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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Artırma, eksiltme ve ihale kanunu lâyihasının bi
rinci müzakeresi ikmal edildikten sonra 

Belediyelerce yapılacak istimlâk hakkındaki ka
nun lâyihasının müzakeresine başlanarak birinci mad
desi Adliye encümenine tevdi ve ikinci maddesi ka

bul edildikten sonra pazartesi günü toplanılmak üze
re inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Çanakkale Rize 

, Ziya Gevher Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Başvekâletle Hariciye vekâleti 1933 senesi 

bütçelerinde 2 000 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Beynelmilel adalet divanına müteallik bazı 
metinlere iltihakımız hakkında kanun lâyihası (Ha. 
riciye ve Adliye encümenlerine) 

3 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlş 2 numaralı cetvelin Zi
raat vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — Samsun vilâyetine bağlı Kavak nahiyesinin 
kaza haline konulması hakkında kanun lâyihası (Da
hiliye ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 5 000 
liralık münakale yapılması hakkında ıkanun lâyihası 
(Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
6 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi azası

nın tahsisat ve harcirahları hakkındaki kanunun 1 in

ci maddesini muaddil kanunun 1 inci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi (Bütçe 
encümenne) 

Tezkereler 
7 — Askerî şahısların askerî makamların kararla

rı aleyhine Şûrayi devlete müracaat edip edemeye
ceklerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Mil
lî Müdafaa, Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

8 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 12 inci 
maddesinin gedikli zabitlere şamil olup olmadığının 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

9 — Konyanm mamuriye mahallesinden Mahmut 
ve Aksarayın Gelveri köyünden Yusufoğlu Hasan 
çavuşun ölüm cezasına çarpılmaları hakkında Başve
kâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
10 — Mayi madenî mahrukat ve madenî yağlar 

inhisarı hakkında 1/882 numaralı kanun lâyihası ve 
Gümrük ve inhisarlar, İktisat, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15 

REİS — Hasan Bey 
KÂTİPLER : Avni Doğan B. (Yozgat), Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır, efendim. 
Riyasetin Heyeti umumiyeye bazı maruzatı 

vardır. Bu hususta kararlarınızı rica edeceğim. 
Bütçe lâyihası bu gün tevzi edilmiştir. Gelecek 
pazardan itibaren bütçe müzakeresine başlaya
cağız. Maliye vekâletinden bütçenin bazı kısım-
larile alâkadar bir çok lâyihalar geleceğini bili
yorsunuz. Bu lâyihaların bütçe müzakeresinden 
evvel intaç edilmesi icap ediyor. Onun için Ma
kamı Riyaset, Heyeti Celileden, gelecek bu lâ
yihaların tetkikma memur müteaddit encümen
lerin, ihtisas encümenlerinde müştereken tetki
kini teklif ediyor. Evvelâ bunu reyinize arzede-
ceğim. Bu lâyihaların İhtisas encümenlerinde 

müştereken tetkik edilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Bu lâyihaların alâkadar encü
menler tarafından müştereken tetkiki kabul 
edilmiştir. 

Ruznamemiz epeyce mevaddı ihtiva ediyor. 
Tensip buyurursanız yarmdan itibaren Meclisi 
Âli saat 14 te başlamak üzere her gün içtimalar 
aktetsin (Muvafık sesleri). Bunu reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. Şu halde yarmdan itibaren her 
gün saat 14 te içtima yapacağız. 

Bu günkü ruznamemiz hakkında da bir ma
ruzatımız vardır: Müzakeresine başladığımız 
belediye istimlâk kanunu lâyihasına devamımız 
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icap ediyor. Müstacel bir, iki bütçe lâyihası var
dır. Bir defa müzakereye tâbi olan kısımdadır. 
Tensip buyurursanız evvelâ bu kanunları çıka
ralım. Yazık reye arzedilecektir. Reylerin tas
nifi sırasmda evvelce başladığımız kanunun 
müzakeresine devam ederiz (Muvafık sesleri). 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (E lâziz ) — 
Reis Beyefendi, ruznamemizde pasaport kanunu 
lâyihası vardır. Üç, encümenden müstacelen ve 
takdimen müzakeresi teklif edilmişti. Sonra bu
radan Dahiliye encümeni almış ve yapacağı ta
dili yapmıştır. Bu, bütçemizin varidat membama 

1 — Pasaport kanununun 16 ncı maddesile 
şehbenderlik rüsumu kanununa bağlı tarifenin 
1, 2 ve 3 üncü maddelerinin değiştrümes hakkın
da 1/910 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, 
Maliye, Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazba-> 
talan [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmldia söz 
isıteyen var mı efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

20 teşrinisani 1934 tarihli pasaport kanununun 
16 nci maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 20 teşrinisani 1334 tarihli pa
saport kanununun 16 ncı maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

A) Pasaport harcı 25 liradır. Münhasıran 
tahsil için Hükümet tarafından gönderilenlerle 
talebe oldukları ve tahsil maksadil/e seyahat et
tikleri mahallî maarif müdürleri tarafşndan tas
dik olunan kimselerden yan harç alınır. Ecnebi 
memleketlere gidecek olan amelenin pasaport 
harcı bir liradır. 

B) Sekizinci madde mucibince bir pasaport
la seyahatlerine müsaade olunanların - zevce ve 
yedi yaştan aşağı çocuklar müstesna olmak üze
re - her birinden pasaport hâmilinden alınacak 
25 liradan maada 10 lira harç alınır. 

O) Dokuzuncu madde mucibince müşterek 
pasaportla seyahatleri tecviz edilenlerden, pasa
port hâmili için tam ve müştereken seyahat eden
lerin her birinden on beş lira harç istifa edilir. 

D) Pasaportsuz gelenlerden pasaport harcı 
üç kat olarak aJmrr. 

E) Avdet vizesini havi olmak üzere gidip 
gelme pasaportu almak isteyenlere her seyahat 
için 5 lira fazla almarak pasaport verilir. 

F) Siyasî pasaportlar harca tâbi değildir. 
REİS — Birinci madde hakkında miitalea 

var mi efendim? 

[İ] 109 numaralı matbuaya ilâve zaptın so-
nundadır. 

sirayet edecek olan bir kanun lâyihasıdır. Bina-
enaleyh takdimen ve müstacelen müzakeresini 
rica ediyorum. Esasen evvelce üç encümenden 
bu; talep edilmişti. 

REİS — Efendim, Maliye vekili Beyefendi
nin mevzubahs ettikleri lâyihanın müstacelen ve 
tercihan müzakeresini, Vekil Beyefendi rica 
ediyorlar. Reynize arzediyorum. Pasaport ka
nun lâyihasının müstacelen ve tercihan müza
keresini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

O halde bu kanundan başlayacağız efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
memleketimizin muhtelif yerlerinde millî ser 
giler kurulmaktadır ve son zamanlarda Hü
kümetin de tasvibine iktiran etmek şartile onun 
nezareti ve onun teşvikile İzmirde 9 eylül ser
gisinin gittikçe kuvvet kesbettiğini hatırlarsı
nız. Yine Hükümetin teşvikile bu serginin, bey
nelmilel bir sergi haline kalbi ve bunun memle
ket için faideli bir şekilde kuvvetlenmesi mevzu-
bahstir ve bu hususta tertibat ta alrnmıştrr. 
Halkm daha büyük alâka ile oraya celbedolıne-
sini nazarı dikkate alan heyeti müteşebbise, Hü
kümet nezdinde ricada bulunmuştur. 

Öyle zannediyorum ki, İktisat ve Hariciye 
vekâletleri bu ricayı tasvip etmiştir. Eğer ten
sip buyurursanız bu sergiye rağbeti arıttırmak 
ve beynelmilel firmaların buraya iştirakini te
min etmek için, beynelmilel mahiyette olan bu 
gibi sergilere iştirak edeceklerin pasaportları
nım F fıkrasındaki harca tâbi tutulmasını ben
deniz teklif ediyorum. Her şeyden evvel alâka
dar encümenle Hükümetin de mütaleası alınır
sa, zannederim ki noktai nazarım daha ziyade 
tebellür etmiş olur. 

MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Efendim, 
kanunda meccani pasaport siyasî pasaportlara 
hasredilmiştir. Dahiliye encümeni mazbatasında, 
bu siyasî pasaportların kimlere verilmesi lâzım-
geleceğinin Hükümetçe tesbitine dair bir te
menni dermeyan etmiştir. Maksadımız her hangi 
bir surette yapılan varidat kanunlarında istis
nalar yaratmamaktır. Binaenaleyh bendeniz bu 
teklifi doğru bir şey görmem. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Efendim, Re
fik Şevket Beyin söyledikleri şey vize kanu
nuna taallûk eder (Kürsüye sesleri). 

Açılacak sergilerimize hariçten gelecekle
rin vizesi, şehbenderî vize kanununa taallûk 
eder. Halbuki bu kanunun içinde, buna ta
allûk eder bir şey yoktur. Buradaki hükümler 
yalnız bizden gideceklere aittir. Son zamanda 
pek tatlı olmayan bir şey olmuştur. İzmirde 
Himayei etfalin yaptığı Atine seyahatinde, av
dette pasaportun vizesi yoktur diye cezayi nak-

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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ti istenmiştir. Bu, bizim için fena olduğu gibi, 
oradan gelenler için de varittir. Hariçten ge
len için lütfen vize kanununda tadilât yapıl
masını Maliye vekili Beyden rica ederim. Bu 
sene İstanbula (Enter parlamenter) gelecektir. 
Diplomatik pasaportları planlar için bir şey de
nemez. Memleketimize hariçten ecnebi gelmesi 
bize hem propagandadır, hem de döviz getirir. 
Binaenaleyh bunlara kolaylık göstermek lâ
zımdır. Refik Şevket Beyin söyledikleri, şeh
benderî vize kanununun tadilim icap ettiğin
den, bu hususta Maliye vekili Beyin nazarı 
dikkatini celbederim. 

REÎS — Efendim, Refik Şevket Beyin tadil 
teklifinin bu kanuna değil, vize kanuna taal
lûk ettiği anlaşılıyor. Binaenaleyh tekliflerinin 
şeklini değiştirmeleri lâzımgelir. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye, 
Dahiliye ve Hariciye vekilleri memurdur. . 

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

Kanunun heyeti umumiyesini yazılı reye ar
zediyorum. 

2 — Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile ta
kip ve tahsiline mahal veya imkân görülemeyen 
boralar hakkında 3/427 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Mazbata hakkında bir mütalea var 
mı? 

REFİK B. (Konya) — Encümenden bazı su
aller soracağım. Dördüncü sayıfanın sonundan 
üç sıra evvel 38 500 lira 98 kuruş avans ne 
sabi diyor. Bu nedir, anlayamadım. Bu, takip 
edilmiş mi, edilmemiş mi? Takip edilmemişse 
niçin edilmemiştir? Bunların anlaşılması lâ
zımdır. 

BÜTÇE E. Na. Dr. GALİP B. ( Bursa ) — 
Mülga Bahriye nezareti mutemedi Hikmet Bey 

325, 326, 327 senelerinde avans olarak 35 800 
lira almıştır. Bu paralara mukabil, 39 556 
liralık evrakı sarfiyeyi, 16 mart 1335 tarih ve 
62423/7323 numara ile Maliye nezaretine vakti-
le vermiş ve bu evrak ta tetkik masasında, 1644 
sıra numarasına kaydedilmiş; fakat mahsubu ic
ra edilmemiş. Aradan zaman geçmiş, tetkikat 
yapılmış, bu evrakı sarfiyenin mahsubu icra 
edilmediği anlaşılmış ve adamın zimmetine kay
dedilmiş. Bir müddet sonra vefatı anlaşılarak 
yapılan tetkikatta da aldığı 38 500 liraya mu

t i ] 151 numaralı matbua zaptın sonundad/ır. 

kabil 39 556 liralık evrakı sarfiye vermiş oldu
ğu anlaşıldığından dolayı takibatta bulunulma
mış. Esasen kendisi vefat etmiş ayni zamanda 
müruru zaman da olmuştur. Takibat yapılsa da 
bir şey elde edilemeyeceği anlaşılmış ve Heyeti 
müşaaverece verilen karar mucibince bunun ter
kinine karar verilmiştir. 

REFİK B. ( Konya ) — Beşinci sayıfanın 
sondan dördüncü satırında 38 500 lira 93 kuruş 
borçlunun vefat etmesi ve müruru zamana uğ
ramasına binaen diyor. 

BÜTÇE En. NAMINA Dr. GALİP B. (Bur
sa) — Bu da ayni şeydir. Deminki meselenin 
mabadidir, sıra takip buyurulursa anlaşılır. 

REFİK B. (Konya) — Müruru zamana uğ
ramasına sebebiyet veren memur hakkında taki
bat yapılmış mıdır? 

BÜTÇE En. NAMINA Dr. GALİP B. (Bur
sa ) — Arzettiğim gibi, Bahriye nezaretinden 
alınan avansa mukabil evrakı sarfiye verilmiş
tir. Ayni zamanda müruru zaman da olmuştur. 
Esasen Maliye müşavere heyeti tetkik etmiş, 
dosya tarafımızdan da tetkik edilmiştir, borç 
yoktur. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Sözüm 
usule dairdir. Bundan evvel yine böyle bir maz
bata mevzubahs oldu. Divanı muhasebat kanu
nunun maddesinde, hatırlıyorum ki, Meclise ar-
zolunur. O zaman, keyfiyeti vardır, bendenizin 
ricam üzerine, karar altına alınırsa sonra artık 
bu maddeler üzerinde takibat yapmak imkânı 
kalmayacağından imkân olunca takibat yapmak 
için karar altına alınmaması tensip edilmişti. 

REİS — Olamaz efendim, sonra terkini ka-
yit yapamazlar. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS VEKİLİ MÜ-
KERREM B. (İsparta) — Heyeti Oelileye bu şe
kilde terkini ikaydı arzedilen sarfiyat, idarî tet
kikat ve tahkikat neticesinde, mahalli tahsili 
kalmayan veya esasen zimmete alın|ması doğru 
olmayan borçların terkini kaydi hususuna ait
tir. Muhasebei umumiye kanunu, encümeni 
müşaverei maliyeye bu salâhiyeti vermiştir. En
cümen evrak, vesaik ve kuyudat üzerinde tet
kikat yapmış, Heyeti Celileye terkin için müra-
racaatta bulunmuştur. Binaenaleyh bunu ter
kin etmeyelim, belki tahsile imîkân olur demek, 
yapılan bu tetkikatı kabul etmemek demek olur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — İşin mahi
yeti şudur: devlete borçlu olanların hesap ne
ticesinde borçlarmrn mahalli tahsili kalmamış , 
bir çok esbap dolayısile. Muhasebei umumiye 
kanunu diyor ki, kayitleri terkin edilerek Bü
yük Millet Meclisine malûmat verir, , 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Hayır hayır, madde buradadır. (Esbabı mücbi
rle ve zaruriye dıolayısile takip ve tahsiline ma
hal veya imtkân görülemeyen zimmetlerin terkini 
maliye müşavere encümeninin mütaleası aldn-
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dMktan sonra Büyük Millet'Meclisine arzoltınur.) I 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Madde ha
tırımda yanlış kalmış. Meclise arzolunurdan 
maksat, bizim/ tarafımızdan terkini kabul olu-
rfur manasına olduğuna göre, mtesele yoktur. 
Affinizi rica ederim. 

MEMET B. (Kütahya) — Arkadaşlar, bu 
zimmetler arasında bir çok avans paralar da 
vardır. Tetkik ettim. Külliyetli yekûnlar var. 
Bunların üzerinde uzun zamanlar geçmiş, ma
halli tahsili kalamamiış, nihayet tahsiline imkân 
olmladığı ifade ediliyor. Falkat bir takımları da 
vardır ki; meselâ tekaüttür. Veremeyecek hal
dedir. Fakat mütemadiyen takip edilmektedir. 
Küçük bir pattadır. 

Onun için, Meclis namına murakabe
ye menuur olan Divanı muhasebatın veya Divanı 
muhasebat encümeninin bu muameleyi tetkik 
etmesini rica ediyorum. Eğer onun vereceği 
karar meselesinin muhik olduğu yolunda ise biz 
de kabul ederiz. Yalnız şu şartla ki, burnun 
içinde 15 - 20 - 25 senelik olanlar vardır ki, an
cak bunlarm şu seneden evvel olanları affedilir 
derimıelidir. Yoksa bir kısmmı affediyoruz, bir 
kısmını affetmiyoruz gibi bir düşünceye sebe
biyet verebiliriz. 

REÎS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH

Mİ B. (Gümüşane) — Efendim, bu muamele 
yalnız muhasebei umumiye kanununun, beş se
ne zarfmdta mücbir ve zarurî sebepler dolayısile 
veya mahalli istifası olmadığından B. M. Mec
lisinin müsaadesile terkini kaydi icap eden Ha
zine alacaklarına ait olan bir muameledir. Bu 
nun Divanı muhasebatla ve Divanı muhasebat 
encümenile hiç bir münasebet ve alâkası yoktur. 

Bakaya vergiler üzerinde umumî tasfiye ya
pılması hakkında Hükümetin bir teklifi kanuni
si vardır. Encümenlerde tetkik edilmektedir. 
Maliye encümeninden çıktığına göre zannediyo
rum, Bütçe encümenindedir. Hacı Memet Bey 
arkadaşımızın arzu ettikleri umumî tasfiye, o 
kanunla huzuru âlinize arzedilecektir. 

MEMET B. (Kütahya) — Ne vakit gelecek
tir? 

HASAN FEHMİ B. — Her halde bütçe en-
cümenindedir. Ne vakit geleceğini bilmiyorum. 
Müruru zaman hadlerinin tayinini, mülga ver
giler bekayasmı, aşar bekayalarmın faizlerini, 
doğrudan doğruya zimmetlerin ne suretle mu
ameleye tâbi tutulacağını ihtiva eden, gayet ge
niş bir kanundur. Umumî tasfiyeyi o kanun te
min edecektir. 

DAMAR B. (Adana) — Biran evvel gelme
sini temenni ederiz. 

HASAN FEHMİ B .(Devamla) — Hakikaten, 
Bütçe encümeni bütçeyi verdikten sonra, rica 
ederiz, bu kanunu Meclisi Âliye sevketsinler. 

Bu mazbatada avans diye kaydedilen şeyler 
- bendeniz cetveli tetkik etmedim, usulen Bütçe I 

encümenine gelir - anlıyorum ki dairelerin mu
temetlerine verilen avanslardır. Daireler müte
ferrik hizmetler için mutemetlerine bir miktar 
para verirler. Mutemet bununla müteferrik iş
ler görür. Muayyen zaman zarfında bunların 
evrakı sarfiyesini, evrakı müsbitesini ibraz ede
rek kendilerini ibra ettirirler. Görülen avans
lar bunlardır. 

MEMET B. (Gütahya) — Memur avansları 
da var, harcırahlar da var. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Memurla
ra ait olanlar da harcırahlardır. Bunlar da ayni 
mahiyettedir. Muayyen bir hizmet için buradan 
Vana gönderilen bir memura, harcırahının ne 
kadar tutacağı bilinmediğinden kendisine bir 
miktar avans verilir. Bunun bilâhare muayyen 
zaman zarfında mahsubuna imkân bulunmaz. 
Zaman geçince ya mutemedin, ya muhasibin ve
ya memurun üzerinde zimmet olarakkalır. 

Muhasebei umumiye kanununun bu maddesi, 
üzerinden 5 sene geçtiği halde mücbir sebepler 
veya mahalli istifası olmayan zaruretler dolayı
sile, diye kayitlerin terkinine müsaade ettiği 
halde, bu cetvelde okunan tarihler, umumî mü
ruru zaman haddi olan 10 seneyi geçen tarihler
dir. O cepheden dahi bunlar üzerinde takip yap
manın maddî ve hukukî imkânı yoktur. Vakıa 
vergi bakayasının ve bu kabîl Hazine matlupla
rının umumî müruru zaman haddine tâbi olup 
olmaması hususunda bu gün için sarih bir kayit 
yoktur. Fakat akitten mütevellit işler için sa
rih hüküm vardır. Ahkâmı umumiyedir. Fakat 
vergi bakayaları için umumî bir müruru zaman 
müddeti vardır ki o da kanunu medeninin ve 
diğer ahkâmı kanuniyenin tayin ettiği 10 sene
dir. Hususî kanunlarında ayrıca hususî müruru 
zaman müddetleri mukayyet değilse. Bu cetvel
de müruru zaman noktai nazarından, muhasebei 
umumiye kanununun maddei mahsusasma bina
en Tükûmet, bu vergiyi istifa edecek yer bula
madım, memurlarım artık bununla meşgul ol
masın, müsaade ederseniz kanununa tevfikan 
kayitlerini kapatayım diyor. Yakında gelecek 
kanunu umumî; arkadaşların gösterdikleri bü
tün ihtiyaçlara cevap verecektir. Onun gelmesile 
bu mesele halledilmiş olur. Şimdilik muhasebei 
umumiye kanununun ahkâmmı yerine getirmek 
için, bu cetveldeki kayitleri terkin etmek lâzım-
gelir. 

RElS — Efendim, izahaat meseleyi tenvir et
miştir. Mazbatayı reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — Tahlisiye umum müdürlüğü 193 i senesi 
bütçesi hakkında 1/877 numaralı kanun lâı/ilıası 
ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-

[1] 152 numaralı matbua zaptın sonundadrr. 
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teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî senesi 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 
1934 malî senesi masarifi için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 309 852 lira tahsisat 
verilmişti. 

A-CETVELİ 

F. Lira 
1 Memurlar maaşı 13 584 
BEİS — Fasıl hakkında söz isteyen var mı? 
SIRRI B. (Kocaeli) — ücretli memurlar ara

sında her mevki için bir tabip istihdam edildiği
ni görüyoruz. Bu tabiplere 60 şar lira ücret ve
riliyor ve deniliyor ki; bu vazife ledelhace diğer 
bir tabibe ilâveten verilebilir. O mevkide bir ta
bip istihdamına lüzum görüldüğü takdirde, o ta
bibin orada daimî surette oturmasını icap etti
recek surette, ona tam tahsisat verilmesi daha 
iyi bir tedbir olur. Çünkü bu bütçede görüyoruz 
ki kendi hikmeti teşekkülüne muhalif olarak 
bazı müessesata, hayırlı müesseselerdir diyerek 
ve kendisinin de insanî hizmete hadim olduğunu 
bjLr vesile addederek, onlara kendi hasılatından 
pek çok para vermektedir. 10 bin lira, 10 bin li
ra, 5 bin lira bin lira, iki bin lira diye bir çok 
paralar zikredliyor. Bunlara itiraz etmiyorum, 

benim kanaatime göre, bu muavenet faslının 
bu bütçeden çıkarılması elzem ise de bunu tek
lif etsem bile kabul edilmeyeceğini muhakkak 
biliyorum (Gülüşmeler). Ancak mademki böyle 
hayır müesseselerine kendi aslî vazifesi haricin
de olarak, muavenet etmek lüzumunu duyacak 
derecede kamil bir merhamet gösteriliyor, o hal
de evvelemirde kendi parasile kendisine teret
tüp eden vazifeyi tamamile ifafya çalışması ik
tiza eder. Kendisine terettüp eden vazife de bu
rada tabip bulundurmaktır. Tabip bulundur
muyor, noksan para veriyor ve diyor ki, bu para 
ile burada müstakillen bir hekim bulundurmağa 
imkân görmüyorum. Fakat bu az parayı diğer 
yakm bir tabibe vererek, onu itma ederim. Le
delhace onu da burada çalıştırırım diyor. Ma
demki bütçesinden bu kadar paralan hayırlı 
maksatlar için ayırmak imkânını buluyor. Bu 
parayı biraz daha arttırarak asıl kendi aslî va
zifesini ifaya çalışan memurlara versin ve bu 
yerlerde de müstakil tabipler bulundursun. Zira 
bence bu vaziyet zahirî halde gayrimantıkî gö
rülmektedir. Onun için evvelemirde encümenin 
bu hususta nazarı dikkatini celbetmekle iktifa 
ederek bir teklifte bulunmayacağım. 

BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Efendim, bu idarenin teşkilâtı çok 

dağınıktır. Bazı noktalar şehir, kasaba haricin
de, bazı noktalar da sahillerde gayrimeskûn 
mıntakalardır. Fakat teşkilâtı mevcut olan her 
yerde tıbbî vezaif mühmel değildir. Teşkilâtı 
resmiyesi olamayan yerlerde, müstakil doktorlar 
bulundurarak ayda 70, 80, 90 lira gibi bir ücret 
verilmektedir. Bu yerler arzettiğim gibi gayri
meskûn olan ve teşkilâtı resmiyesi olmayan yer
lerdir. Maddede 40 - 50 lira ücretli gösterilen 
yerler teşkilâtı resmiyesi mevcut olan şehir, ka
saba merkezleridir. Devlet teşkilâtı muntazam 
olan yerlerdeki belediye veyahut Hükümet dok
torlarına, Tahlisiye idaresi ayrıca ücret vererek 
tıbbî vazifelerini gördürmektedir. Böyle vazifei 
munzamına olarak mevcut Hükümet teşkilâtına, 
bu vazifeyi gördürmeğe mukabil bu kayit kon
muştur, mesele arzettiğim şekildedir. Yoksa tıb
bî vazife ihmal edilmiş değildir. 

REİS — Başka söz isteyen yok. Faslı reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

A - CETVELİ 
F. Lira 
2 Ücretler 158 996 

REİS — Kabul edilmiştir. 
3 Mefruşat, tenvir ve teshin masrafı 5 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
4 Harcırah ' 4 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
5 Bedeli icar 3 300 

REİS — Kabul edilmiştir. 
6 Mütekait, dul ve yetim maaş ve tah

sisatı fevkalâdeleri 11 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 1 176 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Muayyenat ve melbusat 18 729 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 İkramiye ve naktî mükâfat 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Sigorta 7 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

11 Levazım ' 8 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

12 Muhtelif masraflar 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

13 Fennî vasıtalar ve tatbikatı mas
rafları ve levazımı 27 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 

14 Tamirat masrafı 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

15 Reddiyat 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

16 Mahkeme masrafı ve avukat ücreti 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
17 Beynelmilel cankurtaran bürosuna 

iştirak hissesi 100 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

18 Geçen sene borçlan 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

19 Eski seneler borçlan 100 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

20 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

21 Ecnebi memleketler harcırahı 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

22 Yardımlar 18 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

23 1715 numaralı kanunun 8 inci mad
desi mucibince Cumhuriyet mer
kez bankasına verilecek itfa kar
şılığı 3 067 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1934 malî 

senesi masarifine karşılık olan varidat bağlı 
(B) işaretli cetvelde yazıldığı üzere 396 000 li
ra tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
F. Lira 
1 1955 numaralı kanun mucibince alı

nacak resim 370 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

2 Muhtelif varidat 26 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(îkinci madde tekrar okundu) 
REÎS — îkinci maddeyi reye arzediyorum. 

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

MADDE 3 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 
ücretli memur ve müstahdemleri ile nakil vası-
taları kadrosu bağlı (C) cetvelinde gösterilmiş
tir. 

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

MADDE 4 — idarenin 1934 malî senesine 
devredilecek mevcudu varidat bütçesinde bu 
nam ile açılacak bir fasla konulur. Bu mevcut ile 
mezkûr malî sene zarfmda tahakkuk edecek va
ridat fazlası masraf bütçesinde açılacak bir fasla 
tahsisat kaydolunarak Karadeniz, Akdeniz, 
Marmarada sis düdükleri, radyofar ve fener in
şası ile sair tahlisiye vesaitinin mubayaasına ve 
yeniden vücude getirilecek asrî tahlisiye tesisa
tına ve tahlisiye hidemat ve vezaifi için lüzum 
görülecek mebani ve vesait ve arazinin inşa ve 
mubayaasına sarfolunabilir. 

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

MADDE 5 — Mütareke esnasında maaş ve 
masarife mahsuben mülga Maliye nezareti tara
fından Tahlisiye idaresine tavizen verilmiş olan 
mebaliğ ile mütareke devirlerine ait mütekait, 
eytam ve eramilin müterakim istihkaklan mas
raf bütçesinde açılacak bir fasla tahsisat vaz ve 
idarenin ihtiyat akçesinden tesviye olunur. Ma
liyeye ait paralann yirmi senelik faizi ile resül-
malin baliği olmak üzere 360 000 lira idarede 
mevcut Ergani bakır madeni tahvilleri başabaş 
ve üst tarafı kifayet etmediği takdirde nakteıi 
tesviye olunur. 

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

MADDE 6 — Tahlisiye müstahdemini meya-
nmdaki sanatkarlardan tahlisiye mebani ve ve
saitinin tamir ve inşasında ve icabmda yaptın-
lacak sair işlerde çalıştırılacak olanlara ücretle
rine zamimeten on üçüncü faslm birinci madde
sine mevzu tahsisattan azamî bir lira yevmiye 
verilebilir. 

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

MADDE 7 — Mütekaidin, eytam ve erami
lin şimdiye kadar muhassas olan ve badema da 
tahsis edilecek olan aylıklarından bir nüfusa 
isabet edecek miktarı (300) kuruş veya daha 
dun ise on seneliği tahsisatı fevkalâdesile bir
likte defaten verilerek alâkalan kesilir. Bu mik
tar yetimler meyanmda bulunan kız çocuklarm 
25, erkek çocuklarm 19 yaşmı ikmaline kadar 
tahakkuk edecek müddete ait verilecek miktan 
geçemez. Ancak yaşlan yirmi beşi mütecaviz 
bulunan kız çocuklara muhassas aylık ve tahsi
satı fevkaladeleri mecmuunun iki seneliği defa
ten verilerek alâkalan kesilir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Yeni teka
üt maaşlarında tahsisatı fevkalâde var mı? 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu 
tahlisiye memurlarma da teşmil edilmiştir. Fa
kat bu kanunun bu dairede müstahdem olan bü
tün memurlara şamil değildir. Yalnız, adetleri 
pek hatmmda değil, 10 - 12 tanedir. Bunlar o 
kanu nmucibince tekaüt edilirler. Onun hari
cinde kalanlar ecirdir. Bunlar da eski kanunla 
tekaüt edilmektedir. 1683 numaralı kanunun 
neşrinden evvel dahi bu ecir memurlara tekaüt 
hakkı bahşedilmiştir. Bu maddede mezkûr olan 
tahsisatı fevkalâde, eski kanuna tevfikan teka
üt edilmiş olan ecirlere mahsustur. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Bu ecirlere 
para verilecek diyorlar. Halbu ki A cetvelinin 
22 nci faslmda bunlara Hükümetçe beş bin lira
lık tahsisat teklif edildiği halde encümen bunu 
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kaldırmış, ecirlere yardım nereden yapılacak? 
Faslın bu maddesinde bir sey yok. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Hangi fasıl efendim? 

REÎS — 22 inci fasıl. 
AHMET İHSAN B. (Ordu) — 22 nci faslın 

tasarruf ve muavenet maddesi, Hükümetten ge
len teklifte 5 000 lira vardır. Encümen bunu 
kaldırmış, srfır koymuştur. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— O ayrı bir tertiptir. 

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

MADDE 8 — Karadeniz boğazı tahlisiye 
idaresinin 1928 senesi bütçe kanununa müzeyyel 
1381 numaralı kanunla aylıkları ücrete tahvil 
edilmiş olan tahlisiye müstahdemlerinden hiz
met müddetleri 31 kânunuevvel 1928 tarihine ka
dar yirmi beş seneye varmamış olanların idare
ce icabmda cezaen olmamak şartile hizmetlerine 
nihayet verildiği takdirde haklarında 1683 nu
maralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun mu
vakkat üçüncü maddesinin B, C, ve D fıkraları 
hükümlerine göre muamele yapılır. 

Ancak (D) fıkrası mucibince verilecek ikra
miyeye esas olacak aylık 31 kânunuevvel 1928 
tarihindeki aylıktır. 

Bu madde hükmüne göre verilecek tekaüt ay-
lıklarile ikramiyeler masraf bütçesinin 6 rncı 
faslma mevzu tahsisattan tesviye olunur. 

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

MADDE 9 — Mütekaitlerle bunların yetimle
rinin tahsisatı fevkalâdelerile beraber üç aylık 
maaşlarmm defaten peşin olarak itasına İktisat 
vekili mezundur. Bunlardan ölen ve hakkını is-
kat edenlerin fazla aldıkları istirdat edilmez. 

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

MADDE 10 — Karadenize çıkan vapurlar
dan' defaten altı seferlik tahlisiye resmini te
diye edip abone olasılar tediye tarihinden iti
baren 1934 malî senesi zarfmda Karadenize kaç 
defa çıkarsa çrksrn başka tahftsiye resmi alın
maz. İşbu abone gemi namma verilir ve bun
dan ancak niaımına aibone yapılan gemi istifade 
edîp ayni kumpanya veya şahsın diğer bir ge
misi istifade edfemiez. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey; 
bu maddeyi koymağa neden lüzum görmüşler? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS VEKİLİ MÜ
KERREM B. (İsparta) — Bunu her sene büt
çe kanununa koyuyoruz. Vakıa ahkâmı daime-
dtendir. Bunun, bütçe kanunundan ayrı bir 
kanunla teklif edilmesini Hükümetten rica ettik. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hükümetin 
teklifindte böyle bir şey yoktur. 

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

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İktisat vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi yazılı reye artee-
dilmiştir. 

•/ — Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi büt
çesinde 525 Hırdık münakale yapılması hakkında 
1/971 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encüme
ni mazbatası [1] 

REİS — Kanunun heyeti umlumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi bütçe
sinin fasılları arasında münakalte yapılmasına 

dair kanun 
MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebi 1933 

malî senesi bütçesinin 2 nci faslın 6 nci labora
tuarlar (İşletme, bakım, muharrik ve mütehar
rik edievatm taımir ve tahrir masarifi) madde
sinden 552 lira bittenzü 8 inci geçen sene duyu
nu faslına naklen ilâve edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

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

Bu kanun da yazılı reye arzedilecektir. 

5 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1931 senesi bütçesi hakkında 1/878 nu
maralı kanım lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası [2] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı efendim? Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

[1] 154 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] 153 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 

1934 malî senesi bütçe kanunu 
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umu

mî müdürlüğü 1934 malî senesi masarifi için 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 555 677 lira tahsisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 
F. 
1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

P. 
17 

Lira 
3 469 980 Memurlar maaşı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 16 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 78 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 9 390 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müstahdemleri ücreti 183 490 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merke zmefruşat ve demirbaşı 3 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 4 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 22 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat levazımı 80 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müteferrikası 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 146 250 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 59 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mukannen masraflar 111 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta masrafları 368 000 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 

Lira 
Telgraf ve telefon masrafları 342 000 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim; 
telefon tesisatı memleketin her tarafında teves
sü ediyor. îki sene evvel Posta ve telgraf mü
dürü umumisi, îzmir ve havalisine telefon tesi
satı yapıyoruz demişti. Ne zaman muhabereye 
başlanacaktır? 

REÎS — İzmir telefon muhaberatının ne za
man başlayacağını soruyorlar. 

NAFIA VEKÎLÎ ALÎ B. (Afyon) — Efen
dim; yakında hazırlığı ikmal edilerek başlana
caktır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Başlanmış

tı. Hatta biz bu sene muhaberenin başlayacağı
nı ümit ediyorduk. 

NAFIA VEKÎLÎ ALÎ B. (Afyon) — Direkle-
ri tedarik ediyoruz. 

REÎS — Başka söz isteyen yoktur. 17 inci 
fasıl kabul edilmiştir. 

F. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Lira 
Telsiz masrafları 70 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Pul tabiyesi 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Cevaplı telgrafnamelerin makbuz
larına yapıştırılan ve battala ka
lan pul bedeli 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafları 38 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki kongre ve 
tetkiklere gönderilecek memurlar 
harcırahı 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat ve tamirat 33 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Telgraf fabrikası masrafı 39 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf mektebi 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 7 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2009 numaralı kanun mucibince is
tihdam olunan Estern memurları 
ücreti 8 060 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütekait, dul ve yetim maaşları ve 
tahsisatları 57 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen sene düyunu 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
EsM seneler düyunu 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1932 malî senesi nihayetine kadar 
paket ziyaı tazminatından müte
vellit karşılıksız borçlar 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2009 numaralı kanauna merbut mu
kavele mucibinceEstern kumpanya
sına verilecek 1933, 1934 taksitle
ri karşılığı 80 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1933 senesinde tekaütlükleri yapıl
mış olaan memurlara verilecek te
kaüt ikramiyeleri karşılığı 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi idarelerinin 1924 senesinden 
1933 senesi nihayetine kadar olan 
alacakları karşılığı 214 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
35 1715 numaralı kanunun 8 inci mad

desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 55 006 
REİS — Kabul edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
Hükümet, tekaüt edilmiş olan memurlara tekaüt 
ikramiyesi olarak 2112 lira istemiş ;encümen 
bunu kalldirmış. Binaenaleyh encümen, istih
kakı olan memurlara ikramiye vermeyi iltizam 
etmemiş mi? 

REİS — Sıfır tahsisat hakkında soruyorlar, 
bu hususta bu seme, Hükümetin teklifi yoktur, 
görülen rakam, geçen senenindir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde 934 
senesinde, tekaüt olacak ımemtur bulunmayacak 
mıdır? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS VEKİLİ MÜ-
KERREM B. (İsparta) — Bu tertip 933 senesi 
bütçesinde idi. 934 te tekaütlüğünü isteyenle
re, yukarda, faslı amhsusunda tahsisat konmuş
tur. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Birinci maddeyi reye arzediyorum. 

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

^ MADDE 2 — Posta, .telgraf ve telefon umu
mî müdürlüğü 1934 malî senesi masarifine kar
şılık olan varidat merbut (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 5 555 677 lira tahmin edil
miştir. 

B - CETVELİ 
F. Lira 
1 Posta, telgraf ve telefon ha

sılatı 4 991 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 İcar hasılatı 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Satılacak eşya ve emval bedeli 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Şirketlerden teftiş mukabili alınan 10 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Faiz 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Ceza kesimi 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 Müteferrik hasılat 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Mukavelenameleri mucibince şir
ketlerden almacak Hükümet his
sesi 127 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 Mülga vergiler 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Geçen senelerden 1934 senesine 
devrolunacak meballğ 365 375 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
REÎS — (B) cetveli mucibince varidatı tayin 

eden bu maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Posta, telgraf ve telefon umu
mî müdürlüğü 1934 malî senesi ücretli memur 
ve müstahdemlerile nakil vasıtaları kadroları 
merbut (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Masraf bütçesinin 25 inci faslının birinci ve 
ikinci maddelerile 27 inci faslından idaresi za
rurî görülen hizmetler için kullanılacak ücretli 
veya yevmiyeli müstahdemler kadroları Nafıa 
vekilinin tasvibile tatbik olunur. 

REİS — 3 üncü maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4 — Hastalıklarına mebni kısa müd
detle vazifelerine devam edemeyen telgraf muha
bere ve telefon mükâleme memurlarının yerle
rinde veya muhabere ve mükâlematm kesreti ha
linde nöbetleri haricinde istihdam edilen muha
bere ve mükâleme memurlarına idare encüme
nince tensip edilecek miktarda muvakkat müs
tahdemler tertibinden yevmiye verilir. 

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

MADDE 5 — 1150 numaralı kanunla devamı 
meriyeti kabul olunan posta, telgraf ve telefon 
idaresi memurlarına mahsus memurin nizamna
mesine göre yeniden alınacak memurlar 788 nu
maralı memurin kanununun 7 nci maddesi hük
müne tevfikan bir namzetlik devresi geçirecek
lerdir. 

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

MADDE 6 — 2208 numaralı kanuna merbut 
(1) numaralı cetvelde yazılı memuriyetlerden iş
bu kanuna merbut (Ç) işaretli cetvelde derece, 
adet ve maaşları gösterilen memuriyetler 1934 
malî senesi zarfmda mevkuf tutulmuştur. 

Bu memuriyetlerden gayri idare kadrosunda 
kalan memuriyetlerin heyeti umumiyesi idare
nin 1934 senesi için filî kadrosunu teşkil eder. 

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

MADDE 7 — Posta, telgraf ve telefon ida
resi teşkilâtı hakkındaki 2208 numaralı kanunun 
11 inci maddesine merbut 1 numaralı cetvelde 
(Teftiş heyeti reisi ve umumî müdür muavini) 
unvanı (Teftiş heyeti reisi) suretinde tadil edil
miştir. 

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

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 
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REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 9 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini yazılı reye ar-

zediyorum. 
6 — îstanbulda ve vilâyetlerde belediye dai-

. releri namına istimlâk olunacak muhallerin is
timlâk sureti hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair 1/430 numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye, Maliye, Bütçe ve Adli
ye encümenleri mazbataları 

REİS — Müzakeresine devam ©diyoruz. 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SALÂHATTtN B. (Kocaeli) — Efendim, 
birinci maddenin mlüzalkeresi tehir edilmiş ve 
Adliye encümenine verilmişti. Encümen madde
yi takdim1 ediyor. 

REİS — Birinci maddeyi Adliye encümeni
ne vermiştiniz. Encümeni, kabul buyurduğunuz 
esas dairesinde birinci maddeyi tadil etmiş, gön
dermiştir. Müsaade buyurursanız okuyalım: 

MADDE 1 — 1580 sayılı belediye kanunun
da yazdı, beldenin ve belde sakinlerinin ma
hallî mahiyette müşterek ve medenî, sıhhî ve 
bedîî ihtiyaçlarmın tanzim ve tesviyesi ve teh
likeden korunması için tesisat yapmak maksa-
dile binalı ve binasız gayrimenkulleri istim
lake belediyeler salahiyetlidir. 

Kanunu medeninin kaynaklar hakkındaki 
hükümlerine riayet edilmek şartile, belde dışın
dan getirilecek sularmı kaynağı ve kaynaktan 
beldeye kadar geçeceği yerleri dahi lüzum gö
rürse belediye istimlak edebilir. 

Kanunu medeninin 668, 669 uncu maddeleri 
hükmü mahfuzdur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Adliye en
cümeninde müzakere edildiğine göre bundan 
bendenizin haberim yok. Müsaade buyurursanız 
tab ve ve tevzi edilsin, okuyalım. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTtN B. (Ko
caeli) — Bulunmamış veya haberleri olmaya
bilir. Arzu ederlerse izahat vereyim, tzahatim 
kendilerini tatmin etmezse söz alsınlar. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — İtirazımı 
arzedeyim. Ondan sonra icap ederse yine söz 
alınm. 

Efendim, kanunu medeninin buna ait madde
sini şimdi okuyamadım. Fakat hatırımda kaldı
ğına göre, su kaynakları kimin arazisinden çı
karsa onundur. Her hangi bir şehir, kasaba veya 
köye getirilmek istenilen bir suyu, kaynağı be
lediyenin istimlâk etmek salâhiyeti mavcuttur. 
AleHtlak kaynaklar, mahiyetleri itibarile, yalnız 
kendisinin çıktığı yer sahibine ait olmaktan çı

karak, umumî menafii temin eden bir nimeti 
ilâhiye olduğuna göre, doğrudan doğruya, bele
diyenin istimlâki ile mülkiyeti dahiline girince, 
o kaynaklardan yerinde istifade eden halkm isti
fadesi karşısında, belediyenin bunu mülk olarak 
kullandığından dolayı, bir takım yeni yeni va
ziyetler ihdas etmek, su parası istemek ihtimali 
vardır. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — İstemesi de doğrudur. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bendeniz 
bunun kanuna girmesinin tamamen aleyhinde-
yün. En yakm misal olarak şunu arzedeceğim: 

Bizim ödemişte belediye ehemmiyetli para 
sarfederek şehre 14 kilometre mesafede olan bir 
membadan su getirdi. 14 kilometrelik saha dahi
linde tahmin ediyorum ki 8-10 köy mevcuttur 
ve bunların heyeti mecmuası bu sudan istifade 
etmekte idi. Belediye membaa koymuş olduğu 
boruları korken köylülerden, ahaliye su vermek 
ve ahalinin hakkını muhafaza etmek kaydile 
müsaade almıştır. Şimdi kaidei umumiye olarak, 
eğer bu membaı Ödemiş belediyesinin istimlâk 
etmek salâhiyetini kabul edersek, suyun sıhhî 
gelmesi noktasından ve tedabiri sıhhiye ve fen
niye tatbik etmek noktasından akla gelecek şey 
bu olabilir, fakat bu sudan eskiden mevcut ve 
başka suretlerle vaki istifade haklarım selbe 
imkân yoktur. Nerede kaldı ki su, ya bir şahsın 
mülkü içerisinde, yahut, eski tabirle, arazii emi-
riye içerisinde, hali arazidedir. Bir şahsm mülkü 
olduğuna göre, istimlâk bedeli verilecektir. Ha
li arazi ise, onun vaziyeti hukukryesi ne olacak
tır? Sonra bu suyun istimlâki belediyeye bir 
mülkiyet temin ettiğine göre, mülkiyet hakkım 
kullanmak noktasından belediye ile diğerlerinin 
arasındaki vaziyet ne olacaktır? 

Müsaadenizle bunlar, üzerinde işlenmesi lâ
zım noktalardır. Arkadaşlarımdan rica ederim. 
Bunu kanunu medeninin bir kaç maddesile hal-
letmektense, memleketin muhtelif vaziyetlerine, 
bahsusu bazan uzak, bazan yakm yerlerden su
yun gelmesine göre, tetkikat yaparak, mücerret 
bir belediye veya istimlâk hakkını haiz bir köye 
dair, şu veya bu ihtilâtatı tevlit edecek istimlâk
lere gitmekten kurtarmış olalım. 

REFİK B. (Konya) — Tehir talebi doğru
dur, aceleye lüzum yok. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTtN B. (Ko
caeli) — Refik Şevket Bey arkadaşımızın bunu 
müzakere ederken encümende hazır bulunmama
sı keyfiyeti, bu maddenin müzakere edilmediği 
neticesini vermez zannederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Tabiî. 
SALÂHATTtN B. ( Devamla ) — Zannede

rim bu kanun geçen defa müzakere edilirken, 
birinci madde okunduğu zaman, bendeniz en
cümen namına, belediye hududu haricinde bir 
kaynak bulunup ta beldelere su getirildiği za-
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man bunlar hakkında bazı ahkâm konulması lü
zumunu, bazı arkadaşların ikazı ile hissettik 
ve birinci maddenin, bu hususa dair hüküm ko
nulmak üzere encümene istiyoruz diye Riyaset 
makamından bu talepte bulunmuştum. Bu mad
deyi encümende tesbit ettikten sonra tekrar 
getiriyoruz. Asıl istihdaf edilen maksat, beledi
yelerin yapacağı istimlâklerden bahis bulunan 
bir kanun lâyihasında, belediye hududu haricin
de olan kaynaklardan su getirilirken gerek kay
nağın ve gerek suyun geçeceği yolların istim
lâkine de salâhiyet vermekten başka bir şey de
ğildir. Bu salâhiyeti verirken, kendilerinin bu
yurdukları gibi, ahkâmı umumiyemize halel 
verilmemesini de, çok büyük kıskançlıkla ka
nunda tesbit ettik. Bahis buyurdukları kaynak
lara ait ahkâm, kanunu medeninin 678 - 685 inci 
maddelerindedir. Bunlara kamilen riayet edile
ceğini, ilâve ettiğimiz fıkranın başına koyuyo
ruz ki «Kanunu medeninin kaynaklar hakkın
daki hükümlerine riayet edilmek şartile . . . » 

Bunlara riayet edilecek olduktan sonra niye 
yazılsın, denebilirse de demin arzettiğim gi
bi, belediyelerin salâhiyeti, belde hududu da
hiline münhasırdır. Onun haricinde yapılan şey, 
belde için gelecek su meselesinde, kendilerinin 
salâhiyetini tevsi etmekten ileri geliyor. Bi
naenaleyh bu maddede kaynaklardan bahis olan 
kanunu medeninin hükümleri gayet sarihtir. 
684 üncü maddesinde diyor ki, (Kendisine hiç 
bir faydası olmayan yahut kıymetlerile gayri-
mütenasip bir faydası olan kaynak ve çeşme 
yahut ırmak sahibi, ammenin menfaati için 
diğer kaynak ve çeşmelere su tedariki ve su
ya müteallik sair teşebbüsler için tam bir taz
minat mukabilinde kendi kaynak ve çeşmesi
ni veya ırmağını terke mecburdur. Bu tazminat, 
suyun bir kısmının mutasarrıfına terkedilmesin-
den ibaret olabilir). 

Sonra kezalik 685 inci maddede; (Ammenin 
menfaati için bir kaynağın havalisinde bulu
nan arazinin, kaynağı telvisten meni zımnın
da, lüzumu derecede istimlâki talep olunabilir) 
gibi yalnız kaynak değil kaynağın telvis edil
memesi için havalisindeki yerlerin bile istimlâ
kine cevaz veriliyor. Sonra kaynağın gerek 
hususî ve gerek umumî menfaatleri hakkında
ki maddeler yerindedir. Dediler ki; iki mad
de yazmakla mesele halledilmemiştir. O, yaz
mış olduğumuz 668 ve 669 uncu maddeler, hu
susî mecralar hakkındadır. Çünkü kanunu me
deni hususî mecralarla elektrik, telgraf direk
leri geçirmek için eşhasın arazisinden geçmesi
ne bile cevaz vermekte ve irtifak hakkı olmak 
üzere bazı hukuk ta kabul etmektedir. Bazı 
yer için sahibi tazminat dahi isteyebilir. îşte 
bu vaziyetlere göre kanunu medeninin umumî 
menfaat noktasından eşhas mallarında tasar
ruf salâhiyetini bahşeden hükümleri belediyeler 
nazarı dikkate alto ve bazı yerde tazminat ver-
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mek gibi ahvalde de müsadif olursa, orada is
timlâk salâhiyetini istimal eder. Binaenaleyh 
umumî hükümlerde aceleye gelmiş bir değişik
lik yoktur. MadJdeîiin kabulünü rica edleriz. 

REFtK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bu mesele çok ehemmiyetli bir prensip meselesi 
ihdas etmektedir. Bir defa belediye kanunu ile 
beldeyi tarif etmişizdir. Belde; muayyen hu
dut ile, muayyen kamun ile tayin edilmiş olan 
hukuk ve vezaifi haiz bir şahsiyeti maneviyedir. 
Belediye namına vuku bulacak istimlâkât, an
cak belediye hududu dahilindeki menafii umu-
miyeye, yani o halkm umumî menfaatine ait
tir. Binaenaleyh bu kanunla biz belediyeyi kendi 
dairei hududu haricinde dahi ve mebdeinin nere
si, münıtehasrmn neresi olacağı belli olmayan 
hudutlar haricine çıkarmak vaziyetine sokuyo
ruz. Bu noktai nazardan bu prensibi hallet
mek ve bir beldenin hususî ve umumî menfaa-
til'e belediye haricindeki müesseseleri istimlâk 
suretile şamil bir menfaati umumiyeyi yek
diğerine karıştırmamak lâzımgelir. Nitekim ma
lûmu âliniz iki türlü istimlâk kanunu vardır. 
Birisi menafii umumiyeye hadim, diğeri beledi
ye hukukuna taalruk eden istimlâk kanunudur. 
Belediye hududlu haricine çıktığı gün, tatbik edil
mesi lâzımgelen kanun, menafii uınumfiyeye ha
dim olan kanundur. Bendeniz doğrusu Sallâhattin 
Bey arkadaşımızın verdiği izahatla dahi bu me
selenin halledildiğine kani değilim. Üzerinde 
biraz daha tetkikaıt yapılması lâzımdır. Beledi
yenin hukuk ve vezaifi ile ammenin hukuk ve 
vezaifi arasında ihtilâtat yapılmamak için, bu 
ihtiîâtatın önüne geçmek için bunun biraz da
ha tetkikine ihtiyaç vardır. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Efendim, belediye hizmetlerinin başında, 
halkın su ihtiyacını temin etmek vazifesi ge
lir. Eğer Refik Şevket Beyefendinin nazari
yelerine tâbi olarak belediye istimlâki haklan 
yalnız şehir hududu dahiline hasretmiş olsak 
tasavvur buyurun, Ankara şehrinin etrafı bir 
sur ile muhattır. Amma şehir hududu haricin
de Değirmenci Ali Aağanm günde yarım kile 
buğdayını üğüten bir su vardır. Buradak' 
akan suya, belediye hududum harici diye ba
kacak mı? Hiç öyle şey olur mu? Belediye 
kendine ait vazifeleri ifa için her şeyi istimlâk 
edebilir. Meydan, sokak ve saire gibi. Ekse
ri kaynaklar şehir haricinde bulunur. Mena
fii umumiyeye değil, fakat menafii beldeye ar* 
olan istimlâk yapılır. Su getirmek ve saire gibi 

Menafii umumiyeye taallûk eden istimlâ 
kât ancak kanal açmak, arazi sulamak git 
umumun menfaatine taallûk eden işlere hasre
dilmiştir. Kanunu medeni, Refik Şevket Be 
yefendiden daha ileri giderek, belediyenin bü 
tün ihtiyacını temin etmiştir. Hatta bazan be 
dava istimlâkât bile yapılabilir. Meselâ; bi: 

I adam arazisinden geçen sudan istifade etm' 
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yorsa, veyahut ettiği istifade diğerlerinin ede
ceği istifadeler yanında lâşey hükmünde ise, 
bu su kendisinden tazminat mukabilinde alınır, 
bazan da tazminat kendisine bir miktar su 
vermekle dahi yapılabilir. Bu, şu demektir ki, 
akar suyun dörtte üçü alınır, biri kendisine 
bırakılır. Adliye encümeni, çok yerinde olarak, 
bu kanunda kanunu medeninin hukukunu mu
hafaza etmiştir. Kanunu medeni de şahısların 
hukukunu muhafaza etmiştir. Binaenaleyh or
tada mesele yoktur. Belediyenin hududu hari
cinde bulunan Elmadağmdaki su, oradaki bir 
kaç köylüye ait olan sulardır. Bu sular şehir 
haricindedir, alamayacağız diye bir hüküm 
koymak imkânı var mı? 

Giredecek, onu tazmin edecek. Ancak ora
nın su ihtiyacını da temin etmek şartile. Za
ten kanunu medeni de, bunu temin etmektedir. 
Refik Şevket Beyefendiden rica ederim, bil
hassa encümende konuşulmadı, tetkiki yapıl
mamıştır diye bir endişe ile maddenin müzake
resini geri bırakmasınlar. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Encümen 
arkadaşlarımın dirayetine kaniim. O cihetten 
endişem yok. Yalnız bendeniz tekrar ediyorum 
ki; encümende bir daha okunmasına lüzum 
vardır. 

REİS — Müsaade buyurun da ben hallede
yim. Refik Şevket Bey bu maddenin tekrar en
cümene iadesini istiyorlar. Bu takriri reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. Mesele hallolunmuştur. 

Başka söz isteyen yoktur. Encümenden ge
len birinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul olunmuştur. 

İkinci madde geçen inikatta kabul olunmuş
tu, üçüncü maddeye geçiyoruz. 

MADDE 3 — İstimlâk olunacak yer: 
A) 1833 sayılı kanun hükümlerine göre tah

rir görmüş arazi ise (Iratlı ve iratsız arsalar 
dahil) vergiye matrah ittihaz edilen kıymeti, 

B) 1837 sayılı kanun mucibince tahrir gör
müş bina ise gayrisafi iradının on misli, 

ö) Yukanki fıkralarda yazılı kanunlar muci
bince tahrir görmemiş ise belediye meclisi aza
sından ve emlâk sahiplerinden birer aza ile mü
hendis veya mimar yahut fen memurundan ve 
bunlann bulunmadığı yerlerde ebniye kalfası 
veya yapı işlerinden anlayanlardan teşkil edile
cek bir komisyon marifetile takdir olunacak 
kıymeti o gayrimenkulun değer pahası saydır. 

Eğer gayrimenkul, tahrir görmüş arsa iken 
üzerine bina yapılmış veya binalı iken her hangi 
bir sebeple arsa haline gelmiş ve bu vaziyete 
göre kanunen tahrir ve tahmin yapılmamış ise 
(C) fıkrasında yazlı komisyon tarafından kıy
meti takdir olunur. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Efendim; 
beldelerin imar ve terakkisini hepimizin arzu 
ettiğimize şüphe yoktur. Ancak bir takım şahsî 

ve keyfî muameleye meydan verilmemesi de lâ-
lâzrmdrr, cümlemizin vazifesidir. Bedel takdi
rinde adalete biraz yaklaşılmıştır. Hakkı takdir 
ilmidir, yalnız istimlâk meselesinde adaletten 
inhiraf edilmiştir. Şimdi bir yeri istimlâk 
edeceğiz. İstimlâk kararını oranın en büyük 
mülkiye memuruna veriyoruz. 15 gün zarfında 
ya kabul edecek, veyahut reddedecek. Kabul et
tiği takdirde keski katiyet ediyor. Reddedildi
ği takdirde belediyeye hakkı itiraz veriliyor. 
Peki, mal sahibine ne için hakkı itiraz verilmi
yor? Hakkı tasarrufa riayet lâzım değil midir? 
Belediyeye, vilâyete ve saireye, hakkı itiraz ve
rilmiş te, niçin mülk sahibine hakkı itiraz ve
rilmemiştir. Binaenaleyh nahiyede ise nahiye 
müdürüne, kazada kaymakama, vilâyette valiye 
veya Dahiliye vekâletine hakkı itiraz verilmiştir. 
Haksızlığa mahal kalmamak için mal sahibine de 
ayni hakki" verelim, Mal sahibi hakkı itirazım 
kullansın. Bu suretle şahsî muameleye mahal 
kalmasm. 

MEMET B. (Kütahya) — Efendim, takdiri 
kıymetin çok âdilâne ve ilmî olduğunu arkadaşı
mızda söylediği için bu noktaya temas etmeyece
ğim. Yalnız mal sahibine hakkı itiraz verildiği 
takdirde bu işler çok uzar. Meselâ Istanbulda 
bir yol tamamile açılmış kenarında bir takım çir
kin evler kalmış Bunlar çok çirkin bir manzara 
arzediyor. Bunlara hakikî kıymetler takdir 
edildiği halde bile bir türlü ortadan kaldırıla
mıyor Bu kanunu kabul edersek bir çok pürüz
lü işler ortadan kalkmış olacaktır. Kanunun ka
bulünü rica ederim. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — 
Efeidim, İsmail Kemal Beyin bahsettikleri husus 
ikinci maddeye aittir. İkinci madde de kabul 
edilmiştir. Olsa olsa ikinci müzakeresi esnasın
da bir tadilname verebilirler. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
encümenden bir noktanın izahını rica edeceğim. 
Müzakere ettiğimiz üçüncü maddede; takdiri 
kıymet olunacak arazinin veya arsanın ne su
retle kıymetinin takdir edileceğinden bahsedili
yor. Bu kıymeti takdir edecek olanlar belediye
nin göstereceği bir aza bir de mühendis veya 
kalfadan veya mimardan bahsediyor. Bu mü
hendis, kalfa; belediye mühendisi midir, yoksa 
nafıa mühendisi mi? Belediyeden ise o demektir 
ki mülk sahibinin bir reyi var, istimlâk yapan 
dairenin üri reyi vardır. Bu iltibasta, bendeniz 
ikinci maddede de istimlâke lüzum göstermek 
için lâzımgelen emlâkin istimlâkinden bahseder
ken belediye mühendisi deniliyor ki, orada doğ
rudur, fakat burada kıymet takdir edecek olan 
mühendisin belediyeye değil, nafıaya ait olması 
daha doğrudur. Encümenin maksadını soruyo
rum? 

ADLİYE En. M. M. SALAHATTİN B. (Ko
caeli) — Efendim, bir nokta yanlış anlaşılma-



I : 5 4 2 1 - 5 - 1 9 3 4 C : 1 

sın. Mal sahibi değil, emlak sahiplerinden bir 
azadır, yoksa istimlâk olunacak yerin sahibi bir 
aza gösterecek, veya kendisi bulunacak değil
dir. Orada mutlak olarak mühendistir. Sırasile 
yazılmıştır. Mühendis veya mimar veya fen me
muru, bunlar da bulunmazsa ebniye kalfası veya 
yapı işlerinden anlayanlar diye derece derece 
sayılmıştır. işten anlamayan kimselerin lâalet-
tayin bu işlere karıştırılmaması, bilmeyerek yan
lış bir muamele yapılmaması için bunu koymu
şuz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Be
yefendi, bu, bendenizin sualime cevap olmadı. 
Bu mühendis belediyeyi mi mensuptur, yoksa 
Devlet memuru olan nafıaya ait bir mühendis 
midir? 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Maddede bu şekilde bir vuzuh yoktur. 
Esbabı mucibesinde de encümende cereyan eden 
müzakerede de böyle bir kayit olduğunu bende
niz bilmiyorum ve yoktur. Bu; mutlak olarak 
mühendistir. Mühendis, fen mühendisi, ebniye 
kalfası veya bu gibi işlerden anlayan adamdır. 
Muvazzaf ta olur, hariçten de olabilir. Hiç bir 
fark yoktur. Eğer böyle bir şey kastediliyorsa 
maddeye sarahat koymak lâzımdır. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Bizim memleketimizde, mutlak kal
ması zarureti vardır. Çünkü öyle yerlerimiz var
dır ki kalfa bile bulmak müşküldür. Nerede 
mühendis bulabilelim. Mühendis yoksa kalfa bu
lunacaktır. 

İSMAİL B. (Şebin Karahisar) — «Varsa mü
hendis» kaydinin konmasını teklif ediyorum. 
Takrir takdim edeceğim. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Kendileri formaliteye riayet için tak
rir verebilirler. Bendeniz takrirlerinin münde-
ricatmı bildiğim için daha evvel arzedeyim. 
Nafıa mühendisi belki bulunabilir. Fakat o mü
hendis bir iş için başka bir yere gitmiş bulunur
sa, o gelene kadar beklemek zarureti hâsıl ola
caktır. Maddede bu şekilde tahsis edilmiş diye 
hüküm çıkarırlar. Binaenaleyh mutlak olursa 
elbette bunu tatbik edenler kanunda zikredildi-
ği veçhile derece sırasına bakacaklardır. O iti
barla tasrihten fayda mülâhaza edilemez. 

REİS — Takriri belki Heyeti Umumiye ka
bul eder. Takriri okuyalım. 

Yüksek Reisliğe 
Varsa nafıa mühendisi, olmasmı teklif edi

yorum. 
Şebin Karahisar 

İsmail 
REİS — Bu takriri reyinize arzedeceğim. 

Kabul edilirse encümene veririz. Kabul edilmez
se maddeyi reyinize arzederim. Takriri nazarı 
itibare alanlar . . . Almayanlar . . . Anlaşılama
dı efendim. İsmail Beyin takririni nazan itibare 

I alanlar lütfen ayağa kalksm . . . Almayanlar . . . 
Takrir nazan itibare alınmıştır. Maddeyi takrir
le beraber encümene veriyoruz. 

MADDE 4 — Kısmen istimlâk olunacak yer
lerin kiymeti, 3 üncü maddede yazılı esaslara 
göre tamama için bulunacak kiymetinden mez
kûr maddenin (0) fıkrasında yazılı komisyon 
tarafımdan aynlır. 

Bir kısmı istimlâk olunan yerlerin geri ka
lan parçasmm havası veya ziyası kapanır yahut 
intifa kabil olmaz ve sahipleri de isterse o par
çayı da belediye istimlâke mecburdur. 

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

MADDE 5 — İstimlâki kararlaştıran yer
lerin mutasarnflariîe alâkalılara o yerin no
teri marifetile istimlâk keyfiyeti ve ikinci mad
dede yazılı hartanın; bir sureti ve kiymeti hu
kuk usulü muhakemeleri hükümlerine göre teb
liğ ettirilir.? Noterler her tebliğ için mübaşirin 
zarurî masrafından başka yirmi kuruş maktu 
ücret alır. Ayrıca harç ve resim alrnmaız. 

Noterlik teşkilâtı olmayan yerlerde tebligat 
belediye tarafından yapılır. 

Gayrimenkulun haritası belediye tarafındlan 
on gün müddetle istimlâk olunacak yere ve üân 
için beledüye dairesinde muayyen mahalle asılır. 

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

MADDE 6 — İstimlâk olunacak gayrimen
kulun sahipleri ve alâkalüan o gayrimenkulun 
çinisine, miktarına, istimlâk bedeline ve hak ve 
hisselerinle müteallik maddî hatalara münhasır 
olmak üzere itiraz edebilirler. Bu itiraz beşinci 
madde mucibince yapılacak tebliğ tarihinden 
itibaren on beş gün içindfe sebepleri gösterilerek 
o yerin en büyük mülkiye memuruna yazı ile 
yapılır. İtiraz üzerine haritayı yapan fen me
muru ve bulunmadığı halde o işi yapacak olan 
maliye ve tapu dairelerinden alınacak birer zat-
ten mürekkep bir komisyon teşkil olunur. 

Bu komisyon sekiz gün içinde takdir ve tah
mine girişmeksizin icap eden tetkikleri yaparak 
ve lüzum görürse muterizi de dinleyerek neticeyi 
bir mazbata üe en büyük mülkiye memıuruna 
bildirir. 

En büyük mülkiye memuru da mazbatayı üç 
gün içindfe beledüyeye gönderir. Belediyece be
şinci maddede yazıla usul dairesinde itiraz ede

ne tebliğ ettirilir. 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 

bendeniz buradaki komisyonun faidei ameliye
sini anlayamadığım için encümenin tenvir buyur
masını rica ediyorum. Bu komisyonun bir za-
ran var, eğer muamele, müddeti kanuniyesi için
de cereyan ederse muameleyi 35 gün geç bıra
kır. Bu zarara karşı kârı nedir? Komisyonun 

I tetkik edeceği işler o malm cinsi, nevi, hissesi, 
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bir de kıymetidir. Ben öyle zannediyorum ki, 
vaki olacak itirazların % 99 u kıymete mütedair 
olacaktır. Bu komisyon kıymet hususunda ne 
takdire, ne de tahmine salahiyetlidir. Bakaca
ğı iş ne dir? Tapu kaydinde vergi kıymeti ne 
kadarsa bu aynen bildirilecektir. Bu vaziyet 
tapuya ve vergiye müracaatla tesbit edilmiştir. 

Şu halde komisyonun buradaki tetkikatmm 
eseri, semeresi ne olacaktır? 

Sonra tekrar kıymete karşı, görüyoruz ki be
lediye dahi itiraz edebilir. Belediye itiraz 
edebildikten sonra buraya gelen itirazın neticesi 
ayni olacaktır. Belediye doğrudan doğruya 
mahkemeye gitmek salâhiyetini haizdir. Böyle 
olduktan sonra iş doğrudan doğruya mahkemeye 
gider. Malın cinsi, nevi, hissesi ve kıymeti ne 
ise bunu halledecek yer mahkeme olur. Şu halde 
komisyona gitmek, işin yalnız taviki neticesi
ni verir, ,zerre kadar amelî bir fayda temin et
mez. Buna nazaran bu maddiedeki komisyonun 
teşkiline ve itirazm onadJa tetkikine mütedair 
fıkraların kaldırılması; işi tesri için daha mu
vafıktır, kanaatindeyim. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — Her işin mutlaka mahkemeye gitmesi 
zarurî olsaydı, buyurdukları gibi bu komisyona 
arada belki lüzum yoktur gibi bir fikir hatıra 
gelebilirdi. Fakat görülüyor ki bu komisyon 
maddî hataları tashih edecektir. Maddî hatalar 
burada yazılıdır. Bu husustaki tetkik sırf tashih 
şeklinde olacaktır. Komisyon takdir ve tah
mine girişmeyecektir. Esbabı m(ucibe mazbata-
mızdla misallerle bunları gösterdi. Huzuru âli
nizde de izah edebiliriz. 

Maddede; «... Gayrimenkullerin cinsine .... » 
deniyor. Bu da tabiidir. Gayrimenkul arazi 
midir, arsa mıdır, iratlı arsa mıdır, iratsız arsa 
mıdır? Bu kabîl cinse müteallik yanlışlıklar 
mevcut olabilir. 

Sonra takdÜr meselesinde maddî bir hata ola
bilir. Bin metre murabbaı bir yer denecekken, 
800 küsur denebilir. Bir fen memuru o komis
yonda hazır bulunacak. Bu itiraz vukuunda 
şeridi çekince vaziyet anlaşılır. Sonra istimlâk 
bedeline ait itirazlar? İstimlâk bedeline bi
rinci derecede gayrimenkul yerine bahasının 
takdiri için karine addettiğimiz üçüncü madde
de sayılan esaslar yanlış hesap edilebilir, İradi 
gayrisafisi 100 lira iken 10 misli 1000 lira den
mek lâzrmgelen yerde 800 Ura denmiştir. Bu; 
vergi defterlerine bakılmakla tasrih olunabilir. 

Kezalik alâkalıların hakkı ve hisseleri de bu
rada tayin olunabilir. Bu da tapu sicillinden 
veya kayitlerinden almrr. Zaten gayrimenkul 
sahipleri yine encümenimizin boyuna alâkalılar 
demesinden maksadı bir alâkalılar vardır ki, 
hak sahibidir, fakat yalnız hakkı intifadır. 
Fakat alâkalıdır. Hissei irsiyesini bu şekilde is
timal etmiştir. Bunu nazarı dikkate almamışsa 
yaptığı tebligatta alâkalının isminden bahsedil

memiş ve kendisine tebligat yapılmamışsa zanne
derim ki komisyona müracaat ederek bu maddî 
hatanın tashihi yapılabilir. Bu tashih yapıldık
tan sonra eğer mülk sahibi birriza belediyeye 
gidip istimlâk takriri verirse, zannederim ki 
mahkemeye gitmeğe mahal kalmaz. Üçüncü 
maddede tayin edilen hisseyi kabul etmeyen ve 
birriza takrir vermeyenler bu arzularını belediye 
reisliklerine yazı ile bildirdikten sonra mahke
meye müracaat, belediyenin müracaat edeceği 
bir yoldur. Bu madde lüzumludur. Eski kanun
larda da vardır. Diğer encümenlerde bunun lü
zumunu takdiretmişler ve yazmışlardır. Adliye 
encümeni de kabul etmiştir. 

REFİK B. (Konya) — Bir sual soracağım. 
Bu maddenin son fıkralarında, komisyon lüzum 
görürse muterizide dinleyerek neticeyi bir maz
bata ile en büyük mülkiye memuruna bildirir, 
deniyor. Dinlemeğe niçin mecbur tutul muyor? 

Ad. E. M. M. SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — 
Muterizin dinlenmesinde komisyonu muhayyer 
bırakmakta daha ziyade fayda tasavvur ediyo
ruz. Olabilir ki kendisinden bazı izahat almak 
icap eder. Yoksa mutlaka dinler denecek olur
sa tebligat yapmak lâzımgelir. Tebligat için 
intizam ve selâmetle muamelenin cereyanını dü
şünen encümen noterliği tavsit etti ve muayyen 
bir ücret mukabilinde yapmasmı maddeye ilâve 
ettik. Yeniden bir tebligata lüzum hâsıl olursa 
bu mesele uzar. Bu noktai nazarda muhayyer 
bırakmak daha muvafık görülmüştür. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Tadilna-
me de olmadığına göre altmcı maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Vilâyet umumî meclisleri her 
sene toplanmalarının ilk haftasında mülk sahip
lerinden ve mühendis, mimar ve yapı işlerinden 
anlayanlardan vilâyetler için otuzdan aşağı ve 
kırktan yukarı ve kazalarla belediye teşkilâtı olan 
nahiyeler için ondan aşağı ve on beşten yukarı 
olmamak üzere hakemler seçer. Bunlarm isimle
rini havi bir cetvel mahallerinin hukuk işlerini 
gören mahkemelere gönderilir. 

REİS — 7 nci maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — İtiraz komisyonlarının altmcı 
maddeye göre verdikleri mazbatada gönderilen 
istimlak bedelini kabul etmeyen gayrimenkul 
sahipleri ve alâkalıları mazbatanın tebliğinden 
itibaren sekiz gün içinde bu bedele razı olma
dıklarım yazı ile belediye reisliğine bildirirler. 
Bu takdirde belediyece istimlâk bedelinin tayini 
için hukuk işlerini gören mahkemeye müracaat 
olunur. 

Mahkeme, bir hafta içinde tarafları davet 
eder. tik duruşmada mülk sahipleri ve alâkalı
lar bu kanunun dördüncü ve altmcı maddeleri 
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mucibince yaptıkları taleplerin belediye ve ko
misyonca nazara alınmadığını ve bu kanunun 
tatbikmda kıymete müessir esaslı hatalar bu
lunduğunu iddia ettikleri takdirde mahkeme ilk 
önce bunları tetkik eder. Mahkeme dördüncü 
maddeye müteallik iddiayı varit görürse gayri
menkulun tamamının istimlâk muamelesi ikmal 
edilmek üzere evrakı belediyeye iade eder 
ve diğer iddiaları yerinde görürse noksan
ları düzeltir. İddialar varit görülmediği veya 
hiç bir iddia yapılmadığı, yahut noksanlar dü
zeltildiği takdirde en çok bir hafta içinde üçten 
az ve beşten fazla olmamak üzere yedinci mad
dede yazık hakemler arasından mahkemece bir 
hakem heyeti teşkil olunur. 

Üç kişilik hakem heyetinden birisi ve beş 
kişilik hakem heyetinden ikisi mimar veya mü
hendislerden ve bulunmayan yerlerde yapı işle
rinden anlayanlardan alınır. 

Hakemler işe başlamadan evvel yemin etti
rilir. 

İstimlâk olunacak gayrimenkulun sahip ve 
alakadarlannm ortakları ve müstahdemlerile 
ve hukuk usulü muhakemeleri kanununa göre 
şahadetten imtinaı caiz olanlar hakem tayin 
olunamazlar. Mezkûr kanun mucibince ehli vu
kuf hakkmda muayyen sebeplere binaen hakem
ler taraflarca reddolunabilir. 

Hakem heyeti gayrimenkulun emsalinin alım 
satım rayicine göre değerini takdir ve tayin ede
rek keyfiyeti esbabı mucibeli bir mazbata ile 
nihayet sekiz gün içinde mahkemeye bildirir. 
Mahkeme, bir hafta zarfında taraflan davet 
ederek mazbatayı tetkik ile göreceği veya ta
raflar canibinden dermeyan edilip varit gördü
ğü noksanlann ikmali için yine bu heyete iade 
edebilir. 

Hakem heyeti iadeden sonra yukanki fık
rada yazılı tarzda yeniden mazbatasını yaparak 
mahkemeye verir. 

Mahkemece kabul olunacak hakem mazbata
sının tesciline karar verilerek bu kararın birer 
sureti taraflara tebliğ olunur. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — İkinci satırda «gönderilen» kelimesi 
«gösterilen» olacaktır. 

İSMAİL B. (Şebin Karahisar) — Efendim, 
bu maddede tavzihe ihtiyaç olan bir nokta gö
rüyorum. O da; mahkemeye ait fıkranın orta 
yerlerinde (.... iddialar varit görülmediği veya 
hiç bir iddia yapılmadığı, yahut noksanlar dü
zeltildiği takdirde en çok bir hafta içinde ....) 
denilmektedir. Bundan maksat kıymet için 
hakem teşkil edileceği anlaşılıyorsa da, mad
denin tarzı tahriri itibarile çok güçlükle an
laşılıyor. 

Hâkim, vazifeyi bundan sonra yapıyor. Bu 
ondan sonra anlaşılıyor, cümle burada kesil
miş nokta konmuştur. Yani mazbata okunduk
tan sonra anlaşılmış oluyor. Hangi iddialan 

mahkeme dinleyecek; 4 üncü, 6 ncı maddeler 
mucibince yapılacak iddiaları dinler demiş ve 
kesmiştir. İddialar varit görülmediği takdirde 
Kapı dışan edilir gibi bir şey, bir hüküm teşkil 
edecek, bunun niçin olduğunu izah her halde 
faideli olur kanaatile bendeniz şu cümlenin ilâ
vesini teklif ediyorum. «Bu tarzda bir iddia ya
pılmadığı veya şekle ait bu kabil iddialar varit 
görülmediği veya noksanlar düzeltildiği takdir
de istimlâk olunan mahallin kıymetini tayin için 
en çok üç beş azadan müteşekkil bir hakem teş-
kl edilir. » Hakemler de şunları yapar tarzında 
yazılırsa zannederim daha muvafık olur. 

REİS — Başka söz isteyen yok. Takriri oku
tacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Bu maddenin son fıkrası bedelin intifaen ha

kem tarafından tanzim ve tesbit edileceğine 
işaret etmekte ise de fıkranın tahrir şekli müp
hem olduğundan aşağıdaki şekilde yazılmasını 
teklif ederim: 

« Bu tarzda bir iddia yapılmadığı veya şekle 
ait bu kabil iddialar varit görülmediği veya 
noksanlar düzeltildiği takdirde istimlâk olu
nan mahallin kıymetini tayin için en çok . . . . » 

Ş. Karahisar 
İsmail 

REİS — Takrir hakkında encümenin müta-
leası var mı? 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Efendim, bu madde, encümende çok 
düşünülüp taşınılarak konmuştur. Yani her han
gi bir vuzuhu tabiî arzu ederiz. Fakat biz gay-
rivazih bir nokta görmiyoruz. Çünkü maddenin 
başlangıcında görülüyor ki istimlâki kararlaştı-
nlan gayrimenkulun sahibi komisyona müracaat 
edebilir. Komisyonun vereceği mazbata tebliğ edil
dikten sonra razi olmadığını belediye reisliğine 
yazı ile bildirdikten sonra, belediye mahkemeye 
müracatle istimlâk olunacak yerin bedelinin tayi
nini talep edecektir. Mahkemenin ne suretle bu 
kıymeti tayin edeceği zaten meri olan kanunda 
mecut olup bu usul tamamen ipka edilmiştir. 
Hakem heyetine havale edecektir. Burada, en
cümende bir şey dermeyan edildi. Demdi ki; 
belediyenin mahkemeye müracaati bir nevi da
vacı sıfatmdadır. Mülk sahibi müddeialeyh 
gibi davet ediliyor. Hazır mahkemeye gelmiş
ken müd'deialeyh bundan evvelki maddelerde 
kanunun kendisine bahşettiği itiraz salâhiyetle
rini dermeyan etmişte kanunsuz olarak nazan 
dikkate alınmışsa veya kıysmen istimlâk edili
yor dJa bakiye kalan yer havasız, ziyasız ve in
tifa kabil olmadığından dblayı dördüncü mad
dede kabul edildiği gibi tamamının istimlâki
ne belediye mecbur olduğu halde böylece istimlâk 
etmiyorsa bunu söylesin ve bunda şekil ve me
rasim meselesinden feragat edelim, yani müdde
ialeyh gibi mahkemede hazır iken mtukabil bir 
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dava açmak merasimine hacet kalânadSan bu iti
razlarını da söyleyebilsin dedik. Gayrimenkul 
sahiplerinin menfaatine olan bu usulün kabu
lüne esas itibarile karar verildi ve bu suretle 
itirazatı iptidaiye olarak bu itirazlarını derme-
yana salâhiyet verilmiş oluyor. Mahkeme bu 
itirazları tetkik neticesinde eğer kısmen istim
lâk hususuna ait iddia dermeyam edilmiş ve 
bu iddia da varit ise, tamamının istimlâki için 
evrakı belediyeye iade eder. 6 ncı maddede 

kamisyonun tetkik ve halledeceği maddî ve 
kıymete müessir olacak esaslı hatalara ait iti
razlar varit görüldüğü takdirde mahkemece bun
lar düzeltilir. Meselâ haritası gönderil
medi ise gönderecek. Gayrisafi irat yan
lış hesap edilmiş veya bir hissedar ya
hut intifa hakkını ihtiyar etmiş mirasçı hiç 
haberdar olunmamış ise bunlar önce tetkik ve 
ıslah olunacaktır. Burada hukuku tasarrufiye-
ye ve hak sahiplerine karşı fazla hürmetkârlık 
ve kolaylık yapıldı. Binaenaleyh riza gösteril
meyen kıymet meselesi bu önce yapıla
cak tetkikte nazarı dikkate alınmıyor, 
bunu daha başka yazalım diye vuzuh iste
mekten maksat n<? olabilir acaba? Aşağıdaki 
fıkra tamamile hakem heyetinin kimlerden mü
teşekkil olacağını, istimlâk ohmacak gayrimen
kulun mahiyetine göre üç kişilik, beş kişilik 
olacağmı, şu kadarının mutlaka fen adamla
rından olacağını gösteriyor. Onların vereceği 
mazıbatavı da mahkemece gene taraflar dinlene
rek tasdik olunduğu takdirde tesciline karar 
verileceğini gösteriyor. Binaenaleyh encümen
ce, bu. maddfe üzerinde her hangi bir rötöşe, ve 
vuzuh temin edebilecek kayitl'er konmasına ma
hal görmüyoruz, Böyle kayitler konması belki 
maksadı kaydırabilir diye ihtiraz dahi oluna
bilir. 

ÎSMAÎL B. (Şebin Karahisar) — Bendeniz-
ce, her halde, bunun tebarüz ettirilmesinde 
fayda vardır. 

REÎS — ismail Beyin takririni nazarı iti-
bare alanlar . . . Almayanlar . .. Takrir nazarı 
iti'bare alınmamıştır. O halde maddeyi olduğu 
gibi kabııl edfenler... Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 0 — Tesciî kararlan tebliğ tarihin
den itibaren sekiz gün içinde bu kanunda yazılı 
hükümlere muhalif hallerden dolayı temyiz olu
nabilir. 

Temyiz istimlâk muamelesinin tehirini müs-
telzim olmaz. 

Su kadar ki o gayrimenkule vaziyet için is
timlâk bedelinin millî bir bankaya yatırılmış 
olması şarttır. 

RElS — Madjdeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . KaM1 edilmiştir. 

MADDE 10 — istimlâk olunacak gayrimen
kulun kıymetinin veya on misil gayrisafi iradı

nın o gayrimenkulun değer pahasından fazla ol
duğu iddiasile belediye istimlâk bedelinin indiril
mesi için mahkemeye müracaat edebilir. Mah
keme sekizinci maddede yazılı hükümler daire
sinde keyfiyeti tetkik eder ve bir karara bağlar. 

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

MADDE 11 — istimlâk bedellerine ait itiraz
larda hakem heyetlerinin tayin edecekleri kıy
met gayrimenkul sahibinin istediğinden ziyade 
veya belediyenin indirilmesi muhakemeden iste
diği yahut mahkemeye müracaat etmeyerek yap
tırılan tebliğ ile kıymet olarak gösterdiği mik
tardan aşağı olamaz. 

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

MADDE 12 — Mahkeme harçları ile ve sair 
zarurî masraflar ve hakem heyetlerinin ücreti 
neticede umumî hükümler dairesinde haksız çı
kan tarafa yükletilmek üzere ilk önce belediyece 
verilir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bu maddede «Mahkeme harçlarile ve sair» deni
yor. Burada (ve) fazladır. 

REİS — Kaldıralım efendim. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — İstimlâki kararlaştırılan gay-
rimenkullerin kıymetine itiraz etmeyen veya iti
raz edipte en büyük mülkiye memuru tarafın
dan altıncı madde mucibince yapılacak muame
leye razı olmadıklarını bildirmeyen yahut ha
kem mazbatasının tesciline mahkemece karar 
verilen gayrimenkul sahipleri belediye namına 
tapu dairesinde rizalarile takrir vermedikleri 
takdirde istimlâk bedelleri belediyece mevduat 
kabulüne salahiyetli millî bir bankaya yatırılır. 
Alınacak makbuz istimlâke ait dosya ile birlik
te tapu dairesinde tescil talebile mahkemeye 
verilir. Mahkemece gayrimenkul sahibi ve alâ
kalılar üç gün içinde itiraz ve rizaya müteallik 
bir diyeceği olup olmadığını beyan için usulü 
dairesinde davet olunur. Bunlar davete icabet 
etmez veya davet sebebine ait hususlar hakkın
da kabule şayan bir iddia dermeyan eylemezse 

mahkeme belediye namına tescil muamelesinin 
icrasına karar vererek keyfiyeti bir müzekkere 
ile tapu dairesine bildirir. 

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

MADDE 14 — Mahkemeye müracaat lâzım-
gelen hallerde istimlâk olunacak yerlere hemen 
vazıyet olunması zarurî bulunursa belediyece 
gayrimenkulun değer paha sayılan kıymeti % 20 
fazlasile 13 üncü maddede yazılı bankalara yatı
rılarak makbuzu dosyasile birlikte mahkemeye 
verir ve o yerin belediye namına tescili istenilir. 
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istimlâk olunacak gayrimenkulun hakem heye
tinin kıymet takdirine esas olacak bütün vazi
yeti tesbiti delâil suretile mahkemece tevsik et
tirilir. 

Bu muamelelerin icrasında dahi gayrimenkul 
sahibinin ve alâkalıların belediyenin müracaatin-
den itibaren nihayet bir hafta içinde mahke
me tarafından davet olunması lâzımdır. Muay
yen günde gelmeyenlerin gıyaplarında bu mu
amele yapılır. 

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

MADDE 15 — Tasarrufu münazaalı olan 
gayrimenkullerin istimlâkinde belediye mahke
meye müracaat ederek 8 inci maddeye göre ha
kemler nıarifetile takdir ettireceği kıymeti sa
hibinin tayininde kendilerine verilmek üzere 
bankaya yatırılarak o yere vazıyet edebilir. Mu
tasarrıflar arasındaki ihtilâfta belediye hasmı 
olamaz. 

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

MADDE 16 — Belediye namına tapu daire
lerince tescili yapılan gayrimenkullerin tahliye
lerini başkaca hükme hacet kalmaksızın beledi
ye icra dairesinden isteyebilir. 

İcra daireleri gayrimenkul ellerinde bulu
nanlara on beş gün içinde tahliye ve teslimini 
bir tahliye emri tebliği suretile bildirir. Bu müd
det bitince gayrimenkul usulü dairesinde tahli
ye olunarak belediyeye teslim edilir. 

Bu yerler başkasına kiralı ise tahliye olun
ması sebebile kiracı kiralayandan tazminat iste
yemez. 

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

MADDE 17 — Hükümetçe tasdik edilmiş olan 
imıar plânına göre yaphacak yollar ve sair in
şaat ve tesisatı ile tarihî ve mimarî kıymeti haiz 
bina veya abidelerin, etrafındaki yerleri beledi
ye % 6 faizli ve nihayet on beş senede taksitle 
ödenmek üzere sahiplehine bono vermek suretile 
de istimlâk yapabilirler. Şu kadar ki bu bono
lara belediye bankasının yahut mevduat ka.hu-
l'iine salahiyetli bir millî barakanın kefalet etmesi 
şarttır. 

RAİF B. (Trabzon) — Bu 17 nci maddede, 
Hükümetçe tasdik edilmiş olan imar plânına 
göre yapılacak yollar ve sair inşaat ve tesisat 
ile tarihî ve mimarî kiymeti haiz yerleri beledi
ye istimlâk edecek ve bu yerlter için istimlâk 
ettiği mallara mukabil, ashabına 15 senede 
ödenmek üzere bono verecektir. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Beş sene. 

RAİF B. (Devamla) — Evet beş sene... Hal
buki, teşkilâtı esasiye kanununun 74 üncü 
maddesinde: « Menafii umumiye için lüzumu 

usulen tahakkuk etmedikçe ve kanunu mahsus 
mucibince değer pahası peşinen verilmedikçe 
bir kimsenin mali istimval ve mülkü istimlâk 
olunamaz. » denmektedir. Teşkilâtı esasiye ka
nununun bu sarih hükmü muvacehesinde istim
lâk bedelini bono olarak vermeği bendeniz 
kendi hesabıma kabili telif bir hüküm gör
medim (Doğru sesleri). Encümen esbabı mucibe 
mazbatasında verilecek olan bu bonoların millî 
bir banka tarafından, kefalet edileceği ve bina
enaleyh tedavül edebilecekleri ve bunun da pe
şin demek olduğu yolunda bir mütalea derme-
yan etmekte ise de bonolar elimizde bulunan ev
rakı naktiye gibi mecburî tedavül eden şeyler 
değildir. Hiç bir sahibi emlâk, bu bonoları aldığı 
bir mala karşı veremez, illâki bunu alacaksın 
diye İsrar edemez. O adam isterse kabul eder, 
istemezse kabul etm<ez. Bu şekilde ki kabul de 
bonoların kıymetini çok düşürebilir. Diğer ta
raftan encümen yine esbabı mucibe mazbatasın
da bonolar peşin demektir, tedavülü emri vaki 
demektir, bankalarda kırdırılabilir denmektedir. 
Halbuki peşin tabiri muvacehesinde bir de vere-
sive tabiri vardır. Eğeıi bonolar peşin adde-
diliyorsa veresiye hangisidir? 

REFİK B. (Konya) — Onun izahı müşkül. 
RAİF B. (Devamla) — Esbabı mucibe olmak 

üzere, askerî memnu mıntakalar ioin kabul 
edilen bir kanun vardır ki o kanunda bono ve
rilmemiştir, fakat mukabilinde başka bir gay
rimenkul verilmek suretile müsaade gösterilmiş
tir, kaydi vardır. Halbuki bu gün, bendeniz 
o kanunu okudum. O kanunda daha ziyade ku-
mandanlıklarca memnu mıntakalarda yapılmış 
olan istimlâklerden mütevellit zararlar için
dir. Seferberlikte, muharebe esnasında zaru
ret hâsıl olmuş, usulen istimlâk edilmemiş. 
Fakat emri vaki tahakkuk etmiş ise, bunu bir 
an için kabul edelim v* bu zaruret dblayısile 
askerî memnu mıntakalar için bir müsamaha 
iy-e bir kanun kabul edilmiş olsun. Onu es
babı mucibe olarak ileri sürerek bu 
kanunu da kabul etmek doğru değildir. O va
kit teşkilâtı esasiye kanununun buna dair 
hükmünü ihmal etmek demek olur. Teşkilâtı 
esasiye kanununun kaide olarak kabul ettiği 
hükümlerin hakimiyetini daima temine çalış
mak, bizim en büyük vazifemizdir. Bu vazi
feyi hüsnü ifa edeceğimizi umuyorum. Binaen
aleyh takdim edeceğim bir takrirle bu madde
nin kanundan çıkarılmasını teklif ediyorum. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, muhte
rem arkadaşım Raif Beyefendinin mütaleasma 
iştirak ediyorum. Ankarada yangın yerleri için 
d>e bonıo verilimiştir. Müddeti yoktur. Para ol
duğu zaman verilecektir. Bu bonoları yüksek 
kıymetler ifade ettiği halde yüzü 60 - 65 kuruşa 
kimse almamıştır. Belki burada da yüzü 25 ku
ruşa kinime almayacaktır. Bu hal mal sahip
lerini mutazarrır etmektedir. Bunun için teş-
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kilâtı esasiye kanunu mucibince sahiplerine is
timlâk bedellerini peşin vermek lâzımdır. Bono 
verilince mutazarrır oluyorlar. 

Bu bono verilir ve 15 sene müddet konulur
sa hatta % 25 kuruşa kadar bile alınmayacak
tır. Bono verilmesi muvafık değildir, Raif Bf. 
nin takririnin kabulünü rica ederim. İstimlâk 
bedellerinin, teşkilâtı esasiye kanunu mucibince 
peşinen verilmesi lâzımdır. Mülkleri istimlâk 
edilenlerin mutazarrır olmaması gerektir. 

Ad. E. M. M. SABAHATTİN B. (Kocaeli) — 
Efendim, teşkilâtı esasiye kanununun sarih hük
mü ileri sürülerek mesele hakkında aleyhte der-
meyan edilen mütaleata karşı müdafaada bulun
mak biraz müşkülce gibidir. (Gülüşmeler). Bu
nu itiraf ederim. Fakat nihayet encümenin ek
seriyeti, böyle bir hükmün konmasında memle
ketin iman noktasından içtimaî bir menfaat mü
lâhaza etmiştir ve hiç bir vakit... (Gürültüler). 

Rica ederim, hâkimsiniz, dinleyiniz. Başka 
türlü de söyleyebiliriz (Handeler). 

Teşkilâtı esasiye kanununa böyle sarih şekil
de muhalefet etmek, hiç kimsenin hatırından 
geçmeyeceği gibi, mütehassıs encümene ayrıl
mış Adliye «ncümeni arkadaşlarınız bunu hiç ha
tırlarından geçirmezler. Yalnız ... 

RAİF B. (Trabzon) — Yaparlar. 
SALÂHATTİN B. (Devamla) — Vaziyeti hu

kukî imkânlar dairesinde mülâhaza etmişizdir, 
bunda bir fürce bulmuşuzdur. Sonra emsal de 
gösterilmiş, bulunmuştur. Biz kanunsuz ve bil
hassa teşkilâtı esasiye kanununa açıktan açığa 
mugayir olan her hangi bir zühul veya hatanın 
eserini bu gün dahi tekrar edilsin diye ileri sü
recek te değiliz. Amma orada gösterilen lüzum 
ve maksat ne ise burada da biz onu bu şekilde 
gördük. 

HASAN TAHSİN B. (Elâziz) — Bunun adı
na, «kıyası maalfank» derler (Gülüşmeler). 

SALÂHATTİN B. (Devamla) — Şimdi mad
dedeki şeraite bakalım. Bir kere belediyenin 
imar plânı Hükümetçe tasdikli olarak tanzim 
edilmiş olması lâzım. İkinci derecede, mimarî ve 
tarihî kıymeti haiz olan mebani ve âbidat için 
bu salâhiyet kabul edilecek. Banka kefil olacak, 
bu banka da, ya belediyeler bankası olacaktır 
ki Dahiliye vekâletinin murakabesini taşır ve 
tekeffül edeceği, ikrazatta bulunacağı belediye
nin malî kudretini her zaman nazarı dikkate 
alır; yahut mevduat kabulüne salahiyetli, her 
suretle itimadı haiz bir banka olacaktır, 5 tak
sitli olacaktır. 5 tir, 15 değildir. 15, bir tabı ha
tasıdır. Bu hatayı şayanı nazar buluruz. 5 tir. 

Bizim bulduğumuz hukukî imkân nedir? Bi
zim bulduğumuz hukukî imkân senetle, bono ile 
satış imkânı olmasıdır. Senedi alan adam böyle 
emre muharrer kabiliyeti haiz oldukça o senetle 
Hazineden vadesinin inkızasında, hiç bir vakit 
onun mündericatında eski ahkâm gibi deynin 

menşeini senette göstermek mecburiyeti yoktur, 
hiç satış vaziyeti arada bahsedilmeksizin ibraz 
ile o paranın tediyesine icbar eder. Yoksa ilk 
alış verişe rücu etmez. Bu itibarla ekseriyet fik-
rince böyle bir telâkki olmuştur ki bono vermek 
demek, tesviye etmek demektir (Hayır sesleri). 

Reylerinizi izhar buyururken hayır dersiniz. 
Bırakınız, ben bir defa hasbelvazife bu izahata 
mecburum (Gülüşmeler). 

Şimdi tarihî ve mimarî kıymeti haiz olan bir 
çok yerlerde bu gibi mebani, âbidat mevcuttur. 

Hakikî eserler de mevcuttur. Bu kadar sene-
denberi Istanbulun en işlek yeri olan ve iki par
çasını birbirine bağlayan köprü başmda ¥eni-
cami, o azameti ile, o şehameti ile ortaya çıka
rılamaz. Çünkü etrafında bir takım dükkânlar 
ve bir çok münasebetsizlikler mevcuttur. Eğer 
bunu sayarsak milyonlarca şudur, budur, bu 
olabilir, bilmem falan yerde her hangi asan 
âtikadan bir âbidenin böyle sokaklar içerisinde 
sıkışmış kalmış bulunması görülmektedir. Ke-
zalik imar plânı tanzim edildikten sonra ve Hü
kümet te bunu tasdik ettikten sonra işin bu gün
kü belediye reisinin veya şunun bunun zekâsın
dan doğacak bir iş kalmaz. Bütün ihtiyaçları, 
fennî bir şekilde salahiyetli kafalar tarafmdan 
tesbit edilip takip edilecek yerlerde o memleke
tin her bir hususta inkişafı noktasından yapıla
cak işlerde zannederim ki istimlâki yürütmekte 
fayda vardır. 

Bütün bunlardan sarfınazar, bu gün filî va
ziyet nedir? Buna nazarı dikkatinizi celbediyo-
rum. Peşin para verilmesi lâzımgelir denildiği 
halde böyle istimlâk borçlan vardır ki Istanbul-
da meşrutiyetin ilk devrelerinde istimlâk edil
miş olan yerlerin hâlâ Cumhuriyet devrinde, hâlâ 
bedellerinin ödendiği görülmüştür (Gürültüler). 
Denebilir ki batıl olan işlerle mukayese etmeyi
niz. Fakat memleketin ümran ihtiyacı fazladır. 
Teşkilâtı esasiye kanununun her bir noktasına her 
ferdin ve bilhassa millet vekili sıfatile her me
busun hürmet etmesi akdes bir vazifedir. Fa
kat hukukî imkân dahilinde bono verilmesinin 
ve bono ile tesviyenin hukukî bir kıymeti mev
cut olduğunu kayit ile encümen ekseriyeti gibi 
Heyeti umumiye de bu fikre taraftar olursa am
me menfaati temin edilebilir, olmazsa para ile 
olursa mesele biraz daha uzayabilir . 

Daha başka zamanlara kalabilir. Meselede 
hiç ısrar yoktur. Heyeti aliyenizin reylerine ha
vale ediyoruz. 

Mal. E. R. HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — 
Arkadaşlar, Salâhattin Bey arkadaşımı sükûnet
le dinledim. Teşkilâtı esasiyenin açık, sarih, her
kesin ve hepimizin tereddütsüz anladığımız türk-
çe ifade ile hukukî imkân, memleketlerin imarı, 
tediyenin kolaylığı namları altında böyle her 
vesile ile, muhtelif vesile ile prensiplerin pren-

i sipi olan teşkilâtı esasiyenin bu emirlerini, bu 
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ifadelerini de kendi içtihatlarımıza göre, kendi 
telâkkilerimize göre mâna vererek hükmünü, ga
yesini , maksadını, değiştirecek olursak, bende
niz bu kanunların neticelerinden korkarım 
(Bravo sesleri). Prensiplerin en başında ve en 
esaslı prensip, teşkilâtı esasiye prensibidir. Bu, 
onun açık, sarih hükmü ve emridir. İman da 
ondan bekleriz, maarifi de ondan bekleriz, hu
kuku da ondan bekleriz. (Bravo sesleri). Yan
gın yerleri hakkında bir misal. Efendim bu bel
ki suiistimaldir. Bir defa bir hata edilmişse bin 
defa daha mı hata edeceğiz? Fakat yangın 
yerinde sahibinin intifa ve istifadesinden 
çıkmış mefluç, muattal bir halde kalan 
vaziyet ile bu gün doğrudan doğruya sahibinin 
intifa ve istifadesini temin eden bir mülk üze
rindeki neticeyi neden birbirine kıyas ediyoruz? 
Hiç şüphe yok. Adliye encümenin deki arkadaş
larımız ferden ferda, sahibi salâhiyettirler. Ka
bul ediyorum, fakat burada mademki teşkilâtı 
esasiye kanunu mevzubahs olmuştur. Meclisin 
ona mütenazır bir teşekkülü vardır. Düşünüyo
rum bendeniz, peşin bedel . . . . Anlayamadım, 
bunu türkçe seneden tediye ... Bu o değil, vere
siye.. O da değil, peşin tediyeyi seneden tediyeye 
hukukî imkân buluyoruz. Zannederim ki bu im
kân çok zaiftir. Bendenizce Dahiliye vekili Bey 

bu maddeden vaz geçsin. Esas prensiplerimiz her 
zaman mahfuz kalsın. Bunu kabul etmekle bir 
çok karışıklıklara meydan vermeyelim ve muh
telif içtihatlara sebep olacak hâdiselere yol aç
mayalım. 

Yüksek Reisliğe 
17 .nci maddenin koyduğu hükmün teşkilâtı 

esasiye kanununa muhaliftir. Bu maddenin lâyi
hadan çıkarılmasını teklif ederim. 

Trabzon 
Raif 

REİS — Efendim, 17 inci maddenin tayyi 
teklif ediliyor. Takrir reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

17 inci madde tayyedilmiştir. 18 inci madde 
17 inci madde oluyor. 

MADDE 17 — Bir yolun veya bir meydanın 
genişletilmesine veya yeniden açılmasına karar 
verildikte yolun veya meydanın genişliğinden 
fazla olarak taraflarından yirmişer metreye ka
dar binalı ve binasız yerleri istimlâke belediye 
salahiyetlidir. 

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

MADDE 18 — İstimlâk bedelile sokağın yü
züne çıkmakla veya her ne suretle olursa olsun 
sokağın yüzü artmakla yahut yüzünde bu
lunduğu yollar genişlemekle kıymeti artan yer
lerin eski kıymetile yeni kıymeti arasındaki 
farkın üçte biri şerefiye olarak bir defaya mah

sus olmak ve beş senede ve beş taksitte tahsil 
edilmek üzere belediye vergi ve resimlerinin tah
siline dair olan hükümlere göre istifa olunur. 

Kıymetin artması bir kısmın stimlâkinden 
ileri gelen gayrimenkullerden yukarıki fıkra 
mucibince alınması lâzımgelen şerefiyenin ta
mamı istimlâk bedelinden mahsup edilir. 

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

MADDE 19 — İstimlâk olunan yerlerde ya
pılması mukarrer olan iıftaat ve tesisattan be
lediye vazgeçer ve muameleyi iptal ederse is
timlâk bedelini iade ile sahipleri o yeri geri ala
bilirler. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, istimlâk meselesinin esbab ımucibesi, am
me menfaatini temin etmek olduğuna göre, bir 
belediyenin harekete geçerek, bir çok dlevlet ma-
kiansmı işleterek, üzerime para vererek zaten 
aldığı bir malı, asıl olan, zaten alınmasına saik 
olan maksadı elde etmesidir. Binaenaleyh yir
minci madde istisnaî bir şeydir. Prensip, mut
laka istimlâk edilmektir. İstimlâke sebep olan 
şeyi meydana getirmek maksadına müstenittir. 
Fakat öyle oluyor ki, belediye istimlâk bede
lini verirde, yerine ikameye medar olacak parayı 
bulamaz. Binaenaleyh şu veya bu. Bunu müstes
na olarak kabul etmek lâzımdır. İkinci hali, 
Heyeti Celilelerine anzedleceğim. Bilhassa muh
telif misallerini görmekle müteessir olmaktan 
mütevellit bir kanaattir. 

Belediye bu günkü kanuna göre lâalettayin 
bir yere göz diktiği zaman, orasını bahçe yapa
cağım, hastane yapacağım, bilmem şunu yapa
cağım, bunu yapacağım şeklindeki esbabı mu
cibe ile alıyor, istimlâk ediyor. Fakat aldıktan 
sonra aldığı şeyin başka suretle irat getireceğini 
görünce, onun şeklini değiştiriyor veyahut baş
ka birisine devrediyor. Başka bir şekilde kulla
nıyor, satıyor. 

Arkadaşlar, bendenize kalırsa eski kanunda 
mevcut olan hükmün ipkasını rica edeceğim. 
Her hangi bir yer istimlâk edilip te bir sene içer
sinde istimlâki icap ettiren muameleye iptidar 
edilmezse, evvelki mal sahibi, belediyeden al
dığı parayı iade etmek sur etile, o mala tekrar 
sahip olsun. Bunda iki fayda vardır: biri; bele
diyeyi ikaz etmek ve aldığı mali kaçırmamak 
içini harekete getirmek. İkincisi de mal sahi
binin elinden kaçan malin amme menfaatini te
mine medar olacak bir şekilde kullanmağa teş
vik edecektir. Yoksa benim, kendimin kullan
makta olduğum bir hanı; bir oteli belediye is
timlâk ettikten sonra gene han, otel olarak 
kullanırsa, benim yerime kaim olmuş bir ga-
sıp vaziyetine girmiş olur. Bu suretle istimlâk 
muamelesi bittikten bir sene içerisinde niçin is
timlâk etmişse, onun için kullanmalıdır. Eğer 
bu şekilde hareket etmezse mal sahibinin tek-
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rar malini almağa hakkı olmalıdır. Bunu na-
zan dikaktinize arzediyorum. Zaten eski ka
nunda da vardrr. 

SALÂH ATTIN B. (Kocaeli) — Bu kanun-
diı da vardır. 

REtS — Refik Şevket Beyin, bu hususta bir 
takriri vardır, okutacağım: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen 19 uncu madde

sine « İstimlâk olunan gayrimenkuller, istim
lâk muamelesinin katileştiği tarihten itibaren bir 
sene içinde istimlâki icap eden muameleye baş
lanmazsa sahibi tarafından geri alınabilir. » fık
rasının ilâvesini teklif ederim. 

Manise 
Refik Şevket 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Efendim, meri kanunda mevcut olan 
hüküm bu kanunda da aynen yer almıştır. Şim
di böyle sene ile, müddetle tahdit etmekte fay
da yoktur (Vardır sesleri). Gönül arzu ederdi 
ki istimlâke seıbep olan maksat ne ise o maksa
dın esbabı evvelce temin edilmiş ve istimlâki 
müteakip arzu edilen şey yapılsın. Yoksa bir 
sene müddeti bile esas itibarile çok görürüm ve 
bu maksatla yapamayacağı bir işe teşebbüs et
mesi belediye için muvafık bir hareket değil
dir. Bir belediye encümenine, mahallî ihtiyaç 
namına kendi kudreti fevkinde bir işe girişir ve 
ne de vaziyete hâkim olması icap eden en büyük 
mülkiye memuru, menfaati umumiye kararı ve
rir. Rica ederim, bunları, ihtimalâtla, burada 
üç, beş misal göstermekle kanun hükmüne koy
mak doğru değildir. Bir sene nedlen koyalım? 
Bendeniz bu bir seneye açık cevap vereyim. Bu 
sene bütçesine arsa masrafını koruz, gelecek se
ne de inşaat için tahsisat koruz. Fakat her 
hangi bir sebep sevkile arzettiğim inşaat tahsi
satı konamaz. Bu takdirde istimlâk edilen şe
yi sahibi geri mi alacaktır? Bunlar müddetle 
tahdit edilen mesailden değildir. Mahallî ihti
yaçları düşünerek lüzumlu olanlarının yapılması
nı belediye encümenlerinin takdir etmesi icap 
eder, yoksa belediye, bir kimsenin malrna göz 
koyup istimlâke kalkacak olursa ... 

İHSAN B. (Bayazrt) — Bu gibi hallerin vu
ku buldftığunu kendiniz söylediniz. 

SALÂHATTİN B. (Devamla) — Rica ederim 
haklarında takibatı kanuniye, kimler için yapı
lacak? Bunlar doğru bir şey değildir. 

İHSAN B. (Bayazıt) — istimlâk edilen mal
ların bedelleri senelerdenberi verilmiyor diye 
söylemiştiniz. 

SALÂHATTİN B. (Devamla) — Rica ederim, 
Refik Beyefendinin teklif ettiği kaydi koymak
la zatı âlinizin tasavvur buyurduğunuz mahzur
lar bertaraf edilmiş olamaz. Mesele kitap yazmak
ta değil, onu tatbiktedir. Onun yazılması ile de
ğil, tatbik iledir ve mesuliyeti tamamile hatırlat

mak ve onu takip etmektedir. 
İHSAN B. (Bayazıt) — Büyük Millet Mec

lisi, tatbik edilmek için kanun yapar, tatbik 
edilmeyecek kanunu yapmaz. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, belediyeler, beldelerin ba
şına hariçten gelip musallat olmuş, şunun bunun 
malına göz diken gasıp heyetler değildir. Bir 
belediye, o belde halkının reyi âmile intihap 
olunan o beldenin murahhaslardır, ilk vazifele
ri, beldelerinin iman ve hemşerilerinin hukuk 
ve menafiinin muhafazasıdır. Refik Şevket Bey 
arkadaşımızın esas itibarile muhik olan şikâyeti 
şudur: Belediye bir binayı, hidematı ammeye 
hasredeceği, müessese haline koymak için istim
lâk ediyor, sonra bunu akar olarak kullanıyor, 
Bu itibarla takyit edelim diyor. Bunu takyit et
mekten tevellüt edecek mazarratı göz önüne 
getirelim. Belediye, belde dahilinde bir çocuk 
bahçesi yapmak için bir zatten ev ve arsa istim
lâk edebilir. Fakat ertesi sene husule gelen hâ-
disat ve bundan mütevellit zaruret dolayısile 
bütçesinde noksan hâsıl olabilir. Bu gibi noksan
lar Devletlerde de vaki olur ve bütçelerinde 
ekispediyan yapmaktadır. Bu gibi zaruret kar
şısında belediye, o yeri beş sene müddetle tütün 
deposu yapsam; şu istifadeyi temin ederim, son
ra bahçeyi yaparım (Bu misal olmadı sesleri). 
Efendim, bu olmasa başka şekilde vaziyetler 
hadis olabilir. Bu sene istimlâk etti, yıktı. Fa
kat ertesi sene zarureti dolayısile yapacağı şeyi 
yapamadı. Şimdi bu arsayı mal sahibine nasıl ve
recektir, tazminat mı verecektir? Bendeniz fili 
mahzurlan arzediyorum. Bu gibi şeyler hadis ola
bilir, bu gibi bir çok mahzurlar hatıra gelebilir. 
Eğer bir kayit koymak, lâzımgelirse sene ile mu
kayyet olmamak lâzımdır. Çünkü Devletin de 
istihkâm yapmak üzere, liman yapmak üzere 
yaptığı bir istimlâk vaziyeti bilâhare değişebi
lir. Eğer böyle takyit edecek olursak, gerek 
belediye üzerinde ve gerek eshabı emlâkin hu
kuku üzerinde tahaddüs edecek ihtilaflı mesele
ler bırakabiliriz. EsM kanunda böyle mukay
yet değildir. Daima ileriye gidecek kanunlar 
yapmaktayız. Eski kanunlara rücu edemeyiz. 
Sene ile mukayyettir tarzmda orada bir şey yok
tur. Her yapılan kanunun, ileri giden inkı
lâbımıza muvazi olan bir hamle olması lâzmı-
gelir. Geriye mi gideceğiz? Bunda hukuku şah-
siyeyi muhafaza edecek bir hal yoktur, izrar 
edecek bir hal vardır. Maksadı temin ederiz 
zannedilirken korkanm ki binnetice hem belde
lerimizin ümranına mâni olabilir, diğer taraf
tan da hukuku şahsiyeyi muhafaza edememiş 
oluruz. Mesele encümende düşünüldü. Dahi
liye encümeninden arkadaşlar da geldiler. Be
nim orada elde ettiğim intiba, aynen kalmasm-
dadrr. Maamafih Heyeti Âliyeniz hakemdir, ne 
suretle tensip ederse, o meri olacaktır. 
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HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Arkadaş

lar, benim anladığıma göre, biz bu cephede be
lediyeleri hem takyit edebiliriz, hem edemeyiz. 

Takyit edemeyiz; eğer menafii umumiye için 
istimlâk ettikleri her hangi bir yeri menafii 
umumiye için şu veya bu şekilde istimal ederse. 
Fakat bunun da hududunu, ölçüsünü, nelerden 
ibaret olduğunu istimlâk kanunu takyit etmiş
tir. Yol için istimlâk eder de hastane yaptı
r ır ; hastane için istimlâk ©der de mektep ya
par ; yani menafii umumiyeye hadim olacak, is
timlâki caiz olan her hangi bir işte kullanır 
Bunda belediyeye hiç bir deyeceğimiz yoktur. 
Tamamile serbesttir (Tabiî sesleri). Meydan 
yapmak için büyük bir istimlâk yapmıştır, bir 
zaman için onu tehir eder de o binaları hasta
ne yapar, yahut dispanser yapar. Esasen 
istimlâki caiz olan şeylere tahsis eder. Bura
da belediyeler tamamile serbesttir. Fakat be
lediye menafii umumiye için istimlâk yaptık
tan sonra, menafii umumiyeden addedilmedi
ğinden dolayı istimlâk yapılması kanunen tec
viz edilmeyen işlere tahsis ederse, müsaadeniz
le, vazifesini suiistimal etmiş olur (Tabiî ses
leri). Tatbikat bunu gösterecektir. Yolu tev
si için istimlâk yapacak. Sonra binaları aynen 
kiraya verecektir. Bu demektir ki, istimlâk 
namı altmda ıbir kısım, emval ve emlâki eline 
geçirmek neticesini istihdaf ediyor. Bunu ne 
zaman tayin edeceğiz? Burada iki şey var. 

Hakikaten hüsnü niyetle istimlâk etmiş, yolu 
tevsi edecek, meydanı açacak, hastaneyi yapa
cak, ,o sene çıkıştıramadı. Bu, hüsnü niyetle 
yapılan bir şeydir. Bunu tabiî görmeliyiz. Fa
kat bir sene, iki sene, üç sene olduğu gibi du
ruyor. îlâniıhaye hüsnü niyet olimaz. Bendıe-
nizce belki bir sene azdir, bir müdldetle takyit 
etmek, ondan sonra mülk sahiplerine; mahke
meye gitmek hakkını tanımak en doğru bir 
yoldur. Tensip buyurursanız - bir müddetle tak
yit etmek belediyelerin nazarı dikkatini celbe-
der - üç seneye kadar gitmekte bir mahzur gör
mem. 

Çünkü senelerin hususiyeti ve bütçelerin va
ziyeti dolayısile bu gün başlanılan bir iş ancak 
üç senede bitirilebilir. Eğer üç sene zarfında o 
yer hangi maksatla istimlâk edilmişse o maksa
da, o menfaati ammeye tahsis edilmezse; sahip
leri mahkemeye müracaat ederek istimlâki feh-
hettirebilir ve zararları da tazmin ettirebilir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Bendeniz 
Hasan Fehmi Beyefendi ile tamamen mutabıkım. 
Takririmdeki bir sene müddetin iki seneye ib
lâğını istiyorum . 

(Refik Şevket Beyin takriri tekrar okundu). 
REİS — Refik Şevket Bey, takririndeki bir 

sene müddeti, iki seneye iblâğ ediyorlar. Takriri 
bu şekilde reye koyacağım. 

SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — Efendim, 
iki veya üç sene denemez. Üç sene içinde mem

leketin başka noktalarının ümranı yüzünden, 
bedeli istimlâkten fazla bir kıymet iktisap etmiş
se bu fazla kıymeti, bedeli istimlâk at ile evvel
ce yeri istimlâk olunan şahsın bunu kazanması 
ne gibi bir hakka istinat ediyor? O itibarla di
yorum ki, iki ve üç sene meselesi teklif edildiğine 
nazaran bu teklif, maksada ilişmeyi daha ziyade 
uzatmaktadır. Onun için Hükümetin mümessili 
olan en büyük mülkiye memuru kendi yerlerin
de belediye meclis ve encümenlerinin vaziyet ve 
kudretlerini hesap ederek ve memleketin ihtiya
cını takdir ederek iş yapmalıdırlar, yoksa ispe-
külâsyon yapmakla şunun bunun mülküne göz 
dikmek daima suçtur. Böyle müddet koymakla 
ne olacaktır? Bundaki faydayı izah etsinler. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Belediye
ler tüccar olamaz. Binaenalyeh iki sene iyidir. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — 
Kim dedi, tüccar olsun diye ? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Binaena
leyh iki sene müddet zarfındaki farkı benim 
kendi hesabıma, belediyenin tazmin etmesi lâ-
zımgelir. Benim malı mı alsın, iki, üç sene kul
lansın ve iradını kendi defterine kaydetsin ... Ba
na bunu iade edeceği yerde benden mi alacak? 
Bilâkis bana o iade edecek. 

REİS — Efendim, takriri reye koymağa mec
burum. Heyeti umumiye nazarı itibare alırsa 
19 uncu madde ile beraber encümene veririm. 
Takrir okundu; dinlediniz. 

Refik Şevket Beyin takririni nazarı itibare 
alanlar ... Almayanlar ... Takrir nazarı itibare 
alınmıştır. 19 uncu madde ile beraber encüme
ne veriyorum. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihinde katileşmemiş olan istimlâk işlerinde de 
bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim; bu muvak
kat maddenin vazma sebep olarak Adliye encü
meni, belediye ile gayrimenkul sahiplerinin hu
kukunu mahfuz bulunduracak seri ve salim 
usuller bu kanuna vazolunduğu için bu kanunun 
katileşmemiş olan • istimlâk muamelelerine 
tatbikte faide olacağını mütalea etmiş ve bu 
maddeyi koymuştur. Bendeniz seri usulü ka
bul ediyorum. Fakat seri usulün müşahedeye 
muhtaç olduğuna da şüphe yoktur. Bu günkü 
katileşmemiş kelimesinin mefhumu, yani hazır
lık devrinde bulunmak, mahkemeye intikal ede
rek dava safhasında bulunmak ve ilk Hukuk 
mahkemesinin kararına bağlanmak, temyiz edil

mek, temyizde tetkik safhasında bulunmak ve ni
hayet bir karara bağlanmak safhasına gelmek 
ve kanundaki hazırlık safhasına göre muameleyi 
takip etmek. Bu kanundaki usul, ne kadar seri 
olursa olsun, bu kadar dava safhasında tara
feyn için istimal edilmiş bir takım haklar ve 
veçheler vardır. Bunların hepsinin yerini değiş

tirmek, kanunu makabline teşmil etmek olacağı 
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gibi bir çok davalar açmak külfetini de beledi
yelere yükletmeğe vesile olacaktır. Hazırlık dev
resi bitmemiş ve mahkemelere intikal etmemiş 
demekte ne fayda olabilir? Muhtelif dava safha
sı mahkeme kararlarına bağlanmamış olan istim
lâk muamelelerini geriye çevirmekte sürat değil, 
belki de teahhur vardır; fayda değil belki za
rar vardır. Buradaki katileşmemiş yerine, mah
kemeye intikal etmemiş cümlesinin konulmasını 
teklif ediyorum. Bu suretle hem kanunun ma
kabline teşmili gibi katiyetle riayet ettiğimiz bir 
kaydi bozmamış olacağız, ayni zamanda da sa
lim usul dediğimiz safhai hukukiyeyi yanlış yola 
sevketmek ihtimalini bertaraf etmiş olacağız. 
Zannediyorum ki encümen mahkemeye intikal 
etmiş olanlar hakkında dahi böyle bir fikir ta
kip etmiştir. Onun için bir takrir veriyorum ve 
katileşmemiş kelimesinin yerine, mahkemeye in
tikal etmemiş kaydinin konulmasını teklif edi
yorum. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — Bu günkü meri kanunda da, şimdiki 
lâyihada da mahkemelerin vazifesi mahduttur. 
Kıymet takdiri için umumî meclislerin intihap 
edip listesini kendisine göndereceği zevat me-
yanında bir hakem heyeti teşkil eder. O itibar
la mahkemeve intikal etmiş olan meselelerde es
ki kanun hükmü cari olsun diye İsmet Beyefen
di kastediyorlarsa, burada yapılan değişiklik
lerde hakemlerin haiz olmaları lâzımgelen ev
safa daha ihtimam edilmiştir. Beş kişilik bir 
hakem heyetinden iki kişinin mutlaka mühendis, 
kalfa ve nihayet yapı işlerinden anlayan adam
lar olması tasrih edilmiştir. Bu, hakikati oldu
ğu gibi görmekten mülhem olan şeylerdir. Kati
leşmemiş olanların, bu kanuna tevfikan, velev 
ki mükerrer mahiyette bile olsun, yapılmasında 
selâmet mülâhaza ediyoruz. Mesele içtihada 
bırakılmasın diye böyle konuldu. Esasen te
reddüt edenler şuraya, buraya soracaklar. Ay
ni zamanda mahkemelerdeki derdest olan mua
meleler uzamasın, bu gibi şeylere mahal kal
masın. zaman kaybetmesinler diye bu hükmü 
koyduk. Takdir Heyeti flelilenindir. 

ÎSMET B. (Çorum) — Saîâhattin Beyefen
di güzel izah ettiler. Hakikaten kanun neşre
dildikten sonra mahkeme safahatında nasıl 
usul takip edileceğini tavzihe lüzum yok. Fa
kat karar verilmiş, karara bağlanmış. Hake
min mükemmelliği veyahut hazırlığı devresin
de kolaylığı,, susu, busu mevzubahs değildir. 
Bunu çeviripte uzun müddet tekrar mahkeme 
safhasında fazla uzamaması için, mahkemeye 
intikal etmemiş kelimesinin, katileşmemiş ye
rine konması daha doğru olur. Çünkü mgihke-
me safhasında ayni usul takip edilecektir. 

REİS — Encümenin mütaleası nedir? 
Takririn mahiyeti şudur: «Katileşmemiş» ye

rine «Mahkemeye intikal etmemiş» tabirinin ko
nulmasıdır. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Bu mad'de için hir şey hatırıma gel
di, Heyeti Aliyeye arzedeyim: bu kanunlarda 
tasarruf ciheti, arsanın cinsi ciheti mahkeme
lerden çıkıyor, yalnız kıymet itibarile mah
kemeye gidiyor. Halbuki eski davalarda, ben 

•biliyorum, îstanbulda bir takım davalar var
dı, işte saihibi falan yerdeymiş, kendisine teb
liğ edilememiş diye bir takım davalar var
dır. Bu kaydi koyacak olursak ıbundan ev
velki maddelerde belediyeye verdiğimiz suhu
leti kaldırmış oluruz. Bu kanundan adeta is
tifade edemez olurlar. Bu şekilde olacak olur
sa işler çok uzar ve neticede belediyeler bu 
istimlâk işlerinden vazgeçtim deyecekler. Kıy
met cihetinden mahkemeye giderlerse bu ka
ran koymak lâzımdır. Bunu diğer ihtilâflara da 
teşmil edersek, hepsi olduğu yerde kalır ve se
nelerce devam eder ve (bu kanundan belediye
ler istifade etmez. Böyle bir mahzur hatırıma 
geldiği için arzediyorum. Belediyelerin istim
lâk işinde zorluklar burada başlıyor. Sahibi 
yoktur, ilân edilsin, yahut filân varislere ve
rilmemiştir diye uzatılan davalar çok olmuş
tur ; bunları biliyorum. Bunlardan kurtulmak 
için hiz tasarrufun kime ait olduğunu düşünmeye
ceğiz. Doğrudan doğruya malm kıymetini düşü
neceğiz. Şimdi tekrar mahkemeye gidecek olur
sa, eskiden kalma kanunlarda olduğu gibi es
ki kanunların bütün safihalarını geçirecektir ki; 
belediyeler istimlâk işlerinden lâyikile istifade 
edemeyeceklerdir'. 

İSMET B. (Çorum) — Bu teklifi Hükümet 
getirmemiştir. Adliye encümeni izah ettiği 
mülâhazalara binaen vazetmiştir. Binaenaleyh 
katileşmemiş kelimesi mahkemeye intikal et
memiş, bir karara bağlanmamış şeklinde olmalı
dır. Mahkemeye intikal etmiş, karara bağlan
mış olanlar vardır. Bu hakları geri mi çevire
ceğiz? 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Hangi haklan, tasarruf hakkı mı, nedir? 

İSMET B. (Çorum) — Mahkemece karara 
bağlanmış, Temyize gitmiş olanlar vardır. Bun
ları geri mi çevirelim? Vekil Beyin söylediği 
mülâhazalar eğer olsaydı, Hükümet teklif eder
di. Bunu Adliye encümeni izah ettiği mülâha
zaya göre yapmıştır. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — 
Çok rica ederim ki bu kanun Heyeti umumiyede 
müzakere edilirken Adliye encümeni nizamna
menin verdiği salâhiyetle tetkikini istedi. Tet
kik edildiği zaman, bunun yeni baştan yazılma
sını evvelce arzettiğim veçhile, mevcut mevzua
tımızla ahenk ve tesanüdünü temin için zarurî 
olduğunu görerek Dahiliye vekâletinin de buna 
iştirakini istemişti. Şimdi burada, Hükümet tek
lif etti, Adliye encümeni çıkardı gibi 
bir şey mevzubahs olmamalıdır. Haki -
kat, kimin tarafmdan çıkarılırsa, yahut 
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hakikate yakınlık hangi tarafta ise, onu 
kabul etmek doğrudur. Çok rica ederim, bu 
gün katilesmiş ve katileşmemiş meselelerde yeni 
kanun, tatbikini tasavvur buyurdukları eski ka
nundan bin kat faydalıdır. Bu seklin kabulü, 
meselenin tamamile hakemlerle halli demektir. . 
Hakem halledecek, mahkeme hakem kararının 
tesciline karar verecektir. Meri kanunda aynen 
bövledir. Belediyenin ve halkm hukukunu mu
hafaza noktasından bu, cok lâzımdır. Bu madde
nin kalmasını biz ısrarla teklif ediyoruz. 

İSMET B. (Corum) — Yani kanunun ma
kabline teşmilinde ısrar ediyorsunuz. 

REİS — Münakaşaya lüzum yoktur. Takriri 
okutacağım, reye koyacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat maddedeki (Katileşmemiş) keli

mesinin yerine (mahkemeye intikal etmemiş) 
cümlesinin konulmasını teklif eylerim efendim. 

Çorum 
ismet 

REİS — ismet Beyin takriri budur. «Katileş
memiş» yerine «Mahkemeye intikal etmemiş» kay-
dinin konulmasını istiyorlar Encümen de müta-
leasmı söyledi, tsmet Beyin takririni reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 20 — 21 kânunusani 1329 tarihli Is-
tanbulda ve vilâyatta devairi belediye namına 
istimlâk olunacak mahallerin sureti istimlâki 
hakkındaki kanunu muvakkat ile bu kanunun 
bazı maddelerini muaddil 14 şubat 1340 tarih ve 
413 sayılı kanun mülgadır. 

REÎS — 20 inci maddeyi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Bu kamın hükümleri Ankara 
İmar müdürlüğünce yapılacak istimlâk muame
leleri hakkrndai dahi caridir. 

REPÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu, nere
den çıktı? 

ADLÎYEY E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — Bunu Hükümet teklif ediyor. 

DAHİLİYE VEKtLt ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Zaten Hükümetin teklifinde vardır 
(Anlayamadık sesleri). 

REİS — Maddeyi tekrar okuyalım. 
(21 inci madde tekrar okundju) 

REtS — Mütalea var mı? 
REPlK ŞEVKET B. (Manisa) — Bir sual 

soracağım; Ankara imar müdürlüğünün istim
lâk usulü hakkında hususî kanun var mı? (Var 
sesleri) Şu halde o da bu kanun hükmüne dahil 
oluyor demektir. 

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

Efendim, encümenden g-elecek madde olduğu 
için kanunun mabadine devam etmiyoruz. Ruz-
namemizde barut meselesi vardır, onu müzakere 
edeceğiz. 

7— Banıl ve m ev addı inf ilâ/n ı/c inhisarı ida
resince verilere]; ruhsat re nakliye tezkereleri 
hakkında 1/888 numaredı kanun lâıjihas ve Güm
rük ve inhisarlar encümeni m a ıha la sil e barut, 
(l'ûhereilc re fiai/aı/ıcı maddelerle fişek ve av mal
zemesi ve, av sarması- ve kullanılması ı/asak al •ma
il em tabancalarla fişekleri ve sı idik fişekleri inhi
sarı hakkında 1/898 numaralı kanun lâı/ihası ve 
Gümrük ve inhisarlar, Milli Müdafaa, Mali ı/c re 
HiUee encümenleri mazbataları | l j 

RElS — Ef?ndim, müstacelen müzakeresi 
haikkında encümenin takriri var, okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznaınedc; 148 numarada yazılı barut ve 

mevaddı infilâkıye fabrikalarını M. M. ya rap
tı hakkındaki kanun lâyihasının miistaceien mü
zakeresini arz ve teklif eyleriz. 

Giresun Diyarbekir 
ihsan Kâzım 

RElS — Teklifi reye arzediyorum. Kabul 
edenler , .. Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz açıktır, söz 
isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Madde
lere geçlmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Maddelere geçlmiştir. 

Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi, fi
şek ve revolver inhisarı kanunu 

MADDE 1 — Her nevi barut ve patlayıcı 
maddelerle bunların kapsül, fitil gibi teferruatı
nı ve kullanılması yasak olmayan tabancalarla 
fişeklerini, şenlik fişeklerini, müstahzar olan ve 
olmayan av fişeklerile av malzemesini, av saç
masını ve potas giiherçilesini yapmak, memleke
te sokmak, memleket içinde satmak Devlet in
hisarı altındadır. 

Bu inhisar, İnhisarlar umum müdürlüğünce 
işletilir. 

Bu maddelerin memlekette yapılması askerî 
fafbrikalar idaresine bırakılmıştır. 

Ordu ve emniyet kuvvetleri için lâzım olan 
her nevi barut ve patlayıcı maddelerle bunların 
memlekette bulunmayan ham malzemesi, kapsül 
ve fitil gibi teferruatı askerî fabrikalarca yapıl
madığı takdirde Milî Müdafaa vekâletince ha
riçten getirilir. 

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

MADDE 2 — Askerî fabrikalar tarafından 
yapılmayan veya istenen zamanda yapılması ka-

|'1J 118 numaralı matbua zaptın sanandadır. 
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bil olmayan inhisar maddelerini inhisar idaresi I 
yabanca memleketlerden getirebilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Askerî fabrikaların yapacağı 
inhisar maddelerinin fabrika tahmil istasyonun
da vagonda veya fabrika iskelesinde kayıkta 
teslim bedelleri mal oldukları fiatin en çok % 
5 fazlasını geçemez. 

Maliyet fiatleri, Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğünün Gümrük ve inhisarlar vekâletine 
vereceği imalât raporu üzerine vekâletçe tesbit 
olunur. 

Ancak imalât raporları lüzum görüldüğü 
takdirde Maliye, Millî Müdafaa ve Gümrük ve 
inhisarlar vekaletleri tarafmdan tayin olunacak 
birer mütehassıstan müteşekkil komisyonca 
tetkik olunur. Bu tetkikat, on beş gün içinde 
bitirilir. 

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

MADDE 4 — İnhisar idaresi tarafından bu 
kanundaki inhisar maddelerini satacaklara ve
rilecek beyiye tezkereleri için 50 000 ve daha ı 
fazla nüfusu olan şehir ve kasabalarda 3 lira, 
diğer şehir ve kasabalarda 1 lira, 

Beyiye tezkeresi olmadığı halde bu inhisar 
mallarını satanlardan yukarıdaki harcın üç ka
tı ceza olarak tahsil ve ellerinde bulunan in
hisar mallan idare menfaatine müsadere olu
nur. 

BÜTÇE E. M. M. ÎHSAN B. (Bayazıt) — 
Yukarki fıkradaki (1 lira) ibaresi (1 lira harç 
alınır) olacaktır. 

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

MADDE 5 — Memleket içinde inhisar mad
delerini nakliye tezkeresi olmaksızın bir yer
den diğer bir yere taşıyanların bu malları ida
re menfaatin* müsadere olunur. 

Kendi istihlâkine mahsus olarak bir şahsın 
beraberinde taşıdığı bir kilo av barutu ve o ka
dar av saçması ve yüz adet av fişeğile bunlara 
ait teferruattan tapa ve kapsüller ve yüz adet 
revolver fişeği bu hükümden müstesnadır. | 

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

MADDE 6 — Bu kanunla askerî fabrikalar 
idtresine bırakılmış olup imal işlerinin yapıla
bilmesi için mezkûr idareve 100 000 liraya ka- | 
dar mütedaıvil sermaye tefrik ve tahsisin* Mali- I 
ye vekili mezundur. | 

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

MADDE 7 — 1341 muvazenei umumiye ka
nununun 57 nci madjdesile 672 numaralı kanun 
ve barut nizamnamesinin bu kanuna alınan hü- I 

kümleri kaldırılmıştır. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE 1 — Gümrük ve inhi

sarlar vekilliğine bağlı barut ve patlayıcı mad
deler, fişek ve av malzemesi ve av saçması in
hisarları işletme muvakkat idaresi umum mü
dürlüğü tarafından işletilmekte olan Küçük 
Yozgattaki barut ve patlayıcı maddeler ve Süâh-
tarağadaki fişek ve av mühimmatı ve av saç
ması fabrikaları ve müştemilâtı bu knunda ya
zılı şart ve hükümlere göre Millî Müdafaa ve
kâletine raptedilmiştir. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — (Barut ve me-
vaıddı infilâkiye) ve (av ve revolver fişekleri) 
inhisarı Türk anonim şirketlerinden devren alı
nıp şimdiye kadar kullanılmayan iptidaî ve 
yarı mamul maddelerle mefruşat ve sair eşya
nın ve fabrikaların mağaza eşyasının Maliye, 
Millî Müdafaa ve Gümrük ve inhisarlar vekâ
letleri tarafından intihap edilecek birer zat-
ten mürekkep komisyonca tesbit edilecek mec
mu kiymetleri Millî Müdafaa vekâletince inhi
sarlar umum müdürlüğüne ödenir. 

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

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci 
muvakkat maddede adı geçen fabrikaların devri 
tarihine kadar barut ve infilâklı maddeler, fişek 
ve av malzemesi ve av saçması inhisarları işlet
me muvakkat idaresi umum müdürlüğünce müte-
davil sermayeden satm alınarak mezkûr fabrika
lara gönderilmiş veya oralarda hazırlanmış olan 
iptidaî ve yarı mamul maddelerle fabrikaların 
mağaza eşyası ve henüz itfa edilmeyerek sarfe-
dildiği kayden anlaşılan tesisat bedelleri muvak
kat ikinci maddede teşkil edilmesi beyan edilen 
komisyon tarafmdan tesbit edilecek fiatlerle As
kerî fabrikalar umum müdürlüğünde inhisarlar 
idaresi namma açılacak bir hesabın alacaklı ta
rafına kaydedilerek bu paralar inhisarlar ida
resince yapılacak siparişler bedellerine her iki 
idare arasmda tekarrür ettirilecek nisbetler da
hilinde mahsup edilir. 

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

Muvakkat dördüncü madde için encümenin 
yeni bir teklifi vardır, Onu okutuyorum. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu 
kanun meriyete girdiği tarihte adı geçen in
hisarların 1934 malî senesi bütçe kanunile ve
rilmiş olan tahsisatları ve kabul edilmiş olan me
mur ve müstahdem kadroları yapılacak olan de
virlerin taallûkuna göre icra Vekilleri Heyetin
ce inhisarlar umum müdürlüğü bütçesile Askerî 
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fabrikalar umum müdürlüğü bütçesine naklolu
nur. 

Bu tahsisatı tecavüz etmemek şartile her iki 
idare kadrolarda lâzımgelen tadilâtı yapabilir
ler. Bu tadillerde açıkta kalacak memurlara 
1935 numaralı kanuna göre kadro tasarrufların
dan tazminat verilir. 

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

MUVAKKAT BEŞÎNCÎ MADDE — Devre
dilecek fabrikalarda mukavele ile kullanılmakta 
olan ecnebilerin mukavelelerinden doğan alacak 
ve borçlan Askerî fabrikalar idaresine intikal 
eder. 

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

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Encümen, altıncı muvakkat madde olarak 
yeni bir teklifte bulunmuştur, efendim. 

REÎS — Onu okutuyoruz efendim. 
MUVAKKAT ALTINCI MADDE — Devri 

müteakip muvakkat idarenin bütün hukuk ve 
vecaibi İnhisarlar umum müdürlüğüne intikal 
eder. 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Yukanki maddelerden ve esbabı mucibe 
mazbatamızın mütaleasından anlaşılacağı üzere 
bu patlayıcı maddeler, idarei muvakkate şeklin
de idare edilmektedir. Bu, tasfiyeye tâbi tutula
caktır. Bu muamelenin bitmesile bu idarenin 
teşkilâtı, Askeri fabrikalar idaresile İnhisarlar 
idaresi arasında vezaif itibarile taksim edilecek. 
Taallûku itibarile ya fabrikalara veya İnhisarlar 
umum müdürlüğüne devredilecek. 

ÂBDÜLHAK B. (Erzincan) — Adamlar ne 
olacak? 

REİS — Onları söylüyor. 
MÜKERREM B. — Arzettim efendim, masraf -

larile teşkilâtı, vezaifin taallûku itibarile iki dai
re arasında taksim edilecek. Tasfiyeyi müteakip 
bu idarenin hükmî şahsiyeti ortadan kalkacak. 
Mevcut ahkâma göre bu patlayıcı maddeler 
idarei muvakkatesinm bir çok taahhüdatı mev
cut olduğuna göre bu hukuk ve vecaibin nereye 
intikal edeceğinin tesbit edilmesi lâzımgeldiği 
kanaatile encümen bu altıncı maddeyi tasvibini
ze arzetti. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
Bu hukuk ve vecaibin nelerden ibaret olduğunu 
tabiî şimdi birden kavrayamadım. Yalnız kavra
dığım bir nokta var. Muvakkat ikinci maddede 
mefsuh şirketin tasfiyesi neticesinde, İnhisarlar 

idaresi, Maliye vekâleti bu malları tasfiye heye
tinin takdir ettiği kıymet üzerinden almış, Dev
lete mal etmiş. Bu tasfiye neticesi de Hükümetin 
tasdikına iktiran etmiş. Şimdi burada Bütçe en
cümeninin muvakkat ikinci maddesi - ki Heyeti 
Umumiyenin tasdikına iktiran etti - ahkâmına 

göre, bu malın yeniden kıymetini takdir ettiri
yoruz. İki kıymet arasında fark olursa, bu ikin
ci kıymet daha eksik oluursa bu zaran nereye 
kaydedeceğiz. 

Bu hukuk ve vecaip arasında bu da var mı
dır? 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Tasfiye muamelesi hitam ıbulmuştur. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Tasfiye 
muamelesinin neticesinde konulan bir kıymetle 
Devlet bu malı tekabbül ettiği için ayni mala ye
niden Hükümetin iki dairesi arasında kiymet 
takdir ediliyor. Elbette bu kiymetler arasında 
bir tehalüf ve bir açıklık olacaktır. Bunu Büt
çe encümeni hangi hesaba kaydedecektir? 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Bu iki hesap arasında bir fark olacağına 
kani değiliz. 

REİS — Efendim, muvakkat 6 ncı maddenin 
metni okundu. Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden bir 
ay sonra muteberdir. 

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

MADDE 9 — Bu kaotıunun icrasına Millî Mü
dafaa, Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

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

Lâyihayı yazılı reye arzetmek mecburiyetin
deyim. Rey toplanacaktır. 

Arkadaşlar reylerini versinler. 
Rey vermeyen var mı efendim? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. Tasnif edi

yoruz. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Pasaport kanununun 16 ncı maddesinin değiş

tirilmesi hakkındaki kanuna (186) rey verilmiş
tir. Muamele tamamdır. Kanun (186) reyle ka
bul edilmiştir. 

Posta telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1934 senesi bütçe kanununa (175) zat rey ver
miştir. Kanun (175) reyle kabul edilmiştir. 

Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi bütçe
sinde münakale yapılması hakkındaki kanuna 
(171) rey verilmiştir. Kanun (171) reyle kabul 
edilmiştir. 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 senesi büt
çesi hakkındaki kanuna (180) rey verilmiştir. 
Kanun (180) reyle kabul edilmiştir. 

Barut ve patlayıcı maddeler hakkındaki ka
nuna (149) zat rey vermiştir. Muamele tamam-
değildir. Gelecek celsede tekrar reye konacaktır. 

Yarın grup içtimai vardır. Çarşamba günü 
saat 14 te içtima etmek üzere celseye nihayet 
verilmiştir. 

Kapanma saati : 18,15 



I : 54 â l 6-1Ö34 C : 1 
TASHİHLER 

İşbu zabıt ceridesine merbut olan (151) numaralı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacaktır 

Sayıfa Satır Yanlış Doğru 

3 
6 
7 
7 
8 
9 
9 

11 
11 
12 
13 
13 
15 

9 
5 
6 

9,11, 
8 
6 

13 
3 
4 
8 

12 
14 
14 

Edilmemesine 
Kolağası 
Bulunamaması 

13 Bulunmamasına 
Usulsüz 
Edilmemesi 
1932 
Yapılmadığı 
Tahkik 
Muhteif 
Zemanın 
Haricinde ve müruru 
Zeman da olmasına 

edilememesine 
Koloras 
bulunmamasına 
bulunamamasına 
Hususî 
Edilmemesine 
1332 
Yapılmadığının 
Tahkiki 
Muhtelif 
Zamanında 
Haricinde olmasına ve müruru 
Zamanda mevctu olmasına 

Pasaport kanununun 10 neı maddesinin rietjişlirilınesi Iıakkııulakt kanuna 
verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Kardhisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvî B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B, 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

317 
186 
186 

0 
0 

129 
2 

/ Kabul edenler ] 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 

Balıkesir • 
Hacim Muhittin B. 
İbraiMm Yürük B 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfa Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Büecik 
Hayrettin B. 

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

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasm Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat I t. 

Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B 
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Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
Necip Asım B.' 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

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

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 
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İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rarıa B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 
Yaşar B. * 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B •*> 
Ömer Kâmil B. 

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

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

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

Kırşehir 
Hazini B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 

Ali Fuat Pş. 
Aü Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hasim B. 
Vasıf B. 

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Naki B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AHB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacryunus B 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Rasiım B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksuda B. 
Vasfı Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

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

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sı rn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B, 

- 2 0 6 -
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/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif Bs 
Hilmi B. 

Afyon Kardhisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Me
zun) 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
RifatB. 
Şakır B. 
Yahya Galip B. 

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

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

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

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

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Mustafa Şeref B. 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdûlhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
Nabi Rıza B. (Mezun) 

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

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edime 
FaikB. 
ŞaMr B. 
Şeref B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. * 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Emin B. (Mezun) 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Kâzım B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 

Mahımust Celâl B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, 
Dr. Suat B. 
Mulhtaır B. 

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

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Mustafa B (Mezun) 
Sim B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 
Recep B. 

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

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

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (î. Â.) 

Muğla 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ali Canip B. 

Bize 
Esat B. (Mezun) 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B, 

Sürt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Reoep Zühtü B. 

Sivas 
İsmail Memet B. (Me
zun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Aid Saip B. 
Memet Emin B. (Me
zun) 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Süleyman Sim B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
RagrpB. 
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Posta , telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1 9 3 4 senesi bütçe kanununa 

verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 175 

Kabul edenler : 175 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 148 
Münhal ler : 2 

Kabul edenler 
Adana 

Ömer Resul B. 
Afyon Karahisar 

Akosmanzade İzzet B. 
Ali B. 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 

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

Artvin 
Asım B. 

Balıkesir 
i:nver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
ihsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

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

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

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

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf Bs 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 

Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 

Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karam ursal B. 

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

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

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

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

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B, 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
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Konya 

Ahmet Hamdı B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. 
Osi-ian B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

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

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Ordu 
Ahmet thsan B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 

Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Btem B. 
Memet Hacryunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
îsmail B. 
Sadri Maksuda B. 
Vasfi Basit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

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

Urfa 
jBehçet B. 

Refet B. 
Van 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

[Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
tzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Mezun) 

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. (t. Â.) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. (Mezun) 

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

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

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Nabi Riza B. (Mezun) 

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

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 

Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

tçel 
Emin B. 

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

Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdı B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
(V.) 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Muhtar B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lût.fi Müfit B. 

Kocaeli 
tbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Mustafa B. (Mezun) 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Nasit Hakkı B. 
RJeeep B. 

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

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

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzaik B. 
İrfan Ferit B. (t. Â.) 

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

Muş 
Kıiıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vef ik B. 
Faik B. 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 

Rize 
Esat B. (Mezun) 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
tbrahim Alâettin B. 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Rahmi B. (Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
îsmaü Memet B. (Mezun) 
Remzi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Resai B. 

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

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. (Me
zun) 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragrp B. 

Yüksek mühendis mektebi 1933 bütçesinde münakale yapılması hakkındaki 
kanuna verilen reylerin ııetieesi 

( Kamın kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 
AliB. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Mûnhaller 

/ Kabul edenler 

Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Rıza ] 
Yaşar 

Esat 
Nafiz 

317 
171 
171 

0 
0 

1 44 
2 

/ 
îsari B. 
B. 

Amasya 
B. 
B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B 
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Antalya 

Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
ihsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

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

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çanktrt 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karametnet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Zekâd B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Oazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşan» 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

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

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

ibrahim B. 
Mükerrem B. 

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

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

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Al iB . 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Alî Muzaffer B. 
Kâzım B. r< 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tovfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

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

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Ordu 
Ahmet thsan B. 
ismail B. 
Şevket B. 

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

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyuııııs B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

tiltvas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Selin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

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

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

Urfa 
Behçet B. 
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Refet B. 
Van 

Hakiki B. 

Münip B. 
Yozgat 

Ahmet Oevdet B. 

Sungur B. 
Zonguldak 

Esat B. 

Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Ali Münif B, 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Me
zun) 

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

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

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 

Bay azıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. D 
Übeydullah B. 

Büecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Şükrü B. 
Burdur 

Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Nabi Riza B. (Mezun) 

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

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Eldziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B, 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdı B. ( Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimooz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Maihmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osm an zade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
(V.) 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B 
Muhtar B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
S i m B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Mustafa B. 
Sırrı B. 

Tahsin B. 
Kütahya 

Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 
Recep B. 

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

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

Maraş 
Mitat B. 

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

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakk: B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. ; 
FaikB. 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 

Rize 
Esat B. (Mezun) 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruseni B. 
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Siirt 
Halil HuM B. 
Mahmut B. 

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

Sivas 
tffmfljfl Memet B. 
(Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
RatfımiB. (Mezun) 

Şebin Karahisar 
îsmail B. 

Tekirdağ 
Cemil Bs 

Faik B. 
Trabzon 

Hasan B. (Re. V.) 
Nehizade Hamda B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 

Memet Emin B. (Mezun) 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sim B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahır B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

• > • - « < 

Tahlis iye umum müdürlüğü 1 9 3 4 bütçe kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir). 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 
Haydar B. 
tzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
EsatB. 
Nafiz Bs 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Nııman B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

317 
180 
180 

0 
0 

135 
2 

/ Kabul edenler ] 

Ilbrafaâım. Yürük B. 
îsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etci B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
ihsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

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

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

-21 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
NadPş. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çanları 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
îsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 1 

L 3 -

Edirne 
Hasan Hayri B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Oaei Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

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

Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B, 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
HayrullahB. 
Mitat B. 
Sadettin Hıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

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

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Fa ik B . '• ""i"'^! 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 

Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet Bs 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B, 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazmı B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 

Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

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

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
N-M B. 

Ordu 
Ahmd, Ihss.n B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB. 
AtrfB. 
Fuat B. 

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

Sinop 
Hulusi B. 

'Bwas 
Rasim B. 
Remsi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Selin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
VasfiRaşH B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

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

Urfa 
[Behçet B. 

Refet B. 
Van 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zontf-v.l(fnl: 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Mezun) 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Haliıt Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 
ŞakirB. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 

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

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B, 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B 
Enver B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I.Â.) 
ÜbeyduUah B. 

Bilecik 
İbrahim Bâ 

Salih B. 
Bolu 

Cevat Abbas B. 
Falih Rıfta B. 
Şükrü B. 

214 
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Burdur 

Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

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

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Nabi Riza B. (Mezun) 

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

Edime 
FaikB. 
Şakır B. 
Şeref B. 

Elâziz' 
Ahmet Saffet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Kâzım B. 

îçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Haindi B. ( Me
zun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salah Cimeoz B. 

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

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 

Kastamonu 
Ali Riza B, 
Dr. Suat B. 
Muhtar B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Mustafa B. (Mezun) 
Sırrı B. 

Tahsin B. 
Kütahya 

Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakün Bs 
Recep B. 

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

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

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
îrfan Ferit B. (î. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıkcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B, 
Faik B. 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (M«zun) 

Ordu 
Ali Canip B. 
Hamdi B. 

Rize 
Esat B. (Mezun) 

Hasan Cavit B. 
Samsun 

Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 

Sürt 
Halil HulM B. 
Malhmut B. 

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

Sivas 
İsmail Memet B. (Me
zun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 

Şebin Karahisar 
îflnifliiJ B . 

Tekirdağ 
Cemil Ba 
Faik B. i.-.k-.,*,., 

Tokat 
Resai B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebissade Hamdi B. 

Urfa 
AH Saip B. 
Memet Emin B. (Mezun 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sim B. 
Yahya Keanal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 
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Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi ve fişek ve revolver inhisarı ka

nunu hakkında verilen reylerin neticesi 
( Nisap yoktur ) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
E s a t B . 
Nafiz B, 

Ankara 
Eşref B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
İhsan B. 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Azı ı adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 149 

Kabul edenler : 149 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 166 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 

Bursa 
As af B. ... 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
EsatB. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher Bs 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karaanemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

Denizli 
Yusuf B s 

Diyarlekir 
Kâzım Pş. 
Zekâd B. 
Zülfü B. 

Edime 
Hasan Hayri B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
İhsan Pş. 

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

Hakiri 
İbrahim B. 

İçel 
Hakiki B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B, 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamıırsal B. 

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

İsparta 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

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

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B 

Kırşehir 
Serdar Ahmet Ba 

Kocaeli 
Al iB . 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım. B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naiım Hazim B. 
Tevf ik Fikret B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Tabir B. 

Maraş 
Abdülkadir B . 

- 2 1 6 
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Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

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

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Ordu 
Hamdi B. 

RİZB 
Akif B. 

AKB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Aflprc B. 
Eıtem B. 
Memet Hacryunus B. 
Zühtü B. 

Sürt 
Halü HuM B. 
Maihımut B. 

Sinop 
Hulusi B. 

8%vas 
Bastan D, 

BemriB. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş$bin Karahisar 
Sadıi Maksadi B. 
Vasfi Basit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 

Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Bifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
AliB. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. (Mezun) 

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

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

Artvin 
Asım B . 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
y\ Şuuri B. (ÜN-
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. B.) 
Memet Cavit B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. A.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B . 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Bıfh B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankxr% 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
T̂ Tîfflj] Kemal B. 
Münir B. 
NaJbi Biza B. (Mezun) 

Denizli 
İr. Kâzım B. 

Emin Aslan B. 
Haydar Büstü B. 
Mazhar Müfit B. 
Neoip Ali B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
FaikB. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fuat B. (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Na*i Atuf B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Eroin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Münir B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ah/met Hamdi B. (Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Befik B. (V.) 
Halil Etem B, 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Büstü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 

- 2 1 7 -
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Muhtar B. 
Velet B. 

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

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

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa B. (Mezun) 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Naşit Hakkı B. 
Recep B. 

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

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

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

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

Muğla 
Yunus Nadi B. * 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Anmet ihsan B. 
Ali Canip B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Esat B. (Mezun) 
Hasan Oavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B . 
Mahmut B. 

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

Stvas 
İsmail Memet B. 

(Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
Raıhmi B. (Mezun) 

Şebin Kardhisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. ' 
Mahmut Rasiın B. 

Tokat 
Nâzım B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. (Mezun] 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sim B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl SaMr B. 
Halil B. 
Ragrp B. 

- . < . . . . 

T. B. M. M, Uaibas» 



Sıra No îö&a ilâve 
Pasaport kanununun 16 inci maddesile şehbenderlik 
rüsumu kanununa bağlı tarifenin 1,2 ve 3 ürtcü maddeleri 

nin değiştirilmesi hakkında 1/910 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümetU 

Karar No. 50 
'Esas ^o. 010 

17-V-1934 

Yüksek Reisliğe 

20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport kanunu
nun 16 ncı maddesini değiştirici kânun lâyihası 
Umumî Heyette müzakere edilirfcen encümenimizi 
de alâkadar etmesi münasebetile mütalea ve tet-
kikı zımnında encümenimize havalesi vaki olan 
talep üzerine kabul buyurulmakla ©ahiliye vekili, 
Harieiye vekâleti umumî kâtibi, Maliye vekâleti 
mümessili beylerin de bulundukları 14 - V -1934 
tarihindeki toplantımızda mütalea olundu, 

Hariciye encümeninin esbabı anucibesine işti
rak eden encümenimiz lâyihayı esas itft&rıle mu
vafık bulmuştur. 

Talebelerin hüviyetini tayin hususu bu sıfat 
maskesi altmda yan ücretle pasaport tedariki 
niyetinde bulunanların suiistimaline meydan 
vermemek maksadile takyit edilmiş ve talebelik 
sıfatram ya Hükümet tarafından gönderilenler* 
de yahut talebe oldukları mahallî maarif müdür
leri tarafından tasdik olunan kimselerde tanın
ması şart koşulmuştur. 

Bir pasaportla seyahatlerine müsaade edilen
lerden aynca onar lira alınması zevce^ve yedi 
yaştan aşağı çocuklar müstesna tutulmak sartile 
muvafık görülmüştür. 

Siyasî pasaportlann ıbazan siyasî şahsiyeti 
haiz olmayanlara da verildiği ileri sürülerek bu 
pasaportların da harca tâbi tutulması fikri der-
meyan edilmiş ise de beynelmilel teamül eseri olan 
bu kabîl pasaportlar hakkındaki istisnanın kaldı
rılmasına lüzum görülmemiştir. Ancak Hariciye 

. ve Maliye vekâletlerince kimlerin siyasî pasaport
la seyahata salâhiyeti olduklarının bir talimat
name ile tesbiti hususunun işbu vekâletlerin na
zan dikkatine vazı muvafık sayılmıştır. 

Pasaportlarını vize ettirmek için vakit kaybet
mek istemeyenlerle vize edeeek makam bulunma
yan mahallere gidenlere suhulet olmak üzere vize 
harcı pasaprot harcjle beraber aİmârak gidip gel
me pasaportu verilebilmesi için kânuna bir kayit 
ilâvesi azadan Ordu mebusu Ahmet İhsan Bey 
tarafından teklif edilmiş ve bu teklif kabul olu
narak maddeye o yolda bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Vize harçlarının tayininde Devletler ekseriya 
mütekabiliyet esasını nazan dikkate aldıklarından 
ve meselâ Londraya gidecek bir vatandaşın arazi
sinden geçeceği bir çok memleketlere vize harcı ver-

«mekjsftecburiyetinde bulunduğundan bahsile mu
maileyh vize haremin da tenzilini teklif eylemiş
tir. 

îşbu teklif başka bir kanunda tadili tazam-
mun ettiğinden mevzu harici görülmüş olmakla 
beraber bu hususta Hükümetçe tetkikat yapılma
dığı Maliye mümessili bey tarafından ifade olun
muştur. 

Ahmet İhsan Beyin bu teklifi tetkike şayan 
görüldüğünden Hükümet mümessillerinin nazan 
dikkatleri celbedilmiştir. 

Arzolunan esaslar dairesinde tanzim edilen 
kanun lâyihasının Ulu Heyetin iyi görüşüne su
nulmasına karar verilmiştir. 



— 2 — 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Da. En. Reisi 
Tekirdağ 

Cemil 
Aza 

Ordu 
Ahmet îhmn 

R. V. 
Tekirdağ 

Aza 
Afyon Karahisar 

ImtVlvi 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 
Aza 
Rize 
Emt 

Aza 
Çorum 

/. Kemal 
Aza 

Samsun 
ZÜhtÜ 

Aza 
Giresun 

A. Münir 
Aza 

Şebin K. 
îmail 

Aza 
Kütahya 
Memet 
Aza 

Trabzon 
Fatin 

Aza 
Malatya 
Fas*/ 
Aza 

Zonguldak 
Rifat 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport ka
nununun 16 inci maddesini değiştiren 

kanun lâyihası 
MADDE 1—20 teşrinisani 1334 tarihli pa

saport kanununun 16 mcı maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

A) Pasaport harcı 25 liradır. Münhasıran 
tahsil için Hükümet tarafından gönderilenlerle 
talebe oldukları ve tahsil maksadile seyahat et
tikleri mahallî maarif müdürleri tarafından tas
dik olunan kimselerden yan harç alınır. Ecnebi 
memleketlere gidecek olan amelenin pasaport 
harcı bir liradır. 

B) Sekizinci madde mucibince bir pasaport
la seyahatlerine müsaade olunanların - zevce ve 
yedi yaştan aşağı çocuklar müstesna olmak üze
re - her birinden pasaport hâmilinden almacak 
25 liradan maada 10 lira harç almır. 

C) Dokuzuncu madde mucibince müşterek 
pasaportla seyahatleri tecviz edilenlerden, pasa
port hâmili için tam ve müştereken seyahat eden
lerin her birinden on beş lira harç istifa edilir. 

D) Pasaportsuz gelenlerden pasaport harcı 
üç kat olarak almır. 

E) Avdet vizesini havi olmak üzere gidip 
gelme pasaportu almak isteyenlere her seyahat 
için 5 lira fazla alınarak pasaport verilir. 

F) Siyasî pasaportlar harca tâbi değildir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maliye, 
Dahiliye ve Hariciye vekilleri memurdur. 



Sıra No 151 
Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip ve tahsiline ma
hal veya imkân görülemeyen borçlar hakkında 3/427 numaralı 

Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü. 
Sayı: 6/820 

15-111' 1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Muhasebei Umumiye kanununun 133 üncü maddesi mucibince mücbir ve zarurî sebepler 
dolayısile takip ve tahsiline mahal veya imkân görülemeyerek malî müşavere encümenince 
kayıtlarının düşürülmesine karar verilen zimmetlerin miktarını havi olup Maliye vekilliğinin 
12-111-1934 tarih ve 5193/1 sayılı tezkeresile gönderilen cetvel yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Lâzımgelen işin yapılmasına yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 94 
Esas No. S/427 

14-V - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile takip 
ve tahsiline mahl veya imkân görülemeyen zim
metlerden muhasebei umumiye kanununun 138 
üncü maddesine tevfikan 340 892 kuruşun terki
ni kaydi hakkında Başvekâletten varit olup en
cümenimize havale buyurulmuş olan tezkereye 
merbut cetvel muhteviyatı tetkik ve müzakere 
olundu. 

Bu defterde görülen zimmetlerin mücbir se
beplerden naşi tahsiline mahal ve imkân olmadığı 
encümenimizce de anlaşılmış ve muhasebei umu
miye kanununun 133 üncü maddesi mucibince bu 

miktarm terkini muvafık görülmüştür. 
Umumî heyetin tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Reis 

Burdur 
M. Şeref 

Bursa 
Dr. Galip 

Kayseri 
A. Hilmi 

Sivas 
M. Remzi 

R. V. 
İsparta 

Mukerrem 
İstanbul 
Sadettin 
Sivas 

Easim 

M. M. 
Bayazıt 
îhsan 

İzmir 
Kâzım 
Konya 

A. Muzaffer 



Mahallince ter
kini kaydı is- Ait olduğu 
tenilen miktar malsandığı 

Lira K. 
Borcun nevi 

Borçlunun adı ve sanatı 

25 

47 

Balıkesir defter- Sirkat 
darlığı 

Antalya d af ter- Avans 
darlığı 

226 47 Tuz inhisarı u-
mumı müdürlüğü 

94 78 Burdur merkez 
malmüdürlüğü 

715 93 Gümrük ve in
hisarlar vekâleti 

194 86 Posta ve telgraf 
U. müdürlüğü 

45 95 Gelibolu malmü
dürlüğü 

17 10 Tarsus malmü
dürlüğü 

2 30 Tasfiye muha -
sipliği 

2 75 Tasfiye muha
sipliği 

Gasp 

Beyiye ve havale 
harici sarfiyat 

Emanet ve depo
zito parası 

Zayi kangal tel 

Şapka avansr 

Efrat maaşı 

Fazlai mehuz 

Eşhas ziınemi 

Yunan çfradı 

Otuzuncu daire tahsildarı Abdurrahman Mu
zaffer Ef. 

Şişo ve Silo ağalar 

Tefenni mülga varidatı mahsusa memunı müte
veffa Suphi Ef. 

Çeteni gümrük memuru Hakkı B. 

Levazrm müdüriyeti sevk memuııı Kasım Ef. 

Mülga Gelibolu vilâyeti muhasebe (mukayyidi 
Ali ve tahrirat kâtibi Hüseyin Efendiler 
Jandarma kumandanı yüzbaşı Galip Ef. 

Mülga Maliye nezareti tetkik kalemi mümeyyi
zi Ziyaettin Ef. 
Dişçi mektebi talebeleri namına 

1 35 Tasfiye muha- Eşhas zimemi 
sipliği 

60 05 Tasfiye muha- Eşhas zimemi 
sipliği 

28 50 » » Taviz 
36 37 İstanbul defter- Fazlai mehuz 

darlığı 

26 67 Maliye nıuhase- » » 
be müdürlüğü 

505 99 Plümer kazası Sirkat 

204 25 Mersin tuz inini- Avans 
san 

Selânikli Naim İsmail B. 

Bahriye neferleri 

Müyesser H. ile birinci mülâzinı Süleyman Ef. 
Maslup Köstenceli Halil 

Maliye müfettiş muavini müteveffa Salâhattin 
B. 

Sabık malmüdürü Kasım ve mnhasebei hususiye 
memuru ve eski sandık emini Şükrü Ef. 1er 
Muhasebeci Osep Fikri, Başkâtip Mihran Dan-
yal, müfettiş Hekimyan, kantarcı Kirkor, kol
cu Hetom 
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Malî müşavere 
encümenince 

terkinine karar 
verilen miktar 

Lira 

25 

47 

226 

94 

715 

194 

45 

17 

2 

2 

1 

60 

28 
36 

K. 

47 

78 

93 

86 

95 

10 

30 

75 

35 

05 

50 
37 

Karar tarihi 

19-

12-

19-

19-

19-

4-

4-

9-

19-

19-

19-

19-

4-
4-

2-1933 

2 -1933 

2 -1933 

2 -1933 

2 -1933 

5 -1933 

5 -1933 

3 -1933 

2 -1933 

2 -1933 

2 -1933 

2-1933 

5 -1933 
5 -1933 

Dosya numarası 

4115/103 

2&6S/8 

2730/59 

4590/126 

2860/64 

2341/50 

5184/162. 

1637/3 

5667/193 

5709/196 

5844/204 

5738/198 

5702/195 
3172/70 

26 67 19- 2-1933 3584/83 

505 99 29- 3-1933 2187/7 

204 25 29- 3-1933 5107/157 

İzahat 

Balrkesirin işgalinde Yunanlılar tarafından 
gasbolunduğu vesaikle tebeyyün etmesine bi
naen 
Hayat ve mematmm meçhul kalması verese ve 
menkul ve gayrimenkul emvalinin olup olma
dığımın tanlaşdmamajsına 
Gasıplarm vereselerinin mahalli ikametlerinin 
tesbit edilmemesine 
Borçlunun vefatı ve gayrimenkul emvali olma
ması ve yetimlerinin muhtacı muavenet bir hal
de oldukları vesaikle tebeyyün etmesine 
Yunanlılar tarafından gasbedildiği vesaikle ta
hakkuk etmesine 
Zayi olan tellerin aynen tazmin ettirilmiş oldu
ğu sabit olmasına 
Mumaileyhimin vefatı ve metruıkâtı ile vere
sesi olmamasına 
Majhalli ikametinin tes'bit edilememesine 

Mumaileyhin adresinin ve hali hazır vaziyeti
nin tesbit edilememesine 

Borcun hangi talebelere ait olduğu tes'bit edile-
meyip binnetice tahsiline imkân görülememesi-
ne binaen 
Adresi tesbit edilemediği gibi müruru zamana 
da uğradığı görülmesine 
Neferlerin hali hazır vaziyetlerinin tesbit edile
memesine 
Hali hazır vaziyetleri tesbit edilememesine 
Menkul ve gayrimenkul emvali olmamasına ve 
vârislerinin de ikametgahlarının tesbit edile
memesinden 
Menkul ve gayrimenkul emvali olmamasına ve 
vârislerinin de ikametgâhlarının tesbit edile-
memesinden 
ZimMet sahiplerinin siıçlart olmadığı bilmuha-
keme sabit olmasına binaen 
Zimmet sahiplerinin firar ve tagayyüpleri ve 
millî hudut dahilinde menkul ve gayrimenkul 
mallan bulunmaması ve hariçteki adreslerinin 
bilinememesine 
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Mahallince ter
kini kaydi is- Ait olduğu 
tenilen miktar malsandığı 

Lira K. 
Borcun nevi 

28 38 Giresun merkez Fazla meşiniz 
malsandığı 

266 76 Tasfiye muha- » » 
sipliği 

57 98 İstanbul muha- Dırahmi ıbedeli 
sebeciliği 

Borçlunun adı ve sanatı 

Aşar kâtibi Papaloğlu Hacı Paminyando, Ha-
çik ve Teofilos 

Telgraf müvezzii mütekait İsmail Ağa 

Samancı Mustafa Reis 

10 

31 

34 
38 
13 
24 
23 

45 

50 

20 
25 
16 

75 

Tasfiye 
sipliği 
Tasfiye 
sipliği 

» 
» 
» 
» 
» 

muha-

muha-

» 
» 
2> 

» 
» 

Taviz 

Fazla mehıız 

Avans 
Harcırah 
Fazla mehuz 
Açık zuhurun 
Taviz 

17 79 Tazminat 

Dörtyol kazası müstantik kâtibi Memet Kâmil 
B. 
Hâkim Abdürrahman Ata B. 

12 zabit 
Memet Nuri B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Birinci mülâzım Fuat Ef. 
Birinci mülâzım Hasan Niyazi Ef. 

Müstantik muavini Abdullah Ef. 

56 29 » Fazla i mehuz Konya valisi Ali Rıza B . 

5 55 Odacı Ali Raif Ef. 

7 35 Zimmet 

29 43 Tasfiye muha- Taviz 
sipliği 

101 81 Zafranlbolu mal- Gasp 
sandığı 

38 500 98 Tasfiye muha- Avans 
sipliği 

6 64 » % Taamin 
11 92 » » Zimmet 

Ambar memuru matrut mülâzim Cemil Ef. 

Ahmetoğlu Kadri Ef. 

Tahsildar Memet Ef. 

Bahriye mutemedi Hikmet B. 

Pirizerin defterhane eski memuru Veliyettin Ef. 
Sınıfı rabi kâtip Emin Ef. 

328 26 Crördes malsan- Akçe naklinden Yordan, Aleksandır, Manisa ziraat bankası, 
dığı ücret ve eytam mülga varidatı mahsusa idaresinden müfredatı 

sandığı alacağı muhterik namile devrolunan 
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Malî müşavere 
encümenince 

terkinine karar 
verilen miktar Karar tarihi Dosya numarası 

Lira K. 

28 38 29- 3-1933 4395/116 

266 76 29- 3-1933 5947/211 

57 98 29- 3-1933 3143/70 

10 45 29- 3-1933 6415/241 

31 50 29- 3-1933 6416/241 

34 
38 
13 
24 
23 

20 
25 
16 

75 

29-
29-
29-
29-
29-

3 -1933 
3 -1933 
3 -1933 
3 -1933 
3 -1933 

6400/240 
6398/240 
6397/240 
6361/237 
6358/237 

17 79 29-12-1933 6338/236 

56 29 29- 3-1933 6042/217 

5 55 29- 3-1933 5853/205 

7 35 29- 3-1933 5861/205 

29 43 29- 3-1933 5722/197 

101 81 29- 3-1933 6752/262 

38 500 98 29 - 3 -1933 1706/36 

6 64 29- 3-1933 6778/263 
11 92 29- 3-1933 6722/260 

328 26 12-12-1933 6671/257 

İzahat 

Mübadeleye tâbi eşhastan olup mübadele mua
melesi de 1338 senesinde icra edilmiş olduğun
dan mahalli tahsili (kalmamış olmasına 
Vefat etmesine ve veresesinin de fakir olmasına 
binaen 
Borçlunun malı olmamasına ve kendisinin de 
çalışamayacak derecede yaşlı olduğu tebeyyün 
etmesine 
Adresi meçhul olduğu gibi müruru zamana da 
uğramasına 
Adresinin tesbit edilememesine binaen 

Adresinin tesbit edilememesine binaen 
Adresinin tesbit edilememesine binaen 
Adresinin tesbit edilememesine binaen 
Adresinin tesbit edilememesine binaen 
Adresinin tesbit edilememesine ve müruru za
man vukuuna binaen 
Kendisinin ve zevcesinin vefat etmesine ve mal
ları olmamasına 
Devlet Şûrasınca mumaileyhten bu paranm tah
siline lüzum olmadığına dair verilen karar mu
cibince 
Adresinin tesbit edilememesine ve paranın tedi
ye tarihine nazaran müruru zaman bulunmasına 
Adresinin tesbit edilememesine ve paranm tedi
ye tarihine nazaran müruru zaman bulunmasına 
Adresinin tesbit edilememesine 

Borçlunun meni muhakemesine ve gasıplarm da 
elde edilememesine 
Borçlunun vefat etmesine ve müruru zamana 
uğramasına 
Müruru zamana uğramasına 
Borçlunun vefatına ve varis ve metrukâtı olma
masına 
Bazı borçluların mütegayyip eşhastan olmasma 
ve bazılarma ait müfredatın da tesbit edileme
mesine 
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Mahallince ter
kini kaydi is- Ait olduğu 
tenilen miktar malsandığı Borcun nevi 

Lira K. Borçlunun adı ve sanatı 

288 33 Hariciye muha- İane ve iade mas- İsmet Nuri, Ümran Ahmet, İbrahim Soçoh, Ah-
sebesi rafı met Nihat, Beşir Cemal, Ali Naci ve İsmail Ef. 

ler. 
5 35 Tasfiye muha- Taviz Apemenyoda kolağası Kosti Ef. 

«ipliği 
119 » » » Birinci mülâzım Nazif Ef. 

1 72 » » •»> Hilmi B. 

5 70 » » » Bilâloğlu İbrahim Ef. 

2 » » » İsmail Hakkı Ef. 

283 39 » » Fazla mehuz Mukim, Sami, İsa, Hasan, Salâhattin, Mustafa 

Sabri, Fikri, Hilmi Osman, Memet Bilâl, Halit, 
İsmail Nazmi, Abdülmuttalip B. ve Yemen ka
dısı zevcesi 

17 51 » » "tazmin Yüzbaşı Nazmi Ef. 

392 40 Sivas merkez Fazla mehuz Telgraf bölüğü hesap memuru Hasan Tahsin 
malsandığı Ef. üvey validesi müteveffa Fatımetülebrar H. 

17 537 26 Feke malsandığı Maaş 

14 253 44 Tasfiye mulıa- Piyasa farkı 
sipliği 

1 400 » » Taviz Şerif Sadettin Pş. 

41 552 28 » » Eşya bedeli Mülga harbiye nezareti ve memur Abdullah B. 

2 124 20 » » Muhtelif Muhtelif eşhas 

10 70 » » Tavfa Jorj Mihal Ef. 

148 47 » » Tapu hasılatı Pirlepe sandık emini Nikola Taşo Ef. 
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Malî müşavere 

encümenince 
terkinine karar 
verilen miktar 

Lira K. 
Karar tarihi Dosya numarası 

288 33 13-12-1933 

izahat 

Adreslerinin tesbit edilememesine 

5 35 29- 3-1933 

119 29- 3-1933 

1 72 29- 3-1933 
5 70 29- 3-1933 

2 29- 3-1933 

283 39 29- 3-1933 

6359/237 Adresinin bulunmamasına ve müruru zaman da 
meveut olmasına 

6133/223 Borçlunun idam edilmesine, âmiri italarm bu
lunamaması ve müruru zaman da mevcut ol
masına 

5878/206 Borçlunun adresi malûm olmamasına 
5798/201 Borçlunun adresi bulunmamasına ve müruru 

zamana da uğramasına 
5726/197 Borçlunun adresi bulunmamasına ve müruru 

zamana da uğramasına 
5349/173 Adresleri bulunmamasına 

17 51 29- 3-1933 

392 40 12-12-1933 

17 537 26 29- 3-1933 

14 253 44 15- 2-1933 

1 400 15- 2-1933 

41 552 28 2 - 4-1933 

2 124 20 19- 2-1933 

10 70 9- 3-1933 

148 47 9- 3-1933 

5339/172 Borçlunun millî hudut haricinde sefil bir halde 
olmasma ve borcunu ödeyecek vaziyette olma
masına 

2282/7 Borçlunun ölmesine ve malı bulunmamasına 

5044/154 Evrakı müsbitesinin yanmasına ve muhasibin 
de sunu taksiri olmadığı sabit olmasına 

5073/155 Alâkadar devairin ilgası dolayısile mahsubuna 
imkân olmadığı ve akçe farkından mütevellit 
bulunduğu tebeyyün etmesine 

2452/38 Borçlunun ölmesine ve veresesinin de senet olma
dan bu borcu ödeyemeyeceklerini ifade ile riza-
larile parayı vermekten imtina etmelerine ve 
hükmen tahsiline tevessül için de vesaik bulun
mamasına 

6132/223 Bandırma yangınında gümrük idaresi evrak ve 
kuyudatının yanmasından dolayı borçluların 
meçhul kalmasına 

5190/163 Adreslerinin tesbit edilememesine ve müsuru za
mana uğramasına 

6690/258 Adreslerinin tesbit edilememesi ve müruru za
mana uğramasına 

6553/250 1286 senesinde tahakkuk eden borcun müruru 
zamana uğramasına 
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Mahallince ter
kini kaydi is- Ait olduğu 
tenilen miktar malsandığı 

Lira K. 

34 31 Tasfiye muha
sipliği 

80 65 Kırşehir defter
darlığı 

74 24 Tasfiye muha
sipliği 

337 42 Çankırı defter
darlığı 

12 60 Tasfiye muha
sipliği 

14 98 Bodrum malsan
dığı 

7 306 62 Siirt tuz inhisarı 
başmüdüriyeti 

300 Tasfiye muha
sipliği 

21 70 » » 

5 20 » » 

Borcun nevi 

Fazla mehuz 

Masarifi muha
keme 
Fazal mehuz 

Borçlunun adı ve sanatı 

O imik Ef. 

Tepesi delik memlehası sabık memuru Şeyh Ha
lil Ef. 
Medine tahrirat müdürü Ali Kemal B. 

Yolsuz sarfiyat Müteveffa Tosya malmüdürü Ali Hikmet B. 

Taviz 

Usulsüz sarfiyat 

Tuz esmanı 

Sirkat 

Taviz 

Zimmet 

14 10 izmir posta ve Gasp 
telgraf başmüdü
riyeti 

26 61 Konya posta ve Fazla mehuz 
telgraf başmü
düriyeti 

9 05 Eskişehir merkez Muhterik culut 
mal müdürlüğü ve tezkere bedeJi 

Ahmet ihsan, Fuat Sadık, Dr. Zeynelâbidin ve 
Halil B. 1er 
Tuz inhisar memuru Asnn Ef. 

istilâ zayiatı 

Eşkıya tarafından gasp 

Memet Sadık ve Mahmut Sait Ef. 1er 

izmir Ermeni murahhashanesinde Aram Aslan-
yan Ef. 
Hilmi Ef. 

Eski başmemur Şevket B. 

Mudanya rüsumu saydiye memuru Mustafa Ef. 

18 387 46 Kadirli malsan- Maaş ve masraf Mal sandığı 
dığı 

25 69 Tuz inhisarı u- Avans 
mum müdürlüğü 

422 75 Biga malsandığı Sirkat 

Mülga düyunu umumiye Eskişehir Kolcusu Ah
met Ef. 
Biga 11 inci daire tahsildarı Ali Kemal Ef. 

27 043 85 Diyarbekir def- Eşhas zimemi Muhtelif askerî ve mülkî devair 
terdarlığı 
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Malî müşavere 
encümenince 

terkinine karar 
verilen miktar Karar tarihi Dosya numarası 

Lira E. 

34 31 9- 3-1933 6686/257 

80 65 15 - 2 -1933 2862/65 

74 24 9- 3-1933 6701/258 

337 42 19- 2-1933 6402/240 

12 60 15- 2-1933 5875/206 

14 98 19- 2-1933 4089/102 

7 306 62 15 -- 2 -1933 5331/172 

300 15- 2-1933 4730/134 

21 70 15- 2-1933 5877/206 

5 20 15- 2-1933 4892/144 

14 10 15- 2-1933 3292/74 

26 61 15- 2-1933 6427/241 

9 05 15- 2-1933 4049/100 

18 387 46 15 - 2 -1933 7375/301 

25 69 15- 2-1933 7374/301 

422 75 15- 2-1933 4013/99 

26 839 26 15 - 2 -1933 2807/15 

İzahat 

Borçlunun vaziyeti tesbit edilememesine ve mü
ruru zaman da hâsıl olmasına 
Borçlunun ve veresesinin ölmesine ve müruru za
man da hâsıl olmasma 
Adresinin tesbit edilememesi ve müruru zaman 
da hâsıl olmasma 
Mahkeme kararile borcun aranılmaması icap 
etmesi dolayısöle 
Sarih adresleri olmamasına binaen 

Hazineyi sıyanoten sarf edildiğinden dolayı 
tahsili lâzımgeknemesine 
1932 senesinde istilâ dolayısile ziyaa uğradığın
dan imkânı tahsili görülememesine 
Faillerinin bulunamaması sebebile ve müruru 
zaman dolayısile 
İzmirde bu namda bir kimse olmadığı gibi ad
resi tesbit edilememesine 
İzmirde bu namda bir kimse olmadığı gibi ad
resi tesbit edilememesine 
Yunanlılar tarafından gasbedildiği anlaşılması 
dolayısile 

Kendisi vefat ve eytamına maaş (tahsis edilmedi
ği ve borcunu ödeyecek malı olmadığından 

Hükümet konağı yangınında kurtanlamayan 
131 cilt rüsum tezkeresi esmanı olup borçlu
nun bu tezkerelerin yanmasında bir gûna sunu 
taksiri olmadığı anlaşılmasına 
Hükümet konağı yangınında evrakı müsbitesi-
nin yanmış olmasından mahsup ve tahsiline 
mahal ve imkân oknamasma 
Adresinin meçhul kalmasına ve malınm bulun
mamasına 
Tahsildar Ali Kemal Ef. den hüviyeti meçhul 
eşhas tarafından gasbolunduğu ve müddeiumu
milikçe ikame olunan davanm beraat kararile 
neticelendiği ve hükmün kesbi katiyet eylediği 
anlaşılmasına 
Devlete ait eşyanın yine Devlet devairine veril
mesine ve zararı Hazine mevcut olmamasına 
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Mahallince ter
kini kaydı is- Ait olduğu 
tenilen miktar malsandığı 

Lira K. 
Borcun nevi 

4 25 Bursa defterdar- Fazla sarfiyat 
kg*. 

Borçlunun adı ve sanatı 

Eski defterdar Tevfik B, . 

2 45 Tasfiye muha- Zimmet Berber Artin Hekimyan Ef. 
sipliği 

12 59 » » Taviz Fazıl B. 
24 21 Kozan tuz inhi- Mahkeme masari- Nalbantyaıı Karabet Ef. 

san başmüdür- finden 
lüfü 

3 67 Tasfiye muha- Zimmet Muhasebe başkâtibi Abdullah Hilmi B. 
sipliği 

36 İstanbul posta Direk esauaju Pmarhisar müdürü Niyazi Ef. 
haşmüdüriyeıti 

39 40 Hariciye veikâle- İane ve iade 
ti muhasebesi 

28 04 » » » » 
12 000 Tasfiye (muha- Avans 

sipliği 

71 56 Tasfiye muha- Aidat 
. sipliği 

663 19 » » Fazla mehuz 

5 99 Denizli malsan- Dava masrafı 
dığı 

97 29 Tasfiye muha- Fazla ınehuz 
sipliği 

383 10 » » » » 

815 28 Kaş malsandığı Maaş 

33 60 Tasfiye muha- Fazla mehuz 
sipliği 

856 35 » » İaşe 

Memet Nahit Ef. 

Düriye Memet, Fatma Hanımlarla Ahmet Ef. 
Hilâliahmer cemiyeti 

246 zabit 

Raziye, Emine Hanımlarla, Vasfi Ef. 

isimleri meçhul eşhas ile mütegayyip eşhas 

Fuat ve Faik Ef. 1er 

Izaet Pş. 

Muhtelif 

Süleyman Şevket B. 

Memleketlerine sevkolıınan Avusturya tebaası 

15 17 Fazla mehuz Emine H. 
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Mali müşavere 

encümenince 
terkinine karar 
verilen miktar Karar tarihi 

Lira K. 

4 25 15- 2-1933 

2 45 15- 2-1933 

12 59 15- 2-1933 
24 21 2 - 4-1933 

3 67 2 - 4-1933 

36 9- 3-1933 

39 40 29- 3-1933 

28 04 29- 3-1933 
12 000 29- 3-1933 

71 56 29- 3-1933 

663 19 29- 3-1933 

5 99 29- 3-1933 

97 29 29- 3-1933 

383 10 29- 3-1933 

815 28 29- 3-1933 

33 60 29- 3-1933 

856 35 29- 3-1933 

15 17 29- 3-1933 

Dosya numarası 

3114/69 

4873/143 

5876/206 
5496/182 

4890/144 

4962/148 

1346/28 

1346/28 

3185/71 

6129/222 

5561/186 

5558/186 

5344/172 

4801/138 

5292/169 

6339/236 

6360/237 

İzahat 

Borçlunun vefat etmesine ve oğlundan cebrî ic
ra ile tahsil edilebilmek için müruru zamanı 
katetmiş idarî takibatm yapılıp yapılmadığı'tah
kik için yapılacak masrafın borç miktarını te
cavüz edeceğine 
Adresi tesbit edilememesine 

Adresi tesbit edilememesine 
Mütegayyip eşhastan bulunmasına ve emvali 
de Hazineye intikal etmesine 

Adresinin tesbit edilememesine ve müruru za
mana da uğramasına 
Borçlu Niyazi Bey hakkındaki beraet kararının 
Mahkemei temyizce de tasdik edilmek suretile 
hükmün kesbi katiyet ettiği ve Hazine zaran da 
mevcut olmadığı tebeyyün etmesine 
Adresinin tesbit edilememesine 

Adresinin tesbit edilememesine 
Beynelmilel Salibiahmer cemiyetinden gönderi
len vesika ile yapılan masrafın mahalline mas
ruf olduğu tebeyyün etmesine 
Adresleri ve hali hazır vaziyetleri tesbit edile
memesine ve müruru zaman da hâsıl olmasına 
Hali hazır vaziyet ve adreslerinin tesbiti müm
kün olamamasına 
Sarih adresleri bulunamamasma ve binnetice 
tahsilinin takip edilememesine 
Hududu millî haricindeki adresleri meçhul ve 
müruru zaman mevcut olmasına 
Bu paraya ait mahsup ita emrinin zayi edildi
ği anlaşılmasına 
Adreslerinin meçhul ve müruru zaman da mev
cut olmasma 
Adresinin tesbit edilememesine 

Lozan muahedenamesinin 62 inci maddesi mu
cibince tahsiline imkân görülememesine 
Adresi meçhul ve müruru zaman da mevcut ol
masına 



_ ı 2 _ 

Mahallince ter
kini kaydi is- Ait olduğu 
tenilen miktar malsandığı Borcun nevi 

Lira K. Borçlunun adı ve sanatı 

237 21 Tasfiye rciuha- Sahtekârlık 
sipliği 

4 000 » » Zimmet 

Kâtip Şemsettin B. 

Yüzbaşı Hüseyin Bıfkı B. 

193 13 Bandırma mal- Vekâlet ücreti Kâtip Ferit Ef. 
sandığı 

50 621 20 Biga malsandığı Gasp Yunan murakabe müfettişi Anderya Ef. 
192 Eğridir malsan- Fazla pul yapıştı- Sandık emind vekili Cevdet Ef. 

dığı nlmasından 

76 30 Niğde merkez Maaş 
malsandığı 

143 77 Edirne ımerfoez Muhteif 
malsandığı 

16 20 Tasfiye muha- Taviz 
sipliği 

35 75 Antalya merkez Avans 
malsandığı 

22 1 > » » 

49 172 88 Tasfiye muha- İhtilas 
sipliği l 

Hesap memuru Ali Rıza Ef. 

Muhtelif 

Eczacı Vehbi Ef . 

Zabıt 'kâtibi İbrahim Ef. 

Polis Memet Tevfik Ef. 

Muhittin Paşa ve rüfekası 

425 Darphane muha- İhtilas 
sobesi 

Merhum Hakkı Pş. 

6 08 Tasfiye muha- Fazla tnehuz Ali Yümni Ef. zevcesi Lûtfiye H. 
sipliği 

149 33 Elmalı malsan- Açık maaşı İbrahim, Ömer, Memet ve Kenan Ef. 1er. 
dığı 

411 69 Gümrük ve itıüıi- Elbise ve şapka Mustafa Nusret ve Hilmi Ef. kı
sarlar muhasebesi avansı; 

109 45 Tasfiye muha- Harcırah 
sipliği 

1 20 » » Zimmet 

198 33 > » » 

Evtkaf müdürü Nafiz B. 

Tahir Fireyfer 

Süleymaniye muhasebecisi Tevfik B. 
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Malî müşavere 
encümenince 

terkinine karar 
verilen miktar Karar tarihi Dosya numarası 

I/ira K. 

237 21 29- 3-1933 6363/237 

4 000 29 - 3 -1933 6717/260 

193 13 29- 3* 1933 6753/262 

50 621 20 29 - 3 -1933 2822/15 
192 29- 3-1933 3174/70 

76 30 9- 3-1933 2179/46 

143 77 1- 5-1932 5072/155 

16 20 19- 2-1933 6645/255 

35 75 2 - 4-1933 2363/8 

22 01 2 - 4-1933 2363/8 

49 172 88 2 - 4-1933 7 1 7 8 2 / 4 / 4 

425 2 - 3-1933 2932/66 

6 08 1 - 5-1932 5322/171 

149 33 16- 1-1930 4032/100 

411 69 2 - 4-1933 6855/268 

109 45 2 - 4-1933 4888/144 

1 20 2 - 4-1933 5483/181 

198 33 2 - 4-1933 5483/181 

İzahat 

Bu dahi 

Borçlunun hududu millî haricindeki adresinin 
tesbit edilememesinden 
Borçludan bu paranın istirdat edilmemesi hak
kında mahkeme kararı bulunmasına 
Gasbı tesbit edildiği anlaşılmasına 
Yanlışlıkla yapıştırılan fazla pulların meşguli
yetin çokluğu hasebile farkına varılmâksızın 
yapıştırıldığı idare heyeti kararı ve zabıt vara

kası mündericatından anlaşılmasına 
Adresinin meçhul ve müruru zamanın mevcut 
olmasına 
Borçluların hududu millî haricinde ve müruru 
zaman da mevcut olmasına 
Hali hazır vaziyetinin tesbit edilememesine 

Evrakı müsbitesinin yanması, borçlunun adresi
nin bulunamaması ve müruru zamanın mevcut 
olmasına 
Adresinin bulunmaması ve müruru zaman da 
mevcut olmasma 
Hukuku umumiye cihetinden affe tâbi ve hu
kuku şahsiye cihetinden de müruru zaman va
ki olduğuna Şûrayı devletçe karar verilmiş ol
masına 
Banka evrakının imha edilmesinden dolayı bu 
paranın kimin imzasile alındığının tesbit edile
memesine ve kendisinin ölmesi ve müruru zaman 
da mevcut olmasına 
Borçlunun vefatı ve varislerinin tesbit edileme
mesine 
Hazinenin meni muarazasına dair hükmün kesbi 
katiyet etmiş ilâm mevcut olmasına 
Borçlulardan birinin borcunu ödemeden aczi 
ve diğerinin vef atile menkul ve gayrimenkul em
vali bulunmadığı sabit olmasına 
Şûrayı devletin olbaptaki kararına tevfikan 
tahsiline mahal görülememesine 
Adresinin tesbit edilmesine imkân olmadığı 
gibi müruru zaman da mevcut olmasına 
Adresinin tesbit edilmesine imkân olmadığı 
gibi müruru zaman da mevcut olmasına 
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Mahallince ter
kini kaydi is- Ait olduğu 
tenilen miktar malsandığı 

Lira K. 
Borcun nevi 

30 Askerî fabrikalar Harcırah 
muhasebesi 

Borçlunun adı ve sanatı 

Ahmet Kâşif, Ahmet Abdullah Ef. 1er 

34 Tasfiye muha- Noksan 
sipliği 

277 70 Hariciye mü'ha- * 
sebesi 

îlmiye mutemetliği 

Konsolos Sabri B. 

548 20 Konya merkez Eşhas zimemi Konya valisi İzzet B. 
malsandığı 

38 394 65 Deniz filoları ve Tamirat bedeli 
müessesatı mu
hasebesi 

4 491 78 Edirne merkez Bandrol esmanı Hafız Sinin Ef. 
malsandığı ve mahkeme mas

rafı 
599 30 Gümrük ve in- Maaş, vezne mev- Abdülvahit, Adil, Şerif, Eşref, Yasıf, Memıet 

hisarlar muha- cudu, teminat ak- Galip* Kerim, Osman ve-Memet Nuri Ef. 1er 
seibesi çesi 

989 43 » Vapur tamir mas- Malta şehbenderi Memet B. 
rafı avansı 

600 Çorum merkez Avans (bakiyesi Çorum esbi mutasarrıfı Cemal B. 
malsandığı 

341 097 48 Yekûn 
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Malî müşavere 

encümenince 
terkinine karar 
verilen miktar 

Lira K. 
Karar tarihi Dosya numarası 

30 

34 

2 - 4-1933 

2 - 4-1933 

217 70 19- 2-1933 

548 20 29- 3-1933 

6559/250 

5318/171 

6927/273 

2520/54 

38 394 65 4-5-1033 { J J J ^ 

4 491 78 9 - 3 -1933 6926/273 

İzahat 

Birinin harcıraha istihkak kesbettiği, diğerinin 
vefat edip veresesinin de bu borcu ödeyecek 
kabiliyette olmadığı anlaşılmasına 
Mutemedin sunu taksiri olmadığı anlaşılmasına 
ve borçlunun tayin edilememesine 
Bu paraya ait evrakı müsbitenin konsolosluk
tan gönderildiğine ve merkezde zıyaa uğradığı
na kanaat getirilmesine 
Mahkeme kararı mevcut olmasına 

Resmî dairelerden birinin diğerinden alacağı 
mahiyette olan bu borçta Hazine zararı mevcut 
bulunmamasına 
Borçlu ile kefilinin vefatı ve mallarının bulun
mamasına ve müruru zaman da olmasına 

599 30 29- 3-1933 

989 43 29- 3-1933 

600 29- 3-1933 

340 892 89 

3322/75 Borçların tarihi tahakkukuna nazaran bu hu
susa dair dosyanın bulunarak tetkikine imkân 
görülemediği ve müruru zaman da mevcut ol
masına 

3302/74 Yelloviç vapuru tamiratına sarfedilen bu para
nın evrakı müsbitesi olmamasına binaen mahsu
bu yapılmayarak zimmete alındığı ve zevcesin
den tahsiline de, vapurun tamir edilerek Istan-
bula gelmesi ve müruru zaman da mevcut bu
lunması hasebile imkân olmadığı tebeyyün et
mesine 

2992/19 Aranılan paradan 300 lirasının senet mukabilin
de şehit jandarma yüzbaşısı Ahmet Lûtfi Efen
diye ve 300 lirasının da yine senet mukabilinde 
gönüllü efrada tevzi edildiği anlaşılmasına ve 
fevkalâde ahval dolayısile evrakı müsbite cet
velinde gösterilen vesaikin tedariki mümkün 
olmamasına 

Yekûn 

..v~ »-©-« . « • . . 
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TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
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Tahlisiye umum müdürlüğünün 1934 senesi bütçesi 
hakkında 1/877 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 1 - İT/ - 1934 
Sayı : 6/477 

Büyük Mület Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçesine dair olup îcra Vekil
leri Heyetinin 28 - I I -1934 toplanışmda Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvellerle birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Tahlisiye umum müdürlüğününl934 malî senesi, bütçe esbabı mucibe lâyihası 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçe kanunu ile varidat ve 
masarif at cetvelleri ve müstahdemin kadrosu bağlı olarak takdim kılınmıştır. 

Tahlisiye umum müdürlüğünün varidatı; 1445 ve 1955 numaralı kanunlarla 
Karadenize çıkan sefainin beher rüsum tonilâtosundan istifa edilen 4 kuruş tahli
siye rüsumu ile mezkûr hasılatın bankalara tevdiinden ve ikraz^ edilen meba-
iğle ikramiyeli istikrazı dahilî tahvilâtından mütevellit faiz ve bazı müteferrik ha
sılattan ibarettir. 

idarenin 1934 malî senesi umum varidatı bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (396 000) lira tahmin ve masarifatı da (A) işaretli cetvelde yazılı olduğu. 
ızere (314 903) lira olarak tesbit edilmiştir. 

1933 malî senesinin sekiz ayı zarfındaki tahsilat esas ittihaz edilerek tahlisiye 
;üsumu (370 000) ve bankalara mevdu mebaliğin faizi bühesap (25 000) ve hası-
atı müteferrika da geçen senenin ayni olmak üzere (1 000) lira vaz ve tahmin edil-
niştir. 

Bütçenin masarifi umnmiyesinde geçen seneye nazaran görülen ( 13 038 ) lira 
.azlalık, taallûk ettiği fusul ve mevat arasmda mukayeseli olarak berveçhi zir arze-
lilmiştir: 

İkinci faslı teşkil eden müstahdemin ücuratı geçen seneye nazaran (6 864) lira 
"azladır. Bu fazlalık esbabı atiyeden münbaistir. 
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A - İdaremizde"bir müşavir avukat mevcut olmamasından dolayı hukukî ve 

kanunî mesailde tahaddüs eden müşkülâtm halli için şimdiye kadar hariçten 
gayrimesul avukatlara müracaat zrureti hâsıl olmuş ve bu mecburiyetten vares
te kalmak için 15 inci (masarifi muhakeme ve avukat ücreti) faslından 500 lira ten
zil edilerek müstahdemin kadrosuna 60 lira ücretli bir (Müşavir avukat) ilâve edil
miştir. 

B - İdarenin bilûmum ambar muamelâtı, idarei merkeziyede temerküz ettirilmiş 
ve bu yüzden muamelât pek ziyade artmış olduğundan gerek muamelâtın hüsnü su
retle cereyanına yardım etmek ve gerek ambar memurunun hastalığı esnasında 
mesul ve mükeffel bir memurla tedviri umur edilmek üzere 50 lira ücretli bir (ambar 
memur muavininin) müstahdemin kadrosuna yeniden ilâvesine zaruret görülmüş
tür. 

C - İdaremizin en mühim hizmet vasıtalarından biri bulunan fennî vasıtalar ma-
kina mühendisliğinin vezaifi, Kerempe mevkiinde yeniden bir sis düdüğü yapıl
ması ve 934 senesinde bir çok fennî tesisatın vücude getirilmesine teşebbüs edil
mesi dölayısile pek ziyade tevessü etmiş olduğundan mühendisin ücretine (10) 
ve lostromonun da (5) lira, geceli gündüzlü müstemirren vazife gören Rumeli ve 
Anadolu mıntaka müdürleri ücretlerine de yirmi beşer lira zam yapılmıştır. 

D - Müstakil Kefken, Ereğli ve Zonguldak mevki memurlarile muavinlerinin 
ücretleri 65 ve 55 er lira olduğu halde ayni derecede bulunan Rumeli, Anadolu 
ve Ağva mıntakalarındaki can kurtaran sandal memur ve muavinlerinin ücretleri
nin beşer lira noksan olmasından dolayı idareten bir çok müşkülât tahaddüs et
miş ve bu esbaptan dolayı adetleri pek az olan mevzubahs memurların ücretlerine 
beşer lira zam icrası ve 1934 malî senesi zarfında Karadeniz, Akdeniz, Marmarada 
yeniden vücude getirilecek sis düdükleri, Radyofar, fener mevkilerine ait müstah
demin kadrosu yeniden açılarak altı aylıkücretlerinin bütçeye vazı suretile bu faslın 
yekûnu geçen seneye göre (6 864) lira kadar bir fazlalık arzetmiştir-

Bu sene tesis edilen Kerempe ve Zonguldak mmtakalarile 934 malî senesi zar
fında Akdeniz, Karadeniz ve Marmarada vücude getirilecek tesisatın mefruşat ve 
mahrukat ihtiyacını temin etmek üzere 3 üncü fasla geçen seneye göre (1 453) lira 
ve ledelicap bu mevkilerin tesisat ve inşaatmı teftiş ve murakabe etmek üzere 4 ün
cü harcırah faslına (1 500) ve 5 inci icar faslına da (300) lira fazla konulmuştur. 

6 ncı faslı teşkil eden mütekait ve yetim maaşlarına da bilhesap geçen seneye 
nazaran (1 000) lira ilâve edilmiş ve 30 seneyi ikmal etmiş bir memurun tekaüt ^ 
ikramiyesi karşılığı olarak bu fasla (1 176) Hra tahsisat ilâvesi suretile yeni bir * 
madde açılmıştır. 

7 hci muayyenat ve melbusat faslına da bilhesap geçen seneye göre 42 lira fazla 
konulmuş ve sekizinci fasıl aynen muhafaza edilmiştir. 

1934 senesinde yapılacak bir çok fennî tesisat ve teşkilât dölayısile 9 uncu bina 
ve eşya sigortası teretibine (500) ve 10 uncu levazım faslına (1 300) ve 11 inci muh
telif masraflar faslına ( 500 ) ve 12 nci (fennî vasıtalar masrafları ve tatbikatı) 
faslına da (5 700) lira zammedilmesinde katî bir zaruret görülmüştür. 
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İ3, 16,17 nci fasıllardaki tahsisat, idarenin esaslı ihtiyacatı nazarı dikkate alı

narak geçen sene tesbit edilmiş olduğundan aynen ipka edilmiş ve 14 üncü fasıldan 
da (1 000) lira indirilmiştir. 

Kadroya bir müşavir avukat ilâvesi dolayısile 15 inci fasıldan (500) lira tenzil 
edilmiş ise de mahkemeye intikal etmiş bazı davaları mukavele ile deruhde eden 
avukatlara işin idare lehinde intacmda verilmek üzere bu fasıldaki tahsisattan 
(1 000) liranın ipkasına ve unvanının yine aynen muhafazasına zaruret hâsıl ol
muştur. 

18 inci fasıldaki tahsisatın mahali sarfı kalmamış olduğundan ( 9 900 ) lira ve 
19 uncu fasıldan dahi bilhesap (560) lira noksan konulmuş ve 1934 senesinde Ko-
penhağda inikat edecek olan Beynelmilel tahlisiye kongresine iştirak masrafı olmak 
üzere 20 nci fasla ( 2 000 ) lira ilâve edilmiştir. 

Tahlisiye idaresinin maksat ve hedeflerine benzeyen hizmetler için teessüs et
miş hayır müesseselerine her sene yardımda bulunulmakta olduğundan 21 inci yar
dımlar faslına geçen seneye nazaran (3 000) lira fazla konulmuştur. Bu fazlalık 
ta memleketimizin en faideli müesseselerinden bulunan Verem mücadele ve Türk 
maarif Cemiyetlerile (Tahlisiye tasarruf ve muavenet) sandığma yardımda bu
lunulmasından mütevellit bulunmuştur. 

Bilfiil hidematı tahlisiyede bulunan memurin ve müstahdeminin maaşları 
1928 senesi bütçe kanununa müzeyyel 1381 numaralı kanunla ücrete tahvil edil
miştir. Uzun müddet tekaüt aidatı terkettikten sonra tekaüt hakkmdan tama
men mahrum kalmış bulunan bu gibi müstahdeminin mağduriyetleri telâfi edil
mek üzere umum müdürlükte bir (Tasarruf ve muavenet sandığı) yapılması ve 
müstahdeminden yapılacak tevkifat ve verilecek ikramiye miktarı ile sandığın 
sureti idaresi bir nizamname ile tesbiti düşünülmüştür. Bu sandığın ilk serma
yesini teşkil etmek üzere idare bütçesinden muavenet yapılması, hayatlarmı da
ima tehlikeye ilka ederek müstemirren vazife gören Tahlisiye müstahdemininin 
istikballeri itibarile pek lüzumlu görüldüğünden 21 ine fasla (5 000) lira ilâvesi 
suretile yeni bir madde açılmıştır. 

Bütçe kanunu; 
933 senesi bütçe kanununun hükümleri aynen ipka olunmuş ve yalnız 4 üncü 

maddesi kısmen tadil ve 5 inci maddesi yerine de bu günkü ihtiyaca göre ayrı 
bir madde ikame edilmiş olduğu arzolımur efendim. 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. 31. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 96 13 - V 1C':4. 
Esas No. 1/877 

Yüksek Reisliğe 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçe lâyihasile teferruatının 
Yüksek Meclise gönderildiği hakkındaki Başvekâletin 1 mart 1934 tarih ve 6/477 
numaralı tezkeresi encümenimize havale buyıırulmakla Umura müdür Necmettin 
Bey hazır olduğu halde tetkik edildi. 

İdarenin 1934 malî senesi masraf bütçesi bazı tertiplerde yapılan zam ve tenzil
lerden sonra 1933 bütçesine nazaran 13 038 lira bir fazlalıkla teklif edilmiştir. Bu 
fazlalık hassaten, 1934 malî senesi zarfında Karadeniz, Akdeniz ve Marmarada ba
zı noktalarda tahlisiye işinin daha ziyade tevsii ve iyi ifası için tesisat ve teşkilât 
vücude getirilmek istendiğinden ileri geldiği beyan edilmiş ve bu husus encümeni-
mizce mıısip ve takdire lâyık görülerek bunlara ait masraf ve müstahdem ücretle
r i kabul edilmiştir. 

1381 numaralı kanımla maaşları ücrete tahvil edilen tahlisiye müstahdemini için 
tesis edilecek tasarruf ve muavenet sandığına muavenet olmak üzere 5 000 liralık 
tahsisat istenilmiştir. Bu sandığın sureti idaresi hakkında henüz bir kanun mev
cut olmadığından bu formalitenin ikmalinden sonra icabı teemmül edilmek üzere 
teklif olunan bu tahsisatın bütçeden çıkarılması kararlaştırılmış ve masraf bütçe
sinin diğer tertipleri ile varidat bütçesi teklif veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Kanım lâyihasının birinci maddesi yeniden yazılmış ve 2, 3 ve 4 üncü maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın beşinci maddesinde mütareke zamanında çalıştırılmadığı halde emre 
amade bulundukları cihetle istihkak iddia eden bazı memur ve müstahdemlere ve
rilecek maaş ve ücrete tekabül edecek sarfiyatı yapmağa mezuniyet istendiği görül
müş olup halbuki bu kabîl istihkak iddialarının usulü kanunisi dairesinde sabit ol
mamasından evvel bu yolda mezuniyet verilmesi doğru görülmeyerek madde tadi-
len kabul edilmiştir. Lâyihanın altıncı maddesi ile idarenin 1933 malî senesi büt
çe kanunundan 1934 malî senesi zarfında dahi meriyeti istenilen maddeler lâyiha
ya aynen alınmıştır. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis R. V- M. M. Ka. 
Burdur İsparta Bayazıt Tokat 

M. Şeref Müh er rem İhsan 

Kayseri Kırklareli Sivas 
A. Hilmi M. Nakit M. Remzi 

Bursa Erzurum İstanbul 
Dr. Galip Aziz Sadettin 



Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Tahlisiye umum mü
dürlüğünün 1934 malî senesi masarifi 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 314 903 lira tahsisat verilmiş
tir. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 
1934 malî senesi masarifine karşılık olan 
varidat bağlı (B) işaretli cetvelde yazıl
dığı üzere 396 000 lira tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3 —Tahlisiye umum mü
dürlüğünün ücretli memur ve müstah
demleri ile nakil vasıtaları kadrosu bağ
lı (C) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — İdarenin 1934 malî se
nesine devredilecek mevcudu varidat 
bütçesinde bu nam ile açılacak bir fasla 
konulur. Bu mevcut ile mezkûr malî se
ne zarfında tahakkuk edecek varidat 
fazlası masraf bütçesinde açılacak bir 
fasla tahsisat kaydolunarak Karadeniz, 
Akdeniz, Marmarada sis düdükleri, rad-
yofar ve fener inşası ile sair tahlisiye 
vesaitinin mubayaasına ve yeniden vü-
cude getirilecek asrî tahlisiye tesisatına 
ve tahlisiye hidemat ve vezaifi için lü
zum görülecek mebani ve vesait ve arazi
nin inşa ve mubayaasına sarf olunabilir. 

MADDE 5 — Mütareke esnasında 
maaş ve masarife mahsuben mülga Ma
liye nezareti tarafından Tahlisiye ida
resine tavizen verilmiş olan mebaliğ 
ile mütareke devirlerinde Tahlisiye 
hidemat ve emrinde bulunan memurin 
ve müstahdemin, mütekait, eytam ve 
eramilin müterakim istihkakları masraf 
bütçesinde açılacak bir fasla tahsisat 
vaz ve idarenin ihtiyat akçesinden tes
viye olunur. Maliyeye ait paraların 
yirmi senelik faiz ile resülmalin baliği 
olmak üzere 360 000 lira idarede mev
cut Ergani bakır madeni tahvilleri ba-
şabaş ve üst tarafı kifayet etmediği 
takdirde nakten tesviye olunur. 

7 — 
malî senesi bütçe kanunu lâyihası 

i BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Tahlisiye umum mü
dürlüğünün 1934 malî senesi masarifi 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 309 852 lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Mütareke esnasında 
maaş ve masarife mahsuben mülga Ma
liye nezareti tarafından Tahlisiye ida
resine tavizen verilmiş olan mebaliğ ile 
mütareke devirlerine ait mütekait, ey
tam ve eramilin müterakim istihkak
ları masraf bütçesinde açılacak bir fas
la tahsisat vaz ve idarenin ihtiyat ak
çesinden tesviye olunur. Maliyeye ait 
paraların yirmi senelik faizi ile resül
malin baliği olmak üzere 360 000 lira 
idarede mevcut Ergani bakır madeni 
tahvilleri başabaş ve üst tarafı kifayet 
etmediği takdirde nakten tesviye olu
nur. 



MADDE 6 — Tahlisiye umum mü
dürlüğünün 1933 malî senesi bütçe ka
nununun 6, 7, 8, 9, 10 uncu maddeleri
nin hükümleri 1934 malî senesi zarfın
da da caridir. MADDE 6 — Tahlisiye müstahde

mini meyamndaki sanatkârlardan tah
lisiye mebani ve vesaitinin tamir ve 
inşasında ve icabında yaptırılacak sair 
işlerde çalıştırılacak olanlara ücretleri
ne zamimeten on üçüncü faslın birinci 
maddesine mevzu tahsisattan azamî bir 
lira yevmiye verilebilir. 

MADDE 7 — Mütekaidin, eytam 
ve eramilin şimdiye kadar muhassas 
olan ve badema da tahsis edilecek olan 
aylıklarından bir nüfusa isabet edecek 
miktarı (300) kuruş veya daha dun ise 
on seneliği tahsisatı fevkalâdesile bir
likte defaten verilerek alâkaları kesilir. 
Bu miktar yetimler meyanmda bulunan 
kız çocukların 25, erkek çocukların 19 
yaşını ikmaline kadar tahakkuk edecek 
müddete ait verilecek miktarı geçemez. 
Ancak yaşları yirmi beşi mütecaviz bu
lunan kız çocuklara muhassas aylık ve 
tahsisatı fevkalâdeleri mecmuunun iki 
seneliği defaten verilerek alâkaları ke
silir. 

MADDE 8 — Karadeniz boğazı tah
lisiye idaresinin 1928 senesi bütçe kanu
nuna müzeyyel 1381 numaralı kanunla 
aylıkları ücrete tahvil edilmiş olan tah
lisiye müstahdemlerinden hizmet müd
detleri 31 kânunuevvel 1928 tarihine ka
dar yirmi beş seneye varmamış olanla
rın idarece icabında cezaen olmamak 
şartile hizmetlerine nihayet verildiği 
takdirde haklarında 1683 numaralı as
kerî ve mülkî tekaüt kanununun mu
vakkat üçüncü maddesinin B, C ve D 
fıkraları hükümlerine göre muamele 
yapılır. 

Ancak (D) fıkrası mucibince veri
lecek ikramiyeye esas olacak aylık 31 
kânunuevvel 1928 tarihindeki aylıktır. 

Bu madde hükmüne göre verilecek 
tekaüt aylıklarile ikramiyeler masraf 
bütçesinin 6 ncı faslına mevzu tahsisat 
tan tesviye olunur. 



• — 9 — 

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 
1934 tarihinden muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya iktisat vekili memurdur. 

28- I I - 1934 
M. M. V. Da. V. 

Zekâi , $. Kaya 
Mf. V. Na. V. 

Hikmet Ali 
G. I. V. Zr. V. 

Muhlis 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 
îk. V. S. î. M. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana 

MADDE 9 — Mütekaitlerle bunla
rın yetimlerinin tahsisatı fevkalâdeleri-
le beraber üç aylık maaşlarının defaten 
peşin olarak itasına İktisat vekili me
zundur. Bunlardan ölen ve hakkını is-
kat edenlerin fazla aldıkları istirdat 
edilmez. 

MADDE 10 — Karadenize çıkan va
purlardan defaten altı seferlik tahlisiye 
resmini tediye edip abone olanlar tedi
ye tarihinden itibaren 1934 malî sene
si zarfında Karadenize kaç defa çıkarsa 
çıksın başka tahlisiye resmî alınmaz. 
İşbu abone gemi namına verilir ve bun
dan ancak namına abone yapılan gemi 
istifade edip ayni kumpanya veya şah
sın diğer bir gemisi istifade edemez. 

MADDE 11 — Aynen kabul 

MADDE 12 — Aynen kabul 



A-CETVELİ 

fe 
Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Memurlar maaşı 

Ücretler 

Daimî müstahdemler ücreti 
Muvakkat » » 

Fasıl yekûnu 

Mefruşat, tenvir ve teshin masrafı 

Merkez ve mülhakat ve fennî 
vasıtalar mefruşatı 
Merkez ve mülhakat ve fennî 
vasıtalar tenvir ve teshini 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

icar bedeli 

Mütekait, dul ve yetim maaş ve tah
sisatı fevkalâdeleri 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Muayyenat ve melbusat 

Nakil vasıtaları beygirlerinin 
arpa, saman, çayır, ot ve sair 
mekûlât esmanı 
Sevahil müdür, tabip ve seyyar 
sıhhiye memurları ile tahlisiye 
kaptan, kâtip, sayren ve Kerem
pe sis düdüğü makine memur
ları ve fener işaret gemisi mu
avin kaptanının yazlık ve kış
lık elbise bedeli 

13 584 

151 932 
200 

152 132 

750 

2 797 

3 547 

2 500 

3 000 

10 000 

4 000 

820 

13 584 

158 796 
200 

158 996 

1 500 

3 500 
5 000 

4 000 

3 300 

11 000 

1 176 

4 000 

13 584 

158 796 
200 

158 996 

1 500 

3 500 

5 000 

4 000 

3 300 

11 000 

1 176 

4 000 

880 880 



— 1 1 -

Muhassasatm nev'i 

mmmm mmm 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

9 

10 

11 

12 

Sevahil müstahdemini ile tele
fon memuru, sıhhiye hademesi, 
odacı ve fener işaret gemisi 
lostromo ve tayfasile ziyalı şa
mandıra ve sis düdükleri, rad-
yofar ve fener müstahdemleri 
ile şoförün yazlık ve kışlık el
bise, fotin, kasket, fanila, çiz
me, kamsele, gocuk ve iş elbi
sesi bedeli 

Fasıl yekûnu 

İkramiye ve naktî mükafat 

Sigorta 
Hayat sigortası bedeli 
Bina ve eşya nakliye ve fennî 
vasıtalar sigorta bedeli 

Fasıl yekûnu 

Levazım 

Kırtasiye ve matbu evrak 
Müteferrika, eşya ve mütenevvi 
levazım, ecza ve malzemei tıb
biye 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif masraflar 
Memurin ve müstahdeminin te
davi, ilâç ve hastane masarif ile 
teçhiz ve tekfin masarifi 
Kazazedelerin tedavi, ilâç, teç
hiz ve tekfin masrafı 
Kazazedelerin ilbas ve iaşe ve 
nakliye masrafı 

13 867 
18 687 

3 000 

2 500 

4 500 

7 000 

• 700 

6 500 
7200 

800 

200 

2 000 

13 849 
18 729 

3 000 

2 500 

5 000 

7 500 

1 000 

7 500 
8 600 

1 500 

200 

1 800 

13 849 
18 729 

3 000 

2 500 

5 000 

7 500 

1 000 

7 500 
8 500 

1 500 

200 

1 800 
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03 

a> 

Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

Telefon hatlarının bilcümle le
vazımı ile bu hatların ve İstan
bul - Kumköy hattının teftiş 

ve muayene ücreti ve tamir mas
rafı ve ücretli telefon mükâle-
me bedeli 
Telif ve tercüme 

Fasıl yekûnu 

Fennî vasıtalar ve tatbikatı masrafla
rı ve levazımı 
Fener işaret gemisi, ziyalı şa
mandıra, sis düdükleri, radyo-
far, fener, sayren makineleri, 
sis topları, sandal, rıhtım ve kı
zakların levazımı ile bunların 
tamir, tathir, işletme ve sair 
masrafları ve bu mevkilerin 
bilcümle levazımı 
Kamyonet ve otoşeni demirbaşı 
ve müteferrik eşya ve mahrukat 
ve tamirat masrafı 
Efrat nakli için römorkör, mo
tor, kayık ücreti ve alelûmum 
levazımın nakliye masarifi, 
müstahdeminin posta ve nakli
ye ücretleri ve yarış masarifi 

Fasıl yekûnu 

Tamirat masrafı 

Reddiyat 

Mahkeme masrafı ve avukat ücreti' 

Beynelmilel cankurtaran bürosuna iş
tirak hissesi 

3 000 
500 

6 500 

20 000 

1 000 

1200 
22 200 

15 000 

1 500 

1 500 

100 

3 000 
500 

7 000 

25 000 

1 400 

1 500 
27 900 

15 000 

500 

1 000 

100 

3 000 
500 

7 000 

25 000 

1 400 

1 500 
27̂ 900̂  

15 000 

500 

1 000 

100 
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Fa

sıl
 

1 

18 

19 

20 

21 

0 

2 2 

2 3 

M
ad

de
 

| 

1 
2 
3 
4 
0 

Muhassasatm nev'i 

Geçen sene borçlan 

Eski seneler borçları 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Ecnebi memleketler harcırahı 

.1931 senesinde karşılığı bulunmayan 
harcırah borcu 

Yardımlar 

Darüşşafakaya 
Himayei etfale 
Verem mücadele cemiyetine 
Türk Maarif cemiyetine 
Tahlisiye Tasarruf ve muave
net sandığına 

Fasıl yekûnu 

1715 numaralı kanunun 8 inci madde
si mucibince Cumhuriyet merkez ban
kasına verilecek itfa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

100 

10 000 

860 

1 

465 

10 000 
10 000' 

0 
0 

0 
20 000 

2 989 

301 865 

1934 inalı senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

100 

100 

300 

2 000 

10 000 
5 000 
1 000 
2 000 

5 000 

23 000 

3 118 

314 903 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

100 

100 

300 

2 000 

10 000 
5 000 
1 000 
2 000 

0 

18 000 

3 067 

309 852 
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^ 

0> 
Tİ Varidatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

muhammenatı 

Lira 

1955 numaralı kanun mucibince alına
cak resim 

Muhtelif varidat 

Bankalara hesabı cari sııretile 
tevdi ve ikraz olunan nıebalig 
ile ikramiyeli dahilî istikraz 
tahvilleri faizi 
Müteferrik hasılat 

Fasıl yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

370 000 

20 000 
1 000 
21 000 
391 000 

370 000 

25 000 
1 000 
26 000 
396 000 

370 000 

25 000 
1 000 
26 000 
396 000 



C - CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

îdarei merkeziye 
Mimar 
Daktilograf 
Fennî vasıtalar* makina mühendisi 
Müşavir avukat 
Merkez ambar memuru 
Merkez ambar memuru muavini ve ayniyat kâtibi 
Merkez odacısı 
Kavak deposu odacısı 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

Ücret 

50 
55 
90 
60 
60 
50 
30 
20 

Anadolu mıntakası 
Müdür 
Birinci sınıf tahlisiye kaptanı 
İkinci » » » 
Tabip 
Seyyar sıhhiye memuru 
Kâtip 
Telefon memuru 
Can kurtaran sandal mevki memuru 
» » » » birinci muavini 
» » » » ikinci » 
» » » » tayfası 

Roket mevki memuru 
» » » muavini 

Sis topu mevki memuru [1] 
Sis topçusu 
Roket tayfası 
Sıhhiye hademesi 
Odacı 

Rumeli mıntakası 
Müdür 
Birinci sınıf tahlisiye kaptanı 
ikinci » » » 
Tabip 
Seyyar sıhhiye memuru 
Kâtip 
Telefon memuru 

10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

24 
5 
4 
1 
4 

35 
2 
1 

. i. 

150 
80 
70 
90 
70 
55 
60 
65 
55 
48 
42 
55 
45 
48 
42 
40 
40 
20 

89 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

150 
80 
70 
90 
70 
55 
60 

[l] İcabında roket mevki memur muavinliği vazifesini 
de yapacaktır 
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Memuriyetin nevi 

Can kurtaran sandal mevki memuru 
» » » » Birinci muavini 
» » » » ikinci » 
» » » » tayfası 

Roket mevki memuru 
» » » muavini 
» tayfası 

S ay ren memuru 
» lostromosu 
» birinci yağcısı 
» ikinci » 

Sıhhiye hademesi 
Şoför 
Odacı 

Adet 

2 
2 
2 

27 
6 
6 

47 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Ücret 

65 
55 
48 
42 
55 
45 
40 
80 
55 
42 
40 
40 
90 
20 

Ağva mıntahası 
îkinci sınıf tahslisiye kaptanı 
Tabip [1] 
Kâtip 
Can kurtaran sandal mevki memuru 
» » » » birinci muavini 
» » » » ikinci » 
» » » tayfası 

Kefken mıntakası 
Roket mevki memuru 
Tabip [1] 
Kâtip 
Roket mevki memuru muavini 

» tayfası 

107 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

70 
40 
50 
65 
55 
48 
42 

18 

1 
1 
1 
1 

10 

65 
40 
50 
50 
40 

14 

Fener işaret gemisi 
Muavin kaptan 
Grüverte lostromosu 
Tayfa 

65 
55 
35 

[l] İcabında diğer müessesaU resmiyede müstahdem ta
biplerden birine işbu ücret verilebilir. 
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Memuriyetin nevi 

Ereğli mmtakası 
Roket mevki memuru 

» » » muavini 
» tayfası 

Tabip [1] - ^ 

Zonguldak mıntakas* 
Roket mevki memuru 

» » muavini 
» tayfası 

Tabip [1] 

Adet 

1 
1 

14 
1 

17 

1 
1 

10 
1 

Ücret 

65 
55 
40 
40 

65 
55 
40 
40 

Sis düdükleri mevkileri 

13 

1 
1 
1 
1 

80 
55 
42 
40 

Fenerbahçe, Ahırkapı, Yeşilköy mevkileri sis 
düdüğü makinisti [2] 4 40 

Kerempe burna sis düdük mevkii 
Makina memuru 

» lostromosu 
» birinci yağcısı 
» ikinci » 

4 

Ziyalı şamandıra ve sis düdükleri lostromosu 1 70 

Sinop sis düdük mevkii 
Makina memuru 

» lostromosu 
» birinci yağcısı 
» ikinci » 

Marmara sis düdük mevkii 
Makina memuru 1 80 

» lostromosu 1 55 

1 
1 
1 
1 

80 
55 
42 
40 

[l] İcabında diğer müessesatı resmiyede müstahdem ta
biplerden birine işbu ücret verilebilir. 

[2] Biri ihtiyat olarak kullanılacaktır. 
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Memuriyetin nevi 

Makina birinci yağcısı 
» ikinci » 

Adet Ücret 

42 
40 

Karadenizhoğazı radyofar mevkii 
Telsiz memuru 

» » muavini ve elektrikçi 
Makinist 

1 
1 
1 

100 
60 
60 

Fenerci 
Hopa fener mevkii 

40 

Adet 

Nakil vasıtaları kadrosu 

1 Otoşeni 
1 Kamyonet 

31 Nakil vasıtaları beygirleri 



Sıra No 154 
Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi bütçesinde 525 li
ralık münakale yapılması hakkında I/974 numara İr kanun lâ

yihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T< C. 
Başvekâlet 7-V-1934 

Kararttır müdürlüğü 
Sayı 6İ1131 

B: MM. Yüksek Reisliğine 

Yüksek mühendis mektebi 933 senesi bütçesinin fasılları arasında 525 liralık münakale 
yapılması hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetince 5-V-934 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına 
sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Yüksek Mühendis mektebinin 1933 Bütçesinde münakale icrasına dair olan 
kasnımın: esbabı mucllks*dir 

Yüksek Mühendis Mektebi müderrisi ve kimya lâburatuarı şefi Nurettin Beyin İstanbul 
zahire borsası kimyahane müdürlüğünden de ücret almasından dolayı laboratuar şefliğine ait 
ücrete müstahak olamıyacağı mütalaa edilmiş ve Maliye Vekâletîle yapılan muhabere netice
sinde 932 malt senesine ait mart, nisan ve mayıs ücretleri verilmemiş isede mumaileyh, bun
dan dolayı Şûrayı devlet deavi dairesine ikamei dava ederek laboratuar şefliğine ait ücreti 
almağa haklı olduğuna dair hüküm istihsal eylemiş olduğundan işbu ücretlerin tesviyesi zarureti 
hâsıl olmuştur. 

Ancak Mühendis mektebinin 1933 bütçesinin sekizinci geçen sene düyunu faslındaki tahsisat 
hüküm altına alınan işbu ücretlerin ödenmesine yetmediğinden mezkûr fasla 525 liranın ilâvesi 
ve buna mukabil ikinci faslın 6 ncı laboratuarlar maddesinden o miktar tahsisatın tenzili 
suretile Mühendis mektebi bütçesinde bir münakale icrası icap eylemiştir efendim. 



- 2 — 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 99 
Esas No. 1/974 

Yüksek Reisliğe 

1933 mal| senesi Yüksek mühendis mektebi isliğe takdim olunur. 
bütçesinde 525 liralık münakale yapılmasına da
ir olup Başvekâletin 7 - V -1934 tarih ve 6/1131 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise arzedilen 
kanun lâyihası encümenimize havale buyurul-
inakla tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif olunan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sine nazaran aynen kabul edilmiştir. Umumî 
Heyetin tasvibine arzedilımek üzere Yüksek Re-

Rejs 
Burdur 
M. Şeref 
Çorum 
Mustafa 

Konya 
A. Muzaffer 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem 
istanbul 
Sadettin 

Kırklareli 
M. Nakit 

10 -V - 1934 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

İzmir 
Kâzım, 

Bursa 
Dr. Galip 
Kayseri 
A. Hilmi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi bütçesinin 
fasılları arasında münakale yapılmasına dair 

kanun 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebi 1933 
malî senesi bütçesinin 2 nci faslm 6 ncz labora
tuarlar (İşletme, bakım, muharrik ve mütehar
rik edevatın tamir ve tathir masarifi) madde
sinden 552 lira bittenzil 8 inci geçen sene düyu
nu f aslma naklen ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve 

Bş.V. 
İsmet 

Ha. V 

Nafıa vekilleri memurdur. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 
Ik. V. 

M. Celal 
S. t M. V. 
Dr. Refik 

5-V-
M. M. V. 

Zekâi 
Mf. V. 

Hikmet 
G. 1. V. 

Ali Rana 

1934 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 

Zv.V. 



Sıra Ne 153 

1934 

POSTA, TELGRAF Ve TELEFON 
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 





Posta, Telgraf ve telefon Umum Müdürlüğü 1934 senesi 
bütçesi hakkında 1/878 numaralı kanun fâyihası ve Büt^e 

encümeni mazbatası 

T. a 
Başvekâlet* ! .•••••'ir-IÜÇ r.^&j.., 

Kararlar müdürlüğü f̂j 
Sayı: 6/479 : ı: • i M V " " " - [ ' . " [ ' i ^ '; V" , " £ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçesine dair 

olup İcra Vekilleri Heyetinin 28 - I I - 1934 toplanışında Yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvellerle birlikte arzedilmiştir 
efendim. 

Ba^fekiİ 
,;•'•': Timet:;!'..' ' 

Masraf esbabı mucibesi 

Fasıl : 1 
Memurlar maaşı 

1 haziran 1933 den muteber olan idaremiz teşkilât kanununun'muvakkat l i n 
çi maddesine tevfikan memurların maaş zam farkı temmuz 1933 den itibaren ve
rilmesi lâzımgeldiğinden bütçenin tevazünü için haziran 1933 ayı zarfında memur
lara verilmeyecek olan 24 000 lira kadro adedine göre tesbit olunan memuTİa*«ma-
aşatı faslından tenzil olunmuştu. 1934 senesi için bu fasla konulması lâzımgelen 
miktar 3 478 752 lira olup 8 772 lirası (Ç) cetveli mucibince mevkuf tutulan me
murlar maaşı karşılığı tenzil edilmek şuretile 3 469 980 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 2 
Tekaüt ikramiyesi 

Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 3 ^ 
Muvakkat tazminat 

Mevkuf tutulan memurların tazminat bedeli olan 1 000 lira tenzil edilmek şu
retile 78 000 lira teklif olunmuştur. . . »• 
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Fasıl : 4 - Madde : 1 

Merkez daimî müstahdemleri 
• S^rke»* dâiteî'mik|8ti*de!«î^r ücreti -geçen seleye» aazaran 7'536 lira noksandır. 

Sefee^ff*itfcha$ ffîvb^bdefnindmtidar^^ okınaı* ücretlerin 1 haziran 1934 
ten itibaren Devlet demiryolları idaresi bütçesinden verilmesi takarrür etmesin
den ileri gelmiştir. 

Fasıl : 4 - Madde : 2 
Merkez muvakkat müstahdemleri 

Muvakkat.müstahdemler ücretinden noksan görülen 250 lira şimdiye kadar mu
vakkat müstahdemler tertibinden idare olunup daimî müstahdemler kadrosuna 
altı aylık olarak nakli zarurî görülen kalorifer ateşçilerinin tahsisatına karşılık 
olarak 5 inci faslın 1 inci maddesine zammedilmesinden mütevellittir. 

Fasıl : 5 - Madde : 1 
Vilâyat daimî müstahdemleri 

Vilâyat daimî müstahdemler tertibinde geçen seneye nazaran fazla görülen 
3 510rlira altı aylık bu kadroya ithal olunan kalorifer ateşçilerinin ücretlerile ye
niden ihdasına katî surette lüzum hâsıl olan bazı memuriyetlerin ücretleridir. 
Bunların karşılığı matbaa müstahdeminin den tasarruf edilen paradan temin edil
miştir. 

Fasıl : 5 - Madde : 2 
Vilâyet muvakkat müstahdemleri 

Geçen seneye nazaran noksan görülen 500 lira yukarıda bahsi geçen kalorifer 
ateşçiliği ücretlerine karşılık olarak 5 inci faslın 1 inci maddesine zammedilmiştir. 

Fasıl : 6-Madde : 1,2 
Geçen .senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : T Madde : 1,2,3 
•Geçen s tsenenin ayni » olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 8 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 9 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 10 - Madde : 1,2 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

. Fasıl : 11 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 



Fasıl : 12-.Madde.:! 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 12-Madde :2 
Masarifi muhakeme 

1933 senesi bütçesine konulan tahsisat kâfi gelmediğinden Hazine davalarmın 
takibi için 2 000 lira ilâvesi suretile 4 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 12 - Madde : 3, 4 
G-eçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 13 - Madde : 1,2 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 14 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 15 - Madde : 1,2,3,4,5 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 16 -Madde : 1 
Posta nakliyatı 

Bu tertip 1933 senesi bütçesile kabul olunan tahsisattan 23 000 lira noksanile tek
lif olunmuştur. 

Fasıl : 16 - Madde : 2 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 16 - Madde : 3 
Hauç ve çanta 

Geçen seneden 10 000 lira noksanile 5 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 16 - Madde : 4 
Posta tazminatı 

Postalarda muhtelif suretlerle ziyaa uğrayıp posta kanunu mucibince tazminleri 
icap eden gayriresmî emanatm tazmini için 1933 senesi bütçesine 4 000 lira konul
muş idi. Bu tazminatın resmî paketlere de teşmili icap etmiş olduğundan 4 000 lira 
ilâvesile bu tahsisat 8 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 17 - Madde : 1, 2, 3 
Telgraf ve telefon masrafları 

Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 
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Fasıl : 18 - Madde : İ 

Telsiz telgraf masrafları 
33u maddeye geçen seneye. nazaran 50 000 lira fazla olarak teklif edilmiştir. 

Bunun da sebebi 2009 numaralı kanuna merbut mukavele mucibince Estern 
kumpanyasına verilecek 1933 ve 1934 taksitleri karşılığıdır. 

Fasıl : 18 - Madde : 2 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasü : 19 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 20 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 21 - Madde : 1 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 21 - Madde : 2 
Vesaiti nakliye tamir tertibinden geçen seneye nazaran 5 000 lira noksanile: 

teklif edilmiştir. 

Fasıl : 21 - Madde : 3 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasü : 22 
1 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 23 
Bu tertibe geçen seneye nazaran 5 000 lira fazla olarak teklif edilmiştir. Bu

da geçen sene verilen tahsisatm kâfi gelmemesi ve halen muhtacı tamir bir 
çok merakizin bulunması dolayısile bu merkezlerin imkân nisbetindie tamirleri 
maksadile teklif edilmiştir. 

Fasü : 24 - Madde : 1, 2 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 25 - Madde : 1, 2, 3 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 26 - Madde : 1, 2 
Geçen senenin ayni olarak teklif edilmiştir. 
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Fasıl : 27 

2009 numaralı kanun mucibince istihdam olunacak Estern me
mur ücreti 

2009 numaralı kanun mucibince istihdam olunan Estern memurlarının muka
vele mucibince 30 eylül 1934 te hitam bulacak olan 4 aylık istihkakları olmasına 
binaen 8 060 lira teklif olunmuştur. 

' Fasıl : 28 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları ve tahsisatları 

1933 senesinde tahsis olunan tekaüt ve yetim maaşları için 21 000 liraya ihti
yaç olup 1934 senesinden tahsis edilecek maaşat için de ayni . miktar kabul edil
diği takdirde maaşat için 42 000 lira ve hizmet senesi itibarile maaş tahsis edil
meyerek ikramiye verilecekler için de bu seneki sarfiyata nazaran 15 000 lira 
ki ceman 57 000 liraya .ihtiyaç görülmekle geçen seneye nazaran 8 000 lira fazla-
sile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 29 
Geçen seneye nazaran 5 000 lira noksanile 5 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 30 - Madde : 1 
1932 senesi düyunu 

1932 senesinden tahakkuk edecek borçlara karşılık olarak 2 000 lira teklif edil
miştir. 

Fasıl : 30 - Madde : 2 
1931 senesi düyunu 

1931 senesi düyunu için geçen seneye nazaran 2 000 lira no1 "anile 1 500 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 30 - Madde : 3 
1930 senesi düyunu 

1930 senesi düyunu için geçen seneye nazaran 3 f 
olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 30 - Maddr 
1929 senesi d' 

1929 senesi düyunu için geçen sene 1 00r 

fmda tahakkuk eden 1929 senesi düyunu r 
ıneyen miktarlar için 500 lira fazlasile 1 

T 
Resmî devairin postalarda 

2208 numaralı teşkilât kanunr 
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mucibince 1932 malî senesi nihayetine kadar postalarda zayi olan resmî dairelere 
ait krymetli müraselât bedeli 507 786 lira 82 kuruştan ibaret olup bundan 414 086 
lira 7 kuruşu kanunu mezkûrda kayitlerinin terkinine müsaade bııyurulmuş olan 
devaire ait bulunması hasebile muktazası ifa kılınmıştır-

53 283 lira 34 kuruşu 1513 numaralı kanun ahkâmına tâbi bulunduğu cihetle 
kanunî müddet zarfında mercii aidine müracaat edip etmedikleri tesbit ve tevsik 
olunamamıştır. 30 223 lira 63 kuruşu 1 928 ilâ 1931 senelerine ait bulunması ha
sebile 1932 senesi muvazene i umumiye kanununun 11 inci maddesi mucibince ait 
olduğu seneler bütçesinde karşılığı bulun man lasından taallûk ettiği müessesata Ha
zine tahvili verilmek sııretile tazminlerine ait muktazaya tevessül edilmiştir. 10 193 
lira 78 kuruşu 1932 senesine ait olduğu cihetle bu hususta 1933 senesi bütçe
sine konulan 9 000 liradan tediyesi icap edeceğinden bakiyesi için 1 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 32 
1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince Cumhuriyet merkez bankasına 

verilecek % 1 itfa karşılığıdır. 

Fasıl : 33 
1933 senesinde tekaütlükleri icra edilen memurların ikramiyesi 

1933 senesinde tekaütlükleri icra edilip vazifelerinden ayrılan memurların ikra
miyeleri faslı mahsusunda mevcut olan tahsisat bitmiş olduğundan tesviye edileme
miş ve bu sebeple bu memurların ikramiyelerinin tediye olunabilmesi için 16 000 lira 
teklif olunmuştur. 

Fasıl : 34 
Yunanistan idaresine ait anklavdan (Karaağaçla Uzunköprü arasındaki Yunan 

toprağı) geçen postalarımızın Lozan muahedenamesinin 107 nci maddesinde muhar
rer transit ücretleri meyanıııa dahil olduğundan istisnası lâzımgeleceği mütaleasile 
verilmemesi ciheti iltizam edilerek senesi içinde verilmeyerek meselenin Hariciye 
vekâletince hal ve faslı yoluna gidilmişti. 

Hariciye vekâletimizin yaptığı tetkikat neticesinde posta işlerinin idaratı ecne
biye ile münakit bir mukavelename i umumiye ahkâmına tâbi olduğu cihetle Lozan 
muahedenamesinin mezkûr maddesi hükmü dahiline giremeyeceğine mebni bu para
nın Yunanistan idaresine tesviyesi lüzumu 21856/3087 numara ve 24- X I I -1932 ta
rihli tezkere ile bildirilmesine mebni meblâğı mezkûrun Yunan idaresine tediyesi 
lâzım gelmiştir. 

Yine Sırbistan idaresine ait 1927 senesi transit ücretlerinin tahsisatsızlık yü
zünden vaktinde tediye edilmeyerek ancak 1931 senesine kadar ceste ceste verilmiş 
olan borcumuzdan bakiye kalan 13 741 l i ra 34 kuruşun dahi tesviyesi icap etmiştir. 
I%ra£naleyh balâda maruz sebepler dolayısile Yunanistan idaresinin alacağı olan 
199^9^ lira 34 kuruşla Sırbistana ait borcumuzun mecmuu olarak 213 724 liralık 
tahs*g)â#n vİ934 senesi bütçesine vazma zaruret hâsıl olmuştur. 

W * ^ • 
% % % % \ \ 

%L 

V^ <& A V , y> •• " rO 
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Varidat esbabı mucibesi 

Fasıl : 1 - Madde : 1 

Posta 
1932 senesinde posta varidatından vaki tahsilat 2 306 069 lira 84 kuruştur. 

1933 senesinin ilk sekiz ayında 1 477 829 lira 96 kuruş hasılat yapılmıştır. Bu 
hasılatın 1933 senesi mayıs gayesi itibarile 1932 senesi varidatını tutamıyacağı 
anlaşıldığından bu maddeye 1934 senesi için 61 000 noksanile 2 300 000 lira ola
rak tahmin olunmuştur. 

Madde :2 ' 
f Telgraf 

1932 senesinin mayıs sonundaki telgraf varidatı 1 581 748 lira 43 kuruştur. 
1933 senesinin ilk sekiz ayındaki tahsilat 1 131 554 lira 77 kuruştur. Vaki tah
silata göre 1933 senesi sonunda 1 760 000 lirayı tutacağı anlaşıldığından bu mad
de 1934 senesi için de 1 760 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde :3 
Telefon 

1932 senesinin mayıs sonundaki telefon varidatı 412 043 lira 12 kuruştur. 
1933 senesinin ilk sekiz ayındaki tahsilat 336 369 lira 37 kuruştur. Vaki tahsi
lata göre 1933 senesi sonunda 400 000 lirayı tutacağı ve halbuki 1934 senesinde 
şehirler arasında yeni yapılacak ve işleyecek olan telefonların hasılatı da naza
rı dikkate alınmak suretile 1934 senesi için 410 000 lira tahmin olunmuştur. 

Madde :4 
Telsiz telgraf ve telefon 

1932 senesi mayıs sonunda telsiz telgraf ve telefon varidatından vaki tahsi
lat 432 603 lira 75 kuruştur. 1933 senesi ilk sekiz ayındaki varidat 327 772 lira 
46 kuruştur. Şimdiye kadar vaki hasılata göre bu sene de 523 000 lirayı tutabi
leceği kaviyyen muhtemel bulunduğundan 1934 senesi için de aynen 523 000 
lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 2 
îcar hasılatı 

1932 senesi mayıs sonunda icar hasıla ti 2 763 lira 77 kuruştur. 1933 senesi ilk se
kiz ayında 1 689 lira 60 kuruştur. Hasılatın sene sonuna kadar muhammen iki bin 
lirayı tutabileceği anlaşıldığından 1934 senesi için de 2 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 3 
Satılacak eşya ve emval bedeli 

1932 senesi mayıs sonunda satılacak eşya ve emval bedelinden vaki hasılat 2 444 
lira 63 kuruştur. 1933 senesi ilk sekiz ayında 4 944 lira 54 kuruşa baliğ olduğundan 



sene sonuna kadar muhanımenatm üç mislini tutacağı anlaşıl mış, 1934 senesi için 
4 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 4 
Şirketlerden teftiş mukabili alman 

1932 senesi mayıs sonunda şirketlerden teftiş mukabili alman hasılat 10 800 lira
dır. 1933 senesi ilk sekiz ayında 7 306 lira 50 kuruştur. Bu hasılat mukannen bu
lunduğundan ve sene sonuna kadar da mezkûr miktarı tutacağı anlaşıldığından 1934 
senesi için 10 800 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 5 
Faiz hasılatı 

1932 senesi mayıs sonunda faiz hasılatı 6 548 lira 7 kuruştur. 1933 senesi ilk 
sekiz ayındaki hasılat 1 832 lira 86 kuruştur. Bu sene için muhammen 2 000 lira 
varidatımızı tutabileceği anlaşıldığından 1934 senesi için de 2 000 lira tahmin edil
miştir. 

Fasıl : 6 
(Jeza kesimi 

1932 senesi mayıs sonunda ceza kesimi hasılatı 329 lira 11 kuruştur. 
1933 senesi ilk sekiz ayındaki hasılat 682 lira 97 kuruştur. 1933 senesi muham-

menatına nazaran noksanlık görüldüğünden 1934 senesi için 500 lira noksanile 1 500 
lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 7 
Müteferrik hasılat 

1932 senesi mayıs sonunda müteferrik hasılat 78 541 lira 49 kuruştur. 
1933 senesi ilk sekiz ayındaki hasılat 53 660 lira 20 kuruştur. Bu sene muham-

menatma nazaran sekiz ayda 12 550 lira fazla hasılat yapılmış olduğundan 1934 
senesi için bu fazlalık nazarı itibare alınarak 50 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 8 
Fevkalâde varidat 

1932 senesi mayıs sonundaki fevkalâde varidat tahsilatı 2 838 lira 5 kuruştur. 
1933 senesi ilk sekiz ayında 4 243 liradır. Bu fasla mukavelenamesi mucibince İs
tanbul telli telefon şirketinden senede 120 000 liradan aşağı olmamak üzere gayri-
safi hasılatının % 5 inin bu fasla irat kaydi icap edeceğinden 1934 senesi için 
127 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 9 
Mülga varidat 

1932 senesi mayıs sonunda resmî telgraf ücuratı olarak tahsil edilen miktar 
418 012 lira 31 kuruştur. 1933 senesi sekiz ayında varidat yapılamamış ise de 



bu sene zarfında resmî devairin telgraf ücretleri için tahsisat mevcut olmama
sından alınamamış ve bu suretle hasjiateız kalmışsa da eski senelerden Devlet 
bütçelerinden alınması lâzımgelip tahakkuk etmiş ve 1934 senesinde tahsili .muh
temel bulunan 2 344 659 lira 20 kuruş telgraf ücreti mevcuttur; 1934 senesi 
zarfında bu tahsilatın alınması muhtemel bulunmakta ise de bu alacağımız her 
ihtimalle göz önüne alınarak 1934 senesi için 2 lira hasılat tahmin edilmiştir. 

l-V-1 •:';"• ' Fasıl : 10 *; 

Evvelki senelerden 1983 senesine devredilen (Havale, adi emanet, bütçe ema-
natı) hariç olmak üzere vezne ve banka mevcudumuz 365 375 lira görülmektedir. 
1934 senesine bu miktar fazlasile devredileceği muhtemel bulunduğundan bu fasıl 
365 375 lira olarak gösterilmiştir. 

Kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Bütçe kanunu lâyihasının 1, 2, 3 üncü maddeleri idarenin masarifi için teklif 
edilen tahsisat ile idarenin masrafına karşılık olarak tahmin edilen varidat mikta
rını ve Umum müdürlüğün 1934 senesi ücretli müstahdemleri ile nakil vasıtala
r ı kadrolarmı göstermesi itibarile izahata lüzum görülmemiştir. 

Lâyihanın 4 üncü maddesi: _ 
Hastalıklarına binaen kısa müddetle vazifelerine devam edemeyen telgraf mu

habere memurlarının yerlerinde veya muhaberatın kesreti halinde nöbetleri hari
cinde istihdam olunan muhabere memurlarına 1933 bütçe kanunumuzun 4 ün

cü maddesi mucibince yevmiye verilmektedir. Vazifelerinin hususiyeti itiba-
rile telgraf memurlarına benzeyen telefon memurlarına da ayni esbap tahtında 
yevmiye itası zarurî bulunduğundan 1934 bütçe kanununun 4 üncü maddesin
de mezkûr telgraf muhabere memurları ibareşme,telefön mükâleme memurla
rı ibaresinin d e ilâvesi lüzumlu görülmüş ve'bu madde de bu suretle teklif edil-
naiş̂ feir. 

Lâyihanın 5 inci maddesi: __. _ .._.„ .... __...... < 
İdaremiz memurları hakkındaki hususî .kanunun mevkii meriyete gireceği ta

rihe kada r memurm nizamnamesine gare hariçten alınacak memurların 768 nu
maralı memurin kafi^nunun T inci maddesi hükmüne tevfikan bir namzetlik dev
resi geçirmeleri çok lüzumlu görülmüş ve bu madde bu maksatla teklif edilmiştir. 

Lâyihanın 6 ncı maddesi: 
Teşkilât kanunumuza merbut •( 1) numaralı cetvelde gösterilen memuriyetler

den bazılarının mevkuf tutulması zarurî gömülerek adet, derece, maaşları: merbut 
(Ç)- işaretli cetvelde gösterilmiş olduğundan bun ıaddebu maksatla teklif- edilmiştir. 

Lâyihanın 7 nci maddesi i 
Yünani&tân idaresine ait Anklavdah (Karaağaçla Uzun köprü arasındaki Yu

nan toprağı) gecen postâlarımızin Lozan m u ^ l ^ d ^ raddesinde 
muharrer transit ücretleri meyânina dahil olduğundan istisnası . l&amgeleeeği 
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mütaleasile verilmesi ciheti iltizam edilerek senesi içinde verilmeyerek mesele
nin Hariciye vekâletince hal ve faslı yoluna gidilmişti. Hariciye vekâletimizin 
yaptığı tetkikat neticesinde posta işlerinin idaratı ecnebiye ile münakit bir muka
velename! umumiye ahkâmına tâbi olduğu cihetle Lozan muahedenamesiııin mezkûr 
maddesi hükmü dahiline giremeyeceğine mebni bu paranın Yunanistan idaresine 
tesviyesi lüzumu 21856/3087 No. ve 24 -XII -1932 tarihli tezkere ile bildirilmesine 
mebni meblâğı mezkûrun Yunan idaresine tediyesi lâzımgelmiştir. 

Yine Sırbistan idaresine ait 1927 senesi transit ücretlerinin talisisatsızlık yü
zünden vaktinde tediye edilemeyerek ancak 1931 senesine kadar ceste ceste veril
miş olan borcumuzdan bakiye kalan 13 741,34 liranın dahi tesviyesi icap etmiştir. 

Binaenaleyh balâda maruz sebepler dolayısile Yunanistan idaresinin alacağı 
olan 199 982 lira 34 kuruşla Sırbistana ait borcumuzun mecmuu olarak 213 724 lira
lık tahsisatın 1934 senesi bütçesine vazma zaruret hâsıl olmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 17 - V - 1934 

M. No. 102 
Esas No. 1/878 

Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçesi hakkın
da olup Başvekâletin 1 mart 1934 tarih ve 6/479 numaralı tezkeresile Yüksek Mecli
se gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale buyurulmuş olmakla Nafıa ve
kili Ali Bey ile mezkûr idare ve muhasebat umum müdürleri Beyler hazır olduk
ları halde tetkik edildi. 

Geçen içtima senesinde Yüksek heyetin tasvibine iktiran eden 2208 numaralı 
kanun ile hükmî şahsiyeti haiz bir umumî müdürlük halinde mülhak bütçe ile idare 
edilmek üzere Nafıa vekâletine raptedilen bu idarenin 1933 bütçesinin masraf ve 
varidat kısımları 5 323 112 lira olarak tesbit edilmişti. 1933 bütçesine nazaran 
232 565 lira bir fazlalıkla teklif edilen 1934 bütçesinin masraf kısmı aşağıda ya
zılı değişikliklerle kabul edilmiştir. 

1683 nümaraİı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek ikramiye karşılığı olarak ikinci fasıl ile teklif edilen 20 000 liralım 4 000 
lirası dairesinin vukubulan teklifi üzerine 33 üncü fasla nakledilmiş ve bu fasıl 
16 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

İstanbul telefon şirketi nezdinde bulunan 120 ve İ0Ö lira ücretli iki komiserin 
ücretleri Vekil Beyin teklifi üzerine 150 ve 120 lira olarak kabul edilmiş ve bu 
tadilin senelik farkı olan 600 lira beşinci faslın ikinci maddesinden tenzil edilerek 
birinci maddeye naklolunmuştur. 
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tahsisatı noksan olduğu anlaşılan on ikinci faslın dördüncü melbusat madde

sine ayni faslın birinci icar bedeli maddesinden 7 750 lira nakledilmiş ve bu su
retle melbusat ihtiyacı karşılanmıştır. 

Teklif bütçesinin varidat kısmında, Posta, telgraf ve telefon hasılatını teşkil 
eden birinci faslın maddeleri tahsilat miktarları üzerinden tesbit edilmiştir. 

Kanun lâyihasının 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 mcı maddeleri teklif veçhile aynen kabul 
edilmiş ve yedinci maddesi, masraf kısmının 34 üncü faslı unvanının tekrarından 
ibaret olduğundan bu maddenin lâyihadan çıkarılması tensip edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkındaki 2208 numaralı kanunun 
on birinci maddesine merbut (1) numaralı cetvelde teftiş heyeti reisi ile umum mü
dür muavinliği birleştirilmişti. Tatbikat noktasından mahzurlu görülen bu vazi
yetin ıslahı için muavinliğe ait vazifenin daireleri tarafından ifa edilmek üzere 
cetvelde yazılı muavinlik unvanının kaldırılması hakkında Vekil Bey tarafından 
yapılan teklif kabul edilerek bütçe kanun lâyihasına bir madde ilâve edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis ReisY. M. M, 
Burdur İsparta Bayazıt Bursa Çorum İstanbul 

M. Şeref Mükerrem İhsan Dr. Galip Mustafa Sadettin 

Kayseri Erzumum Kırklareli Konya Sivas 
A. Hilmi Asım M. Nahit A. Muzaffer M. Remzi 
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Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu lâyih 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve tele
fon umumî müdürlüğü 1934 malî senesi 
masarifi için merbut (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 5 555 677 lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Posta, telgraf ve tele
fon umumî müdürlüğü 1934 malî senesi 
masarifine karşılık olan varidat merbut 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 555 677 lira talimin edilmiştir. 

MADDE 3 — Posta, telgraf ve tele
fon umumî müdürlüğü 1934 malî senesi 
ücretli memur ve müstahdemlerile nakil 
vasıtaları kadroları merbut (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Masraf bütçesinin 25 inci faslının bi
rinci ve ikinci maddelerüe 27 nci faslın
dan idaresi zarurî görülen hizmetler için 
kullanılacak ücretli veya yevmiyeli müs
tahdemler kadroları Nafıa vekilinin tas-
vibile tatbik olunur. 

MADDE 4 — Hastalıklarına mebni 
kısa müddetle vazifelerine devam ede
meyen telgraf muhabere ve telefon mükâ-

leme memurlarının yerlerinde veya muha
bere ve mükâlematm kesreti halinde nö
betleri haricinde istihdam edilen muhabe
re ve mükâleme memurlarma idare en
cümenince tensip edilecek miktarda mu

vakkat müstahdemler tertibinden yev
miye verilir. 

MADDE 5 —1150 numaralı kanunla 
devamı meriyeti kabul olunan posta, tel
graf ve telefon idaresi memurlarma 
mahsus memurin nizamnamesine göre 
yeniden alınacak memurlar 788 numara
lı memurin kanununun 7 inci maddesi 
hükmüne tevfikan bir namzetlik devresi 
geçireceklerdir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3. — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Aynen kabul 
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MADDE 6 —. 220&numaralı kanuna 

merbut (1) numaralı cetvelde yazüı me-
muriyetierden işbu kamuna merbut (Ç) 
işaşetli cetvelde dedece, adet ve maaşla
rı gösterilen memuriyetler 1S34 malî se
nesi zarfında mevkuf tutulmuştur. 

Bu memuriyetlerden gayri idare 
kadrosunda kalan memuryetlerin heyeti 
umumiyesi idarenin 1934 senesi için filî 
kadrosunu teşkil eder. 

MADDE 7 — Ecnebi idarelerin 1924 
senesinden 1933 senesine kadar muhte
lif senelere ait transit münasebatmdan 
mütevellit alacakları olan 214 000 li
ranın bütçeye mevzu 34 üncü fasıldan 
tediyesine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 
1934 tarihinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükmü
nü icraya Nafıa ve Maliye vekilleri me
murdur. 

28-11-1934 
Bş.V. Ad.V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 
Ik. V. S. î. M. V. 

M. CûSi Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 

Mf. V. 
Hikmet 

G. î. V. 
Ali Ram 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 

Zr. V. 
Muhlis 

MADDE 7 — Posta, telgraf ve tele
fon idaresi teşkilâtı hakkındaki 2208 
numaralı kanunun 11 inci maddesine 
merbut 1 numaralı cetvelde (Teftiş he
yeti reisi ve umumî müdür muavini) un
vanı (Teftiş heyeti reisi) suretinde ta
dil edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul. 

MADDE 9 — Aynen kabul. 



A - CETVELİ 

ı3 
fa 

1 

2 

3 

4 

6 

Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Güzlerde müş
terek muhassasat 

Bilinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Muvakkat tazminat 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşa t 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

3 4ö4 752 

17 888 
79 000 

16 176 
1 000 
17 176 

177 480 
3 000 

180 480 
3 749 296 

200 
3 000 
3 200 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

3 469 980 

20 000 

78 000 

8 640 
750 

9 390 

180 990 
2 500 

183 490 
3 760 860 

200 
3 000 

3 200 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 469 980 

16 000 

78 000 

8 640 
750 

9 390 

,181 590 
1 900 

183 490 

3 756 860 

200 
3 000 

3 200 
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fc 
Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin-
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

500 
1 000 
3 000 
4 500 

2 000 

24 580 

70 000 
10 000 
80 000 

27 000 
141 280 

88 500 
2 750 
45 000 
12 250 
148 500 

47 000 
25 000 
72 000 

500 
1 000 
3 000 
4 500 

2 000 

22 000 

70 000 
10 000 
80 000 

15jK)0 
126 700 

85 000 
4 000 
45 000 
12 250 
146 250 

39 000 
20 000 
59 000 

500 
1 000 
3 000 
4 500 

2 000 

22 000 

70 000 
10 000 
80 000 

15 000 
126 700 

77 250 
4 000 
45 000 
20 000 
146 250 

39 000 
20 000 
59 000 
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Muhassasatm nev'i 

1 4 

1 5 

Kî 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mukannen masraflar 

Mahkeme harçları 
Kıymetli evrak beyiyesi 
Reddiyat 
Ecnebi posta ve telgraf idare-
lerile vııkııbulan bilûmum mü
nasebetlerden mütevellit tedi-
yat ve Bern kalemine verilecek 
iştirak hissesi ve saire 
Sâi ücreti 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım vekûnu 

İkinci kısım, - Cüze mahsus 
mtıhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

Posta masrafları 

Nakliyat 
Bendiye 
Hurç, çanta ve çuval mubayaa
sı bedeli ile tamir masrafı 
Emanet ve mektupların ziyam
dan dolayı kanun mucibince ve
rilecek tazminat 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 

1 000 
5 000 
1 000 

100 000 
4 000 

111 000 
332 000 

4 222 576 

324 750 
23 000 

15 000 

4 000 
366 750 

500 

1 000 
5 000 
1 000 

100 000 
4 000 

111 000 
316 750 

4 204 310 

332 000 
23 000 

5 000 

8 000 
368 000 

500 

1 000 
5 000 
1 000 

100 000 
4 000 

ııı_ooo_ 
316 750 

4 200 310 

332 000 
23 000 

5 000 

8 000 
368 000 
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ta 

fe 
Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

17 

18 

19 

20 

2 1 

Telgraf ve telefon masrafları 

Tesisat ve tamiratta kullanıla
cak amele ücreti 
Tesisat ve tamiratta kullanıla
cak makine, alât ve edevat ve 
malzeme mubayaa ve tamir 
masrafı 
Telgraf ve telefon işletme mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

Telsiz masrafları 

Telsiz telgraf ve telefon malze
me, işletme ve tamir masrafı 
Yeşilköy istasyonu hayvan ve 
arabasının yem ve sair masrafı 
Ayni şekilde eski senelerde ta
hakkuk eden borçlar karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Pul tabiyesi 

Cevaplı telgrafnamelerin makbuzla
rına yapıştırılan ve battala kalan pul 
bedeli 

Nakil vasıtaları masrafları 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

37 000 

271 000 

22 000 

37 000 

275 000 

30 000 
330 O00 342 000 

100 000 

300 

1 550 

70 000 

300 

101 850 

1 000 

500 

10 000 
14 000 
16 000 

70 300 

1 000 

500 

10 000 
12 000 
16 000 

40 000 38 000 
840 100 819 800 

37 000 

275 000 

30 000 
342 000 

70 000 

300 

70 300 

1 000 

500 

10 000 
12 000 
16 000 
38 000 
819 800 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

22 

23 

24 

2 5 

26 

İkinci bap - Muvakkat 
masraflar 

Ecnebi memleketlerdeki kongre ve 
tetkiklere gönderilecek memurlar har
cırahı 

İnşaat ve tamirat 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Müessesat 

Telgraf fabrikası masrafı 

Amele yevmiyesi ve işletmesi 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Posta ve telgraf mektebi 

Muallim ücreti 
Mektebe celbolunacak memur
lar yevmiyesi 
İdare masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı ile idare
ce tedavi ettirilmekte iken ve
fat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

10 000 

32 500 

42 500 

1 

33 000 

882 600 

31 500 
10 000 

41 500 

1 500 

8 000 
500 

10 000 

51 500 

6 200 
4 000 

10 200 

33^001 

852 801 

1 

33 000 

33 001 

852 801 

31 500 
8 000 

39 500 

1 500 

8 000 
500 

10 000 

49 500 

3 000 
4 000 

31 500 
8 000 

39 500 

1 500 

8 000 
500 

10 000 

49 500 

3 000 
4 000 

7 000 7 000 
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t 3 

& 1 Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

3 1 

3 2 

3 3 

3 4 

3 5 

2009 numaralı kanun mucibince istih
dam olunacak Estern memurları üc
reti 

Mütekait, dul ve yetim maaşları ve 
tahsisatları 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karş ı l ığ ı 
1931 
1930 
1929 
1928 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi nihayetine kadar pa
ket ziyaı tazminatından mütevellit 
karşılıksız borçlar 

2009 numaralı kanuna merbut muka
vele mucibince Estern kumpanyasına 
verilecek 1933,1934 taksitleri karşılığı 

1933 senesinde tekaütlükleri yapılmış 
olan memurlara verilecek tekaüt ik
ramiyeleri karşılığı 

Ecnebi idarelerinin 1924 senesinden 
1933 senesi nihayetine kadar oîan ala
cakları karşılığı 

1715 numaralı kanunun 8 inci mad
desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

19 000 

49 000 

8 100 
3 600 
4 600 
2 000 
5 400 
23 700 

9 000 

52 704 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 060 

57 000 

5 000 

2 000 
1 500 
1 000 
1 500 

6 000 

1 000 

80 000 

16 000 

214 000 

55 006 

8 060 

57 000 

5 000 

2 000 
1 500 
1 000 
1 500 

6 000 

1 000 

80 000 

20 000 

214 000 

55 006 
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' d Muhassasatın nev'i 

o 

o 

1932 senesinde tekaütlükleri yapılmış 
olan memurlara verilecek tekaüt ik
ramiyeleri karşılığı 

1930 senesinde tekaütlükleri yapılmış 
olan memurlara verilecek tekaüt ik
ramiyesi karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 112 

720 
166 436^ 

5 323 112 
449 066 

5 555 677 
453 066 

5 555 677 
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fa 

T) Varidatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

muhammenatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

O 

10 

Posta, telgraf ve telefon hâsılatı 

Posta 
Telgraf 
Telefon 
Telsiz telgraf ve telefon 

Fasıl yekûnu 

îcar hâsılatı 

Satılacak eşya ve emval bedeli 

Şirketlerden teftiş mukabili alınan 

Faiz 

Ceza kesimi 

Müteferrik hâsılat 

Mukavelenameleri mucibince şirket
lerden alınacak Hükümet hissesi 

Mülga vergiler 

Hazinei maliyeden yardım 

Geçen senelerden 1934 senesine dev-
rolunacak mebaliğ 

UMUMÎ YEKÛN 

2 361 000 
1 760 000 

400 000 
523 000 

5 044 000 

2 000 

2 000 

9 000 

2 000 

3 000 

41 110 

5 000 

2 

215 000 

2 300 000 
1 760 000 

410 000 
523 000 

4 993 000 

2 000 

4 000 

10 800 

2 000 

1 500 

50 000 

127 000 

2 

0 

365 375 
5 323 112 5 555 677 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

2 300 000 
1 .666 000 
500 000 
525 000 

4 991 000 

2 000 

6 000 

10 800 

2 000 

1 500 

50 000 

127 000 

2 

0 

365 375 
5 555 677 
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Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Mütercim 
» 

Başodacı 
Odacı 

Merkez 

Tercüme heyeti 

Odacılar 

. t 
2 

1 
12 

120 
100 

40 
30 

Vüâyal 

Telsiz telgraf istasyonları 
Atelye şefi 
Dizel başmakinisti 
Baş elektrikçi 
Dizel makinisti 

» » 
» » muavini 
» » » 

Elektirikçi şefi 
» » 
» » 

Elektrikçi makinist 
» » 
» » 
» » 

Anten ve hat memuru 
Yağcı 
Makinist muavini 
Kaloriferci 

» 
Hademe 

Komiser 
» 

Komiser 
» 

Telsiz telefon konıiserleri 

istanbul telli telefon konıiserleri 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
S 
1 
1 
1 
1 
6 

1 
1 

1 
1 

135 
135 
115 
100 
90 
70 
60 
95 
90 
80 
90 
80 
70 
60 
40 
35 
50 
70 
60 
30 

120 
80 

150 
120 
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Memuriyetin nevi Adet Ücret 

İzmir telli telefon komiserleri 
Komiser 1 120 

» 1 80 

Müteferrik müstahdemler 
Tabip 

» 
» 
» 
* 
» 

Avukat 
» 
» 

Dava takip memuru 
Mütercim 
RölÖvaj memuru 
Daktilograf 

» 
» 
» 
* 

Hüg makinisti 
Makinist 
Şoför makinist 
Şoför 

» 
» 
» 
» 4 • •' 

» 
» yamağı 

Sandıkçı 
Motorcu 
Motor kaptanı 

» » 
Gemici 
Kayıkçı 
Silici 
Ustabaşı 
Kutu tamircisi 
Kaloriferci ve meremetci 
Motosikletli müvezzi 
Gece bekçisi 

» » 
» » 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
5 
1 
3 
1 
4 
5 
1 
9 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 

160 
145 
120 
100 
40 
20 
80 
50 
40 

120 
70 

100 
60 
50 
45 
40 
35 
70 
45 

110 
90 
75 
70 
60 
55 
45 
35 
60 
80 
75 
50 
35 
45 
25 
60 
35 
55 
50 
40 
30 
25 
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Memuriyetin nevi 

Hamal başı 
Hamal 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hademe 
» 

Kalorifer ateşçisi (Altı aylık) 
» » » » 
» » » » 

Nakil vasıtalar 

Adet Nevi 

2 Hizmet otomobili 
4 Kamyon 

15 Kamyonet 
7 Motosiklet 

81 Bisiklet 
2 Kayık 
5 Deniz motörü 
6 Posta vagonu 
1 Araba 
1 Beygir 
1 Merkep 

Adet 

2 
32 
30 
20 
17 
1 
1 
1 
82 
40 
1 
1 
2 

Ücret 

40 
35 
30 
25 
20 
15 
12 
8 
30 
25 
45 
30 
25 



Ç - CETVELİ 

1934 malî senesi zarfında mevkuf tutulacak 
memuriyetler 

Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Posta işleri müdürlüğü 
Birinci sınıf mümeyyiz 

» » tetkik memuru 
İkinci » » » 
Birinci sınıf memur 

Binalar ve levazım müdürlüğü 
Başmimar 

Hukuk müşavirliği 
İkinci sınıf mümeyyiz 

» » tetkik memuru 

1 
2 
1 
1 

35 
30 
25 
22 

55 

30 
25 

—y.. >*< . . « M . . 





Sıra No 148 
Barut ve mevaddı infilâkiye inhisarı idaresince verilecek ruhsat ve nakliye tezkereleri hak
kında 1/888 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatasile Barut, 
güherçile ve patlayıcı maddelerle fişek ve av malzemesi ve av saçması ve kullanılması 
yasak olmayan tabancalarla fişekleri ve şenlik fişekleri inhisarı hakkında 1/898 numaralı 
kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri maz

bataları 

Barut ve mevaddı infilâkiye inhisarı idaresince verilecek ruhsat ve nakliye tezkereleri hak
kında 1/888 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 5-III-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/585 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Barut inhisar idaresince verilecek ruhsat ve nakliye tezkereleri hakkında hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 4 - IIT -1934 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte a rzedilm işitir efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Mucip sebepler 

Madde 1 — Kanunun birinci maddesinin birirci fıkrası 1933 senesi bütçe kanunile verilmiş olan 
salâhiyetin tatbikına devam edilebilmesi için yazılmıştır. 

Beyiye tezkeresi almaksızın inhisar mallarını satanlar yakalandıkları zaman kaçakçılığın takibi 
hakkındaki kanunda bu bapta ahkâmı lâzime mevcut olmamasından beraet kararı alarak işlerine de
vam etmektedirler. îdare bu mallan satanlarla teması muhafaza etmek mecburiyetinde olduğu gibi 
memleketin asayişi noktasından da her isteyenin bu nevi ticareti bilâkaydüşart ifa etmesine nazarı 
müsamaha ile bakılamayacağından memnuiyete r ğmen tezkeresiz icrayi ticaret edenler hakkında 
teyit kuvveti koymak icap etmiş ve ikinci fıkra bu maksada mebni ilâve edilmiştir. 

Bu gibilerin icrayi ticaretten meni halinde ellerindeki emtianın istirdadı lâzımgeleceğinden bu 
emtiadan yalnız hüsnü halde olanların ve satışlarında idarece komusyon ve nakliye gibi ihtiyar edil
miş masrafların satış bedellerinden tevkifi sureti le geri alınması ve çürük ve satılığa çıkarılamaya
cak olanların ise bedelsiz istirdadı münasip mütalea edilmiştir. 

Madde 2 — Bu madde idarenin velev kendi mamulâtından bulunan inhisar maddelerinin bir 
mahalden diğer mahalle bir ruhsatı mahsusa ile nakli mecburiyeti olmasına ve bu maddelerin ida
renin bilcümle depolarında satılmakta olmasına rağmen bir takım eşhas idarenin acentalarile aktet-
tiği mukavelelerle temin ettiği menfaatlere mukabil acentalara verdiği hukuku ihlâl edecek surette 
gizli olarak nakliyat yapmakta ve bu arada kaçak emtia nakli için de fırsat bulmakta olduklarından 
nakliye tezkeresiz yakalanan mallar ise idare malı oldukları bahanesile mahkemelerce bilhüküm aynen 
sahiplerine iade kılındığından buna meydan vernvmek ve bundan başka hırdavat eşyası arasında giz
lenerek nakledilen maddeler meyanında barut ve saire gibi tehlikeli mevaddm da bulunması hasebile 
vaki olabilecek kazaların önünü almak için konulmuştur. 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T- B. M. M. 
G. ve î. Encümeni 

Karar No. 6 
Esas No. 1/888 

Yüksek 
Barut inhisar idaresince verilecek ruhsat ve 

nakliye tezkereleri hakkında hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 4 - TII - 1934 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılarak gönde
rildiğine dair Başvekilliğin 5 - TII - 1934 tarih 
ve 6/535 saydı tezkeresine bağlı mucip sebebi i 
kanun lâyihası encümenimize havale buyurul-
nıuş olmakla Gümrük ve inhisarlar vekili Hana 
Beyefendi hazrr olduğu halde tetkik ve müzake
re olundu: 

Encümenimiz kanunun umumî heyetini mu
vafık görmüştür. Yalnız lâyihanın birinci mad
desinin. birinci fıkrası esasen 1933 senesi bütçe 
kanun ile verilmiş salâhiyetin tatbikıııa devam 
edilebilmesi için aynen yazıldığı ve fakat beyiye 
tezkeresi olmaksızın barut ve fişek inhisarı mal-
larrnı satanların yakalandıkları zaman kaçak-
çılığm men ve takibi hakkındaki kanunda bu 
bapta bir sarahat olmamasına binaen mahkeme
lerce beraet ettirilerek ayni vaziyeti idame et
tikleri ve inhisar idaresinin ise bu malları sa
tanlarla teması muhafaza mecburiyetinde oldu
ğu gibi memleketin asayişi noktasından herke
sin bu gibi patlayıcı maddeler ticaretile bilâkay-

düşart meşgul olması muvafık görülemeyeceği ve 
bu sebeple beyiye tezkeresi olmaksrzın ticaret 
yapanlar hakkında teyit kuvveti konulması za-

17 - III - 1034 

Reisliğe 

rurî görülerek ikinci fıkranın ona göre ilâve 
olunduğu beyan edilmekte ise de encümenimiz 
bu hükmü hafif bularak barut inhisarına ait 
beyiye tezkeremiz satılan barut inhisar malları
nın müsaderesi hükmünü koymak ve beyiye tez
keresi borcunun üç misli ceza alınması hakkın
daki hükmü ipka etmek sureti!e fıkrayi tadil ve 
maddeyi ona göre tanzim etmiştir. İkinci mad-
desıinin birinci fıkrasının hükmü mucip sebeple
re göre muvafık görülerek aynen ve ikinci fık
rası da metin muhafaza edilmekle beraber daha 
ziyade vuzuh için cümlenin tertip tarzı değişti
rilerek kabul edilmiştir. 

Diğer maddeler aynen kabul edilerek Yüce 
heyetin tasvibine arzolunmak üzere lâyiha bağlı 
evrakile birlikte Yüksek Reisliğe takdim krlın-
mıştır. 

Gümrük, t. E. Reisi M. M. Kâtip 
Na. 
Ordu Ordu Afyon K. 

A. Şevket A. Şevket Cmual 
Aza Aza Aza 

Kırşehir Aydın Tokat 
Serdar Fuat Eesai 

Aza Aza Aza 
Cebel i bereket Cebelibereket 

II. Basri İbrahim 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Barut înhisar idaresince verilecek ruh
sat ve nakliye tezkereleri hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Barut ve fişek inhisarları iş

letme idaresi tarafından bayilere verilecek be
yiye kâğıtları için 1933 malî senesi bütçe ka
nunu mucibince ashabından alınmakta olan 
harçların elli bin ve daha fazla nüfusu olan 
vilâyet merkezlerinde üçer ve diğer yerlerde 
birer lira olarak alınmasına devam olunur. 

Beyiye kâğıdı olmadığı halde inhisar emti
ası satanlardan yukarıdaki harcın üç misli ce
za olarak tahsil ve ellerinde bulunan inhisar 
maddelerinden iyi bir halde bulunanlar inhisar 
idaresince satış bedelinin % 20 noksanile ve 
bozuk olanlar imha edilmek üzere bedelsiz ola
rak istirdat olunur. 

MADDE 2 — Memleket içinde inhisar mad
delerini nakliye tezkereleri olmaksızın bir ma
halden diğer mahalle nakledenlerin işbu 
mallan inhisar idaresi menfaatine zaptolunur. 
Kendi istihlâkine mahsus olarak bir şahsın be
raberinde naklettiği bir kilo av barutu ve o 
kadar av saçması ve yüzer adet av ve revol
ver fişeği ve bunlara ait teferruattan tapa ve 
kapsüller bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

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

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat Ali 
Ik. V. S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR ENCÜMENININ 
TADtLl 

Barut inhisar idaresince verilecek ruh
sat ve nakliye tezkereleri hakkında ka

nun lâyihası 
MADDE 1 — Barut ve fişek inhisarları işlet

me idaresi tarafından bayilere verilecek beyiye 
tezkereleri için 1933 malî senesi bütçe kanunu 
mucibince ashabından almmakta olan harçların 
elli bin ve daha fazla nüfusu olan vilâyet mer
kezlerinde üçer ve diğer yerlerde birer lira ola
rak alınmasına devam olunur. 

Beyiye tezkeresi olmadığı halde barut inhi
sarı malları satanlardan yukarıdaki harç üç mis
li ceza olarak tahsil ve ellerinde bulunan bu 
mallar idare menfaatine müsadere olunur. 

MADDE 2 — Memleket içinde inhisar mad
delerini nakliye tezkeresi olmaksızın bir mahal
den diğer mahalle nakledenlerin işbu mallan 
idare menfaatine müsadere olunur. 

Kendi istihlâkine mahsus olarak bir şahsın 
beraberinde naklettiği bir kilo av barutu ve o 
kadar av saçması ve yüz adet av fişeği ile bun
lara ait tefenüattan tıpa ve kapsüller ile yüz 
adet revolver fişeği bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 
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Barut, güherçile ve patlayıcı maddelerle fişek ve av malzemesi ve av saçması ve kullanıl
ması yasak olmayan tabancalarla fişekleri ve şenlik fişekleri inhisarı hakkında 1/898 nu

maralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 12 - III -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/577 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Barut, güherçile ve patlayıcı maddelerle fişek ve av malzemesi ve av saçması ve kullanılmadı 
yasak olmayan tabancalarla fişekleri ve şenlik fişekleri inhisarı hakkında vekâletlerin ınütaleala-
t-ma göre Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 8 - III -1934 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına 
sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Mucip sebepler 

Umumî 

1 — Barut ve infilâklı maddelerin yapılması, memlekete sokulması ve memlekette satılması 
1 şaban 1287, 24 ikinci kânun 1291 tarihinden beri hükmü meri olan barut nizamnaımesile Dev
let inhisarına alınmıştır. Güherçile ayni nizamname ile ibu inhisara dahildir. 

Av fişekleri, av malzemesi ve av kapsülleri Askerî fabrikalar umman müdürlüğünün 1340 
senesi bütçe kanunile Devlet inhisarına girmiştir. 1341 senesi ımuvazenei umumiye kanununun 
57 nci maddesi de 'bu inhisarları ıbir kere daha teyit etmekle iberaber şenlik fişeklerini ve kul
lanılması yasak olmayan revolverlerin satılmasını dahi Devlet inhisarına sokmuştur. 

Askerî idarece işletilen bu inhisarlar 28 ikinci teşrin 1341 tarihli ve 672 sayılı kanunla - Ha
zine menfaatine en uygun görülecek şekilde işletilmesi salâhiyeti!e - Maliye vekâletine devredil
miştir. 

Maliye vekâletince revolver fişekleri ve av mühimmatı inhisarları 3 haziran 926 tarihinde, 
barut ve infilâklı maddeler inhisarları 8 eylül 926 tarihinde müzayede ile taliplerine ihale 
edilmiş ve taliplerce 'bu inhisarların işletilmesi (mukaveleleri mucibince (Barut ve m ev addı infi-
lâkiye), (Av ve revolver fişeği) injıisarları adlarile teşekkül eden Türk anonim şirketlerine 
devredilmiştir. Av saçması inhisarı da 17 temmuz 927 tarihinde Barut ve infilâklı maddeler 
inhisarını işletmeyi deruhte eden şirkete ihale edilmiştir. 

2 — Bahse mevzu inhisarları işleten şirketler mukaveleleri mucibince Hükümete karşı taah
hütlerini yapamaymca işlerinin bozukluğunu da nazarı dikkate alan şirketlerin umumî heyeti, 
bu şirketlerin tasfiye edilmesine karar vermiştir. Bunun üzerine adı geçen inhisarları tasfiye 
müddetince işletmek için 1931 senesi sonunda (Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mal
zemesi ve av şaşması inhisarları işletme muvakkat idaresi) unvanile tür teşekkül vücude geti
rilmiş ve inhisarların işletilmesi bu muvakkat idareye tevdi edilmiştir. 

3 — Halen tasfiye muamelesi bitmiş ve şirketlere ait bilûmum menkul ve gayrimenkul mal
lar Hazineye intikal etmiş olduğundan muvakkat idarenin teşekkülüne selbep olan vaziyet ni
hayete ermiş ve ıbahsi geçen inhisarların işletilmesine katî (bir şekil vermek icap etmiştir. 

4 — Mevcut fabrikalar, inhisarların şimdiki satış vaziyetine göre azamî faaliyetle çalıştırıla
mamaktadır. Fabrikaların zaman zaman veya kısmen çalıştırılması ise fabrika teşkilâtı itibarile 
mümkün değildir. Halbuki istihsalâıtta daha fazla ucuzluğu temin etmek üzere fabrikaların tam 
randmanla çalıştırılmasına ihtiyaç vardır. 
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Bu itibarla fabrikalarda askerî ihtiyaçla beraber inhisar maddelerinin de yapılması fabrikala

rın tam randımanla çalıştırılmasına ve binnetice imalâtın ucuza mal edilmesine âmil olacağından 
fabrikalarla birlikte inhisarlara ait imal işlerinin askerî cihette bırakılması faydalı görülmüştür. 

5 — Satış işleri İnhisarlar umum müdürlüğüne bağlanacaktır. 
Maddeler 

A - Her nevi 'barut ve patlayıcı maddelerle bunların fitil ve kapsül gibi teferruatı ve kullanıl
ması yasak olmayan tabancalarla fişekleri şenlik fişekleri müstahzar olan ve .olmayan av fişekleri 
av malzemesi ve av saçması ve potas güherçilesi inhisarları muhtelif tarihlerde istihsal edilen ni
zamname ve kanunlarla inhisar altına alrtımış olduğundan bu hüikümleri bir arada ve vazıh olarak 
tesıbit etmek üzere lâyihanın birinci maddesi taneim edilmiş ve imal işlerinin - yukarıda arzedilen 
sebeplerden dolayı - askerî idareye bırakıldığı ve satış işlerinin de inhisarlar umum müdürlüğüne 
bağlandığı tasrih edilmiştir. 

Ordu ihtiyacının temininde müşkülâta tesadüf edilmemek üzere bu maddeye ayrıca bir de istis
naî fıkra ilâve 'edilmiştir. 

B - Lâyihanın ikinci ve üçüncü maddeleri bu inhisarlara müteallik memleket ihtiyacının za
manında mutedil fiatlerle karşılanabilmesini temin içindir. 

C - inhisar maddelerinin imal işleri askerî idareye bırakılınca, askerî idarenin şimdiki mütedavil 
sermayesinin bu işe yetişmeyeceği düşünülmüş ve bu itibarla beşinci madde teklif edilmiştir. 

Ç - Barut ve patlayıcı maddeler, fişek ve av malzemesi ve av saçması f abriıkalarmrn, tam randı
manla çalıştırılarak istihsalâtm daha ucuza mal edilmesi düşünoesile, Millî Müdafaa Vekâletine 
ıbağlı Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne devri için lâyihanın muvakkat birinci maddesi hazır
lanmıştır. 

D - (Barut ve mevaddı infilâkiye) ve (Av ve revolver fişekleri) inhisarları Türk anonim şirket
lerinden mukayyet kıymetlerile muvakkat idareye maledilmiş olan mağaza eşyaları iptidaî ve yan 
mamul maddeler de askerî idareye tevdi edilecektir. Muvakkat ikinci madde tasfiye neticesinde mef
suh şirketlere inhisar idaresi tarafından bedellerinin verilmesi kabul edilen bu mallardan askerî ida
reye aynen devredilecek olanların bedellerinin yine mukayyet kıymetleri üzerinden inhisarlar idare
sine ödenmesi içindir. 

E - D fıkrasında bahsedilen şeylerden başka muvakkat idarece satın alınarak fabrikalara gönde
rilmiş veya oralarda hazırlatılmış olup ta devir tarihine kadar kullanılamamış bulunan iptidaî ve yan 
mamul maddeler de askerî idareye devredilecektir. Bunlar inhisarların işletilmesi için hususî kanun 
mucibince inhisar idaresine verilmiş olan müted-vil sermayeden alındığına göre bedellerinin de ay
nen inhisar idaresine ödenmesi tabiî görülmüş ve şu kadar ki askerî idareye kolaylık olmak üzere bu 
eşya bedellerinin yapılacak siparişler bedeline ma1 sup edilmesi suretile itfası uygun olacağı mütalea 
edilerek lâyihanın muvakkat üçüncü maddesi tarzim eedilmiştir. 

F - Halen barut ve patlayıcı maddeler, fişek ve av malzemesi ve av saçması inhisarlan işletme 
muvakkat idaresi umum müdürlüğü tarafından id; re edilmekte olan inhisarların katî tarzı lâyihanın 
birinci maddesile tesbit edilmiş ve bu suretle'mı vakkat idare ilga edilmiş olduğundan bu idare için 
1933 bütçesile kabul buyurulmuş olan mühassasL tm taallûkuna göre Millî Müdafaa veya Gümrük ve 
inhisar vekâletlerince kullamlabümesi için mı vakkat dördüncü madde kaleme alınmıştır. 

G - işin icaplarına göre kadroda yapılacak trdilât dolayısile açıkta kalaeklarm hukukunu mu
hafaza için de muvakkat beşinci ve altmcı madd- 1er hazırlanmıştır. 



Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
G. ve t. Encümeni f • 8 - IV -1934 

Karar No. 7 
Esas No. 1/898 

Yüksek Reisliğe 

Barut, güherçile ve patlayıcı maddeler ile 
fişek ve av malzemesi ve a,v saçması ve kulla
nılması yasak olmayan tabancalarla fişekleri ve 
şenilik fişekleri inhisarı hakkında, vekâletlerin 
nıü'talealarına göre Gümrük ve, inhisarlar vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
8-ITT-1934 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rar! aştırılarak Başvekilliğin 12 - III -1934 tarih 
ve 6/577 sayılı tezkeresile gönderilen mucip se
bepli kanun lâyihası ile Umumî Heyetin 
31- I I I -1934 tarihli celsesinde ruznamede iken 
işlim kanun lâyihasilç alâkadar olduğu için be
raber tetkik ve müzakere olunmak üzere geri 
alman ve barut ve infilâklı maddelerin beyiye ve 
nakliye tezkerelerine dair olan kanun lâyihasr 
Gümrük ve inhisarlar ve Millî Müdafaa vekille
ri Beyefendiler huzurile tetkik ve müzakere 
olundu: 

Her iki kanun lâyihasının mucip sebepler 
mazbataları encümenimizce tetkik edilerek şu 
suretle telhis olunmuştur: 

1 - Barut ve patlayıcı maddelerle güherçile 
yapılması ve memlekete sokulması ve memle
kette satılması 24 ikinci kânun 1291 tarihinden 
beri hükmü meri olan barut nizamnamesi ile, 

2 - Av fişekleri av malzemesi ve av kapsül
leri Askerî fabrikalar umum müdürlüğünün 1340 
senesi bütçe kanunu ile, 

1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 
57 nci maddesi ile şenlik fişekleri ve kullanılma
dı yasak olmayan revolverlerin satılması Devlet 
inhisiarma alınmıştır. 

Bu suretle muhtelif kanunlarla Devlet inhi
sarına giren ve yukarıda saydan maddeler as-
ıkerî idarece işletilmekte iken 28 ikinci teşrin 
1341 tarih ve 672 saydı kanunla Hazine menfaa
tine en uygun görülecek şekilde işletilmesi »alâ-
hiyeitile Maliye vekâletine devrolunmustur. 

Maliye vekâletince revolver fişekleri ve av 
mühimmatı inhisarı 8 haziran 1922 tarihinde ve 
barut ve patlayıcı maddeler inhisarı da 8 eylül 
1926 tarihinde müzayede ile taliplerine ihale 

edilmiş ve taliplerce bu inhisarların işletilmesi 
mukaveleleri mucibince « barut ve mevaddı in-
filâkiye » , «av ve revolver fişeği » inhisarları 
atlan.ile teşekkül eden Türk anonim şirketleri
ne de vrolun muştur. 

Av saçması inhisarı da .17 temmuz 1927 ta
rihinde barut ve mevaddr infilâkiye inhisarı şir
ketine ihale edilmiştir. 

Bu inhisarları İşleten şirketler mukaveleleri 
mucibince Hükümete karşı taahhütlerini yapa-
mayınca işlerinin bozukluğunu da nazarr dik
kate alan Hükümetin, şirketlerin menkul ve 
gayrimenkul mallarına vazıyet etmesi üzerine 
şirketlerin umumî heyeti tasfiyesine karar ver
miştir. Bunun üzerine adı geçen inhisarları tas
fiye müddetince işletmek için muvakkat bir ida
re teşkil olunmuş ve tasfiye muamelesinin hita
mına kadar inhisarın işletilmesi bu muvakkat 
idareye verilmiştir. 

Şu sırada tasfiye muamelesi bitmiş ve şirket
lere ait menkul gayrimenkul mallar Hazineye 
intikal eylemiş olduğundan muvakkat idarenin 
teşekkülüne sebep olan vaziyet ortadan kalkmış 
olmakla bu inhisarların en muvafık bir tarzda 
işletilmesine katî bir şekil verilmesi icap etmiş
tir. 

Hükümete dntikal eden fabrikaların bu in
hisar maddelerinin şimdiki satış vaziyetine göre 
tam faaliyetle çalıştırılmasına imkân görüleme
diği ve fabrikaların zaman zaman çalıştırılması 
için fabrikaların teşkilâtı itibarile zararı mucip 
olduğu cihetle istihsalâtın daha fazla ucuzluğu
nu temin etmek için fabrikaların tam randıman
la çalıştırılması lâzrmgelmektedir. 

Askerî ihtiyaçlar yanında inhisar maddeleri
nin de yapılması halinde fabrikaların tam randı
manla çalıştırılmasına ve bunun neticesi olarak-
ta istihsalâtın daha ucuza maledilemesine imkân 
hâsıl olacağı hakkındaki Hükûmketin gösterdiği 
sebeplerle inhisarlara ait imal işlerinin - mües-
sesatı ile beraber - askerî fabrikalara bırakıl
ması faydalı ve muvafrk görülmüş ve satış iş-



lerinin İnhisarlar umum müdürlüğünce yapılma
sı kabul olunmuştur. 

Barut inhisar idaresince verilecek beyiye ve 
nakliye tezkereleri olmaksızın inhisar madde
lerini satanlar ve nakledenler hakkında bir ce
za ımüeyyedesi 'bulunmadığı cihetle ayrıca tek
lif edilen kanun lâyihasının da ıbu kanuna ilâ
vesi münasip görülerek işbu lâyihanın heyeti 
mmumiyesi kabul edildikten sonra maddelerin 
tetkik ve müzakeresine (başlanmıştır. 

Kanunun başlığındaki (İnhisarları) kelime
si (İnhisarı) şeklinde yazılmıştır. 

Birinci maddenin ikinci fıkrası başındaki 
(Bu inhisarlar) kelimesi, (Bu inhisar) tarzın
da değiştirilerek madde kaibul edilmiştir. 

Dördüncü maddede (Bu kanuna giren hü
kümleri) cümlesi (Bu kanuna alınan ıhükümle-
ri) tarzında değiştirilmiştir. 

Muvakkat ikinci madde, (İptidaî ve yarı 
mamul (maddelerle) cümlesinden sonra (Fabri
kalara ait) kelimeleri ilâve edilmiştir. 

Muvakkat üçüncü madde, (Yarı mamul 
maddeler ile fabrikalar mağaza eşyası) cümlesi, 
(Yarı mamul maddeler ile fabrikaların mağa
za eşyası) şekline konulmuştur. 

Muvakkat dördüncü madde, 1933 (bütçesi
nin tatbiki zarfında meriyet mevkiine konul
ması ihtimali nazarı dikkate alınarak vazolun-
mnştur. Kanun lâyihası cari bütçe senesi için
de kanuniyet iktisap edemediği ve 1934 malî 
senesi için gerek Askerî fabrikalar, gerekse 
İnhisarlar umum müdürlüğü bütçelerinde ıbu lâ

yiha ıhıükümleri veçihile kabul olunacak kadro 
ve tmuihassasata ve ıbütçe lâyihalarına ilâve 
olunması icap eden (bükümlere ıgöre işbu kanun 
lâyihası -tetkik ve müzakere olunacağı ve 1934 
malî senesi bütçelerinin ve ıbu lâyihanın tetkiki 
sırasında muvakkat dördüncü maddenin ilâve
sine lüzum kalıp kalmayacağı anlaşılacağın
dan şimdilik Hükümetin teklifi kabul ve fakat 
(bu noktaların Maliye ve Bütçe encümenleri
nin nazarı dikkatine arzı muvafık görülmüştür. 

Muvakkat altıncı maddenin sonundaki (Ge
çer) kelimesi, (İntikal eder) tarzında yazılmış
tır. 

Altıncı madde diğer lâyihadaki maddelerin 
birleştirilmesi sebebile 8 inci madde olarak nu
maralanmış ve neşri tarihinden bir ay sonra 
meriyete girmesi suretile tadil olunmuştur. 

Yedinci madde ayni selbep altında 9 uncu 
ımadde olarak numaralanmış ve aynen kabul 
edilmiştir. 

Tadil olunan lâyiha ıbağlı evrakile birlikte 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Gümrük ve İn. En. Rs. M. M. Kâ. 
Çorum Ordu 
îsmet A. Şevket 

Aza Aza Aza 
Kırşehir Aydın Çorum 
Serdar Fuat Bekir 

Aza Aza Aza 
Cebelibereket Cebelibereket 

H. Basri îbrahim 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 

Karar No. 20 
Esas No. 1/898 

Yüksek Reisliğe 

16 - IV -1931 

Barut, güherçile ve patlayıcı maddelerle fişek 
ve av malzemesi ve av saçması ve kullanılması 
yasak olmayan tabancalarla fişekleri ve şenlik fi
şekleri inhisarı hakkında Başvekâletin 12 mart 
1934 tarihli ve 6/577 numaralı tezkeresi ile ona 
bağlı esbabı mucibe ve kanun lâyihası ve Gümrük 
ve inhisarlar encümeni mazbatasıile, encümen

ce tadil edilen kanun lâyihası encümenimize ha
vale edilmiş olmakla M. M. vekili Beyle Askerî 
fabrikalar umumî müdürü Paşa ve Gümrük ve 
inhisarlar vekâletinden gönderilen memuru hu
zurunda okundu ve müzakere edildi: 

Hükümetin esbabı mucibesile Gümrük ve in
hisarlar encümeni mazbatası tamamile varit gö-



rülmüş ve işbu inhisarların tarihçesile son aldığı 
şekle ve şirketin feshile tasfiye keyfiyetine ıttı
la hâsıl edilerek kanun lâyihasının aşağıda arze-
dilen şekle değişik olarak kabulüne karar veril
miştir. 

tşbu kanun lâyihasının birinci maddesinin son 
fıkrasında askerî fabrikalarca yapılmadığı tak
dirde « M. M. vekâletince» ibaresinden sonra «ve
ya onun namına müteahhitlerce» cümlesinin tay-
yı ile «M. M. vekâletince hariçten memlekete ge
tirilir» yazılması kâfi görüldüğü ve üçüncü mad
denin son fıkrasında dahi «Maliyet fiatlarının ve 
kâletlerden intihap edilecek birer zatten müteşek
kil komisyonca tesbit edilir» cümlesinin, imal ve 
teslim işlerinin teahhuruna sebep olacağı ve esa
sen her imalât akabinde fabrikaca Gümrük ve in
hisarlar vekâletine imalât raporu verilmesi mec
buriyeti hasebile vekâletçe bu rapor üzerine ma
liyet fiatının tesbiti muvafık görülerek 
mezkûr cümlenin « Maliyet fiatlan fabrikalar 
umum müdüriyetinin Gümrük ve İnhisarlar ve
kâletine vereceği imalât raporu üzerine vekâ
letçe tesbit edilir » tarzında yazıldığı; 

Ve muvakkat ikinci maddenin ise tasfiye 
edilmiş olan Türk anonim şirketi tiden devren 
alınan ve hiç kullanılmayan iptidaî ve yarı 
mamul maddelerin 1932 senasinden beri havassı-
m zayi etmiş olacağına ve mefruşat ile fabrika
ların mağaza eşyalarının da zaman müruru hase
bile yıpranmış olması tabiî bulunmasına ve esa
sen şirketin yüksek fi ati e gerek mevaddı ipti-
daiyeyi ve gerek mefruşat ve eşyayı hariçten 
getirdiği de anlaşılmış olduğu cihetle fabrikalar 
müdüriyeti unmnınyesi hesabına fazla borç çı-. 

Barut ve patlayıcı maddelerle av malze
mesi, fişek ve revolver inhisarına ait olup 
Başvekâletin 12 - III -1934 tarih ve 577 sayılı 
tezkeresile Meclise tevdi olunan kanun lâyilıa-

kıpta imalâtının maliyet fiatının yükselmesine 
mahal kalmamak için işbu mevaddı iptidaiye ile 
yarı mamul maddelerin ve mefruşat ve sairenin 
ve mağaza ve eşyanın «Maliye, Millî Müdafaa 
ve gümrük inhisarlar vekâletleri tarafından in
tihap edilecek birer zatten mürekkep komisyon
ca tesbit edilecek kıymetleri Millî Müdafaa ve
kâletince Gümrük ve inhisarlar umum müdür
lüğüne ödenir» suretinde değiştirilmesi; 

Ve muvakkat üçüncü maddede ise tesisat be
dellerinden sonraki «mal oldukları fiatlerle» ke
limeleri yerine «ikinci maddede de beyan olun
duğu veçhile tenkil edilecek komisyon tarafın
dan tesbit edilecek fiatlerle » cümlesinin yazıl
ması tensip edildiği, Hükümetin talebine binaen 
Gümrük ve inhisarlar encümeninin beyiye ve 
nakliye tezkerelerile bunların cezasına ait ilâve 
edilen iki madde ile kanun lâyihası madde nu
maralarının tebdili de muvafık görülerek öşbıı 
evrak ve teferruatının havalesi veçhile Maliye 
encümenine verilmek üzere yüksek huzurunuza 
takdim edildi. 

M. M. E. Reisi M. M. Kâtip 
Giresun 
thsan 

Aza 
Konya 

A U Fuat 
Aza 

Kırşehir 
L- Mifit 

Âza 
Kİ aziz 

Fuat Ziya 

Diyarbeıkir 
Kâzım 

Aza 
Kars 

Muhittin 
Aza 

Kastamonu 
A. Rıza 

Aza 
Malatya 
M. Nedim 

Klâz 

Aza 
Kars 

Faik 
Aza 

Tokat 
Mustafa 

Aza 
Gümüşaii 
Sevl-cf 

sı ve Gümrük ve inhisarlar ve Millî Müdafaa 
encümenlerinin tadilen tanzim ettikleri lâyi
halar ve esbabı mucizeleri ile bu lâyiha ile 
birleştirilen ıbarut ve patlayıcı (maddelerin be-

Malıye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 2 - V -19:14 

Karar No. 26 
Fsas No. 1/888 

1/898 
Yüksek Reisliğe 



yiye ve nakliye tezkerelerine ait lâyiha encü
menimize havale olunmakla Gümrük ve inhi
sarlar vekâleti 'müsteşarı ıhazır olduğu (halde tet
kik ve müzakere edildi: 

Hükümetle encümenlerin ıher iki lâyihaya ait 
esbabı mucibelerinde inhisarın kuruluşu, ge
çirdiği safihaları ve nihayet Ibu lâyiha ile alaca
ğı şekil (hakkında 'kâfi sarahat olduğundan 
encümenimiz mevzuun ıbu kısmı üzerinde an
cak mutabakatini beyan ile iktifa edecektir. 
Ancak encümenimiz ıbu son teşekkül ıha-sebile 
lâyihadaki inhisar maddelerinin satış fiatlerinin 
artmaması üzerinde durmuştur. Bu maddeler
den (bir kısmı ziraatimizin korunmasile alâka
lıdır. Bir ikıamı ile demiryol, şose gibi mem
leketin imarına ve iktisadî refahına yarayan 
şeyler yapılmaktadır. Memlekette her fırsatta 
atıcılığı teşvik etmek mecburiyeti vardır. 

Bu sebeplerle encümenimiz yeni satış fiat-
lerinde imalâtın Askerî fabrikalara devrinden 
evvelki yani (bu kanunun meriyetinden evvel
ki fiatlerin esas tutulmasını ve binaenaleyh 
ileride fiatlerin Ibu esastan yüksek olmamasını 
lâyihada tasrih etmiştir. Bu kanunla Millî 
Müdafaa vekâletine devredilen fabrikalarda 
maliyetin; Avrupadaki istihsal fiatlerinden 
aşağıya indirildiği encümenimizde ifade edil
miştir. Askerî fabrikalar idaresinin teknik ka
biliyeti itibarile bu maliyeti daha indirmeğe 
müsait olduğunu kabul eden encümenimiz lâ
yihaya koyduğu kayitle inhisar resminin ek
silmeyeceğini derpiş etmiş ve kısmen istihsalde 
maliyet fiatine fazla itina gösterilmesini te
min için bu kaydin lüzum ve faydasına kani 
olmuştur. Birinci ve ikinci maddeler Millî Mü
dafaa encümeninin tadili veçhile bazı ibare deği
şikliklerde kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddenin ilk fıkrası aynen kabul edil
miş, ancak maliyetin tayini encümenimizce her iki 
encümenin tadilinden ayrı olarak Millî Müdafaa 
ve İnhisarlar vekâletlerinin mütehassıslarına bı
rakılmıştır. 

Dördüncü madde lâyihaya encümenimizce ilâ
ve edilmiştir. Bunda inhisarlar resminin ne su
retle aimmış olacağı bir hükümle ifade edilmiştir. 
Yukarıda izah edilen satış fiatlarınm takyidi de 
bu maddeye konulan ikinci fıkra ile temin edil
miştir. Kullanılması memnu olmayan revolverle
rin halen memlekete getirilmesi ve satılması ser

best olup gümrüklerde inhisar resmi alınmakta
dır. Bu salâhiyetin yeni lâyihada da muhafazası 
muvafık görülmüş üçüncü fıkra ilâve olunmuştur. 

Bu lâyihadaki inhisar maddelerinin uzak vilâ
yetlerde tedarikinin müşkül ve bazan mümteni ol
duğu görülmüştür. Hem halkın ihtiyacı hem de 
Hazinenin menfaati itibarile bu inhisar maddele
rinin her çeşidinin bütün kasabalarımızda bu
lundurulması icap ederse de encümenimiz "hiç ol
mazsa İnhisarlar idaresi teşkilâtı bulunan vilâ
yet merkezlerinde bayi bulunmadığı takdirde di
ğer inhisar maddelerini satan memurların bazı 
ufak tedbirlerle bu lâyihadaki inhisar maddele
rini de satmalarını derpiş ve maddeye buna ait 
bir hüküm ilâve etmiştir. 

Beşinci madde encümenimiz inhisar maddele
rini satacaklardan alınacak harcın yalnız şehir 
ve kasabalara inhisardle köylerde satış yapanların 
harçtan istisnasını faydalı görmüş ve maddeyi 
buna göre tadil ile kabul etmiştir. 

Lâyihada hükümlerin sıralanması noktasından 
bazı maddelerin yerleri değiştirilmiş ve İnhisar
lar encümeninin 7 inci maddesi 6 ncı, 5 inci mad
desi 7 inci ve 4 üncü ilga maddesi, 8 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Birinci muvakkat maddede fabrikaların devir
leri bir mezuniyet şeklinde değil, bir hüküm ha
linde ifade edilerek madde aynen kabul edilmiş
tir. 

İkinci ve üçüncü muvakkat maddeler İnhisar
lar encümeninin tadili veçhile kabul edilmiştir. 

Dördüncü ve beşinci maddedeki hükümlerin 
ayrıca tedvininde zaruret olmayıp her iki mad
dedeki hükümler terkip ve telhis edilmiştir. 

Altıncı muvakkat madde encümence beşinci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Meriyet maddesi dokuzuncu ve lâyihanın 9 
uncu maddesi onuncu madde olarak aynen ka
bul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kdınmış-
tır. i 
Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 

Gümüşane İsparta Aydın 
H. Fehmi Kemal Turan Adnan 

Aza Aza Aza 
Balıkesir Urfa içel 
Pertev Behçet Emin 
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Bütçe encümeni 1,2 - V -1934 
M. No. 95 

Esas No. 1/888,898 
Yüksek Reisliğe 

Barut, küherçdle ve patlayıcı maddelerle fişek 
ve av malzemesi ve av saçması ve kullanılması yasak 
olmayan tabancalarla fişekleri ve şenlik fişekleri 
inhisarı hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâle
tince hazırlanan kanun lâyihası ve esbabı mııca-
besinin gönderildiğine dair Başvekâletin 12 mart 
1934 tarih ve 577 numaralı tezkeresile Millî Mü
dafaa, Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümen
lerinin mazbataları encümenimize havale edilmiş 
olmakla Millî Müdafaa ve Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri Zekâi ve Rana Beyefendilerle Muhase
bat umum müdürü Memet Ali Bey hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edileli. 

Millî Müdafaa, Gümrük ve inhisarlar ve Ma
liye encümenlerinin mazbatalarında ber tafsil 
izah. olunduğu veçhile «Barut ve mevaddı infilâ-
kıye ve av fişekleri» naanile teşekkül eden Türk 
anonim şirketi tasfiye muamelesinin hitam bul
masına mebni askerî ihtiyaçlar yanında işbu in
hisar maddelerinin dahi askerî fabrikalar tara
fından imali ve istihsalâ/tm daha ucuza maledil-
mesi ve inhisara ait imal işlerinin müessesatı ile 
beraber askerî fabrikalara devredilmesi ve satış 
işlerinin İnhisar umum müdürlüğünce yapılma
sına dair Hükümetin teklif ettiği kanun lâyiha
sını encümenimiz dahi heyeti umumıiyesi itibari-
le kabul ederek Maliye encümeninin tesbit ettiği 
lâyiha üzerinden müzakereye devam etmiştir. 

1) Maliye encümeninin 1, 2, 5, 6? 7, 8, 9, 10 
uncu maddeleri aynen kabul olunmuştur. 

2) Millî Müdafaa encümenince tesbit edilen 
üçüncü maddenin birinci fıkrası maksadı daha 
vazıh surette ifade ettiğinden aynen kabul olun

muştur. 
İkinci fıkraya gelince: Askerî fabrikalar umun 

müdürlüğünün fiat tesbitiııe esas olmak üzere 
Gümrük ve inhisarlar vekâletine vereceği imalât 
raporunun lüzum görülürse Maliye, Milî Müda
faa ve Gümrük ve inhisarlar vokâletlerince tayin 
olunacak birer mütehassıstan müteşekkil bir ko
misyon tarafından on beş gün içinde tetkik olun
ması işin icabına uygun olacağından, bu fıtlvra c 
şekilde tadil edilmiştir. 

3) İnhisar idaresince satılacak işbu inhisar 
mevaddı fiatlarının kanunla tayin ve takyit edil
mesi idarenin fiat takdiri hususundaki salâhiye
tini tahdit edeceği gibi dahile girerken bunlar
dan resim alınacağını zikretmek hariçten dahile 
serbestçe girmeğe müsaade etmeği tazammım 
eder mahiyette görüldüğünden Maliye encümeni
nin dördüncü maddesi tayyedilmiştir. 

4) Askerî fabrikalara devrolunaoak bilûmum 
malzeme ve eşya ve saire fiatlarının hini devirde 
tesbiti hususuna dair Millî Müdafaa encümeninin 
ikinci ve üçüncü muvakkat maddeleri encümeni-
mizce de muvafık görülerek aynen kabul edilmiş
tir. Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazrt 
M. Şeref Mükerrem İhsan 

Bursa İzmir Kayseri 
Dr. Galip Kâzım A. Hilmi 

Kırklareli Konya Sivas Sivas 
M. Nahit A. Muzaffer M. Remzi Rasim 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

Barut, güherçile ve patlayıcı maddeler
le fişek ve av malzemesi ve av saçması 
ve kullanılması yasak olmayan tabanca
larla fişekleri ve şenlik fişekleri inhisar

ları kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Her nevi barut ve patlayıcı 
maddelerle bunların kapsül, fitil gibi teferru
atım ve kullanılması yasak olmayan tabanca
larla fişeklerini, şenlik fişeklerini müstahzar 
olan ve olmayan av fişeklerile av malzemesini 
ve av saçmasını ve potas güherçilesini, yapmak, 
memlekete sokmak, memleket içinde satmak 
Devlet inhisarı altındadır. 

Bu inhisarlar, inhisarlar umum müdürlüğün
ce işletilir. Ancak bu maddelerin dahilde imali 
Askerî fabrikalar idaresine bırakılmıştır. 

Ordu ve emniyet kuvvetleri için lâzım olan 
her nevi barut ve patlayıcı maddelerle bunla
rın memlekette bulunmayan ham malzemesi, 
kapsül ve fitil gibi teferruatı, askerî fabrikalar
ca yapılmadığı takdirde Millî Müdafaa vekâ
letince veya onun namma müteahhitlerce hariç
ten memlekete getirilir. 

MADDE 2 — Askerî fabrikalar tarafından 
yapılamayan veya istenen zamanda imali kabil 
olmayan inhisar maddelerini, inhisarlar idare
si yabancı memleketlerden getirebilir. 

MADDE 3 — Askerî fabrikaların yapacağı 
inhisar maddelerinin fabrika tahmil istasyonun
da vagonda, veya fabrika iskelesinde kayıkta, 
teslim bedelleri, mal oldukları fiatin en çok 
% 5 fazlasını geçemez. Maliyet fiatleri, Mali
ye, Millî Müdafaa ve Gümrük ve inhisarlar ve-

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜME
NİNİN TADİLİ 

Barut, güherçile ve patlayıcı maddeler
le fişek ve av malzemesi ve av saçması 
ve kullanılması yasak olmayan taban
calarla fişekleri ve şenlik fişekleri in

hisarı kanun lâyihası 

MADDE 1 — Her nevi barut ve patlayıcı 
maddelerle bunların kapsül, fitil gibi teferru
atını ve kullanılması yasak olmayan taban
calarla fişeklerini, şenlik fişeklerini müstah
zar olan ve olmayan av fişeklerile av malze
mesini ve az saçmasını ve potas güherçilesini 
yapmak, memlekete sokmak, memleket için
de satmak Devlet inhisarı altındadır. 

Bu inhisar, İnhisarlar umum müdürlüğün
ce işletilir. Ancak bu maddelerin dahilde 
imali Askerî fabrikalar idaresine bırakılmıştır. 

Ordu ve emniyet kuvvetleri için lâzım olan 
her nevi barut ve patlayıcı maddelerle bunla
rın memlekette bulunmayan ham malzemesi 
kapsül ve fitil gibi teferruatı Askerî fabrika
larca yapılmadığı takdirde Millî Müdafaa ve
kâletince (veya onun namma müteahhitlerce) 
hariçten memlekete getirilir. 

MADDE 2 — Askerî fabrikalar tarafından 
yapılmayan veya istenen zamanda imali kabil 
olmayan inhisar madjdelerini, İnhisarlar idaresi 
yabancı memleketlerden getirebilir. 

MADDE 3 — Askerî fabrikaların yapacağı 
inhisar maddelerinin fabrika tahmil istasyo
nunda vagonda, veya fabrika iskelesinde ka
yıkta teslim bedelleri, maloldukları fiatin en 
çok % 5 fazlasını geçemez. Maliyet fiatleri, 
Maliye, Millî Müdafaa ve Gümrük ve inhi-
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜ

MENİNİN TADİLİ 

Barut, güherçile ve patla
yıcı maddelerle fişek ve av 
malzemesi ve av saçması 
ve. kullanılması yasak ol
mayan tabancalarla fişek
leri ve şenlik fişekleri in
hisarları kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Her nevi ba
rut ve patlayıcı maddelerle bun
ların kapsül, fitil gibi teferrua
tım ve kullanılması yasak olma
yan tabancalarla fişeklerini, 
şenlik fişeklerini, müstahzar 
olan ve olmayan av fi-
şeklerile av malzemesini, ve 
av saçmasını, ve potas güherçi-
lesini yapmak, memlekete sok
mak, memleket içinde satmak 
Devlet inhisarı altındadır. 

Bu inhisarlar, İnhisarlar 
umum müdürlüğünce işletilir. 
Ancak bu maddelerin dahilde 
imali askerî fabrikalar idare
sine bırakılmıştır. 

Ordu ve emniyet kuvvetleri 
için lâzım olan her nevi barut 
ve patlayıcı maddelerle bunla
rın memlekette bulunmayan 
ham malzemesi, kapsül ve fitil 
gibi teferruatı askerî fabrika
larca, yapılmadığı takdirde Mil
lî Müdafaa vekaletince hariç
ten memlekete getirilir. 

MADDE 2 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 3 — Askerî fabri
kaların yapacağı inhisar mad
delerinin fabrika tahmil is
tasyonunda vagonda, veya fab
rika, iskelesinde kayıkta, tes
lim bedelleri, mal oldukları fi* 

MALİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Barut ve patlayıcı madde
lerle av malzemesi, fişek 
ve revolver inhisarı kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Her nevi barut 
ve patlayıcı maddelerle bunla
rın kapsül, fitil gibi teferruatı
nı ve kullanılması yasak olma
yan tabancalarla fişeklerini, 
şenlik fişeklerini müstahzar olan 
ve olmayan av fişeklerile av 
malzemesini, av saçmasını ve 
potas güherçilesini yapmak, 
memlekete sokmak, memleket 
içinde satmak Devlet inhisarı 
altındadır. 

Bu inhisar İnhisarlar umum 
müdürlüğünce işletilir. 

Bu maddelerin memlekette 
yapılması askerî fabrikalar ida
resine bırakılmıştır. 

Ordu ve emniyet kuvvetleri 
için lâzım olan her nevi barut 
ve patlayıcı maddelerle bun

ların memlekette bulunmayan 
ham malzemesi kapsül ve fitil 
gibi teferruatı askerî fabrika
larca yapılmadığı takdirde Mil
lî Müdafaa vekâletince hariçten 
getirilir. 

MADDE 2 — Askerî fabri
kalar tarafından yapılmayan 
veya istenen zamanda yapıl
ması kabil olmayan inhisar 
maddelerini inhisar idaresi 
yabancı memleketlerden getire
bilir. 

MADDE 3 — Askerî fabri
kaların yapacağı inhisar madde
lerinin fabrika tahmil istasyo
nunda vagonda veya fabrika is
kelesinde kayıkta teslim bedelleri 
mal oldukları f iatin en çok % 5 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

MADDE 1 — Maliye encü
meninin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Maliye encü
meninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Askerî fabri
kaların yapacağı inhisar mad
delerinin fabrika tahmil istas
yonunda vagonda veya fabrika 
iskelesinde kayıkta teslim be
delleri mal oldukları fiatin en 
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kâletleri tarafından intihap olunacak birer 
zatten müteşekkil komisyonca tesbit edilir. 

MADDE 4 — 1341 muvazenei umumiye ka
nununun 57 nci maddesile 672 numaralı kanun 
ve barut nizamnamesinin bu kanuna giren 
hükümleri, kaldırılmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanunla Askerî fabrikalar 
idaresine bırakılmış olan imal işlerinin yapı
labilmesi için mezkur idareye 100 000 liraya 
kadar mütedavil sermaye tefrik ve tahsisine 
Maliye vekili mezundur. 

şarlar vekâletleri tarafından intihap olunacak 
birer zatten müteşekkil komisyonca tesbit edi
lir. 

MADDE 4 — 1341 muvazenei umumiye ka
nununun 57 nci maddesile 672 numaralı kanun 
ve barut nizamnamesinin bu kanuna alınan hü
kümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanunla Askerî fabrikalar 
idaresine bırakılmış olan imal işlerinin yapıla
bilmesi için mezkûr idareye 100 000 liraya ka
dar mütedavil sermaye tefrik ve tahsisine Ma
liye vekili mezundur. 
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atin en çok % 5 fazlasını ge
çemez. Maliyet fiatleri, fabri
kalar umum müdüriyetinin 
Gümrük ve inhisarlar vekale
tine vereceği imalât raporu 
üzerine vekaletçe tesbit edilir. 

MADDE 4 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

MADDE 5 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

fazlasını geçemez. Maliyet fi
atleri Millî Müdafaa ve Gümrük 
ve inhisarlar vekâletlerine© müş
tereken mütehassıslarına tayin 
ettirilir. 

MADDE 4 — 3 üncü madde 
ile tayin edilen maliyete inhi
sar resmi ilâve edilerek satış f i-
ati tesbit olunur. Bu resmin 
miktarını tayin îihisarlar vekâ
letine aittir. Ancak maliyet ne 
olursa olsun inhisar resmi de 
dahil olduğu halde satış fiatleri 
bu kanunun meriyetine tekad-
düm eden altı ay içindeki satış 
fiatlerinin en yüksek haddini 
geçemez. Revolverlerin güm
rüklerden girerken gümrük ve 
muamele vergilerile birlikte 
mal oldukları bedel üzerinden 
% 20 nisbetinde bir inhisar res
mi almağa inhisarlar vekili sa
lahiyetlidir. Bu inhisar madde
lerinin inhisarlar umum mü
dürlüğü teşkilâtı bulunan vilâ
yet merkezlerinde halkm ve mü
esseselerin ihtiyacı nisbetinde 
bulundurulması mecburidir. 

MADDE 5 — inhisar idaresi 
tarafından bu kanundaki inhi
sar maddelerini satacaklara ve
rilecek beyiye tezkereleri için 
50 bin ve daha fazla nüfusu olan 
şehir ve kasabalarda 3 lira, di
ğer şehir ve kasabalarda 1 lira. 

Beyiye tezkeresi olmadığı 
halde bu inhisar mallarını sa
tanlardan yukarıdaki harem üç 
katı ceza olarak tahsil ve elle
rinde bulunan inhisar mallan 

çok % 5 fazlasını geçemez. 
Maliyet fiatleri, Askerî fab

rikalar umum müdürlüğünün 
Gümrük ve inhisarlar vekâle
tine vereceği imalât raporu üze
rine vekâletçe tesbit olunur. 

Ancak imalât raporları lü
zum görüldüğü takdirde Mali
ye, Millî Müdafaa ve Gümrük 
ve inhisarlar vekâletleri tara
fından tayin olunacak birer mü
tehassıstan müteşekkil komis
yonca tetkik olunur. Bu tetki-
kat on beş gün içinde bitirilir. 

MADDE 4 — Maliye encü
meninin 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Gümrük 
ve inhisarlar vekilliğine bağlı Barut ve patla
yıcı maddeler, fişek ve av malzemesi ve av 
saçması inhisarları işletme muvakkat idaresi 
umum müdürlüğü tarafından işletilmekte olan 
Küçükyozguttaki barut ve patlayıcı maddeler 
ve Silâhtarağadaki fişek ve av mühimmatı ve 
av saçması fabrikalarının Millî Müdafaa ve
killiğine devri için Gümrük ve inhisarlar ve
killiğine izin verilmiştir. 

i MADDE 6 — İnhisar idaresi tarafından ba
yilere verilecek beyiye tezkereleri için 1933 se
nesi bütçe kanunu mucibince ashabından alın
makta olan harçların elli bin ve daha fazla nü-

I fusu olan vilâyet merkezlerinde üçer ve diğer 
j yerlerde birer lira olarak alınmasına devam olu-
| nur. 
i Beyiye tezkeresi olmadığı halde barut inhi-
! sarı malları satanlardan yukarıdaki harç üç misli 
! ceza olarak tahsil ve ellerinde bulunan bu mal-
i 1ar idare menfaatine müsadere olunur. 

MADDE 7 — Memleket içinde inhisar mad
delerini nakliye tezkeresi olmaksızın bir mahal
den diğer mahalle nakledenlerin işbu mallan 
idare menfaatine müsadere olunur. 

Kendi istihlâkine mahsus olarak bir şahsın 
beraberinde naklettiği bir kilo av barutu ve o 
kadar av saçması ve yüz adet av fişeği ile bun
lara ait teferruattan tapa ve kapsüller ile yüz 
adet revolver fişeği bu hükümden müstesnadır. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Gümrük 
ve inhisarlar vekilliğine bağlı barut ve patlayı
cı maddeler, fişek ve av malzemesi ve av saç
ması inhisarları işletme muvakkat idaresi umum 
müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Küçük 
Yozgattaki barut ve patlayıcı maddeler ve Si
lâhtarağadaki fişek ve av mühimmatT ve av 
saçması fabrikalarının Millî Müdafaa vekilliği
ne devri için Gümrük ve inhisarlar vekilliğine 
izin verilmiştir. 
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MADDE 6 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 7 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin tadili 
aynen 

MUVAKKAT BİRİNCİ MAD
DE — Hükümetin teklifi aynen 

idare menfaatine müsadere olu
nur. 

MADDE 6 — Memleket için
de inhisar maddelerini nakliye 
tezkeresi olmaksızın bir yerden 
diğer bir yere taşıyanların bu 
mallan idare menfaatine müsa
dere olunur. 

Kendi istihlâkine mahsus 
olarak bir şahsın beraberinde 
taşıdığı bir kilo av barutu ve 
o kadar av saçması ve yüz adet 
av fişeğile bunlara ait teferru
attan tapa ve kapsüller ve yüz-
adet revolver fişeği bu hüküm
den müstesnadır. 

MADDE 7 — Bu kanunla as
kerî fabrikalar idaresine bıra
kılmış olup imal işlerinin yapı
labilmesi için mezkur idareye 
100 bin liraya kadar mütedavil 
sermaye tefrik ve tahsisine Ma
liye vekili mezundur. 

MADDE 8 — 1341 muvaze-
nei umumiye kanununun 57 nci 
maddesile 672 numaralı kanun 
ve barut nizamnamesinin bu ka
nuna alman hükümleri kaldırıl
mıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Gümrük ve inhisarlar vekilli
ğine bağlı barut ve patlayıcı 
maddeler, fişek ve av malzemesi 
ve av saçması inhisarları işlet
me muvakkat idaresi umum mü
dürlüğü tarafından işletilmekte 
olan Küçük Yozgattaki barut 
ve patlayıcı maddeler ve Silâh-
tarağadaki fişek ve av mühim
matı ve av saçması fabrikaları 
ve müştemilâtı bu kanunda ya
zık şart ve hükümlere göre Millî 
Müdafaa vekâletine raptedil-
miştir. 

MADDE 5 — Maliye encü
meninin 6 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Maliye encü
meninin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Maliye encü
meninin 8 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Maliye encümeninin 1 inci 
muvakkat maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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MUVAKKAT İKÎNCÎ MADDE — (Barut 

ve mevaddı infilâkıye) ve (Av ve revolver fi
şekleri) inhisarı Türk anonim şirketlerinden 
devren alınıp şimdiye kadar kullanılmayan ip
tidaî ve yan mamul maddelerle mefruşat ve 
sair eşyanın ve fabrikaların mağaza eşyası
nın, devrinde Gümrük ve inhisarlar vekilliği
ne mal edildiği fiatler esas tutularak bunların 
mecmu kıymetleri Millî Müdafaa vekâletince 
inhisarlar umum müdürlüğüne ödenir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci 
muvakkat maddede adı geçen fabrikalann 
devri tarihine kadar barut ve infilâklı mad
deler fişek ve av malzemesi ve av saçması inhi-
sarlan işletme muvakkat idaresi umum müdür
lüğünce mütedavil sermayeden satm alınarak 
mezkûr fabrikalara gönderilmiş veya oralarda 
hazırlatımış olan iptidaî ve yan mamul madde
lerle fabrikalar mağaza eşyası ve henüz itfa edil-
miyerek sarfedildiği kayden anlaşılan tesisat be
delleri mal oldukları fiatlerle Askerî fabrikalar 
umum müdürlüğünde inhisarlar idaresi namına 
açılacak bir hesabın alacaklı tarafına kaydedi
lerek bu paralar inhisarlar idaresince yapılacak 
siparişler bedellerine her iki idare arasında ta
karrür ettirilecek nisbetler dahilinde mahsup 
edilir. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — Ba
rut ve infilâkli maddeler, fişek ve av malzemesi 
ye av saçması inhisarlan işletme muvakkat ida
resi 1933 senesi kadrosunun fabrikalara ait olan 

MUVAKKAT ÎKİNCl MADDE — (Barut 
ve mevaddı infilâkıye ve av ve revolver fişekle
ri) inhisan Türk anonim şirketlerinden devren 
almıp şimdiye kadar kullanılmayan iptidaî ve 
yan mamul maddelerle fabrikalara ait mefru
şat ve sair eşyanın ve fabrikalann mağaza eşya
sının devrinde Gümrük ve inhisarlar vekilliğine 
mal edildiği fiatlar esas tutularak bunların 
mecmu kıymetleri Millî Müdafaa vekâletince 
inhisarlar umum müdürlüğüne ödenir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci 
muvakkat maddede adı geçen fabrikalann dev
ri tarihine kadar barut ve infilâklı maddeler, 
fişek ve av malzemesi ve av saçması inhisar
lan işletme muvakkat idaresi umum müdürlü
ğünce mütedavil sermayeden satm alınarak 
mezkûr fabrikalara gönderilmiş veya oralarda 
hazırlatılmış olan iptidaî ve yajı mamul mad
delerle fabrikalann mağaza eşyası ve henüz 
itfa edilmeyerek sarfedildiği kayden anlaşı
lan tesisat bedelleri malolduklan fiatlerle As
kerî- fabrikalar umum müdürlüğünde inhisar
lar idaresi namına açılacak bir hesabın alacak
lı tarafına kaydedilerek bu paralar inhisarlar 
idaresince yapılacak siparişler bedellerine her 
iki idare arasında takareür ettirilecek nisbetler 
dahilinde mahsup edilir. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — Ba
rut ve infilâklı maddeler, fişek ve av malze
mesi ve av saçması intiisarlar işletme muvak
kat idaresi 1933 senesi kadrosunun fabrikalara 
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MUVAKKAT ÎKİNCt MAD

DE — (Barut ve mevaddı mü
lâkiye) ve (av ve revolver fi
şekleri) inhisarı Türk anonim 
şirketlerinden devren alınıp şim
diye kadar kullanılmayan ipti
daî ve yarı mamul maddelerle 
mefruşat ve sair eşyanm ve fab
rikaların mağaza eşyasının Ma
liye, Millî Müdafaa ve Gümrük 
ve inhisarlar vekâletleri tara
fından intihap edilecek birer 
zatten mürekkep komisyonca 
tesbit edilecek mecmu kıymet
leri Millî Müdafaa vekâletince 
İnhisarlar umum müdürlüğüne 
ödenir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MAD
DE — Birinci muvakkat mad
dede adı geçen fabrikaların dev
ri tarihine kadar barut ve in-
filâklı maddeler, fişek ve av 
malzemesi ve av saçması inhi
sarları işletme muvakkat idare
si umum müdürlüğünce müte-
davil sermayeden satın alma
nak mezkûr fabrikalara gönde
rilmiş veya oralarda hazırlanmış 
olan iptidaî ve yan mamul mad
delerle fabrikalar mağaza eş
yası ve henüz itfa edilmeyerek 
sarfedüdiği kayden anlaşılan 
tesisat bedelleri muvakkat ikin
ci maddede teşkil edilmesi be
yan edilen komisyon tarafından 
tesbit edilecek fiatlerle Aske
rî fabrikalar umum müdürlü
ğünde İnhisarlar idaresi namma 
açılacak bir hesabın alacaklı ta
rafından kaydedilerek bu para
lar İnhisarlar idaresince yapı
lacak siparişler bedellerine her 
iki idare arasında takarrür et
tirilecek nisbetler dahilinde 
mahsup edilir. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ 
MADDE — Hükümetin teklifi 
aynen 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
(Barut ve mevaddı infilâkıye ve 
av ve revolver fişekleri) inisan 
Türk anonim şirketlerinden dev
ren almıp şimdiye kadar kul
lanılmayan iptidaî ve yan ma
mul maddelerle fabrikalara ait 
mefruşat ve sair eşyanm ve fab
rikaların mağaza eşyasının dev
rinde Gümrük ve inhisarlar ve
killiğine mal edildiği fiatler esas 
tutularak bunların mecmu kıy
metleri Millî Müdafaa vekâle
tince İnhisarlar umum müdür
lüğüne ödenir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Birinci muvakkat maddede adı 
geçen fabrikaların devri tari
hine kadar barut ve infilâkh 
maddeler fişek ve av malzemesi 
ve ay saçmas inhisarları iş
letme muvakkat idaresi umum 
müdürlüğünce mütedavil ser
mayeden satm alınarak mezkûr 
fabrikalara gönderilmiş veya 
oralarda hazırlatılmış olan ip
tidaî ve yarı mamul maddeler
le fabrikaların mağaza eşyası ve 
henüz itfa edilmeyerek sarfedü
diği kayden anlaşılan tesisat be
delleri mal oldukları fiatlerle 
Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğünde İnhisarlar idaresi 
namına açılacak bir hesabm ala
caklı tarafma kaydedilerek bu 
paralar da takarrür ettirilecek 
nisbetler dahilinde mahsup edi
lir.. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Bu kanun meriyet mevkiine gir
diği tarihte adı geçen inhisar
ların bütçe kanunile verilmiş 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Millî Müdafaa encümeninin 
2 nci muvakkat maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Millî Müdafaa encümeninin 
3 üncü muvakkat maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Maliye encümeninin 4 üncü 
muvakkat maddesi aynen ka
bul edilmiştir,. 



kısmı askerî fabrikalar umum müdürlüğü teşki
lâtına ve diğer kısımları inhisarlar umum mü
dürlüğü teşkilâtına tahsisatlarile birlikte devir 
ve ithal edilmiştir. Bu kadrolarda, kabul edi
len muhassasatı geçmemek şartile tadilât yap
mağa Millî Müdafaa ve Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri mezundur. Muvakkat idarenin 1933 
masraf bütçesine mevzu diğer tahsisat ihtiyaca 
göre İcra Vekilleri Heyeti kararile Millî Müda
faa ve Gümrük ve inhisarlar vekâletleri arasın
da taksim edilerek bu vekaletlerce sarfolunur. 

MUVAKKAT BEŞİNCİ MADDE — 1933 yı
lı kadrolarında muvakkat dördüncü madde ile 
verilen salâhiyete istinaden yapılacak tadilât do-
layısile açıkta kalacaklara 1935 numaralı kanu
na göre kadro tasarruflarından tazminat verilir. 

MUVAKKAT ALTINCI MADDE — Devre
dilecek fabrikalarda mukavele ile istihdam edil
mekte olan ecnebilerin mukavelelerinden doğan 
alacak ve borçları askerî fabrikalar idaresine 
geçer. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Millî Mü
dafaa, Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 
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M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

20 — 
ait olan kısmı Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğü teşkilâtına ve diğer kısımları İnhisar
lar umum müdürlüğü teşkilâtına tahsisatla
rile birlikte devir ve ithal edilmiştir. Bu 
kadrolarda, kabul edilen muhassasatı geçme
mek şartile tadilât yapmağa Millî Müdafaa 
ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri mezundur. 
Muvakkat idarenin 1933 masraf bütçesine mev
zu diğer tahsisat ihtiyaca göre İcra Vekilleri 
Heyeti kararile Millî Müdafaa ve Gümrük ve 
inhisarlar vekâletleri arasında taksim edile
rek bu vekaletlerce sarfolunur. 

MUVAKKAT BEŞİNCİ MADDE — 1933 yı
lı kadrosunda muvakkat dördüncü madde ile 
verilen salâhiyete istinaden yapılacak tadilât 
dolayısile açıkta kalacaklara 1935 numaralı 
kanuna göre kadro tasarruflarından tazminat 
verilir. 

MUVAKKAT ALTINCI MADDE — Devre
dilecek fabrikalarda mukavele ile istihdam 
edilmekte olan ecnebilerin mukavelelerinden 
doğan alacak ve borçları Askerî fabrikalar ida
resine intikal eder. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden bir 
ay sonra meridir. 

MADDE 9 — Bu kanunun icrasına Millî Mü
dafaa, Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekille
ri memurdur. 
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MUVAKKAT BEŞİNCİ MAD
DE —* Hükümetin teklifi aynen 

MUVAKKAT ALTINCI MAD
DE — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 8 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 8 inci 
maddesi tadilen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 8 inci 
maddesi tadilen kabul edilmiş
tir. 

olan tahsisatları ve kabul edil
miş olan memur ve müstahdem 
kadroları yapılmış bulunan de
virlerin taallûkuna göre Millî 
Müdafaa ve Gümrük ve inhisar
lar vekilleri arasmda tevzi ve 
taksim olunur. 

Bu tahsisatı tecavüz etme
mek şartile her iki vekalet kad
rolarda üç sene içinde kendile
rine tefrik edilen kısımlar üze
rinde lâzımgelen tadilâtı yapa
bilirler. Bu tadilde açıkta kala
cak olan memurlara 1995 numa
ralı kanuna göre kadro tasar
ruflarından tazminat verilir. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 
Devredilecek fabrikalarda mu
kavele ile kullanılmakta olan 
ecnebilerin mukavelelerinden 
doğan alacak ve borçlan Aske
rî fabrikalar idaresine intikal 
eder. 

MADDE 9 — Bu kanun neş
ri tarihinden bir ay sonra me
ridir. 

MADDE 10 — Bu kanunun 
icrasma Millî Müdafaa, Maliye, 
Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 
Maliye encümeninin 5 inci 
muvakkat maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Maliye encü
meninin 9 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Maliye encü
meninin 10 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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