdika ait resmî vesaik Akvam Cemiyeti umumî kâtibine 
tevdi edilecek ve mumaileyhte bunları aldığını (7)inci maddede yazılı Akvam Cemiyeti azasından 
olan ve olmayan Devletlerin hepsine tebliğ edecektir. 

Dokuzuncu madde 

1 teşrinievvel 1931 tarihinden itibaren (7) inci maddede yazılı Akvam Cemiyeti azasından olan 
ve olmayan Devletler namına bu mukavelenameye iltihak edebilir. İltihaka dair resmî evrak Aikvam 
Cemiyeti umumî kâtipliğine tevdi edilecek ve mumaileyh te bunları aldığı (7) nci maddede yazılı 
Akvam cemiyeti azasından olan ve olmayan devletlerin hepsine tebliğ edecektir. 

OnunTiı madde 

Yüksek Âkitlerden her biri bu mukaveleyi Akvam Cemiyeti azasından olan ve olmayan bir ve
ya müteaddit Devletlerin tasdik veya iltihakında muteber olmak üzere tasdik veya iltihak ettiğini 
tasdik veya iltihak resmî evrakında zikredebilir. 

On birinci madde 

Bu mlkavelename, Akvam Cemiyeti azasından olan veya olmayan beş Devlet namına tasdik ve^ 
ya iltihak resmî evrakı Akvam Cemiyeti umumî kâtibi tarafından alındıktan itibaren altı ay sonra 
meriyet mevkiine girecektir. Evvelki maddede yazdı şeraite tâbi olan tasdik veya iltihak evrakı 
mezkûr şeraitin tahakkukuna kadar bu adet arasında sayılmayacaktır* 

On ikinci madde 

Mukavelenamenin meriyet mevkiine girmesinden sonra tasdik veya iltihak: eden Devletler hak
kında mukavelename hükümleri; tasdik veya iltihak resmî evraklarının Akvam Cemiyeti umu
mî kâtipliği tarafından alındığı tarihten veya (10) uncu maddede yazılı şartların tahakkuk et
in iş oİduğu tarihten itibaren altı ay sonra muteber addolunacaktır. 

On üçüncü madde 

Yüksek Âkitlerden her biri bu mukavelename merbutunda, faydalı telâkki edecekleri tadilât ve
ya ilâveleri her zaman teklif edebilecektir. Teklif Akvam Cemiyeti umumî kâtipliğine bildirilecek 
ve mumaileyh tarafından diğer Yüksek Akitlerin hepsine işar edilecek olup eğer bu teklif Yüksek 
Akitlerin hepsi tarafından kabul edilirse (tasdik veya iltihak evrakını vermiş olup ta mukaveleleri 
henüz meriyet mekviine girmemiş Devletler de dahildir) mevzubahs tadilât yapılacaktır, 

On dördüncü madde 

Bu mukavelename sekiz sene meriyet mevkiinde kaldıktan sonra her zaman mukavelenamenin 
tadili için tetkiki Yüksek Âkitlerden lâakal üçü tarafından talep edilebilir. Bu talep. Akvam Ce-
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miyeti umumî kâtibine bildirilecek mumaileyh te Yüksek Akitlerin hepsine keyfiyeti işar etmekle 
beraıber meseleden Akvam Cemiyeti meclisini de haberdar eyleyecektir. • 

On beşinci madde 

işbu mukavelenamenin meriyet mevkiine girmesinden itibaren sekiz sene geçtikten sonra Yüksek 
Âkitlerden her hangi biri tarafından mukavelename ahkâmından vazgeçilebilir. Feragat keyfiyeti 
yazı ile Akvam cemiyeti umumî kâtipliğine bildirilecek, mumaileyh te ( 7 ) nci maddede 
yazılı olan Akvam Cemiyeti azasından olan ve olmayan Devletlere keyfiyeti bildirecektir. 

Bu feragat; feragat evrakının umumî kâtip tarafından alındığı tarihiten itibaren bir sene sonra 
muteber olacak ve mukavele, mukaveleye bağlı kalan Akvam Cemiyeti azasından olan veya olma
yan Devletler beyninde meri kalacaktır. Eğer ayni zamanda, veyahut fasıllarla vaki olan feragat
ler üzerine bu mukaveleye bağlı kalan Akvam Cemiyeti azasından olan ve olmayan Devletlerin 
adedi beşten aşağıya düşerse mukavelenamenin meryieti kalmayacaktır. 

Aşağıda yazılan murahhaslar bu mukavelenameyi imzalamışlardır: 
Mukavelename 30 mart 1931 de Cenevrede bir nüsha olarak tanzim edilmiş olup Akvam Cemi

yetinin evrak mahzeninde saklanacak ve tasdikli birer suretleri de yedinci maddede yazılı olan Ak
vam Cemiyeti azasından olan ve olmayan Devletlere verilecektir. 

Almanya: 
İstizana talikan; Dr. Eokardt, Dr. Pflug, 
Belçika: 
Müstemlekât ve mandası altındaki arazi için ilerde iltihak kaydi ihtirazisi ile; I. de Ruelle, 

E. Simoni, ' . . ; . . . . . 
Danimarka: 
Danzig serbest şehri istizana talikan; Dr. Rosinski, 
İspanya: 
C. Resines 
Fransa: 
Walckenaer, 
Bu imzam ile Fransanın; Cezair, müstemlekât ve himayesi ve mandası altında bulunan memle

ketler için hiç bir taahhüt kabul etmediğini beyan ederim. 
Macaristan : 
Pelenyi, 
İ talya: 
C. de Oonstantin, 
Lüksenıburg: 
Oh. O. Vermaire, ' ' 
Felemenk: 
Avrupadaki kıraliyot namına: 
Beelaerts Van Blokland, 
Polonya: 
Dr. Rasinski, 
İsviçre: 
Rothmund, Hausermann, Ratzenberger, 
Çekoslovakya : 
İng. Vâclav Roubik, 
Türkiye: 
Cemal Hüsnü, 
Yugoslavya: 
I. öhoumenkovitch. i 
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Merbuta 

Beynelmilel yol işaretleri sistemi aşağıda yazılı sınıflardan müteşekkildir: 
Rengi ihtiyarî olan işaretler için - istisnaî sebep olmadığı halde - ayni bir işaret bir memleket 

dahilinde her tarafta ayni renkte olmalıdır. 

(1) Tehlike işaretleri 

Bu sınıftaki işaretler müselles şeklinde olmalıdır. Bunlardan maksat bir tehlikeye yaklaşıldı
ğından kondoktörü haberdar etmektir. Bu işaretler şunlardır: 

1 - Otomobil seyrine dair 24 nisan 1926 tarihli beynelmilel mukavelename ile tesbit edilmiş işa
retlerdir. (1 inci tablonun 1-5 ve 7 numaralı şekilleri). 

2 - Yukarıda birinci fıkrada beyan olunan tehlikelerden gayri tehlikeleri irâeye mahsus bir 
işaret; bu işaret zaviyesi yukarıda ve ortasında amudî bir çizgi bulunan dolu bir müsellestir. (Bi
rinci tablonun 6 numaralı şekli) Şeraiti havaiye dolu levha kullanılmasına müsait değilse müselle
si levhanın ortası delik yapılabilir. Bu halde amtudî çizgiyi de haiz olamaz. (Birinci tablonun 7 
numaralı şekli). işaret, mania mevkiinden 150 metreden yakın ve (250) metreden uzak olma
mak şartile yola amut vaziyette konur. Mevkiin vaziyeti hasebile işaretin mania mevkiine 150 
metreden daha yakın mesafeye konması halinde hususî tertibat alınması lâzımdır. 

3 - Geçit rüçhamiyeti işareti (Tablo 1, şekil 8). Bu işaret zaviyesi aşağıda dolu bir müsellestir. 
Kondöktöre, bir yoldan diğer bir yola sapacağı zaman evvelâ mezkûr yoldan seyretmekte olan 
arabalara geçit vermesi lüzumunu bildirir. Bu işaret ahval ve vaziyete göre yol ayrımından mü
nasip bir mesafeye konur. 

Demiryol hemzemin geçitlerinin tam yanına konıulan ve bu mukavelenamede tasrih edilen şe
killerde olmayan işaretler yukarıki tertibatta dahil değildir. (Croi de saint-andre) ve saire. 

(2) Bir yasak ifade eden işaretler 

Bu sınıftaki işaretler daire şeklinde olmalıdır. Bu işaretler salâhiyettar idarelerin yoldan ge
çenler tarafından riayet edilmesi icap eden bir yasağını veyahut bir emrini ifade ederler. 

Bir memnuiyeti irae eden işaretler: 
Bu işaretlerde kırmızı renk hâkim olmalı, işaretin umumî şekli kırmızı renkte olarak göze çarp-

malıdır. Aşağıda yazılı olanlardan başka ahvaldediğer renkler ihtiyarîdir: 
a) Yolun her nevi arabalara kapalı olması: Ortası beyaz veyahut açık sarıya ve etrafı kırmızıya 

boyanmış dairevî levha (Tablo 2 şekil 1). 
b) girilmesi veya gidilmesi-yasak olan istikamet: Ortasında açtk sarı veyahut beyaz renkte ufkî 

bir çizgiyi havi kırmızı renkte dairevî levha. (Tablo 2, Şekil 2). 
c) Bazı cins arabaların geçmesi yasağı: Yukarıki (a) fıkrasında, işareti ti beyaz veya açık 

sarı renkte olan orta kısmında münasip şekillerle geçmesi yasak olan araba nevileri gösterilir. (Tablo 
2, şekil 3 - 5 ) . 

d) Sıklet tahdidi: Muayyen sıkletten muayyen bir hadden fazla ağırlıktaki arabaların geçme
si yasağı olup; işbu azamî sıklet tonilâto cinsinden (a) veyahut (c) fıkrasındaki işaretlerin beyaz 
veya açık sarı renkli olan orta kısmına rakamla yazılır. (Tablo 2, şekil 6 -7 ) . 

e) Sürat tahdidi: Muayyen bir hadden fazla ol an sürat yasağı olup işbu azamî sürat saatte kilo
metre emsinden olarak (a) fıkrasındaki işaretin beyaz veya açık sarı renkteki orta kısmına ra
kamla yazılır. (Tablo 2, şekil 8 ). 

f) Durmak yasağı: Bu işaret, işaretin konmuş olduğu kenar tarafta yolda durmak yasak oldu
ğunu gösterir. Bu işaret, ortası maviye, etrafı kırmızıya boyanmış daire şeklinde olup mavi kısım 
kutranî kırmızı bir çizgi ile ikiye ayrılmıştır. (Tablo 2, şekil 9). Bu işaret meselâ: Durmanın yasak 
olduğu saatler gösterilmek ve saire suretile ikmal olunabilir. 

g) Bir yerde arabayı durdurup bırakmak yasağı: Orta kısmı beyaz veya açrk sarıya ve etrafı 
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kırmızıya boyanmış ve orta 'kısmında kut ram kırmız! bir çizgi ile (P) harfini havi daire şeklimle 
bir işarettir. (Tablo 2, şekil 10). 

B) Riayet edilmesi lâzımgelen bir mecburiyeti ifade eden şartlar 
h) MWbıırî istikamet: Bu işaret bir ok vasıtasıle arabaların, nizamlara tevfikan taikip etmek 

mecburiyetinde oldukları istikameti gösterir. (Tablo 2, şekil 11). Renk intihabı ihtiyaridir. Şu ka
dar ki kırmızı renk katiyen hâkim olmaınak ve şayet dairenin ortasında mavi renk varsa (f) fık-
rasıdnaski işaretle karıştırılmaması için işarette katiyen -kırmızı renk bulunmamalıdır. 

i) Bir gümrük merkezi yanında tevakkuf: Bu işaret tevakkuf, lâzımgelen bir gümrük merkezine 
yaklaşıldığını gösterir. Bunlar etrafı kırmızı renk, ortası beyaz veya açık san renkte boyanmış ve 
orta kısmında.koyu renkli ufkî bir çizgiyi havi daire'şeklinde bir işarettir. 

« Gümrük» kelimesi hemhudut iki memleketin millî lisanlarile veyahut hiç olmazsa işaretin kon
duğu memleketin lisanile daire üzerine yazılmış olacaktır. (Tablo 2, şekil 12). 

(3) Basit bir İhbarı ifade eden işaretler 

Bu sınıftaki işaretler mustatil şeklinde olmalı, renkler ihtiyarî olmakla beraber kırmızı renk hiç 
bir halde hâkim olmamalıdır. 

a) Durak mahalli işareti: Bu işaret arabaların durabilecekleri mahalleri gösterir, (mustatil şek
linde bir levha olup renk tercihan mavi olacak ve (P) harfini havi olacaktır. Bu levhalarda; 
meselâ: tevakkuf etmek için müsaade edilen müddet gibi bazı mütemmim yazılar bulunabilir. 
(Tablo 3, şekil 1), 

b) İhtiyat işareti : Bu işaret yoldan geçenlere bir zarar ve tehlike olmaması için araba kondök-
torlarının ihtiyatlı davranmaları lüzumunu gösterir. (Meselâ: bir mektep, bir fabrika yakinlannda 

ve sairede ), 
Bu işaret zemini koyu renge boyanmış mustatil şeklinde levha olup ortasında beyaz veya açık 

sarı renkte dılılan müsavi bir müselles bulunur. (Tablo 3, şekil 2). Bir yazı veyahut bir resim ile 
işaretin manası izah edilebilir, 

C) Bir imdat merkezinin bulunduğu mahalli gösterir işaret: Bu işaret resmen tanınmış bir cemi
yet tarafından teşkil edilmiş bir imdat merkezine yaklaşıldığını gösterir. Bu işaretin; ufkî dili, şa
kulî dilinin üçte ikisi büyüklüğünde bir mustatil şeklinde olması, işaretinin zemini - beyaz çizgili 
çerçeve içine alınmış - koyu renkte olması, levhanın ortasında imdat cemiyetimin 
temsil işaretini havi, dılılan 30 santimetreden küçük olmamak şartile beyaz boyanmış bir mu
rabba bulunması tavsiye olunur ( Misal olarak tablo 3, şekil 3 ve mükerrer 3 ). 

d) Mahal ve istikamet işaretleri bu işaretler ya bir mahalli veyahut bir ve müteaddit mahallerin 
istikametini - mesafesini de bildirerek veyahut bildirmeyerek - gösterirler. İstikamet gösteren işa
retlerde mustatil şeklinde olan işaret levhasının istikamot tarafındaki küçük dili yerine bir sivri uç 
ikame edilebilir (Misal olarak tablo 3, şekil 3 ve mükerrer 3 ). 





/ Yol işaretlerinin birleştirilmesi hakkındaki mukavelenameye merbut] 

Tablo : m 

Basit bir ihbar işaretleri 

Durak mahalli 

3 

İhtiyat işareti 

3 

Bir imdat merkezi mevkiini gösteren işaretler 

GEN EVE 10 K, 

Mevki ve istikamet işaretleri 

A 

l 1 ol işaretl 

Her cins arabaya kapalı y 

4 

0w& 

Motosikletlere kapalı yo 

7 

m 
5,51 

Sıkleti 5,5 tondan fazl 
otomobillere kapalı yo 

10 

p 
Arabayı bırakma yasa 





Sıra No 41 
Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, Hariciye vekâleti me
murin kanununun muvakkat I inci maddesinin değiştiril

mesi hakkında 2/85 numaralı kanun teklifi ve Hariciye 
encümeni mazbatası 

15 - X -1933 
Yüksek Reisliğe 

Millî mücadelede, gerek cephede gerek cephe gerisinde her hangi bir vatan hizmeti ifa etmiş 
olanlar, Büyük Türk inkılâbı tarihinin içinde, vatan sevgisini, bütün başka duyguların, bütün 
başka icapların en üstünde tutarak ve bütün inanları ile büyük kurtarıcıya bağlanarak ken
dilerini inkılâbın hizmetine vermiş değerli vatan çocukları diye anılacaklardır. 

Yüksek Meclis, inkılâpçı ve vatan sever ruhun tecellilerine tercüman olarak bu vatan ço
cuklarını muhtelif suretlerle taltif etmiştir. Fakat 25 haziran 1927 tarihînde 1154 numara ile kabul 
ettiği « Hariciye memurin kanunu » ile, millî mücadelede hizmet etmiş hariciye memurlarının da, 
taltifi meram edindiği halde, kanunun muvakkat birinci maddesine konulan fıkranın ihtiva et
tiği hüküm dar bir sahaya inhisar ettiği için, millî mücadelede cephede veya cephe ge
risinde feragatle ve fedakârlıkla çalışıp ta zaferden sonra genişleyen Hariciye kadrolarında 
Vazife alan bir kısım arkadaşlar, Büyük Millet Meclisinin taltifinden mahrum kalmışlardır. 

Filhakika kanunun bu maddesinde, «millî mücadele esnasında Hariciye vekâletinde if ayi 
vazife etmiş olanların hakkı müktesepleri mahfuzdur » diye 'bir kayit vardır. Yüksek Meclis, bu 
fıkra ile millî mücadelede hizmet etmiş olan Hariciye memurlarını taltif etmek istemiştir. Halbuki 
fıkranın yazılış tarzı, Meclisin bu maksadını çok tahdit etmiş, millî mücadelede sade Hariciye 
vekâletinde memurluk etmiş olanlara inhisar ettirmiştir. 

Malûmdur ki millî mücadele esnasında Hariciye vekâletinin kadroları çok dardı. Bu kad
rolar ancak zaferden sonra genişletilmiştir. Bunun neticesi olarakta millî mücadelede muhtelif 
sahalarda vazife görmüş olan ibazı arkadaşlar, Hariciye memurluğunda aranan vasıfları haiz 
oldukları için zaferden sonra, fakat gene ıbu kanunun neşrinden önce Hariciye memurluğuna 
tayin' olunmuşlarıdır. Kanun işte ıbu. gibileri, millî mücadelede Hariciye vekâletinde çalışmış 
olanlardan ayırarak müktesep haklarını tanımayan hİT tatlbiik şekli almıştır. 

Burada dikkate değer ıbir nokta vardır : 
Hiç şüphe ydk fıkranın yazılış tarzından dolayı mülî mücadeledeki (hizmetleri hesaba 

katılmamış olan (bu arkadaşların karşısında, kanunun hükmünden istifade edenlerden an
cak ıbir kaç kişi millî mücadelenin zafere kadar olan çetin devresinde Hariciyede çalışmışlar
dır. Bunların haricinde ıbir çokları, zaferle sulh arasındaki devrenin de mücadele devrinden 
sayılmasından istifade 'etmişlerdir. Filhakika zaferle sulh arasındaki devrede, İstanbul Hü
kümeti hariciyesinin ortadan kalkması ile açıkta kalan arkadaşlar Anıkaraya gelip o sırada kad
rolarını genişletmekte olan Hariciye vekâletinde vazife almışlarıdır» 

Kanunun bahsettiği «Hakkı müktesep», 25 haziran 1927 tarihli kanunla Hariciye memurları
nın meslek, idare, ihtisas memurları diye üç kısma ayrılmış olmalarından çıkıyor. Millî mü
cadelede Hariciyede hizmet edenler, hakiki mükteseplerini muhafaza ıederek meslek memurlu
ğuna ayrılmışlardır. Kanunun baihsolunan muvakkat birinci maddesindeki fıkra, millî müca
delede Hariciyede hizmet etmemiş, fakat kanunun neşrinden önce, yani hariciye memurluğu 
böyle üç kısma ayrılmış olmayıpta tek (bir sınıf sayıldığı srrada ıbir sefaret kâtipliğine veya 



bir [konsolosluğa tayin edilmiş olanları, meslek memurluğu hakkından mahram etmekte, İm 
suretle Büyük Millet Meclisinin, millî mücadele hizmetlerini taltif meramı o sırada nasılsa Ha
riciyede vazife almış olanları maıhrum ıbıralkmalk suretile ikasıt olmalksızın Ibir adaletsizlik do-
ğuırmuş ıbulunmaiktadır. 

Halbuki bu arkadaşlar, yeni Tünkiyeyi, bütün özü ve Ibütün gerçek değeri ile, meselâ ımeım-
leket dışında tam bir inkılâpçı kafası ile temsil etmişlerdir. 

Eğer, millî mücadelede hariciyede hizmet etmemiş olan ve şimdi hariciye (memurları bulunan 
aıikadaşlar, 25 haziran 1927 tarih ve 1154 numaralı hariciye memurin kanununun neşrinden 
sonra hariciyeye intisap etmiş olsalardı, 'kanun hariciye ımemurruğunu üç sınıfa ayırmış bu
lunduğu ve meslelk sınıfı için bazı vasıflar aradığı için, kanundaki halkfcı müktesep kaydından 
istifade iddiası varit olamazdı. Halbulki hu arkadaşlar, kanunun neşrinden önce, ve Hariciye 
vekâleti yeni kadroları için "yeni liyakatli elemanlara ihtiyaç gösterdiği sırada hariciye mes
leğine intisap etmişleridir. Büyüik Millet Meclisi, millî mücadelede çalışanları taltif ederken bu 
arkadaşları, millî ımücadelede \hariciyede çalışmış olanlar veya zaferden sonra Babıâli harici
yesinden açıkta kalıpta Hariciye vekâletine müracaat ederök vaızife alanlar için tanıdığı taltif 
hakkından mahrum etmemek gerektir. 

Geçen haziranda Hariciye vekâleti teşkilâtı kanunu Yüksek Mecliste müzakere olunurken, 
bu halksnzlığı tamir edici ıbir (maddenin o kanuna ilâvesini rica eden ıbir talkrirle Yüksek Meclise 
arzetmiştim. Cevap vererek Hariciye vekâleti vekili Bey teklifimin o kanuna ilâve şeklinde değil, 
25 haziran 1927 tarihli ıkanundaıki bu fıkrayi tadil şeklinde yapılalbileceği mütaleasında bulun
duğundan Ibu defa da ayrı bir teklif olarak takdim ediyorum. 

Giresun 
H. Tarih 

Hariciye encümeni mazbatası 

20-XH-1933 

Yüksek Reisliğe 

Hariciye memurin kanununun muvakkat birinci maddesindeki bir hükmün değiştirilmesine dair 
Giresun mebusu Hakkı Tarık Bey tarafından verilip encümenimize havale edilen kanun teklifi Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü Beyefendinin huzurile müzakere ve esbabı ımucibesi varit görülerek tek
lifin esası aynen kabul edilmiştir. Ancak bu tadilin hükmü muvakkat olan bir maddenin tadili su
retile değil, yeni bir muvakkat madde ilâvesi suretile yapılması uygun görüldüğünden teklifin bi
rinci maddesinin yazılışı ona göre değiştirilmiş ve Heyeti Umumiyenin tasvibine arzolunmuştur. 

Ha. E. R. Na. M. M. Kâ. Aza Aza 
Sivas Sivas Diyarbekir Kocaeli Elâziz 

Necmettin Sadık Necmettin Sadık Zeki Mesut 1. Süreyya Fazıl Ahmet 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 16 
Esas No. 2/85 

Aza 
Kocaeli 

Uesit Saffet 

Aza 
İstanbul 

Salâh Cimcoz 
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GÎRESUN MEBUSU HAKKI TARIK 
BEYÎN TEKLİFİ 

25 haziran 1927-tarihli ve 1154 numaralı « Hâ
riciye vekâeti memurin kanunu » nun muvakkat 
birinci maddesinin değiştirilmesi üzerine kanun 

teklifi 

MADDE 1 — 25 haziran 1927 tarihli ve 1154 
numaralı Hariciye memurin kanununun muvak
kat birinci maddesi şöyle değiştirilmiştir: 

« Memurini mevcudenin işgal ettikleri me
muriyet ne olursa olsun meslek memurlarının hu
kukuna malik olmaları ikinci maddede münde-
riç şerait ve evsafı haiz olmalarına mütevakkıf
tır. Bunlar meyanmda meslek memurları sını
fına duhul şeraitini haiz olanlar inzibat komis
yonu tarafından bu kanunun neşri tarihinden iti-
ıbaren bir sene zarfında tefrik ve mertebeleri tes-
bit olunur ve diğerleri idarî memurlar ve müte
hassıslar sınıfına ithal edilir. 

Bunlardan, millî mücadele sırasında cephede 
veya cephe gerisinde bir vatan hizmetinde bulu-

nupta bu kanunun neşri tarihinde Hariciye vekâ
leti emrinde bulunanlann kazanılmış haklan 
tanınır. 

Bu madde hükümlerile aşağıdaki ikinci mu
vakkat maddenin son fıkrası bunlar hakkında 
tatbik edilmez. » 

MADDE 2 — Birinci maddede konan hüküm
den istifade eden Hariciye memurlarının sicil 
kayitleri tashih olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yerine 
getirmeğe Hariciye vekili memurdur. 

a 

HARİCİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE l - - 25 haziran İ927 tarihli Harici
ye vekâleti memurin kanununa muvakkat üçün
cü madde olmak üzere şu fıkra ilâve edilmiştir: 

« Millî mücadele sırasında cephe ve cephe 
gerisinde bir vatan hizmetinde bulunupta Hari
ciye vekâleti memurin kanununun neşri tarihin
de Hariciye vekâletinde vazife ifa etmekte bulu
nanlann müktesep haklan dahi, bunlardan mil
lî mücadele esnasında Hariciye vekâletinde vazi
fe ifa etmiş olanlara müktesep hak tanınan birin
ci muvakkat madde hükümleri dairesinde mah
fuz tutulur. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 

+* 





Sıra NQ 4 0 
Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkındaki kanunun linçi 

maddesinin değiştirilmesine dair 1/814 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T C. 
Başvekâlet 2-Xf/-lQ33 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3382 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Nahiye müdürlerinin tayinine ait 2270 Sayılı kanunun birinci maddesini değiştirmek üzere 
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-XI-933 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 
Nahiye müdürlerine: vilâyat idaresi kanunile diğer kanunlar çok esaslı vazifeler vermiştir. 

Bu muhtelif işlerde ilk temas noktası olan nahiye müdürleri bilhassa asayiş gibi nazik vs mü
him olan hususların ilk mercii ve derhal tedbir alacak merhalesidir. Buna rağmen bu mevki 
için bir menşe olmadığı gibi bir müntehada yoktu. 

Dahiliye memurları kanununun elyevm meri olan hükümlerine görede nahiye müdürleri 
için terfi imkânı ancak yüksek tahsil görmüş olmasile kabil olduğundan yüksek tahsil görme
miş olan nahiye müdürlerinin terfilerini temin maksadile bir menşe olarak polis komiserlikleri 
ve nahiye hizmetlerinden sonra yeni polis teşkilât kanunu dairesinde terfileri imkânı hâsıl ol
mak üzere komiserlerden nahiye müdürleri tayini kabul edilerek bu bapta Meclisi Âliye bir 
kanun lâyihası takdim edilmiştir. 

Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkında Meclisi Alice kabul edilen 2270 sayılı kanunun 
birinci maddesi nahiye müdürlerinin mülkiye, hukuk mekteplerinden veya lise veya yedi sene
lik idadî mezunlarından olmasını şart koymuştu. 

Nahiye adedinin çokluğu hasebile vukubulan münhallere ve ayni zamanda tahdidi sin 
kanununa tevfikan her sene tekaüde sevk suretile açılan nahiye müdürlüklerine alî ve talî 
tahsil görmüş olanların azlığına binaen pek çok nahiye bizzarur açıkta kalmaktadır. 

Böyle bir çok nahiyenin uzun müddet müdürsüz bırakılmamasını temin için yine münhallere 
tercihan alî veya talî tahsil görmüş olanların tayinleri nazarı dikkate alınmak üzere Dahiliye 
memurları kanununnn 3 üncü maddesinin son fıkrasına tevfikan orta mektep mezularının ve 
evvelki kanunla istihdaf olunan polis komiserlerinin tayinleri zarurî görüldüğünden dolayı 
2270 numaralı kanunun birinci maddesinin tadiline kafî lüzum hâsıl olduğundan esbabı 
mucibe ve merbutu kanun lâyihası tanzim kılındı.. 



- 2 -
Dahiliye encümeni mazbatamı 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Karar M 14 19-XII-1Q33 
Esas A« 1İ8İ4 

Yüksek Reisliğe 

Nahiye müdürlerinin tayinine ait 2270 sayılı kanunun birinci maddesini değiştirmek üzere 
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-XI-1933 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesile birlikte sunulduğunu bildiren Başve
kâletin 2-XII-ı933 tarih ve 6/3382 sayılı tezkeresi encümenimize havale buyurulmuş olmakla 
Dahiliye vekâleti mümessili vilâyetler idaresi umum müdürü Beyin hazır bulunduğu 7-XII-933 
tarihindeki toplantımızda okundu ve iş hakkında konuşuldu: 

2270 sayılı kanunun kay itleri dahilinde bütün nahiyelere müdür bulunmadığı hakkında 
Dahiliye vekâletinin esbabı mucibe tezkeresinde serdolunan mütalea encünıenimizcede şayanı 
kabul görülmüş ve madde ona göre yazılarak Ulu Heyetin isabetli görüşüne sunulmasına 
karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunmuştur. 
Da. En. Re. R. V. M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Tekirdağ Mezun Çanakkale Adana Ordu Kütahya 

Cemil Şükrü A. Münif A. Hamdi Mehmet 
Aza Aza Aza Aza Aza Aza 

Çorum Bursa Samsun Afiyon Giresun Trabzon 
/. Kemal E. Eikri Zühtü İzzet Ulvi A. Münir E atin 

HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Nailine müdü rl'erinin tayini sureti 'hakkındaki 
2270 sayılı kanunun hirinci maddesini 

muaddil kanun lâyihası 

MADDE 1 — Nahiye müdürleri, mülkiye, 
hukuk mektebi veya lise veya yedi senelik idadi 
veya orta mektep mezunlarından ve polis komi
serlerinden tayin olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

26 - XI - 1933 
Bş. V. AHI. V. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Zekâi Zckâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Hikmet Fuat 
' î'k. V. S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 
M. Celâl Ali Bana Muhlis 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkındaki 
2270 sayılı kanunun hirinci. maddesini 

değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Nahiye müdürlerinin tayini 
sureti hakkındaki 2270 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekle sokulmuştur: 

( Nahiye müdürleri; en az orta mektep tah
sili görmüş olanlarla polis komiserleri arasından 
seçilir ). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 


