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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Azayi kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri hak
kında B. M. M. Riyaseti tezkeresi kabul edildikten 
sonra, 

1933 senesi muvazenei umumiye kanununa merbut 
bütçelerde bazı tadilât yapılmasına dair kanun lâyi
hası müzakere ve kabul edildi. 

B. M. M. 1933 senesi ağustos ve eylül ayları he
sapları hakkındaki mazbata okundu. 

Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin ; 
1929 malî senesi hesabı katisine, 

Tecavüzün tarifi hakkında Türkiye ile Romanya, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri tttihadı, Çekoslovak
ya ve Yugoslavya arasında Londrada imza olunan mu
kavelename ile üçüncü maddesinin lahikasının tasdi
kimi, 

Tecavüzün tarifi hakkında Türkiye ile Estonya, Le-
tonya, Lehistan, Romanya, Sovyet Sosyalist Cümhu-

2 — SU, 2 — SUALLER 
Konya mebusu Refik Beyin, sinema ve tiyatroların 

kapanma saatleri hakkında şifahî sual takriri, Dahi-

Lâyihalar 
1 — Antalya vilâyeti hususî idaresi tarafından ya

pılacak 200 000 liralık istikraza Maliye vekâletinin 
kefaletine dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi büt
çesinde 14 929 liralık münakale yapılması hakkında 
kanım lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — Harita umum müdürlüğü 1933 senesi bütçe
sinde 35 961 liralık münakale yapılması hakkmda ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — iskân kerestelerinden kalmış olanların satı
larak Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesine tahsisat 
olarak konulmasına dair kanun lâyihası (Dahiliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

5 — İstanbul darülfünununun lâğvi dolayısile açık
ta ka^an müderris ve muallimlerin diğer vazifelere ta
yinleri ve mülga darülfünun ile üniversite mensupla. 
rmm tekaütlükleri hakkında kanun lâyihası (Maarif, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6 — istanbul üniversitesinde çalıştırılacak ecnebi 
mütehassıslarla aktolunacak mukavelelere dair kanun 
lâyihası (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

7 — Maliye vekâletile Düyunu umumiye 1933 se
nesi bütçelerinde 65 000 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
8 — Borçlar kanununun 125 inci maddesindeki mü

ruru zaman hükmünün hukuku amme münasebetleri-

riyetleri İttihadı, İran ve Afganistan Devletleri ara
sında imza olunan mukavelename ile üçüncü madde
sinin lâhikasmm ve ayni tarihli imza protokolünün tas-
dikma mütedair kanun lâyihaları müzakere ve kabul 
edildi. 

Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti arasında akto-
lunan dostluk muahedesinin tasdikma dair kanun lâyi-
hasile, 

Hariciye vekâleti memurin kanununun muvakkat 
üçüncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki teklif, 

Nahiye müdürlerinin tayin sureti hakkındaki ka. 
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair lâyiha
sının dahi birinci müzakereleri icra edildikten sonra 
pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Çanakkale Rize 

Ziya Gevher Ali 

liye vekâletine havale edilmiştir. 

ne taallûk eden hâdiselere şümulü olup olmadığının 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Maliye ve Ad
liye encümenlerine) 

9 — Harp malûlleri tabirinin eşkıya müsademe
lerinde malûl olanlara da teşmili icap edip etmeyece
ğinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (Millî Müda
faa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

10 — Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve 
intacı hakkındaki kanunun 4 üncü ve mezkûr kanuna 
müzeyyel kanunun 1 inci maddelerinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi (Dahiliye, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Mazbatalar 
11 — Beynelmilel yardım birliği mukavelesine ba

zı ilâveler yapılması hakkında 1/169 numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası (Ruzname. 
ye) 

12 — Menemen hâdisesinde şehit edilen Kubilâyin 
annesine maaş tahsisi hakkmda 1/792 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

12 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi hava büt
çesinde 4 695 liralık münakale yapılması hakkında 
1/832 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

14 — Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi bütçe
sinde 700 liralık münakale yapılması hakkmda 1/822 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatsı 
(Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati: 14 

REİS.—RefetB. 
KÂTİPLER — Avni Doğan B. (Yozgat) , Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MARUZATI 

nın 
Yozgat mebusu A. Hamdi Beyin vefatı-

REİS — Muhterem arkadaşlarıma tekrar yi
ne kıymetli arkadaşlarımızdan birisinin gaybu
betini arzetmek mecburiyetinde kaldım. Yoz
gat mebusu Hamdi Bey arkadaşımız vefat et
miştir. Hatırasını taziz için bir dakika sükût 
edilmesini rica ederim. 

(Bir dakika sükût edilmiştir). 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. MÜKERREM 

B. (İsparta) — Efendim, gelen evrakm 12 ve 13 

numaralanndaki mazbatalar münakaleye aittir. 
Bu günkü ruznameye almmasmı rica ederim. 
REİS — Efendim, gelen evrakın 12 numara

sında Millî Müdafaa vekâletine ait bir münaka
le kanunu vardır. Bütçe encümeni ruznameye 
almmasmı rica ediyor. 

Reye arzediyorum, kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde üç sual takriri vardır. Onla
ra geçiyoruz. 

SUALLER VE CEVAPLAR 

1 — Konya mebusu Refik Beyin, İstanbul 
Adliye binası yangım hakkında Adliye vekâle
tinden şifahî sualine, Adliye vekâleti vekili Ze-
kâi Beyin cevabı 

REİS — Takriri okuyoruz efendim. 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki suallere Adliye Vekili Beyefendi 
tarafından şifahen cevap verilmesini rica ederim 
efendim: 

1 — İstanbul Adliye binasında çıkan yangı
nın halrikî sebepleri öğrenüebildi mi? 

2 — Yangında zayi olduğu ve kurtarıldığı 
anlaşılabilen cezaî, hukukî, icraî dosyaların ade
di ve bunların ihtiva ettiği kıymetler hakkında 
malûmat toplanabilmiş midir? 

3 — Dosyaların yanmasmdan doğan zarar
ları telâfi için vekâletçe düşünülen tedbirler ne
lerdir? 

4 — Bu yangmda Adliyenin evrak mahzeni 
de zarar görmüş müdür? Görmüşse oradaki tari
hî vesikaların elden geldiği kadar telâfisi için 
ne düşünülmektedir? 

5 — Başka zamanlarda ve başka mahallerde 
ve vukuu muhtemel bulunan bu gibi yangmlar 
hakkında umumî tedbirler almmak düşünülüyor 
mu? 

6 — İstanbul Adliye binasmm yaptırılması 
hakkında vekâletçe ne düşünülmektedir? Yeni 

bina yapılıncaya kadar işlerin daha iyi görüle
bilmesi için ne gibi tedbirler alınmaktadır?... 

17 - XII -1933 Konya 
Refik 

ADLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ ZEKÂl B. 
(Diyarbekir) — Refik Bey arkadaşımın sualleri
ne müsaade buyurursanız birer birer cevap vere
ceğim : 

Birinci sual; İstanbul Adliye binasında çı
kan yangmm hakikî sebepleri nedir? 

Efendim; yangmm maalesef bu aym üçü ta
rihinde vuku bulmuş olduğunu o gece telefon
la haber aldım ve sabaha kadar telefonla yan
gını takip ettim. Ertesi günü Hükümet benim 
bizzat gitmekliğimi tekarrür ettirdi ve derhal 
hareket ettim (İşitilmiyor sesleri). Yangın sa
baha karşı söndürülmüş, diğer binalara siraye
tine mahal bırakılmamıştı. Fakat yangını Adliye 
binasını tamamen içindeki mühim miktarda dos-
yalarm ve evrakın kısmı küllisini tahrip etmişti. 

RASİH B. (Antalya) — İçindekilerden ya
nan yok mu? 

ADLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ ZEKÂl B. 
(Devamla) — Zavallı bir hademe yanmıştır. 

RASİH B. (Antalya) — Büyüklerden yanan 
yok mu? 

ADLİYE VEÂLETt VEKİLİ ZEKÂl B. 
(Devamla) — Hayır yok. Derhal tahkikata baş
lanmış ve tahkikat devam etmekte idi. Hâlâ bu 
tahkikat kanunî safhasmı takip etmektedir, in-
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I : 18 25-12-1933 C : 1 
taç edilmemiştir. Bendeniz orada iken ayrıca 
müfettişler vâsıtâsile de tahkikat icra ettirdim 
ve müfettişlerin yaptığı tahkikat fezlekelerini 
burada salâhiyettar makama tevdi ettim ve bu ta
rikle tahkikat ta ayrıca idame edilmektedir. Bit
tabi yangında hata, kusur, müsamaha, ihmal ve 
türlü münasebetlerle mesul olması lâzımgelen 
adamlar takip edilecek ve mesul edilecektir. 

RASÎH B. (Antalya) — Yalnız odacılar de
ğil amma. 

ZEKÂÎ B. (Devamla) — Yangının tahkikat 
neticesinde şu şekilde başladığı anlaşılmıştır: 

Odacılardan Etem isminde vestiyerde çalışan 
hademe dairenin tatil olmasından sonra, beş 
buçuk, altı aralarında vazifesini bitirip eve gi
derken merdiven dibinde bulunduğu yerde ısın
makta olduğu mangalı orada etrafı ve üstü tah
ta kapakla kapanmış bir nevi dolap veya amba
rın içerisine koymuş. îşte yangın bu mangaldan 
sıçrayan kıvılcımlardan dolap veya ambar içeri
sindeki kâğıt parçalan ile muşamba parçala
rının yanmasından sirayet etmiş ve merdiven
den altı metre ilerde bulunan tahta perdeye si
rayet etmiş ve içerisinde eski evrak bulunan 
1500 kadar sandık yığınına tesadüf etmiş, şid
detli başlayan yangın bu suretle feveran etmiş 
ve binanın her tarafına bir bomba gibi sirayet 
etmiş ve bu müessif hâdisenin vukuuna sebebi
yet vermiştir. Mangal içerisinden çıkan kıvılcım
lar etraftaki kâğıt parçalarına ve demin arzet-
tiğim eski evrak sandıklarına intikal edinceye 
kadar yangından bina içerisinde kimse haberdar 
olamamıştır. O gece nöbetçi olarak vazife yap
mış olan Mustafaoğlu Ahmet Adliye binasının 
önündeki barakada kulübede otururken saat 
sekiş sularında artık tamamen iştial etmiş olan 
oradaki vaziyeti, alevlerin pencereden dışarıya 
çıkmasından sonra görmüş, derhal diğer arka
daşı bir hademeyi koşturarak telefonla polise 
malûmat vermeğe memur etmiştir. Civardaki 
Ayasofya polis noktasında memur Hamdi Efen
diye saat 8.30 da haber verilmiş, saat 8.40 ta it
faiye haberdar olmuş ve 8.45 te yangm yerine 
gelebilmişlerdir. Yangından ilk haberdar olan ge
ce nöbetçisinin yangını saat 8.20 de görmüş ol
duğu ve 25 dakika sonra yangm yerine itfaiye 
takımları, vesaiti itfaiyenin gelmiş bulunduğu 
anlaşılıyor. 

Kanunî safahatı takip eden tahkikat; bu ar-
zettiğim gece bekçisi Mustafaoğlu Ahmet, ve ha
demeye vazifelerini öğretmek ve takip etmek me
suliyetini deruhte etmiş olan serhademe Memet 
ve bu işlerle dairece vazifedar edilmiş olan le
vazım dairesi mümeyyizi Tevfik Bey hakkında 
mevkufen cereyan etmekte ve içlerinden birisi 
kefaletle tahliye edilmiş bulunmaktadır. Devam 
eden tahkikatın alacağı şekil; yangm hâdisesi 
etrafında ihmal ve terahiden, velhasıl vazifesini 
hüsnü istimal etmiş olmamaktan dolayı diğer bir 
takım memurine de sual tevcihini icap ettire

cek olursa, cümlesi hakkmda elbette tahkikat 
devam edecektir. Tahkikatın âtiyen alacağı şe
kil hakkmda şimdiden bir tahminde bulunmak 
tabiî kabil değildir. Yalnız şunu arzedeyim ki 
bendenizin orada bulunduğum esnada gerek im 
za ile, gerek imzasız, vakanın hâsıl ettiği, te 
eşsürden olacak, tafsilât ve bazı memurin hak 
kında şikâyet dermeyan edenlerden aldığım ih 
barnameler, orada bulunan Adliye müfettişle 
rine tevdi edilmiş ve Adliye müfettişleri vazi 
fedar memurin arasında bu yangınla alâkadar 
kimselerin, ne dereceye kadar, kusur ve ihmal 
yaptıklarını tetkike memur edilmiştir. Bu tet-
kikat, kanunen icra edilmiş olduğunu arzetti-
ğim tahkikattan başka olarak, kusur ve ihmal se-
bebile bir takım mesuller göstermektedir. Bu 
tetkikat fezlekesi burada heyeti teftişiyece tet
kik edilmekte ve bir heyeti teftişiye tarafından 
ayrıca bu tahkikatı idame etmeğe lüzum olduğu 
anlaşılmaktadır. Demek ki bu yolda da devam 
edecek tahkikat, mesulleri tayin edecek ve on
ları adalet takip edecektir. 

Yangında zayi olduğu ve kurtarıldığı anlaşı
lan cezaî, hukukî, icraî dosyaların adedi ve bun
ların ihtiva ettiği kıymetler hakkmda malûmat 
toplanabildi mi, sualini müsaade buyurursanız 
şöyle hulâsa edeceğim: Yangından kurtardığı
mız dosyalar ve evrak şunlardır: 

Ağır ceza mahkemesine ait bir kısım mevkuf -
lu olmak üzere 232 derdesti rüyet ve 21 hük
me raptedilmiş dosyadır. Üçüncü ceza mahke
mesinden muhtelif senelere ait olmak üzere 
1496 dosya ve 14 esas, 6 zimmet defteri ve iki 
karar kartonu. 1932 - 1933 senelerine ait mu-
karrerat defteri; Birinci ceza mahkemesinden 
36 dosya, 16 esas ve zimmet defteri. 7 inci istin
tak dairesinden 8 dosya. Birinci hukuk mahke
mesinden bir dosya. İkinci, üçüncü, dördüncü, 
beşinci ve altıncı hukuktan ceman 50 - 60 kadar 
dosya. Birinci ticaret mahkemesinden bir dos
ya. İkinci ticaretten 4 dosya. Sultan Ahmet sulh 
mahkemesinden 22 dosya. İflâs memurlukların
dan 9 iflâs defteri ve bütün icra dairelerine ait 
9797 dosya. Bundan başka icra muhasebesine 
ait 38 vezne, 62 hesabı cari, 45 yevmiye ve mua
vin defterleri çıkarılmıştır. Meseleyi şöyle hulâ
sa ettiğimiz takdirde icra dairelerine, ve ka
sa hesabatma ait defterler tamamen kurtarılmış
tır, icra dairelerine ait dosyaların mühim bir 
kısmı kurtarılmıştır. Fakat hukuk mahkemeleri
ne ait arzettiğim 50 kadar dosyalar yangından 
kurtarılmaktan ziyade ihtimalki aza elinde veya 
mahkeme kâtipleri elinde tetkik edilmek üzere 
kalmış ve bu suretle kurtarılmış olanlardır de
nebilir. Bu şekilde izah olunacağını zannede
rim. Mühim miktarda yangından dosya ve de-
fatir kurtaran icra daireleri oluyor. Kezalik 
Ağır ceza mahkemesi dosyalarının da kısmı aza
mı kurtarılmış bulunuyor. 400 bu kadar dosya-
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İ : 18 25-42-1933 C : 1 
dan 260 kadar dosya kurtarılmış bulunuyor. 

Sualde kurtarılanlar gibi yananlar da mev-
zubahstır, değil mi efendim? Bu kurtarılan dos
yalardan başka bir de icra dairelerile diğer 
mahkemelerin kasaları vardır. Bu kasalar da en
kaz altında kalmıştır. Çok tahmin ve ümit 
edilmektedir ki bu kasaların içindeki senetler, 
dosyalar ve nakit paralar zarara uğramamıştır. 
Esasen icra kasası duvardan bir kemer içerisin
de mahfuz bir yerdedir. Bu kasaların muhteviya
tı henüz açılıp görülmemiştir. Fakat mütehassıs
ların ifadesine göre yanmamış olmaları çok muh
temeldir. Bu muhteviyat kayitlerimize nazaran 
şunlardır: Birinci ticaret mahkemesine ait 3 bin 
lira nakit ve 1 600 liralık senedat ve miktarı ta
yin edilmeyecek kıymette sair evrak, tkinci ti
caret mahkemesine ait 500 lira nakit ve 100 bin 
lira kıymetinde evrak ve senedat, Birinci hu
kuk mahkemesine ait 210 lira ve bir buçuk mil
yon liralık evrak ve senedat. Üçüncü hukuk 
mahkemesine ait 130 lira nakit ve vesaik, Beşin
ci hukuk mahkemesine ait 200 bin liralık sene
dat, Altıncı hukuka ait 35 lira nakit ve davalara 
ait vesaik; Birinci iflâs dairesinde 700 liralık 
avans ilmühaberi. Bir buçuk milyon liralık evrak 
ve senedat ve mühim vesaik ve evrak. 

İkinci iflâs dairesinde, 268 liralık nakit, bir 
buçuk milyon liralık evrak ve senedat. Mehakim 
veznesinde 2 164 liralık nakit, 3 591 liralık pul, 
elli adet beşer liralrk Osmanlı banknotu. 

îcra kasasmda 40 000 liraya yakın nakit, 
1920 liralık kadar kıymeti tahmin olunan sene
dat ve bazı mücevherat. 

Sultan Ahmet sulh mahkemeleri kasasında 
770 liralık nakit ve miktarı gayrimuayyen mak
buz ve senedat. 

İşte görülüyor ki, kasaların içerisinde bulu
nan nakit miktarı en mühimmi îcra dairesine ait 
40 000 liraya yakın olmak üzere diğer mahkeme
lere ait 500, 1 000, 2 000 lira arasındadır. Bir de 
ashabı istihkaka ait senedat vardır. 

Sualde yananların ihtiva ettikleri kıymetler 
hakkındaki tahmin derecesini soruyorlar. 

Yananlar hakkında topladığımız malûmat şu
dur: 

Birinci ticaret mahkemesinin 12 bini müteca
viz dosyası yanmıştır. Birinci ve ikinci 
hukuk mahkemelerinin 9 700 dosyası, dosyaların 
ihtiva ettiği kiymet dört milyon lira tahmin edi
liyor. Üçüncü hukuk mahkemesinin 1 300 der
desti muhakeme olan davalara ait olmak üzere 
diğerleri de davası görülmüş eski evrak dos
yalan olmak üzere 500 000 dosyadır. Beşinci ve 
altıncı hukuk mahkemeleri ki; ahkâmı şahsiye-
ye bakıyorlarmış, eski seriye evrakı da bu mahke
melere müdevvermiş, bir kısmı derdesti rüyet 
olan davalara ait olmak üzere 835 000 dosyadır. 
Ekseriyeti azimesi hiç şüphesiz mahzende bulu
nan ve artık tarihî bir kıymeti olmaktan başka 

kıymeti olmayan evraklardır. 
Birinci ve ikinci iflâs dairelerinin 265 dos

yası, Sultan Ahmet sulh mahkemesinin 16 969 
adedi 933 senesine ait olmak üzere miktar ve ih
tiva ettikleri kıymetleri bilinmeyen dosyalan, ic
ra dairelerinin 150 000 den fazla dosyası. Ağır, 
asliye ve sulh ceza mahkemelerinin istintak dai
releri de dahil olmak üzere 41 649 ve geçmiş sene
lere ait muameleden kalkmış 22 000 dosyası. 

Bundan başka miktarı tesbit edilemeyen mül
ga Adliye nezaretine, bidayet ve istinaf mahke-
melerile İstanbul mahkemei temyizine ait ev
rak, defatir, kuyut. Bunlar da yanan evrak me-
yanındadır. 

Sualin üçüncü fıkrası; Dosyaların yanmasın
dan doğan zararlan telâfi için vekâletçe düşü
nülen tedbirler nelerdir? 

Bunun hakkında da maruzatta bulunayım. 
Bu yanan dosyalardan dolayı hakların zayi 

olmaması, davaların tesis edilebilmesi ve yanan 
senedat ve sair vesaikin yanmasına mukabil hak
ların ne suretle ihkakı mümkün olacağmm tayi
ni için vekâlet temyiz hâkimleri de dahil ol
duğu halde alâkadar hâkimlerin mütaleasını sor
muş ve bu mütalealan almıştır. İstanbul baro
sunun da bu mevzu üzerinde mütaleasını istemiş, 
baro sureti mahsusada içtimalar yaparak, tetki-
kat yaptırarak bu hususta çok kıymetli mütalea
lar göndermiştir. 

Bir çok erbabı ihtisas tarafından gazetelerde 
Heyeti Celilenizin de manzuru âlisi olduğu üzere 
kıymetli mütalealar dermeyan edilmiş ve sureti 
mahsusada mütalealannı vekâlete gönderen ze
vat bulunmuştur. Bütün bu mütalealar toplan
dıktan sonra bir kaç sene evvel Viyanada Adli
ye binasının yanmış olmasından dolayı orada ya
nan vesaikin ihyası, yeniden ihkakı müşkülleşen 
hakların temini zımnında ne gibi tedabiri kanu
niye alındığına, ne gibi nizamname, kanun ve 
talimat yapıldığına dair muhabere açılmış, so
rulmuş ve buna ait kanun ve nizamnameler el
çilik vasıtasile celbedilmiş ve vekâlette tercü
me ettirilmiştir. Bu suretle gerek Viyanada ya
pılan gerek bizim erbabı ihtisasımızın bu mev
zu önünde ne yapılmak lâzımgeleceği hakkın
da dermeyan ettiği mütalealar toplanarak vekâ
letçe ait dairelerin müdürlerinin de iştirakile 
temyiz mahkemesinin yüksek kifayette reis ve 
azalarının da iştirak ettiği yüksek bir ihtisas 
komisyonu teşkil edilmiş ve bu azalar ve bu ko
misyon toplanmış, dündenberi vekâlette bu mev
zu etrafında tetkikat ve mesailerine başlamış
lardır. Ümit ediyorum ki; bir kaç gün içerisin
de bu mevzu için bir kaç maddei kanuniye için 
bir lâyiha ile Huzuru âlinize geleceğiz ve bu 
davalardan ihkakı müşkülleşen haklann, yanan 
senedattan dolayı, ne türlü ihkak edilmesi hak
kında tensip edilecek tedabir etrafında Heyeti 
Celilenizin karannı ve müsaadesini isteyeceğiz. 

Şimdiye kadar tetkikatm hâsıl ettiği netice; 
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bazı müddetlerin katı, bazı mevzularda müddet 
gösterilmesi ve yanan vesikaların yerine ihkakı 
hak için sair ne gibi delâiiin kabul edilebileceği 
hakkında kanuni müsaadelerin alınması lâzım-
geleceğine dairdir. Tabiî onu Meyeti Celileleri 
takdir buyuracaklardır. Şimdiki mevzuat ile te
mini kabil olmayan haller için ayrıca bir iki 
madde ile bunların da teminini ihtiva edecek şe
killer bulunacaktır. 

Yapılmakta olan tetkikat neticesinde Heyeti 
Celiienize arzedilecek lâyiha ile temin olunacak 
esaslı vaziyete kadar şimdiden Adliye devairin-
ce ve Adliye vekâletince temin edilmiş bazı te-
dabir de mevcuttur. Onlar da sualin mevzuuna 
dahil olduğu için bir kaç söz müsaadenizle arze-
deyim. Bu tedabir; hükme raptedilmiş mevkufıu 

işler, hükme raptedilmemiş ve derdesti rüyet mev-
kufıu işler ve hükme raptedilmiş mevkufiu olma
yan işıer ile 28-VII-İÜ33 tarihinden sonra, yani 
af kanunundan sonra işlenmiş suçlara ve af ka
nunundan evveline ait olupta affe dahil olmayan 
suçlara ait dosyaların toplanması ve derdesti rü

yet olan davaların yemden dosyalarının toplanma
sı ve derdesti rüyet olan davaların yeniden rü-
yetine imkân temini etrafmdadır. Bunlar için 
tevkifhane kayitleri hulâsası, hüküm müzekke
releri ve Temyiz mahkemesindeki kayitler alın
mıştır. Tetkikatı temyiziye noktasından tasdika 
iktiran eden ve müruru zaman noktasından tem
yiz talebi reddolunan hükümler, katiyet kesbet-
miş olacağına göre hulâsai hüküm müzekkerele
ri aynen infaz edilmek kararı alınmıştır. 

Derdesti rüyet mevkuflu işlere ait evrakın 
ihyası için yeniden hazırlık tahkikatı başlamış
tır. Aften sonraki cürümlere ait işler, zabıta ka-
yitlerile tesbit ediliyor. 

Dördüncü mevzu: Bu yangında evrak mahze
ni de yanmıştır. Oradaki evrak eski evraktır. 
Kamilen yanmıştır. Kıymeti tarihiyesi hakkın
da malûmatımız yoktur. Başka zamanlarda 
ve başka mahallerde de vukuu muhtemel bulu
nan bu gibi yangınlar için umumî tedbirler 
alınması düşünülüyor. Devlet devairinin yangın
lara karşı mahfuziyetini temin için alınması lâ-
zımgelen tedbirler hakkında bir talimatname 
vardır. Bunun üzerine adliye mensuplarının 
tekrar nazarı dikkatleri celbedilmiştir. Fakat 
her .iangi bir kaza neticesi vaki olan yangında 
senedatm yanmaması meselesidir ki ehemmi
yetlidir. Bu hususta nazarı dikkati celbettiğimiz 
nokta şudur: Badema adliye devairine tevdi 
edilecek olan vesaikin suretleri almarak 
ari"m sahiplerine iadesi ve asılların mahkeme 
CIÛS; alan arasında bulundurulmaması... Mutlaka 
suretinin noterlikten gelmesi de ashabı mesalih-
çe ayrıca bir harcı ve külfteti dai olabileceği 
mülâhazası; mahkemelerce suretlerin alınarak 
asılların sahiplerine verilmesi adlî mevzuat ica-

| batma da muvafık görüldüğü için, bu cihet tâ-
I mim edilmemiştir. 
| tstanbuldaki yeni adliye dairelerine ait suali-
| nize gelince: Yapılmış olan şey yanan adliye 

binasından dolayı açıkta kalmış olan devairi he
men şuraya buraya yerleştirmek olmuştur. Gaze
telerde de manzuru âlileri oldu. Bir kısım mah
kemeler muhtelit hakem mahkemesinde, bir kı
sım Beyoğlundaki adliye dairesinde, ticaret mah-

j kemeleri istanbul ticaret odası salonlarında, ic-
; ra daireleri, askerî fabrikalar mektebi Kırıkka-
| leye nakledilmiş olmaktan dolayı orada ve ni-
I hayet müddeiumumilik ve müstantiklik ta eski 

tevkifhane binalarında yerleştirilmişlerdir. Bu 
gün bütün adliye daireleri mesailerine devam 
edecek muvakkat bir yer bulabilmişlerdir. Fa
kat adliye dairelerinin birbirinden çok uzak kal
ması hem onların faaliyeti icabı, hem de ashabı 
hukukun haklarını takip etmede uğradıkları 
müşkülât mülâhazasile muvafık olmadığından 

j yine eskiden olduğu gibi bir binada toplanmala
rı lâzım görülmüş ve Hükümetçe Yeni postane bi-

I nasmın üçüncü ve dördüncü katlan adliye dairesi 
| olmak ve birinci, ikinci katları yine posta ida-
I resine bırakılmak üzere, her iki dairenin o bina 
ı içerisine sıkıştırılabileceği anlaşılarak adliye da

irelerini şimdiki muvakkat yerlerinden kaldıra
rak oraya getirilmesi esası kabul edilmiş ve Na
fıa vekâleti ile Adliye vekâleti arasında bu va-

« ziyet yakın bir zamanda tesbit edilerek tatbik ve 
I infazı tekarrür etmiştir. Bu suretle adliye de-
i vairi bu günkü vaziyetinden çıkarılarak normal 
j bir hale getirilmiş olacaktır. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, Adliye vekâ
leti vekili muhteremi Zekâi Beyefendinin, sual
lerimizin birinci fıkrasına verdiği cevabı, mesele
nin ehemmiyeti noktasından tatminkâr bulma
dım. 

84 sene evvel temeli atılan ve talii icabı bin-
bir hâdisata sahne olan bu büyük tarihî binanın 
yanmasının hakikî sebepleri ve bunun üzerine 

; tedbir almıp almmaması keyfiyeti, alınmış ise 
niçin tatbik edilmemesi sebepleri izah buyurul-
madı. Milyonlarca servetin, yüz binlerce hak
kın mahvini intaç eden bu facianın hakikî me
sulleri yalnız Papuççu Etem, Kapıcı Ahmet, Oda
cı Saimden ibaretse, sadece bu misal yalnız bu 
facianın hakikî müsebbiplerini göstermesi için 
kuvvetli bir delil sayılabilir (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, Vekil Beyefendinin erkama isti
nat eden izahlannı dinlerken bu yangın âfetinin 
vukua getirdiği zararların azameti karşısında 
vicdanım titredi, tüylerim ürperdi ve hiç şüp
hesiz muhterem heyetiniz de ayni ıstırabı bera
berce çektiniz (Şüphesiz sesleri). İstanbul adli
yesi denince yalnız her hangi bir kaza adliye mu
amelâtım elbette hatıra getiremeyiz. İstanbul 
adliye işleri, Türkiye adliye işlerinin belki ya
rısı demektir. Hukukî hâdiseleri dolayısile ehem
miyeti bir kat daha fazladır. İstanbul adliye-
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sine uğrayanlar ve İstanbul icra dairesini gö
renler orada kaynaşan, ihtiyaçlarını tatmin için 
günlerce koşan, uğraşan bilhassa sahipsiz, kim
sesiz fakir ve dul kadınların manzarasını göz 
önüne getirebilirler. Bunlar nihayet ayda ala
cakları 10, 15 lira gibi az bir para ile - zama
nın daha ne kadar şiddetli bir devreye tesadüf 
ettiğine bakmız - bu soğuk günlerde aldıkları 10 
15 lira gibi az bir nafaka ile kendilerini ve 
belki yetim çocuklarını, masumlarını ısıtacak
lar, karınlarını doyuracaklar. Düşününüz arka
daşlar, eğer bu yangın sadece bir kereste fabrika
sının - vukuunu arzu etmemekle beraber - sadece 
bir eşya deposunun yanmasından ibaret olsaydı o-
nun maddî zararlarını süratle telâfi imkânları 
aranır ve bunun ıstırabı bu kadar derin olmaz
dı. Halbuki İstanbul adliyesi yangını millî bün
yede çok derin elemler, çok derin sarsıntılar yap-

0 mistir, ve yapmakta devam edecektir. 
Arkadaşlar, Vekil Beyefendinin izahatını din

lediğim zaman bilhassa dikkatimi şu noktalara 
çok sarf ettim: Yangın Pabuççu Etemin bıraktığı 
mangaldan çıkmış. Pabuççu Etem mangalını 
yakmış, daireyi terkedeceği zaman bu mangalı 
merdivenin altmda bulunan dolaba koymuş ve 
çıkıp gitmiş. Yangın başladıktan belki bir hay
li zaman sonra mübaşir veya odacı Ahmet haber
dar olmuş, Saim de yetişmiş. Demek oluyor ki 
koskocaman ve bu kadar ehemmiyetli bir daire
nin içinde her hangi bir âfet, yangm tehlikesine 
karşı alınan tedbir, bu üç zavallı adamm orada 
bulunmasından ibaretmiş. Zannediyorum ki 
hiçte böyle değildir ve böyle olmamış
tır. Böyle olmadığını da şimdi muhterem 
heyetinize arzedeceğim. Yalnız Vekil Be
yefendinin izahları arasmda bu işte ihmal ve 
lâkaydileri görülenleri aynca takip ediyoruz. 
Mühim bir tahkikat ye sorgu devresi başlamış
tır. Neticenin ne olacağını şimdiden kestirmek 
güçtür, dediler. Buna iştirak ederim. Zavallı 
Pabuççu Etem ve Odacı Ahmet ve Mübaşir Sa
im derhal bu facianm yegâne müsebbibi gibi ya
kalanmışlardır. Neden?: Çünkü bu biçareler o 
koskocaman dairenin muhafazasile mükellef bu
lunuyorlardı. Tabiî derhal ve çok defa görül
düğü gibi hemen bunların yakasmdan tutulmuş 
ve bir yığın tahkikat hulâsası bunlar üzerinde 
teksif edilmiş manzarası vardır. Vekil Beyefen
dinin ifadesi de bu kanaatimi takviye etti. Hal
buki arkadaşlar, hiç şüphesiz bu büyük daire
nin çok kıymetli olan vaziyeti elbette alâkadar
lar tarafından defaatle görülmüştür, aranmış, tet
kik edilmiştir ve belki de bu gibi tehlikelere 
karşı alınması lâzrmgelen tedbirler de düşünül
müştür. İşittiğimize ve gazetelerde gördüğümü
ze nazaran oraya teftiş için giden bir çok müfet
tişler vardır ve arasrra Vekil Beyefendiler de 
gitmişlerdir. Şüphesiz onlarm gözlerinin Önün
de görülen bu halin bir gün bir kaza ile mah-
volup gideceğini düşünmüşlerdir ve düşünmeleri 

de gayet tabiidir. Nitekim İstanbul belediye da
iresinin itfaiye müdürü, heyeti fenniyesi bil
hassa bu içinde bulunduğumuz senede îstanbulda 
bulunan millî binaları, Devlet emlâkini, yakın
dan ve etrafile tetkik etmiş, hepsi için ayrı ayrı 
raporlar vermiş, bilhassa Adliye binasını yokla
dığı, tetkik ettiği zaman çatı arasında keresteler 
görmüş, Vekil Beyefendinin de bir ifadesinde 
işittiğim gibi evrak yığınlarına tesadüf etmiş, 
koridorlarda şuraya, buraya serpilmiş kağıt yı
ğınları görmüş, daha bunun gibi bir çok mahzur
lu şeyleri tesbit etmiş ve kendi mercii vasıta-
sile alâkadar olan makamlara, İstanbul adliye-

| sinin mercii neresi ise, noktai nazarını bildirmiş. 
I Hatta eğer doğru ise o raporların bir köşe-
| sinde denmiş ki; « Bu kadar tehlikeler içinde bu 

binalar nasıl olupta yanmadı?! » 
Bu rapor alındıktan sonra bilmiyorum, bu 

raporda gösterilen şeylere olsun ne dereceye ka
dar dikkat edilmiştir? Bunun hicabı bu facia 
göz önüne getirilmekle anlaşılır. Anlaşılan şey 
çok açıktır. Hiç ehemmiyet verilmemiş, tedbir 
almmamış; nöbetçiler konmamış, mesuller ta
yin olunmamıştır ve nihayet 50 kuruş ücretle 

! gece nöbetini üzerine alan zavallı Kapıcı Etemin 
üzerine mesuliyet bırakılmıştır. Milyonların ve 
yüz binlerce vatandaşı alâkadar eden hukukun 
himayesi, sıyaneti Pabuççu Etemin üzerine bı
rakılmıştır. 

Arkadaşlar millî servetin, millî haklarm çok 
esaslı bir surette sarsıntısını meydana getiren 
bu faciaya ve bu lâkaydiye sebebiyet verenle
rin aranmasını ve hiç değilse emsalini terhip 
edecek; millî serveti, millî hayatı, kendi hayatı, 
kendi malı, kendi canı gibi korumasını bilmeye-

! cek insanlara ibret verecek şekilde takibatı sür
atle intaç etmesini bilhassa Vekil Beyefendiden 
rica edivorum (Bravo sesleri). 

RASIH B. (Antalya) — Ceza vangm esna
sında olacaktı, müsebbipler linç edilip ateşin içi
ne atılacaktı (Bravo sesleri). 

REFİK B. (Devamla) — Arkadaşlar, bu ar-
j zettieim ve belki ancak satır baslarma işaret 
I edebildiğim lâkavdiler yangm başlavmcaya ka-
J dar olanlardır. Bir de yansın başladıktan sonra

ki şaşkınlıklar vardır. Vekil Bevefendi derhal 
Millî Hükümetin gösterdiği şiddetli alâkanm 

I kıymetli bir misali olarak gitti, meseleye vazı-
! yet etti. Bittabi bunları da dinlemiştir. Eğer 

kendi dinledikleri arasında bu arzedeceğim şey 
de varsa çok acınacak bir seklidir. Vekil Beye
fendi burada bir şey söylediler - eo-er yanlış zap-
tetmedimse - itfaiye yangm başladıktan yirmi 
beş dakika sonra gelmiştir dediler. 

RASIH B. ( Antalya ) — İtfaiye haberdar 
edildikten beş dakika sonra gelmiştir. 

REFİK B. (Devamla) — Cok güzel. İtfaiye 
müdürü gelmiş ve bütün teskilâtile faaliyete geç
miş. O esnada yangm - Adliye binasını bilenler 
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hatırlarlar - Adliye binasına girince sol tarafta, 
yani Sulh mahkemesinin bulunduğu yerden baş
lamış. itfaiye müdürü, ben yangını burada oya
layacağım, siz de bütün kuvvetlerle merkezde, 
sağ cenahta bulunan dairelerdeki bütün evrakı 
kabil olduğu süratle tahliyeye çalışınız; demiş. 
itfaiye müdürünün bu vesayası dahi o kargaşa
lık esnasmda nasılsa nazarı dikkati celbetmemiş 
ve bu hususta ciddî bir tedbir alan dahi olma
mış. Eğer tedbir almsaymış, Dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinin zabıt kâtiplerinden genç bir efen
di, Muzaffer Bey isminde bir efendi, büyük bir 
fedakârlıkla içeriye, ta yangının başladığı yere 
atılmış ve kendi mensup olduğu mahkemenin 
bütün dosyalarını, defterlerinin hepsini kamilen 
kurtarmış (Bravo sesleri). 

Şu halde yangın iki saat devam ediyor. Yan
gın asıl sol istikamette devam etmiş, sonra mer-* 
kezdeki ağır ceza ve birinci hukuk mahkemesinin 
tavanları çökmüş. Bittabi bunlar daha ziyade 
esaslı tahkikatla tenvir edilecek meselelerdir. 
Şimdi bu arada bir buçuk saat gibi bir vakit 
geçtiği zannediliyor. Bu zaman zarfında hiç de
ğilse icra dairelerinin yüz binlerce dosyası kur-
tanlabilirmiş, orada bulunanların kanaatleri bu 
merkezdedir. Bittabi Vekil Beyefendi tetkik 
etmişlerdir, şayet bu arzettiğim meseleler vaki 
ise ve itfaiye müdürünün alınması tavsiyesinde 
bulunduğu tedbirler hakikat ise niçin yapılmadı
ğı ayrıca sorulmaya şayandır. 

Sonra icra dairesi kasalarında 40 bin lira na
kit, bir hayli mücevherat ve bir hayli evrak var
mış buyurdular. Arkadaşlar, 40 bin lira gibi bir 
paranın adliye icra kasasında bulunmasının se
bebi nedir? Bendeniz de o meslekten olmaklığım 
hasebile bunu. bir türlü anlayamadım ve haz
medemedim. İstanbul gibi müteaddit bankala
rı her türlü emniyetin olduğu bir memlekette 
bu kadar çok bir paranın tutulması elbette bü
yük bir yanlışlıktır, eğer her hangi bir kasıt 
yoksa ki bu resmî defterlerde görülen kırk bin 
lira kasalardan çıkmazsa o vakit yangmın ne
reden ve nasıl başladığı hakkındaki düşünceleri
mizin istikameti elbette değişecektir. Şu halde 
arkadaşlar, yangın başladıktan sonra dahi bir 
tabur asker gitmiş, 200 polis getirilmiş ve o ka
dar jandarma bulunmuş ve şüphesiz adliyenin 
hademesi, mübaşiri ve mensupları gelmiş, bir 
yığın bir çok adamlar bulunurken itfaiye müdü
rünün vesayasının yapılmaması dahi acınacak, 
elem duyulacak bir vaziyettir. 

Sonra arkadaşlar, Adliye binasının önünde 
benzin deposu varmış ve buraya bir hayli ben
zin konmuştur. Daima bir tehlike teşkil eden böy
le her hangi bir sebeple iştiale müstait şeylerin 
şehir için ve bahusus istanbul hayatı için birer 
pırlanta gibi kıymetli asan atika ve camilerin 
bulunduğu yerde ve Adliye sarayı önüne... 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Adliye sarayı 
da asarı atikadır. 
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REPlK B. (Devamla) — Adliye sarayı önün

de bulundurulması sebebini bir türlü anlaya
madım. Öyle bir deponun bulunması hatıra ge
len mahzurları tamamen ortaya çıkarmış ve 
derhal telâşa düşülmüş. Anlamışlar ki, tehlike 

i büyüyecek; ucu bucağı bulunamayacak, büyük 
| bir hâl alacak. Asker, polis ve jandarma kuv

vetlerinin ekserisini bu deponun tahliyesine tah
sis etmişler. Bu; milyonlarca kıymetli sarayın 
göz önünde yanıp gitmesine çare bulamamışlar. 
Binaenaleyh tahkikat arasmda ehemmiyetle der
piş edilmesi lâzımgelen mühim bir mesele de 
budur. 

ikinci suale Vekil Beyefendi cevap verirken 
kurtarılan dosyaların miktarını söylediler. Kur-
tarılamayan dosyaların azameti yekûnundan da 

i bizi haberdar ettiler. Bunların ihtiva ettiği ha-
| kikî kiymetleri Vekil Beyefendi de öğrenmeğe 

fırsat bulamamışlardır. Zaten çok güçtür. Dos- ^ 
yaların ihtiva ettiği vesaikin dava itibarile kıy
metlerini bulmak çok güçtür, tlânihaye de bir 
çokları bulunamayacaktır ve bulmak imkânı da 
maalesef yoktur. 

Viyana Adliye sarayının yanması dolayısile 
ittihaz edilen tedbirleri tetkik ettirdik, bunla
rı mütehassıs bir komisyonda ayrıca görüşüyor
lar, bu dosyaların bir an evvel yapılabilmesi se
beplerini ayrıca bir lâyiha ile Muhterem Heye
tinize bildirilecektir, buyurdular. Buna ihtiyaç 
vardır, hiç değilse zararı biraz telâfi edecek bir 
tedbir olduğundan ihtiyaç vardır, bu tedbir bir 
an evvel alınmalıdır. 

Dosyaların yanmasile husule gelen zararla
rın telâfisi hakkmda vekâlet ne düşünüyor, di
ye vaki suale Vekil Beyefendi umumî olarak, iş- * 
te kanunî tedbirler almak üzere bulunuyoruz, 
buyurdular. 

Asıl işin ehemmiyeti ve can alacak yeri bura
sıdır. icranın kasalarında bulunduğu söylenen 
40 bin lira şayet çıkmayacak olursa, orada hak 
sahibi olanların bu hakkı, kimin tarafından, 
nerede telâfi edilecektir? Elbette kasa Devlet 
dairesinin içindedir ve Devlet zamanı altında 
sayılır. Devletin malî bir derdi arasında işleri 
arasında bir de bununla uğraşmak vaziyeti ola
caktır. Bu da ayrıca düşünülecek bir iştir. Ge
niş parası, geniş bütçesi oldukça şimdiye kadar 
bize eksik bırakılmış olan şeyleri tamamlamak 
için, yeni işler, yeni şeyler yapmak için uğraşan 
Millî Hükümet bir de ihmal ve teseyyüp netice
sinde hâsıl olan bir takım zararları ödemek mec
buriyetinde kalacaktır. 

Evrak mahzeni zarar görmüş müdür? görme
miştir, buyurdular. Fakat burada ne gibi tarihî 
vesika vardır? Bunlar hakkında resmî bir ma
lûmatımız yoktur dediler. Bendenizin işittiğime 
göre; son zamanlarda Darphaneden ve Topkapı 
sarayından 350 büyük sandık, tarihî asar gönde
rilmiş ve bunların arasında - eğer doğru ise -
Devlet vakfiyeleri de bulunmakta imiş. Bittabi 
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Vekil Beyefendi bu maruzatımı dinledikten son
ra tahkik edilecek işler meyanına bunu da ithal 
buyururlar. Bunlar meyanmda hakikaten kıy
metli eserler varsa bunları nasıl telâfi edecek
ler? Bunlar için ayrıca tedbir almak lâzımdır. 

Arkadaşlar; başka zamanlarda ve başka ma
hallerde de vukuu muhtemel bulunan bu gibi 
yangınlar hakkmda bir tedbir almmış mıdır? 
Sualimi Vekil Beyefendi şöyle karşıladılar: Bu 
hususta bir talimatname vardır, o talimatname 
hükümleri dairesinde müteyakkız bulunmaları
nı, tabiî diğer vekâletler bunu nazarı dikkate 
almışlardır. Biz de adliye teşkilâtını haberdar 
ettik ve onlara dedik ki, meselâ mahkemeye ib
raz edilen senetler geldiği zaman bunların, no
terden musaddak suretlerini almız, asıllarını 
veriniz, buna kanunî bir mâni yoktur, diye ta
mim ettik, buyurdular. Çok teşekkür ederiz, hiç 
değilse bu musibetten bu kadarcık, dersi ibret 
almış bulunuyoruz. 

Demek ki şimdiye kadar bunlar yapılabilir-
miş, niçin yapılmamış? 

HASAN HAYRÎ B. ( Edirne ) — Kanunda 
vardır. 

REFİK B. (Devamla) — Hasan Hayri Be
yefendiye çok teşekkür ederim. Elbette kanun
da vardır. Kanunda olan bir emri kanunî niçin 
yapılmamıştır. Bu da ayrıca bir tetkik mevzu
udur. 

Yeni bina yapılacak mı? Tabiî bu sualin ce
vabı çok açıktır. Para verirseniz yapılacak. Al 
sana bir müşkül daha. Tabiî yapılması lâzımdır. 
Bırakamayız. Yine bu yangın faciasından dola
yı İstanbul adliye makanizması işliyor mu? 
sualine cevaben normal işlerini yapmaktadır 
dediler. Kabul ederim, Vekil Bf. çok müşkül 
bir vaziyettedir. Fakat bu müşkül ne olursa ol
sun bunu yenecek ve behemehal İstanbul adliye 
makanizmasını muntazam, faydalı, dikkatli mü
teyakkız olarak - idarî kısımlar için söylüyo
rum - hukuka taallûk eden işlerde daima müte
yakkızdırlar. Muhterem hâkimlerimizi meslekle
rinden dolayı tenkit etmiyorum. Asıl yüreğimi 
yakan idare işlerindeki ihmal ve müsamahadır. 
îstanbuldan gelenler söylüyorlar; Vekil Beye
fendinin bütün gayretlerine rağmen işler mun
tazam görülmüyor. Her biri bir tarafa dağılmış, 
kimisi Beşiktaşta, kimisi Istanbulda, kimisi 
Tophanede, şurada burada bulunuyormuş. Bir 
defa hâkimler huzur ve istirahatten mahrum bu
lunuyorlar. Söylemesi biraz acıdır, fakat depo
da hazır koltuk, sandalya yoktur ki hemen va-
palmı; bunlar bu yangın faciasının neticesidir. 
Bunları evvelden düsünmiyoruz ve düşünmemek 
te doğru değildir. 

Fakat hiç değilse işleri, tabiriniz veçhile, nor
mal bir şekilde yapacak vesaitle teçhiz ediniz. 
Bunu bilhassa rica ediyorum. 

Bina meselesine gelince, Vekil Beyefendinin 
îstanbulda bulundukları zaman gazetelerde be
yanatını okudum. Bir çok binaları gezmişler, 
bunların içerisinde en müsait yer olarak Yeni 
postahane binasını bulmuşlar. Bu bina içinde 
Müdüriyeti umumiye teşkilâtında bulunması lâ-
zrmgelen bir kısım dairelerin çalıştıklarını gör
müşler ve gayet muhik olarak diyorlar ki, o kı
sımları merkeze almalı ve İstanbul başmüdü-
riyet teşkilâtım Beyoğlu postahanesine kaldır
malı. Tamamen salonları, odaları her suretle mü
sait gördüm. Adliye dairelerini Yeni postahane 
binasma kaldırmalı. Başka şekilde işleri kısa 
bir zamanda tanzim etmek ve bitirmek kabil 
olmadığını söylemişlerdir. Vekil Beyefendi tabiî 
merkeze döndükten sonra bu kıymetli tetkikleri
nin neticesini elbette almışlardır veyahut almak 
için çalışmaktadırlar. 

İşittiğimiz hakikaten çok ağırdır: Hâkimler 
iş yapamıyorlarmış, avukatlar bir yerden bir 
yere koştuklarından vakitleri kâfi gelme
diği için üzerlerine aldıkları işleri, mesu
liyeti takip edemiyorlarmış ve nihayet hak sa
hipleri haklarmı aramaktan âciz kalıyorlarmış. 
Olan oldu yolunda bir zihniyet inkılâp neslinin, 
Türkiye Cumhuriyetinin, millî varlığm, millî bün
yenin yüksek ve sarsılmaz kanaati içinde o eski, 
köhneleşmiş sözün asla yeri olamaz. Her halde 
bu facianm bu şekilde meydan almasına sebebi
yet verenleri, ihmal etmiş olsun, teseyyüp etmiş 
olsun, ne yapmış olursa olsun, bir an evvel ara
yıp meydana çıkarmak lâzımdır. (Alkışlar). 

2 — Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, İs-
lunhul tramvay şirketi hakkında Nafıa vekâletin
den şifahî sualine. Nafıa vekili Fuat Beyin eera-
bı. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İşbu sual takririme bağlı ve Millî Türk tale

be birliğinden gönderilen mektupta: 
1 - İstanbul tramvay şirketinin mukavele hi

lâfına fazla ücret almakta bulunduğuna, 
2 - Şirketin, halkm ihtiyacını sıkıştıracak 

surette ikinci mevki vagonlar yerine, fazla mik
tarda birinci mevki vagonlar tahrik eylediğine, 

3 - Vagonlara 60 - 65 kişi doldurduğuna, 
4 - Şirketin şehirde normal sürati temin et

mediğine, 
5 - Vagonlarda sıhhî tedbirler noksan oldu

ğuna dair şikâyette bulunulduğundan Nafıa veki
li Beyefendi tarafından bu hususlar hakkında 
şifahî izahat verilmesini ve bu izahata: 

1 - Vekâlet bu hususta mukaveleye aykrn 
hareketler görüyor ve tedbirler alıyorsa bunla
rın ne olduğu, 

2 - İstanbul halkının her zaman işittiğimiz 
şikâyetlerine nihayet vermek için vekâletçe dü
şünülen ayn tedbirler bulunup bulunmadığı ci-
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netlerinin de ilâvesini teklif ve rica ederim efen
dim. 

Manisa 
' Refik Şevket 

NAFIA VEKÎLI FUAT B. (Elâziz) — Efen
dim, suallerine kendilerinin tertip sırasile arzı 
cevap ediyorum. Birincide diyorlar ki, İstanbul 
tramvay şirketi mukavele hilâfına fasla ücret al
makta bulunduğuna... 

Efendim, biliyorsunuz ki İstanbul tramvay 
şirketinin ücret tarifeleri mukavelesinde musar-
rah bir formüle tâbidir, müstenittir. Bu gün 
alınmakta olan paralar da bu formüle müsteni
den hesap neticesinde taayyün eden miktara 
muvafıktır. Bunun fevkinde bir sey yoktur. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Çünkü, 
o formül altm esasına göredir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Yol üze
rinde bu kadar konuşulur. 

NAFIA VEKİLİ FUAT B. (Devamla) — Üc
retlerin miktarının neden ibaret olduğunu da 
arzedeyim: 

Birinci mevki, 1 ve 2 kıta için 6,10 para, 3 
veya 4 kıta için 8,10 para, 5 veya 7 kıta için 10,5 
kuruş. 

İkinci mevki, 1 veya 2 kıta için 110 para, 3 
veya 4 kıta için 5 kuruş, 5 veya 7 kıta için 7,75 
kuruş, asker ve talebe için ikinci mevki 5,5 ku
ruş, birinci mevki 7,75 tir. 

Bu günkü tarife bundan ibarettir. Buna bir 
de Gazi köprüsü için ilâve olunan bir kuruş ve 
10 kuruşa kadar olan ücretlerden 10 para, daha 
fazlasından 20 para olmak üzere nakliye vergi
si zammı ile hâsıl olan para alınmaktadır. 

Tramvaya binip 3 kuruş 10 para vermesi lâ-
zımgelen bir şahıs 40 para da Gazi köprüsü için, 
10 para da nakliye vergisi ilâvesile, 4 kuruş 20 
para verecektir. En galisi, en yükseği olan birin
ci mevki fiatı, 10 kuruş 20 paradır. Bu meblâğa 
20 para nakliye vergisi, 40 para da Gazi köprü
sü için ilâve edilirse 12 kuruş olacaktır. Bu gün
kü tarife budur, formüle de muvafıktır. Esasen 
takrire mesnet olan Talebe birliğinin yapmış ol
duğu şikâyetnamede de sarahate yakın surette 
alınmakta olan ücretlerin mukavele haricinde 
olmadığı itiraf edilmektedir. Onlar şirketin al
makta olduğu ücretin fazlalığından, yani tram
vay ücretinin pahalılığından şikâyet etmekle 
beraber diyorlar ki, şirketin elinde vakıa bir 
mukavele vardır. Binaenaleyh alınan ücretlerin 
mukavelenin haricinde olmadığını muteriftirler. 
Yalnız istikaları şurada: Bu mukavelenamede 
fiat cetvelini tesbite esas teşkil eden maddelerde 
bir çok değişiklikler olmuştur, bu gün bunlarm 
nazarı itibare aimması icap eder. Yani bu for
mül hayat pahalılığının hat bir devrinde tesbit 
edilmişti. O gündenberi bu formüle eleman teş
kil eden maddelerde değişiklik olmuştur. Bütün 
bm noktalar nazara almarak yapılacak tetkikat-

ta icap ederse tarifede değişiklik yapılacağın
dan şek ve şüphe olunmasın. 

Efendim, ikinci nokta: Şirketin halkın ihti 
yacım sıkıştıracak surette ikinci mevki vagonlar 
yerine fazla miktarda birinci mevki vagonlar 
tahrik eylediğine 

Efendim, bu gün şirketin elinde mevcut olan 
araba (320) adettir. Bu 320 den 105 i muharrik 
birinci, 94 ü de ikinci olmak üzere gene muhar
rik. Geri kalan 121 araba römorkudur. Bun
ların kâffesi ikincidir. Binaenaleyh şirketin elin
de muharrik ve römorku olmak üzere 320 araba 
vardır. Yaptığımız tetkikata göre bunun 250 si 
faaliyet halindedir, 33 tanesi tamirhanede bu
lunmaktadır, bir o kadarı da depolarda ihtiyat 
olarak durmaktadır. Servis yapan yalnız 250 a-
rabadır. 

Şirketin umumî hatlardaki, tarzı hareketleri 
serbest değildir, nafıanın ve belediyenin mura
kabesi altındadır. Birinciden sonra tekrar birin
ci sınıf tramvayın gönderilmesi memnudur. Mut
laka ikinci gelecektir. Maamafih bunlar ihtiya
ca göre, nafıa ve belediye komiserleri tarafın
dan intizama almır. Meselâ: Şişli - Tünel: 14 bi
rinci, 15 ikinci, Bebek - Eminönü - 12 birinci, 16 
ikinci, Fatih - Beşiktaş: 11 birinci, 12 ikinci, 
Edirne kapı - Sirkeci: 22 ikinci, hiç birinci yok
tur, Yedikule - Sirkecide 1 birinci, 22 ikinci, 
Topkapı - Sirkecide 1 birinci, 20 ikinci. Bunlar 
% 10 nisbetinde günün en mütekâsif zamanın
da servislerde, faaliyette görülür. Netice itiba-
rile 250 arabanın % 37,6 sı birinci, % 62,4 ü 
ikincidir. Bu vaziyette bunlara tasarruf ederek 
daima birincileri harekette bulundurmaca, gö
rülüyor ki, maddeten imkân yoktur. 

Üçüncüsü; vagonlara 60, 65 kişi doldurulu
yor. 

Bunun da maddeten imkânı olmadığı kanaa
tindeyim. Çünkü arabalarda esasen kendileri
nin tarifesi veçhile 18 oturacak, 3 ayakta dura
cak ve 7 de dışarda ki, minhayselmecmu 30 kişi 
eder, haydi bunlar sıkışsa sıkışsa 45 kişi alabi
lir. Maahaza şurasını da arzedeyim ki, bu halkın 
sıhhatine taallûk eden bu mesele, nafıadan zi
yade belediyeye aittir. Esasen bu hususta ni
zamnamede dahi kayit vardır. 

Sualin 4 üncüsü de şirketin şehirde normal 
süratini temin edemediğidir. 

Mukavelenamesi mucibince arabaların 25 ki
lometre süratle gitmesi lâzımdır. Fakat kalaba
lık ve münhanî olan yerlerde süratli gitme
mesi yine mukavelesinde tasrih edilmiştir. Şart
namesinin 17 nci maddesi bu şekildedir. Kaldı 
ki; duraklar da gayet sıktır. İhtiyarî durak-
yerleri - ki belediye halkın ihtiyacını tatmin için 
kendisi kor - ekserisi 250 metrelik mesafede
dir. Buradan hareket eden bir tıramvay 250 
metre ötede duracağı için 25 kilometrelik sürati 
alamaz. O itibarla bu sürat te temin edilemez. 
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5 incisi; vagonlarda sıhhî tedbirlerin noksan 

olduğudur. 
Efendim, gerek bir şehrin, gerek şehirdeki 

bir çok şeylerin temizliği meselesi ve kontrolla-
n vezaifi, belediye meyanmdadır. Maamafih 
nafıa komiserinin aldığı malûmata ve gayri mu
ayyen zamanlarda yaptığı tetkiklere göre depo
lara giden arabaların oralarda bol su ile yıkan
dığı ve Sıhhiye idaresinin verdiği emir mucibin
ce asitfinikli su ile dezenfekte edilmektedir. Şir
ketin mukavelenameye mugayir hareketi görüle
cek olursa elbette Nafıa vekâleti derhal müdaha
le eder. 

Halkın şikâyeti meselesine gelince; bence 
halkın en ziyade şikâyet ettiği nokta ayni isti
kamete giden arabaların muhtelif mmtakalardan 
geçmesi, yolcu adedinin taksimi meselesidir. Şiş
liden Fatihe giden ve Taksimden köprüye giden 
kimseler ayni istikamette gittikleri için ayni 
arabaya bineceklerdir. 

Şirket, bir takım hatlar yapmak mecburiye
tindedir. Müstaceliyeti birinci derecede olan 
hatlar: Şehremaneti tarafından inşası karargir 
olan köprünün ikmalinden sonra Gazi Mustafa 
Kemalpaşa bulvarından geçecek ve Azapkapısı-
na kadar temdit edilecek olan Şehzadebaşı - Un-
kapanı hattı, Eminönü - Eyüp hattının Unkapa-
nı - Eyüp kısmı, Fatih hattının Edirnekapısma 
kadar temdidi, 

Müstaceliyeti ikinci derecede olan hatlar; Ka-
raköy - Azapkapı - Kasımpaşa - Surp Ağon hat
tı, Taksim ile Dolmabahçe arasında ittisal hat
tı, Eminönü - Sultanhamam - Unkapanı hattı. 

Bu hatlardan yalnız, Fatih - Edirnekapı hat
ları yapılmıştır. Diğerlerinin bir kısmı istimlâ
ki ikmal edilmediğinden dolayı yapılamamıştır. 
Belediyeler tarafından bu hususlar ikmal olun
dukça bittabi halkın en büyük bir derdinin önü
ne geçilmek üzere hatların ikmaline son derece 
çalışılacaktır. 

Talebe birliğinin mektubunda şikâyetlerden 
sonra garip bir cümle vardır: Tramvay idare
sinin şahsî menfaat uğrunda himaye gördüğü 
kanaatinde bulunuyorlar. Mektup bütün arka
daşlarda bulunduğu için keyfiyetin hakikaten 
burada serdedilmiş olduğu malûmu âlileridir. 
Eğer böyle bir, müesseseyi himaye eden şahıs 
varsa ve bunu muhterem takrir sahibi biliyor
sa, söylesinler. Onun hakkında takibatı kanu-
niyede bulunur ve icabmı yaparız. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, bu memlekette bir İstanbul tramvay derdi 
olduğunu, memleket dertlerinin makesi olan 
matbuatta her vakit görüyoruz ve bu sefer bu 
şikâyetler umumî şekilden çıkarak hususî bir şe
kilde hepinizin sureti hususiyede malûmatı daire
sine intikal ettikten «onra meselenin daha hat bir 
şekilde ehemmiyet kesbettiğini nazarı dikkate 
alan bendeniz keyfiyetin ne dereceye kadar doğ

ru olduğunu ve mukavele ahkâmma ne dereceye 
kadar riayet edildiğini efkârı umumiye muvace
hesinde tavzih etmekte fayda olduğunu gördüm 
ve bu suali sordum. Hiç şüphesiz ki Devletle, 
kendisine ait bir vazifeyi görmek üzere bir im
tiyaz mukavelesi.yapan şirket, Meclisin icraî kuv
vetle üzerinde haiz olduğu murakabeye tama-
mile tâbidir. 

Çünkü onun dahi ifa ettiği vazife Devlet na
mına ifa edilen vazife misillûdur. Bu noktai na
zardan bizimle mukavele yapan adamlar, millet 
vekillerinin murakabesi tahtında bulunduğunu 
ve mukavele ve kanun hilâfma hareket ettikleri 
takdirde tedbir almak lâzımgeldiğini de hatır
dan çıkarmamaları lâzımdır. Bu ihbaratm esa
sını Vekil Beyden sordum. Vekil Beyin Devlet 
namına orada bulundurduğu komiserden aldıkla
rı ve gerek malûmatı hususiyesinden istinbat 
ederek vermiş oldukları malûmat içerisinde, şi
kâyetin hututu umumiyesinin doğru olduğu an
laşılmaktadır. Hakikaten bu mukavelelerin tan
zimi zamanındaki şeraitle bu günkü şerait ara
sında azamî fark olduğuna göre bu farktan hal
kın istifade etmesi ve ettirilmesi lâzımdır. Fuat 
Beyefendinin vermiş oldukları sözü, yeni şeraite 
göre, mukavelelerin ne dereceye kadar halkın 
lehine tadil edilmesi lâzımgeldiği hakkmda ted
bir alacakları vadini senet ittihaz ederek, eser
lerini yakın zamanda görmeği dileriz. 

Sabahlan; amelenin, iş ashabının birinci mev
ki biiet parası veremeyeceklerin, müteselsilen 
birinci mevki arabaları işletilmesinden dolayı 
çok zaman bekledikleri yolundaki iddia çok ye
rindedir. Burada mukavele ahkâmından ifade 
ederek, Vekil Beyefendinin noktai nazarına gö
re, böyle bir haksızlığın olmasma ve bu mese
leye şahit olanların mevcut bulunmasına nazaran 
murakabemizin daha şiddetli olması lâzımdır. 
Vagonlarm 60 - 65 kişile dolmayıp azamî 40 -
45 kişile dolmakta olduğunu kabul etmek dahi, 
halkın aleyhine, kumpanyanın kendi lehine istis
mar etmesi manasma gelir. Binaenaleyh muka
vele mucibince şu kadar azamî insan alabileceği 
tasrih edilen bir.kumpanyanın daha fazla insan 
alması hem halkın sıhhatine, hem hayatına mü
essir olmakla beraber kumpanyanm daha fazla 
istifadesini muciptir. 

Hepimizin böyle balık istifi halinde naklinde 
adet ve rahat değil, ıstırap mevzubahstir. Ben
deniz alelıtlak imtiyazlı şirketlerin doğrudan 
doğruya murakabesinin Nafıa vekâletine ait ol
ması münasebetile sorduğum sualler içerisinde 
belki belediyeye taallûk eden kısımlar da vardır. 
Belediyeye ait kısımların ihmaline de asla razı 
olamayız. Binaenaleyh biz vazife tayin etmek
le mükellef değil, vazifedar olanları tahrik et
mekle mükellefiz. Onun için, bunlarm da va
zifelerini dikkatle yapmak için Vekil Beyefen
diden ricada bulunmak vazifemizdir. Şimdi ar
kadaşlar, geçen gün bir mebus arkadaşımızın 
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- İstanbul mebusu Alâettin Beyin - tramvaylar 
dolayısile yazmış olduğu bir makaleyi gayet sa
lahiyetli ve isabetli telâkki ederek Nafıa vekili 
Bey arkadaşımızın okumasını rica ederim. Ora
da formüllerin tesbit ve tatbikinde yanlışlıklar 
olduğuna ve tramvay kumpanyasının hareketle
r i ^ ; ' doğru olmadığına, hatta şayanı dikkat ola
rak esas mukavelenin tanziminde ihtiyarî ve mec
burî olarak hatlar tesisini kabul eden bu kum
panyanın bu hatları yapmadığı halde yapılmış 
gibi tarife tatbik ettiğine ve halktan yapılma
yan bir hat için para aldığına dair mütalea var
dır. Bendeniz bu işle meşgul olmağı bilhassa 
Vekil Bey arkadaşımızın himmetinden rica ede
rim. 

Arkadaşlar, bu tramvay kumpanyasının şu 
veya bu ahvali hakkında söz söylemek en çok İs-
tanbulda oturan arkadaşların salâhiyeti dahilin
dedir. Tramvay kumpanyasının muamelâtında 
her halde istisnaiyet vardır. Şu veya bu adam
lara paso vermekten mütevellit boşluğu, kendi
lerinden paso almayanların kesesinden çıkarmak 
politikası vardır. Binaenaleyh bilhassa Nafıa 
Vekili Beyefendiden, ayni yoldan gidenlerin pa
so hakkında istifade etmeleri aleyhinde bir ce
reme, bir tazminat şeklinin tatbik edilmemesi 
için tedbir almalarım rica ederim. Sonra hal
ka müşkülât noktasından kendilerinin de dokun
dukları bir noktaya kemali ehemmiyetle parmak 
koymak lâzımdır. Meselâ; Şişliden Fatihe bilet 
alan bir adamı Sirkecide bırakıyor. Şimdi bu 
adam Sirkeciden Fatihe gitmek için yeniden bi
let almak mecburiyetinde kalıyor. Halbuki bu 
böyle olmamalıdır. Halk bu mecburiyetten kur
tarılmalıdır. Yani bir yolcu gidebileceği yere 
kadar aldığı tek biletle gidebilmelidir. Şir
ket ya bilet kesmemelidir veyahut kestikten 
sonra yolun müntehasına kadar bu biletin meri
yetini kabul etmelidir. Avrupayı gezen arkadaş
larımızın bizi tenvir ettiklerine göre Avrupa-
da böyledir. Binaenaleyh insan 1, 2, 3 defa ak
tarmaya maruz kalmamalıdır. Bu aktarma yü
zünden hâsıl olan 3 - 5 kuruş fark kumpanyanın 
cebine gireceğine halkın cebinde kalmalıdır. Esa
sen beynelmilel icabata muvafık olan da budur. 
Beynelmilel icabatı dahi nazarı dikkate alma
yan kumpanyaya bu noktayı hatırlatmak lâ
zımdır. 

Sonra Darülfünun talebesine karşı, bu efendi
lerin talebe olduklarına dair ellerinde vesikaları 
olduğu halde, bütün dünyanın talebelere karşı 
göstermiş olduğu muamele haricinde istisnaî bir 
muamele yapmak mukaveleye müstenit değilse 
bile nezaketen doğru değildir. 

Bizim memleketimizde bulundukları müddet
çe Darülfünun talebesine karşı, kendi memle
ketlerindeki talebeye yapılan muameleyi yapma
mak, doğrudan doğruya kumpanyanın nezaket
sizliğine veyahut fevkalâde menfaatperest ol
masına hamledilir. Bunu icabatı siyasiyeye de

ğilse bile, icabatı iktisadiye ile kabili telif bula
mam arkadaşlar. Bendeniz bu suali verirken, 
yazılan mektubun heyeti umumiyesini okuyup 
ehemmiyetli noktalar hakkmda malûmat alsın
lar diye bu sualime mektubu aynen raptettim. 
Fakat sual takririmin içinde Nafıa vekili arka
daşımızın bahsettiği, yani kumpanyaya karşı 
müsaadenin, kumpanyadan şahsî menfaat temi
ninden neşet eden bir haleti ruhiyenin icabıdır 
yolundaki mütaleaya iştirak etmiş değilim. 
Memlekette gençlerin hayatı umumiye, menafii 
umumiyeye taallûk eden işlerle alâkadar olma
larını candan isteriz. Memleket hayatı umumi-
yesine lâkayit kalan gençlerin, gençlik namı 
mübecceline lâyik olmadıklarına kaniiz. Hayat 
ve hareket, canlılık gençlik alâmetidir, şiarıdır. 
Fakat o gençliğe; muhataplarının genç ruhuna, 
muhataplarının namuskârlığma, 'söz söyledikleri 
adamların ahlâkına hürmet göstermelerinin ay
ni zamanda lâzım olduğunu bildirmek, mecburi
yetindeyiz (Bravo sesleri). 

Binaenaleyh arkadaşlar, bana mektup yazan 
gençlerin meccani paso mukabilinde halkın ra
hatsızlığını kabul edecek derecede tezelzül gös
terdiğine vâkıf oldukları adamı biliyorlarsa, işte 
makam buradadır, ihbar etsinler. Türk milletine 
lâzımgelen hizmeti görsünler. Eğer bunu bilme
yerek, anlamayarak kahve köşelerinde işitilen 
şu veya bu sözlere tabi olarak söylemişlerse ben 
kendilerini bu cereyanlara kaptıran bu kabîl 
gençleri bu kürsüden şiddetle teessür ve teessüfe 
lâyık görürüm (Bravo sesleri, alkışlar). 

3 — Konya mebusu Refik Beyin, sinema ve 
tiyatroların kapanma saatleri hal;kında. Dahili
ye vekâletinden şifahî sualine, Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya Beyin cevabı 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki suallere Dahiliye Vekili Beyefen

dinin şifahen cevap vermelerini rica ederim: 
1 - Dahiliye vekâleti sinema ve tiyatroların 

20,5 ta başlayıp 23 te kapatılmasını bir emirle ta
mim etmiştir. 

A - Bu tamimin hakikî sebepleri nedir? 
B - Bu hususta matbuatta görülen bazı neş

riyata göre Dahiliye Vekilinin verdiği emre rağ
men İstanbul vilâyeti dahilinde Beyoğlu kazası 
kaymakamı sinemacılarla görüştükten sonra 23,5 
ta da kapatılmasını tebliğ suretile ayrı bir kara
ra varmıştır. Bu doğru mudur? 

C - Dahiliye vekâleti tarafından halkın sıhhî, 
iktisadî ve içtimaî hayatını tanzim maksadile ve
rilmiş olan bir emrin mevcut zabıtai belediye ta
limatını da takyit ettiği iddia edilmektedir. Doğ
ru mudur? 

Konya 
Refik 

DÂHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Memleketimizde sinema, kahve, dan-
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sing, meddah hayatı bilhassa gece faaliyeti müd
deti her yerde ayni surette tesbit edilmiş de
ğildi. Bazı zamanlarda, bazı şehirlerimizde bil
hassa sinemaların saat birlere kadar devam et
tiği görülüyor. Son zamanlarda İstanbul bele
diye meclisi bunu 23,5 a indirmiştir. Fakat prog
ramlanma bazı ilân gibi diğer numaraların kon
ması bu müddeti saat yanma kadar götürmüş
tür. Tasavvur buyurursunuz ki sinema gibi ai
le hayatının muhtaç olduğu tedrisi ve ibretamiz 
yere maaaile bir peder gidiyor. 

Peder ister memur olsun, ister tüccar olsun, 
ister iş erbabından olsun ertesi günü en aşağı sa
at 9,5 ta işinin başında bulunmak için saat 8 de 
kalkmağa mecbur olan bu zatin çocuklarile be
raber saat 1,5 lara kadar İstanbul sokaklarında, 
Boğaziçlerinde, Kadıköy yollarında bulunması 
elbette doğru olamaz (Çok doğru sesleri). 

Gece serseri dolaşmak hayatı belki bir za
manlar yer tutmuştu. Fakat Cumhuriyet 10 se
nede, bir asırlık iş yapması gibi, Cumhuriyetin 
elbette ki vatandaşlardan istediği bir çok işler 
vardır. 

Vatandaşın 10 günlük işi bir günde yapabil
mesi için, hesapsız mücadelelere sahne olan bu 
dünya hayatında milletlerin yaşıyabilmesi için 
böyle çalışmağa mecburiyetleri vardır. Onun sıh
hatini ve zamanını korumak mecburiyetindeyiz 
(Bravo sesleri). 

Bu mecburiyet neticesindedir ki; biz bunları 
saat yirmi üçte yani on bire indirdik. Bu suret
le vatandaşlara hayatında her gün için yarım 
saatlik istirahat ve yarım saatlik iş hayatını ka
zandırdık. Buna saik olan sebebi hakikî budur 
ve bu direktif verildiği vakit her yerin ayrı ay
rı hususiyetleri nazarı itibare alınmıştır. Düşü
nülerek, danışılarak verilmiş bir karardır, kati
dir ve her yerde ayni suretle tatbik olunacak
tır (Bravo sesleri). 

insafsız cidal hayatı olan bu dünya dedim, 
hakikaten efendiler, cidalden çıktıktan sonra 
Türk milleti tarihte eski yüksek medeniyet sevi
yesini kaybetmişti. Cidale atıldıktan sonradır 
ki Türk yine bu günkü yüksek medenî sevi
yeye çıkmaktadır. Fakat nüfus azlığı, geçmiş za
manlardaki ihmalkârlık bize başka memleketler
den daha fazla çalışmak fedakârlığını vermekte
dir. Biz vatandaşa bu çalışmak fırsatını verme
ğe mecburuz. Bu mecburiyet neticesinde yaptığı
mız işlerden biri de budur (Bravo sesleri). Tür
kün en büyüğü, Cumhuriyetin onuncu yıl dönü
münde Türk milletine yeni bir hamle vermiş ve 
adeta muharebe meydanında son zafer gününde 
Türk ordusuna « Ordular hedefiniz Akdenizdir » 
dediği gibi bu da yeni bir medeniyet, çalışma 
hamlesidir. Hepimizin hatırında ve hepimiz her 
gün tekrar etmekteyiz. Büyük Gazinin bir kaç 
sözünü tekrar edeyim: 

« Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en me
denî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Mille

timizi en geniş refah vasıta ve kaynaklanna sa-
, hip kılacağız. » 
| Bunun için bizce zaman ölçüsü, geçmiş asır-
j ların gevşetici zihniyetine göre değil asrımızm 
I sürat ve hareket mefhumlarına göre düşünmeli-
I dir. Binaenaleyh geçmiş senelerin mükeyyifat-

la geçen geceleri gibi, biz de çocuklarımızı, hat-
! ta kendimizi, kendi vatandaşlarımızı şu veya bu 
I şirketlerin istismarına maruz bırakamayız (Bra-
i vo sesleri, alkışlar). 
i Bildiğimize göre Ramazan ayı sefahat ve pa-
| nayır ayı değildir, Ramazan ayının milletin ça-
| lışması itibarile hiç bir tesiri ve diğer aylardan 
! farkı yoktur. 
| REFİK B. (Konya) — Sual sahibi sıfatile 
! ben dahi bunu alkıslıvorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Devamla) — Vekâlet bir direktif verdiği zaman 
bunun tereddütsüz icrası icap eder. Taşra ida
re âmirlerile vekâlet arasında muhalefeti efkâr 
olamaz. Çünkü vekâletin vermiş olduğu emir
ler, kanunlar nazarı itibare alınarak verilir, onun 
için behemehal icra edilir ve behemehal icra edil
melidir. Bu emirde, B, M. Meclisine karşı mesul 
olan vekâlet tarafından verilmiş ve icraya geçil
miş ve memleketin her tarafında; memleketin 
her yerinde saat 11 de kahveler kapanmış bu-

I Ummaktadır (Alkışlar). 
I REFİK B. (Konya) — Efendim, Dahiliye Ve-
i kili Muhteremi Şükrü Kaya Beyefendinin cevap-
| larmı dikkatle dinledim. Halkın sıhhatine, haya-
j tına taallûk eden bu ciddî alâkayı büyük mem-
| nuniyet ve takdirle karşılarım. Esasen suali de 

Cumhuriyet Hükümetinin millî hayatın her saf-
J hasında, her vesile ile gösterdiği büyük hassasi

yetin, büyük alâkanın bu vesile ile tebarüz etti
rilmesi maksadile sormuştum. 

Arkadaşlar, muasır cemiyet mefhumu baştan
başa disiplin ifade eder. Nizam ve intizamdan 
mahrum, başı boş cemiyet, medenî ve asrî ma-
nasile bir varlık ifade etmez. Devletin en baş
taki vazifesi halkın hayatını, sıhhatini, iktisa
dî ve içtimaî vaziyetlerini korumak ve tesadüfe 
bırakmamaktır (Bravo sesleri). 

Tiyatroların, sinemaların ve buna benzer umu
mî yerlerin memleketimizde bulunması, çoğalma
sı, hatta tekemmülü ne kadar lâzım ise yine bu 
tiyatro ve sinemaların bir milletin bediî zevkle
rinin inkişafı noktasından vücutları ne kadar ar
zu edilirse cemiyetin hayatı ve sıhhati, umumî 
manada yaşayış şekilleri nazarı dikkate alına
rak bunların disiplin, program altında çalışma
larını temin etmek te o nisbette zaruridir. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Ahlâk ci
heti de. 

REFİK B. (Devamla) — Nitekim arkadaşlar, 
Avrupanm bir çok şehirlerinde, Viyanada, Ber-

| linde, İsviçrede, Almanyada ve Avrupanın bir 
| çok yerlerinde umumî yerler daha erken başlar, 

23 te behemehal bitirilir. Bu yerleri bilen arka-
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daşlar bu maruzatımın kendilerince meçhul ol
madığını bilirler. 

Arkadaşlar; sinema ve tiyatrolar gibi umu
mî yerlerin 23 te kapanması demek, ertesi günü 
çalışmağa mecbur olanları işlerine daha dinç 
olarak gitmelerini temin demektir. 

Dinç, sağlam bir bünye ile işine, hayat cida
line atılanların sâylerinden alınacak netice ile, 
ezgin, yorgun bir halde iş yapanların çalışmala
rından alınacak randımanı mukayese bile fazla
dır. 

Arkadaşlar, sinemacılar daha ziyade kendi 
menfaatlerini korumak mülahazasile şunu ileri 
sürüyorlar: Diyorlar ki, 20. 30 da başlamak, 23 
te bitirmek emrinin tatbiki halinde 20.30 da iş 
saatleri devam ettiği için bir çok paralar sarfile 
bu müesseseleri vücude getirdik, zarar edeceğiz. 
Hepimiz sinemaların ne zaman başladığını, ne 
zaman bittiğini biliyoruz. Bir çok sinemalar sa
at 21,30 da başlayacaklarını ilân ederler. Halbuki 
programlarını tatbika ancak saat 22.30 da baş
larlar. Aradaki zamanı ilânlar, reklâmlar ve sai
re ve saire ile doldururlar. 

21 de toplanacaklarını ilân edenler program
larını tatbik edince 22,5 te başlarlar. İlânlar, ra
kamlar, ve saire ve saire... Demek ki bir buçuk 
saat bunların programını tamamen göstermele
rine kâfidir. Dahiliye vekâletinin verdiği çok 
yerinde emrin içinde 2,5 saat gibi büyük bir 
zaman da bırakılmıştır. Şu halde 23 tam muay
yen ve yerinde bir saattir. Yalnız 20,5 te başla
ması erkendir, diyorlar. Bu noktai nazar üzerin
de durulabilir. Eğer hakikaten bir noksansa Da
hiliye vekili Beyefendi almış olduğu çok yerin
de tedbirin eksiğini tamamlamak üzere bir yeni
sini ilâve edebilir. İcap ederse, eğer kanunî 
mevzu görüyorlarsa bunun için meselâ, mağaza
ların, dükkânların, iş evlerinin erken kapanma
sı hususunda aynca bir tedbir dahi alabilirler. 
(Lüzum yok sesleri). 

Arkadaşlar, bizim şehirlerimizin kuruluşu 
gece hayatma müsait değildir. Nakil vasıtaları 
azdır, gayrimuntazamdır. İzmir, Ankara, İstan
bul gibi şehirler istisna edilecek olursa, pek çok 
tiyatrolar - ne kabîl tiyatrolar olduğunu biliriz -
Anadolunun içerisine kadar gitmiştir. Halkın 
geç vakitlere kadar bu ruhsuz yerde bırakılma-
smm muzır olduğunu söylemeğe lüzum dahi 
yoktur. 20,5 ta başlamak kararı bir başka fay
dayı da teinin edecektir. Çünkü görüyoruz ki 
sinema iptilâsı günden güne ilerlemektedir. 20,5 
ta başlayınca sinema meraklıları erken gidecek
ler ve bu sebeple akşamcılığı terkedeceklerdir. 
(Sinemadan sonra da içerler sesleri). Bu da ay
rı bir faidedir (Alkışlar, gülüşmeler). 

Şimdi arkadaşlar, bendenizin bu suali sor
maktan maksadım bu hakikatin kürsüden bir 
defa daha anlatılmasını temin etmekten ibaret 
olmakla beraber eksik gördüğüm bir şeyi ta

mamlamağı bu vesile ile Dahiliye Vekili Beye
fendiden isteyeceğim. 

Arkadaşlar, sinemalar bilhassa son tekemmü-
lât dolayısile en müessir propaganda V3 telkin 
vasıtaları halini almıştır. Sinemalarda en çok 
halkın hangi tabakasının ve hangi kısmının de
vam ettiği de bizlerce meçhul değildir. Müşteri
lerinin yüzde seksenini gençler teşkil etmekte
dir. O gençler ki, muhakemeleri henüz ilerle
memiştir, hayatlarının en coşkun zamanlarını ya
şamaktadırlar. Gösterilen filimler, umumi
yetle aşk ve sevda ve buna benzer maceralardan 
ibarettir. Mütemadiyen millî, ahlâkî bünye üze
rine zehirli tesirler saçmaktadırlar. Hepimiz bi
liyoruz ki bilhassa 6 yaşından 12 yaşına kadar 
olan çocuklar ne zaman sinemaya kabul edile
cek, ne zaman edilmeyecek. Burada, bunu, bir 
kanunî müeyyide ile teyit ettik ve bir kanun 
yaptık. Soruyorum, bilhassa Dahiliye Vekili 
Beyefendi için de meçhul değildir. Bu kanun 
ne dereceye kadar tatbik edilip edilmiyor, aranıp 
soruluyor mu? Sonra bu müesseseleri açanlar 
daha çok para kazanmak itiyadındadırlar. Bir 
kaç vatandaş para kazanacak diye millî mukad
deratı, bunları, ulu orta tasarrufata ne zamana 
kadar bırakacağız. Bunlar ne zamana kadar mil
lî ahlâkı, milletin maneviyatını istismar edecek
lerdir? Elde bulunan kanunların harfiyen tat
bik edilmesini Dahiliye Vekili Beyefendiden is
teriz ve bilhassa filmler üzerinde her zaman ya
pılması, aranması icap eden ciddî kontrolün 
ehemmiyetle takip ve tetkikin yapılmasında dai
ma hassas olan millî işlerde çok müteyakkız, çok 
müteşebbis olduğuna inandığım Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Beyefendiden bihakkın bekler ve 
isteriz (Bravo sesleri, alkışlar). 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Bu mesele mevzubahs olduğu vakit 
hassasiyetini çok iyi bildiğim ve içinde yaşadı
ğım Büyük Meclisin böyle bir karara müzahir 
olacağından emin idim ve bu tezahürü gösteren 
B. M. Meclisine haddim olmayarak teşekkürler 
ederim. Mademki sinemacılar mevzubahs olmuş
tur. Bizim aldığımız tedbir bu vatandaşların le
hinde olduğunu arzedebilirim. Çünkü bir kim
se işine tam vaktinde kalkar ve işinde yorulur, 
akşam kendisi için istirahat bir haktır; gider si
nema seyreder. Yani bu itibarla sinemacılara 
daha fazla müşteri artırmış oluyoruz. Halbuki 
gece saat bire kadar sinemada kalan bir kimse 
ertesi günkü işini düşünerek ne sinemadan zevk 
alır ve ne de bir daha sinemaya gider. Binaen
aleyh sinemacıların menfaati bunu icap eder. 
Kendilerinden bir ricam vardır. Pazartesi ve 
perşembe günleri çocukların yarım tahsil günle
ridir, her memlekette olduğu gibi bu günlerde 
çocuklara ilmî eşya filmleri getirterek göstersin
ler (Alkışlar). Çok ümit ederim ki sinemacı va
tandaşlarımız, bunu asla hemşehrilerinden diriğ 
etmeyeceklerdir. 
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Sinemaların mevzuuna gelince; her sinema, 

çıktığı memleketin bir propagandacıdır, tster ci
nai olsun, ister seyyahı olsun, ister edebî olsun, 
ne olursa olsun mutlaka çıktığı memleketin pro
pagandasını yapmaktadır. Bizde millî sinemacı
lık doğuncaya kadar bu yabancı sinemala
rın tesiri altında kalacağız. Çünkü halkı
mızı bundan menedemeyiz. Bunu iki suretle 
naturalize etmek kabildir. Birincisi; halka gös
termeden evvel doğrudan doğruya sansöre tâbi 
tutmak sansüre etmek, yani gösterilecek olan 
şeylsr ahlâkî midir? hissiyatımıza münafi midir, 
sağdan ve soldan gelen cereyanların bir propa
gandası mıdır? Bunu göreceğiz. Bunu îstanbul-
da görmekteyiz. 2 ncisi dahilde millî sinemala
rın çoğalmasıdır ve bizde sinema sanatini iler
letmektir. Malûmdur ki bu bir ihtisas meselesi
dir. Son çıkan bir iki açık sahne maalesef mem
leketin ihtiyacını tatmin edecek bir şekilde çık
mamıştır (Bravo sesleri). Bunu resmen kendileri
ne bildirdiğimiz gibi Millet Meclisine de arzet-
mek isterim. Bu da bizde vesaitin noksanlığın
dan ileri geliyor, yoksa yapanların sui niyet ve 
iktidarsızlığından değildir. 

Çok tahmin ederim ki bundan sonra bize ge
lecek millî filmler bizim hassasiyetimize daha 

muvafık olacaktır. Zannediyorum ki Refik 
Beyefendinin son suallerine de böyle istitraten 
cevap vermiş oluyorum ( Teşekkür ederiz ses
leri, alkışlar). 

2 — İskân kanunu muvakkat encümenine Ad
liye encümninden de iki aza seçilmesi hakkında 
mezkûr encümen riyaseti tezkeresi 

REİS — Efendim, îskân kanunu lâyihası mu
vakkat encümenine Adliye encümeninden de 
İM aza seçilmesi hakkmda bir takrir var, okuna
caktır. 

Yüksek Reisliğe 
îskân kanunu lâyihası muvakkat encümenine 

Adliye encümeninden de iki azanm seçilmesi 
hususuna müsaade buyurulmasrm rica ederim 
efendim. 

îskân kanunu lâyihası muvakkat 
encümeni reisi İstanbul 

Dr. ibrahim Tali 
REİS — Bir mütalea yoksa takriri reye arze-

deceğim. Mütalea yoktur. Takriri kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. Şu hal
de bu encümene Adliye encümeninden de iki 
aza iştirak edecektir. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Ecnebi memleketlerde tütün satmak için 
bir limitet şirket teşkili hakkında 1/783 numa
ralı kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, İk
tisat ve Bütçe encümenleri mazbataları fil 

Ecnebi memleketlerde sigara ve tütün satmak 
için bir limitet şirket teşkili hakkmda kanun 

MADDE 1 — Memleket haricinde mamul tü
tün ve sigara satışı muamelâtile iştigal etmek 
üzere İnhisarlar idaresi ve millî müessesatı ma
liyenin ve ötedenberi tütün ticaretile meşgul 
tacirlerin iştirakile bir limitet şirket teşkiline 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti mezundur. Bu 
şirket yaprak tütün ticaretile de iştigal edebi
lecektir. 

REİS — İkinci müzakeresidir. Madde hak
kmda tadilname yoktur. Maddeyi reyi âlinize 
arzediyorum; kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Limitet şirketin sermayesi bir 
milyon liradır. Ancak bu miktar İcra Vekilleri 
Heyeti kararüe bir mdsli arttırılabilir. İşbu bir 
milyon liranın beş yüz elli bin lirası İnhisarlar 
idaresinin mütedavil sermayesinden ve müteba
kisi diğer şeriklere© temin olunur. Sermaye art-

[1] Birinci müzakeresi 15 inci inikat zaptın-
dadır. * 

tmldığı takdirde bu nisbet muhafaza olunur. 
REÎS — Madde hakkında tadilname yoktur. 

Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — İnhisarlar idaresi; limitet şir
kete, tediye edilmiş sermayenin en çok yüzde 
yirmi beşi kadar kredi ile mal verebilir. Bu 
kredinin tâbi olacağı faiz haddi şirketle İnhisar
lar idaresi arasında kararlaştırılır. 

REİS — Bu madde hakkında da tadilname 
yoktur. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İnhisarlar idaresi, şimdiye ka
dar dışarda kendi mamul tütün ve sigaralarını 
sattırmak için akdetmiş olduğu bütün mukave
leleri her türlü hukuk ve vecaibile birlikte li
mitet şirkete devredebilir. 

REİS — Madde hakkmda tadilname yoktur. 
Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İnhisarlar idaresi şirketin bü
tün muamelâtım murakabe ile mükelleftir. 

REİS •— Bu madde hakkmda da tadilname 
yoktur. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Kabul buyurulmuştur. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyi âlinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALÎ 
RANA B. (İstanbul) — Bu kanun lâyihasının 
birinci müzakeresi esnasında vaktile Berlinde 
açılmış olan Tütün inhisarı fabrikası hakkında 
malûmat istediler. Müsaadenizle onu arzedece-
ğim: 

1926 senesinin şubatında Berlinde Habip 
Edip Beyin tasarrufunda olan «Bosforos» na
mında bir fabrika ile Tütün inhisar idaresi or
taklık mukavelesi aktediyor. Bir müddet bu şe
kilde o fabrika ile çalışıyorlar. Fakat ortaklık 
şeklinin iyi netice vermediği anlaşılıyor. Muka
vele tadil edilerek İnhisar idaresi fabrikayı isti
car ediyor ye fabrikanın sahibini orada müdür 
olarak istihdam ederek işine devam ediyor. Bir 
müddet sonra isticar yerine fabrikayı almayı 
tercih ediyor. Mubayar. ediyor. Bu müdürün ya
nma bir de murakip koyarak bu suretle işleti
yor. Sonra satış ve propaganda işlerinde lüzu
mu kadar muvaffak olamadığını görerek son 
şekil olarak idare imalât kısmına hasrı mesai 
ediyor, satış ve propaganda işlerini iki ecnebiye 
veriyor, bu son tecrübede de istediği neticeyi 
alamadığından 1929 senesinin eylülünde işini 
tasfiye ediyor. 

Görülüyor ki İnhisar idaresinin Berlindeki 
fabrikası 1926 senesinde açılmış ve bu safahatı 
geçirdikten sonra 1929 eylülünde kapanmıştır. 

:2 -•- Hizmetleri ({örülen bazı zevata verilecek 
f/aurimenknllcr hakkında 1/7-10 numaralı kanun 
lâijihası ve Maline ve Bütçe encümenleri mazba
taları fil 

REİS — Bu lâyihanın ikinci müzakeresidir. 

Hizmetleri görülen bazı zevata gayrimenkul 
mal verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Harp ve mütareke zamanla
rında hizmetleri görülen: 

1 - Hintli Abdurrahman Reyyaz, 
2 - Musullu Nakipzade Cemalettin, 
3 - İskenderonlu Tayfur, 
4 - Ali Rıza ve zevcesi Meryem (yan yarıya), 
5 - Topkapılı müteveffa Memet Bey zevcesi 

Huriye ve oğlu Ali (yan yarıya). 

fil Birinci müzakeresi 15 inci inikat zaplni
dadır. 

Bey ve Hanımlara Türkiyede ikamet etmek 
ve Türk vatandaşlığını haiz bulunmak sartile 
Hükümetçe münasip görülecek yerlerde kıymet
leri 6 000 lirayı geçmemek üzere meccanen gay
rimenkul mal verilir. Bu kiymetler 1837 numa
ralı bina vergisi kanunundaki esaslara göre ta
yin e?lilen kıymetlerdir. 

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

MADDE 2 — Birinci maddede adları yazılı 
olanlardan Hükümetçe şimdiye kadar gayri
menkul mal verilmiş olanlar ikamet ettikleri 
rsrj deriştirmek istemedikleri takdirde bu mal
ların vine bina vergisi kanununa göre muayyen 
olan kametleri 6 000 liradan az ise eksiği ta
mamlanır ve çok ise farkı 716 numaralı borçlan
ma kanununa tevfikan borçlandırılır. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

RFJS -— Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Meccanen verileceği için bu lâyihayı da açık 
reye arzediyorum. 

Bütçe encümeni, gelen evrakın 13 numarasın-
daki v üksek mühendis mektebi münakalesine 
dair lâyihanın da bu gün müzakeresini rica edi
yor. 

Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Ruznameye alınmıştır. 

.V Mitti Müdafaa, vekâleti 19 3 H senesi hava 
bütçesinde -16.95 liralık münakale yapılması hak
kında I 'S.'l'j numaralı lavının lâı/ihası ve Bütçe en-
cümen i mazbatası fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? (Hayır sesleri). Maddele
re geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

1933 senesi Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı 
büt-r-esinin 735 ve 753 üncü fasılları arasmda 

münakale yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâletinin 1933 
senesi hava kısmı bütçesinin 735 inci [ 2047 nu
maralı kanun mucibince hava sınıfı mensupla
rına verilecek zam ve tazminat ] faslında 46İ5 li
ranın tenzililile 753 üncü eski seneler düyunu fas-

/ / / 16 numaralı matbua zaptın sonundadvr. 
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linin birinci 1931 senesi düyunu karşılığı madde
sine 1959, ikinci 1930 senesi düyunu karşılığı 
maddesine 1584 ve üçüncü 1929 senesi düyunu 
karşılığı maddesine de 1152 liranın münakalesi 
icra kılınmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
/ — Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi 

bütçesinde 700 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/822 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası fil 

REÎS — Bu da tevzi edilmiştir efendim. He
yeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek mühendis mektebi 1933 malî senesi 
bütçesinin fasılları arasında münakale yapıl

masına dair kanun 
MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebi 1933 

malî senesi bütçesinin 7 nci faslının ikinci açık 
maaşı maddesinden 700 lira bittenzil onuncu te
kaüt, eytam ve eramil maaşı faslına zammedil-
miştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme- j 

fil 47 numaralı matbua zaptın sonundadır. j 

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze

diyorum efendim. 
Bazı zevata verilecek gayrimenkul mal hak

kındaki lâyihaya rey vermeyenler varsa lütfen 
reylerini versinler efendim. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir efendim. 
Millî Müdafaa vekâletinin münakale lâyiha

sına rey vermeyen zevat varsa lütfen reylerini 
versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir efendim. 
Yüksek mühendis mektebi bütçesinde yapı

lan münakale hakkındaki lâyihaya rey verme
yen zevat varsa, lütfen reylerini veuinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir efendim. 
Efendim; reyler tasnif edilinceye kadar bir 

maruzatta bulunacağım. Meclisi Âli mutat kış 
tatilini yapacaktır. Elde müzakere edilecek mü
him lâyihalar vardır. Tensip buyurursanız; ya
rınki salı günü fırka grupu içtima edecektir, 
çarşamba günü de içtima edelim. (Muvafık ses
leri) . 

Reylerin neticesini arzediyorum efendim: 
Hizmetleri görülen bazı zevata gayrimenkul 

verilmesine dair kanun lâyihasına (165) aza iş
tirak etmiş ve kanun (165) reyle kabul edil
miştir. 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi hava büt
çesinde yapılacak münakale hakkındaki kanun 
lâyihasına (165) aza iştirak etmiş ve kanun 
(165) reyle kabul edilmiştir. 

Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi bütçe
sinde münakale yapılması hakkındaki kanun lâ
yihasına (163) zat iştirak etmiş ve kanun (163) 
reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka 
madde kalmamıştır. Çarşamba günü saat 14 te 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 16,35 
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Hizmet ler i g ö r ü l e n bazı zeva ta (jayrî m e n k u l m a l ve r i lmes ine d a i r 
l ia ınına ve r i l en r e y l e r i n ne t ices i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 165 

Kabul edenler : 165 
Reddedenler : O 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmeyenler : 148 
Münhaller : 4 

/ Kabul edenler J 

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

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

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Eifat B. 

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

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 

Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok RefİK B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

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

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edime 
Basan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

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

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

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Haindi B. 
Dr. ibrahim Tali B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

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

Kars 
B-.ha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

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

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 
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Kırşehir 

Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
ibrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Namı Hazım B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 

Isman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Aarrıct ihsan B. 
Hamdi B. 

Rize 
Akif B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etern B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 

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

Stvas 
ismail Memet B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Rarahisat 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzmı B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Raif B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Reye iştirak etmeyenler 

Adana 
Hilmi B. (Mezun) 

Afyon Karahisar 
A l i B . 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
(Mezun) 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 

İbrahim Yürük B. 
(Mezun) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

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

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

Bolu 
Cevat Ab'bas B. ( Me
zun ) 
Falih Rıfkı B. 
Hasam Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. (Mezun) 
Zekâi B. ' ( \ r . ) 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Nuri B, 
Reşit B. 

ffakâri 
ibrahim B. 

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

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

İsparta 
ibrahim B. 

Kars 
Faik B. 
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Kastamonu 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazım B. 

Kocaeli 
Kemal ettin B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

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

Kütahya 
Hakkı B. 

İbrahim B, 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Rieeep B. (Mezun) 

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

Manisa 
Kâııi E 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadıi B. 
Hikmet B. (V.) 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit P». ( İ. A.) 

Mersin 
Süleyman Fikri B. ' 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Yunus Nadi B 
Muş 

Kıheoğlu Hakkı B. 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Calip B. 

Ordu 
îsmad B. 
Şevket B. 

Rize 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Maihmut B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 

Şebin Karahisar 
îsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
D an iş B. 
Fut in B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

JJrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

Mill i M ü d a f a a V e k a l e t i h a v a k ı s m ı 1 0 3 3 s e n e s i b ü t ç e s i n d e m ü n a k a l e yanı l 
m a s ı n a d a i r k a n ı m a v e r i l e n r e y l e r i n î H l i e e s i 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

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

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal] er 

f Kabul edenle 

Afyon Karahisar 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
İzzet B. 
izzet Ulvi B. 

Mollao 

Yaşar 

Esat ] 

317 
• 105 

1 0 5 
0 
0 

: 148 
: 4 

ğlu Cemal B. 
Aksaray 

B. 
Amasya 

3. 

îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
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Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. 

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

Bayazıt 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakterıyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Usat B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

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

Çorum 
Bekir Karan» eni et B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut J>. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Şahin B. 

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

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasarı Fehmi B. 
Şevket B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Dr. İbrahim Tali B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziynettin Karamursal B 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kem fi Turan B. 
Mükerrem B. 

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

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

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

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

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Riza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 

Rize 
Akif B. 
A l iB . 
Fuat B. 

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

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

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

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksuda B. 
Vasfi Rasit B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 
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Yozgat 

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

Zonguldak 
Esat B. 

Hasan B. 
Rifat B. 

/ Atej^ iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. (Mezun) 

Afyon Karahisar 
Al iB , 

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

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

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
(Mezun) 

Artvin 
Memet Ali B. (1. Â.) 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

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

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

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Oevat Abbas B. ( Me
zun ) 

Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Ahmet Oevat B. 
Ziya Gevher B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. (Mezun) 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç. Ali B. 
Reşit B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Haımdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

Hamdi Mustafa B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. (Mezun) 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osrnanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
ibrahim B. 

Kars 
Faik B. 

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

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 

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

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

Kütahya 
ibrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. (Mezun) 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 
Mitat B. 

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

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Kılıcoğlu Hakk: B. 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Ahmet Veûk B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 
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Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B, 

1 : 1 8 2 5 - 1 2 - 1 9 3 3 C : 1 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Daniş B. 

Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Süleyman Sırn B. 

JJrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 

Münip B. 
Yozgat 

Avni Doğan B. 
Zonguldak 

Ceiâl Sahır B. 
Halil B. 
Ragıp B, 

Yüksek Mühendis mektebi 1933 senesi bütçesi fasılları arasında münakale 
yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir.) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

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

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
EsatB. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 163 

Kabul edenler : 163 
Reddedenler : 0 
iMüstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 150 
Münhaller : 4 

/ Kabul edenler J 

Aydın 
Adnan B. 

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

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
îhsan B. 

Bolu 
Ismdl Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 

İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

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

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
îsmet B. 
Münir B. 

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

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazd Ahmet B. 
Fuat B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
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Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

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

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Taşar B. 
Ziyaettin İvaramıırsal B 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

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

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmel B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

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

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
İrfan Kerit B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Eıtem B. 
Memet Hacıyım us B. 
Ruşeni B. ® 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

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

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Behçet B. 

Refet B. 
Yozgat 

Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (Mezun) 

Afyon Karahisar 
A l i B . 

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

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 

Gazi Mustafa Kemal Pş, 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

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

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B 
Hacim Muhittin 
İbrahim Yürük B. 
(Mezun) 
Kazım Pş. (M. Ji.) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bay azıt 
Übeydullah B. 

B. 

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

Bolu 
Cevat Abbas B. ( M< 
zun ) 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
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Bursa 

E Aıin Fikri fi. 
Mustafa Fehmi B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. (Mezun) 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil E tem B. 
Hamdi Mustafa B. 

Salâh Cimeoz B. 
İzmir 

Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. (Mezun) 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kars 
Faik B. 

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

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

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

Kırşehir 
Hâzini B. 

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

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

Kütahya 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. (Mezun) 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. . 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. (Mezun) 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Förit Celâl B. 

feyman Fikri B. 
Muğla 
eyin Avni B. 

Jfîıri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. (Mezun) 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahm^t İhsın B. 
Şevket B. 

Bize 
Atıf B. 

Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

*>&<( 
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Sıra No 46 
Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi hava bütçesinde 4695 
liralık münakale yapılması hakkında 1/832 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe eucümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/36/1 

9-X//-l933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekilliği 1933 senesi Hava bütçesinin 735 ve 753 üncü fasılları arasında 
münakale yapılması hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince l 3-XII-l 933 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına 
sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Ahvali sıhhiyeleri dolayisile uçuştan men edilen bağlı listede isimleri yazılı tayyareci 

zabitanın 2047 numaralı kanunun 7 nci maddesi mucibince l-VI-932 tarihinden evvel verile
meyen uçuş müteferrikalarının taallûk ettiği hizmet senelerine göre 4695 lira bir borç tahakkuk 
etmiştir. İşbu paranın ashabı istihkaka tesviyesini temin için hava kısmı bütçesinin bazı fasıl
ları arasında münakale yapılmasına zaruret hâsıl olmuş ve tanzim olunan kanun lâyihası 
müsveddesi arz ve takdim kılınmıştır. 

Kıtası 
Hv. Mp.K. 

» y> Park K. 
1 Ty. A. par. da 
Hv. Mp. de 
Eskişehir Fb. 
Hv. Ms, Ş. 2 

y> :» » 

2 Ty. A. da 
1 Ty. A. da 
Depo -Md. 

Rütbesi 
Mra. 
Binb. 
Yzb. 

Binb. 
S: 4Mİ. M 

Yzb. 

Binb. 

İsmi 
M. Salim B. 
A. Nuri » 
Kadri Ef. 
Rüştü » 
Hıfzı » 
Ö. Avni B. 
Rahmi Ef. 
B. Ayni » 
Z. Şerif » 
Enver B. 

sicilli 
317-30 
324-1356 
337-378 
335-6 
339-1849 
332-39 
333-3 
331-94 
331-116 
324-1115 

Müteferrikasının 
kesildiği tarih 

2047 N. lı kanu
nun muvakkat 
maddesine tev
fikan kazandığı 

hak tarihi 
Haziran 924 
1. kânun 931 
1.2. teşrin 931 
Mart 931 
Haziran 929 
Eylül 929 
Haziran 929 
Mart 931 
1. teşrin 928 
1. 2-kânun 930 

eti
 

-o 
E 
3 

H v ' 

Sene 
6~ 
9 
3 
6 
4 
8 
8 
4 
8 

10 

Almakta 
olduğu 

müteferrika 
18 
27 

9 
18 
12 
24 
24 
12 
24 
30 • 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 28 
JSaas No. 1/832 

.'13-XII-1933 

Yüksek Reisliğe 

1933 malî senesi Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı 'bütçesinde 4 695.liralık münakale yapıl
ması hakkında Başveikâletin 19 -XI I -1933 tarih ve B/3611 mımaralı tezkertesile Yüksek Meclise 
gönderilip encümenimize havale Ibuyurulan kanun lâyihası Millî Müdafaa vekili Zekai Beyin hu
zuru e ımüzalkere edilmiş ve esbabı ımucibesine binaen teklif veçhile ıkabul ©dikiliştir. Umumî he
yetin tasvibine arzoluınmak üzere Yüksek Reisliğe takdimi olunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Erzurum 
Âsim 

M. M. 
İsparta 

Mükerrem 
Gire&un 

Kâşifti 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
îzmir 

Kâzını 

Bayazıt 
ihsan 
Kayseri 

.4. Hilmi 

Bursa 
Dr. Galip 
Kırklareli 

M. Nakit 

Çorum 
Mustafa 

Sivas 
M. Remzi 

HÜKÜMETİN TKKLlFl 

1933 senesi Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı hutbesinin 735 ve 753 üncü fasılları arasında mü
nakale yapünuısına dair kanun lâyihası 

HADDE 1 — Millî Müdafaa vekâletinin 1933 senesi bava kısmı bütçesinin 735 inci [ 2047 nu
maralı kanun mucibince hava sınıfı mensuplarına verilecek zam ve tazminat ] faslından 4695 lira
nın tenzilile 753 üncü eski seneler düyunu faslının birinci 1931 senesi düyunu karşılığı maddesine 
1959, ikinci 1930 senesi düyunu karşılığı maddesine 1584 ve üçüncü 1929 senesi düyunu karşılığı 
maddesine de 1152 liranın münakalesi icra kılınmıştır. 

MADDE 2 

MADDE 3 

Bş. V. 
İsmet 
Ik. V. 

M. Celâl 

- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Ad. V. V. 
Zekâi 

S. î. M. V. 
Muhlis 

M. M. V. 
Zekâi 

V. G. 1. V. 
Ali Rana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

ZY.V. 
Muhlis 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

13 - XII - 1933 
Mal. V. Mf. V. 

M. Abdülhalik Hikmet 
Na. V. 

Fuat 



Sıra No 47 
Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi bütçesinde 700 
liralık münakale yapılması hakkında 1/822 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet J4-Xf/-1Q33 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3565 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Yüksek mühendis mektebi bütçesinin fasılları arasında münakale yapılması hakkında Nafıa 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Q-XII-1933 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Yüksek mühendis mektebinin 1933 senesi bütçesinin 10 uncu tekaüt ve eytam ve eramil 

maaşı faslına yalnız bir mütekaidin maaşına tekabül eden miktar derecesinde tahsisat vazedil
miş ve ahiren vefat eden mektep muallimi Mahmut Sadık Beyin refikasına tahsis olunan maaş 
için karşılık bulunmamış olduğundan mezkûr ailenin 933 malî senesi gayesine kadar tahak
kuk edecek maaşlarına tesviye edilmek üzere muktazi yedi yüz liranın mezkûr sene bütçesinin 
yedinci faslının ikinci açık maaş maddesinden tenzili ile onuncu tekaüt ve eytam ve eramil 
maaşı faslına münakalesi için bu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 23 - XII -1933 
M. No. 29 
Esas No. 1/822 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek mühendis mektebi 1933 .bütçesinde 700 liralık münakale yapılması hakkında Baş
vekâletin 14-XI1-1933 tarih ve 6/3565 numaralı tezikeresile Yüksek Meclise gönderilip encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası Nafıa vekili Fuat Beyin huzurile müzakere edilmiş 
ve esibalbı ımuci'besine nazaran teklif veçhile ka'bul edilin iştir. Uımumî heyetin tasvibine arze-
d i İm ek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Bundur 

M. Şeref 

M. M. 
İsparta 

Miikerrem 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
Bayazıt 
ihsan 

Bursa 
Dr. Galip 

Çoruım 
Mustafa 
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Erzurum Giresun' İzmir Kayseri Kırıklardı Sivas 
Âavm Kazını Kâzım A. Hilmi M. Nakit M. Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yüksek, mühendis mektebi 1933 malî senesi bütçesinin fasılları aramnda münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebi 1933 malî senesi bütçesinin 7 nci faslının ikinci açık 
maaşı maddesinden 700 lira bittenzil onuncu tekaüt, eytam ve eramil maaşı faslına zammedilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 
9-XII-1933 

Bş. V. Ad. V. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. , 
İsmet Zekâi Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. t. M. V. V. G. t. V. Zr. V. 
Hikmet Fuat M. Celâl Muhlis Ali Hana Muhlis 
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