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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sark mıntâkaları dahilindeki muhtaç zürraa tevzi 
edilecek araziye dair olan kanunun bir maddesile, 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun bazı maddele
rinin tefsirine dair mazbatalar ve 

İskâna, 
Çubuk barajı inşaatının ikmal edilerek Ankara su

yunun bu barajdan teminine, 
Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 

hakkındaki kanuna bir madde tezyiline, 

Mazbatalar 
1 — Afyon Karahisar - Antalya ve Filyos - Ereğli 

hatlarının inşasına dair olan kanunlara muzeyyel 
1/1070 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

2 — Ankarada rekzedilmiş olan zafer âbidesinin 
bazı kısımlarının gümrük ve sair resimlerden muafi
yeti hakkında 1/1046 numaralı kanun lâyihası ve Güm
rük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

3 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Da
hiliye vekâletine ait olan kısmında değişiklik yapıl
masına dair 1/980, Muş vilâyeti dahalinde Bingül 
atlı bir kaza ve bu kazaya bağlı olmak üzere Uğnut 
atlı bir nahiye teşkili hakkında 1/1000, Erzurum vilâ
yeti dahilinde Çat atlı bir kaza teşkiline dair 1/1001, 
Samsun vilâyetine bağlı Kavak nahiyesinin kaza ha
line konulması hakkında 1/1010, Bolu vilâyeti dahi
linde 4 nahiyenin kaldırılmasına ve Akçeşehir adile 
bir kaza kurulmasına dair 1/1050 ve Giresun vilâye
tine bağlı Bulancak nahiyesinin kaza haline konulma
sı hakkında 1/1077 numaralı kanun lâyihaları ve Da
hiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

• « ^m 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 
BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 

— Efendim, birinci müzakeresi yapılacak evra
kın içerisinde 5, 9, ve 13 numaranın müstacelen 
ve tereihan müzakeresini rica ederim. 

REÎS — Efendim, birinci müzakeresi yapı-

B. M. M. memurlarının teşkilât ve vazifelerine, 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 21 inci madde

sine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihaları müza
kere ve kabul edildikten sonra cumartesi günü topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Konya Rize 

Refik Ali 

4 — Gümrük kanununun 13 üncü maddesinin kal
dırılması hakkında 1/921 numaralı kanun lâyihası ve 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

5 — tdare Heyetinin, Devlet memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair olan kanuna bağlı 2 nu
maralı cetvelin Divanı muhasebata ait kısmında deği
şiklik yapılması hakkında 2/79 numaralı kanun tek
lifi ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin ta
diline dair olan kanunun 1 inci maddesinin değiştiril
mesi hakkında 1/969 ve ilk ve orta tedrisat muallim
lerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair 1/1018 numaralı ka
nun lâyihaları ve Maarif ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

7 — Memurin kanununun neşrinden evvel memu
riyetten ve mebusluktan ayrılanlara mezkûr kanunun 
85 inci maddesi hükmüne tevfikan açık maaşı veril
mesi caiz olup olmadığının tefsiri hakkmda 3/484 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye encümeni maz
batası (Ruznameye) 

m » • 

lacak kanunlar içerisinde 6, 8, 9, 10, 13 numara
daki mazbatalarda müstacelen müzakeresi teklif 
edilmiştir. Buna ilâveten zati âliniz, 5 numara
nın da müstaceliyetini teklif ediyorsunuz demek
tir. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 15 

REİS — Esat B. 
KÂTİPLER: Hamdi B. (Mersin), Ali B. (Rize). 
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3 — İNTİHAPLAR 

1 — Münhal bulunan Divanı muhasebat aza-
lığı için intihap yapılması hakkında 3/467 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Bütçe 
Maliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit enen
men mazbatası [1] 

HAKKI B. (Van) — İşidilmiyor. Ne oku
nuyor? 

REİS — Mazbata tevzi edilmiştir. Mütalea 

buyurulmadı mı? (Gürültüler). 
Bir daha okusunlar efendim. 
(Siciller bir daha okundu). 
REİS — Tensip buyurursanız, kutular gez

dirilecek, bunların içerisinden veya hariçten bir 
zata reylerinizi verirsiniz. 

ABDÜLHAK B. (Erzincan) — Bir tane mî 
intihap edilecektir. 

REÎS — Bir tane olacak. (Reyler toplandı). 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MARDDELER 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 66 ve 68 
inci maddelerde memurin kanununun 73 ve 85 
inci maddelerinin tefsiri hakkında 3/154 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi re Maliye ve 
Bütçe, ve Divanı muhasebat encümenleri mazbata
ları 

REİS — Efendim, ruznameye başlamazdan 
evvel 220 sıra numarasında: Askerî ve mülkî te
kaüt kanununun 66 ve 68 inci maddelerile, me
murin kanununun 73 ve 85 inci maddelerinin 
tefsiri hakkında Divanı muhasebat Riyaseti tez
keresi ve encümenlerin mazbataları vardır. Bu, 
mayıs bidayetinde Heyeti Celile tarafından mü
zakere edilmekte idi. Bunun esası dört hüküm
den ibaret bulunuyordu. Üçüncü hükmü hak
kında Çorum mebusu İsmet Beyefendi arkada
şımız, bazı tekliflerde bulunmuş ve bu münase
betle Divanı muhasebat encümenine gitmişti. 
Geçen perşembe günü Heyeti Celilelerine Diva
nı muhasebat encümeninin mazbatası okunup 
Heyeti Celile tarafından kabul edildiği halde; 
birinci, ikinci, 4 üncü hükümler reye arzedilme-
miş »kalmıştı. Şimdi bunları da reyi âlinize ar-
zedecegiz. Okutuyorum, efendim: 

Birincisi - Memurin kanununun 85 inci mad
desinin son fıkrasına aittir. Mezkûr maddenin 
ilk fıkrasında «Memuriyetinin ilgası dolayısile 
açıkta kalan memurların ilganın vukubulduğu 
ay ile onu müteakip olan ay zarfında maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesi tam olarak ve bu müddetin 
hitamında tekrar hizmete tayin kılınmamış ise 
yeni memuriyete tayinine kadar en son almış 
olduğu maaş ve tahsisatı fevkalâdesinin nısfı 
ita ve son memuriyetine muadil olmak şartile 
teklif olunan yeni memuriyeti kabulden istin-
kâf eylediği takdirde işbu açık maaşı katolunur» 
ve son fıkrasında «Mesleki memuriyet olan me
buslar müddetleri bittikten sonra tekrar intihap 
edilmezlerse mebusluktan evvelki memuriyetle
rine nazaran haklarında bu madde tatbik olu
nur» denilmekte olup işbu fıkradaki «mesleki 
memuriyet» tâbirinin takdire gidilmeden halli 
müşkül görüldüğünden Meclisçe tefsirine lüzum 
gösterilmektedir. 

[1] 233 numaralı matbua zaptın sonundetdır. 

Maliye encümenince her ne kadar memuri
yeti kendisine meslek edinip edinmemek keyfi
yeti ahvali şahsiyenin tetkiki ile mümkün olaca
ğına ve bunun tetkiki ve neticeye göre bir karar 
itası mahkemelere verilmiş vezaiften bulunduğu
na binaen kendisi hakkında Hükümetin ittihaz 
ettiği karara razi olmayan tarafın vazifedar 
mahkemeye müracaatla oradan bir karar istih
sal etmesi lâzımgeleceğine karar verilmiş ise de 
elyevm hükmü cari olan 1932 malî senesi mu-
vazenei umumiye kanununun 20 nci maddesinde 
«açıkta kalan memurlardan filî hizmet müddeti 
yedi seneye kadar olanlara dörtte bir, on beş 
seneye kadar olanlara üçte bir, on beş seneden 
fazla olanlara yanm maaş nisbetinde açık ma
aşı verilir. Bunların 788 numaralı kanunun 85 
inci maddesi hükmüne tevfikan ilk iki avlık 
tam maaş almak hususundaki hakları mahfuz
dur» denilmekte olup mezkûr 85 inci maddenin 
birinci fıkrası 1932 muvazenei umumiye kanu
nunun işbu maddesile tadil edilmiş ve açıkta 
kalan memurlardan filî hizmeti yedi seneye ka
dar olanlara dörtte bir... denilerek açık maaşı 
verilebilmesi için memuriyet uhdesinde iken 
memuriyetinin lâğvolunması muktazi bulunmuş 
olmakla yukarda yazılan maddelerin müedda-
sına göre bir memur velev ki bir sene memu
riyette bulunsun memur iken mebus intihap 
olunupta müddetin hitamında tekrar intihap 
olunmazsa memuriyetteki hizmetine göre ka
nunda tayin edilen nisbetler dairesinde kendi
sine açık maaşı verileceği ve hizmet müddeti 
her ne olursa olsun memuriyetten ayrıldıktan 
sonra mebus intihap olunanlara açık maaşı ve
rilmeyeceği sarih olduğundan tefsire muhtaç de
ğildir. 

İkincisi - Evvelce bir müddet Devlet memu
riyetinde bulunduktan sonra bilâhare şehrema
neti misilli Devlet memuriyetinden addedilme
yen vazifede bulundukları sırada mebus inti
hap edilen ve bilâhare intihap edilmemeleri do
layısile açıkta kalanlara memurin kanununun 
85 inci maddesi veçhile tahsis olnacak açık ma
aşının mebusluktan evvel şehremanetinden al
dığı memuriyet maaşı üzerinden mi, yoksa ona 

175 -
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tekaddüm eden son maaştan mı tahsis olunaca
ğında tereddüt edilmektedir. 

Devlet memuriyetinde iken memuriyetinin 
ilgasından dolayı açıkta kalan memurlara açık 
maaşı verilmesi meşrut olup yoksa evvelce Dev
let memuru iken Devlet memuriyeti addedil
meyen bir vazifeye giren memurlara açık maaşı 
verilmesi hükmü kanuna münafi olduğu cihetle 
mebuslar hakkında dahi ayni veçhile muamele 
ifası lâzımgeleceği cihetle tefsire lüzum görül
memiştir. 

Dördüncüsü - 1683 numaralı tekaüt kanu
nunun 68 inci maddesi hususî ve mülhak bütçe
lerden maaş alanların tekaütlükleri hakkında 
bir hüküm vazetmekle beraber yirmi beş sene 
muvazenei umumiye dahilindeki dairelerden bi
rinde ifayi hizmet ederek yeni kanunun neş
rinden evvel buradan ayrılıp mülhak veya 
hususî bütçe ile idare olunan bir daireden va
zife kabul etmiş ve oradan da yine yeni ka
nunun neşrinden evvel başka bir hizmet deruh-
de eylemiş olanlar hakkında sakit bulunmakta
dır. Bu gibilere 1683 numaralı tekaüt kanunu
nun zamanı meriyetinde yapılacak tekaüt mu
amelelerinin muvazenei umumiye dahilindeki 
yirmi beş senelik hizmetlerine göre yeni hü
kümlere tevfikan mı, yoksa son memuriyetleri 
olan hususî veya mülhak bütçe ile idare olu
nan dairedeki hizmetlerine nazaran 68 inci 
madde hükmüne tevfikan mı, muamele yapıl
ması lâzımgeleceği muhtacı tavzih görüldüğün
den bu noktanın dahi tefsiren halli talep edil
mektedir. 

Bıı tefsir talebi geldikten sonra mezkûr da
irelerin her biri için ayrı ayrı tekaüt kanunu 
yapılmış ve ne suretle tekaüt edilecekleri kanun
larında tasrih kılınmış ve mesele halledilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arze dilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

REİS — Efendim, bu okunan mazbatanın 
birinci, 2 nci ve 4 üncü hükümlerini de Heyeti 
Celileye okuduk. Bunlar hakkında mütalea yok
sa reyi âlinize arzedeceğim (Yok sesleri). Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Akşehirin Tuzlukçu nahiyesinin Asayı 
•mahallesinden O s m an oğlu Mustafamn ölüm ce
zasına çarpılması halikında 3/448 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbata
sı [11 

SÜLEYMA SIRRI B. (Yozgat) — Ara top
lanırken müzakere devam edemez. Nizamname 
icabı budur. 

REİS — Efendim, Süleyman Sırrı Bey, ârâ 
toplanırken müzakere devam edemez buyuru
yorlar. Fakat, teamül vardır. Tensip buyu
rursanız devam edelim. Buyurmazsanız bekle
yelim. Devam edilmesini kabul edenler lütfen 

| 1J 228 numaredı matbua zaptın sonundadır. 
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I işaret buyursunlar ... Kabul etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Teamül 
nizamnamenin sakit kaldığı yerlerde cari olur. 
Nizamname bu hususta sarihtir. 

REİS — Doğru amma, şimdiye kadar Meclisi 
Âli teamül yapmıştır ve Meclisi Âli ruznameye 
hâkimdir. 

Efendim, 228 numaralı mazbata okundu, 
Fakt zannederim ki Heyeti Celile gürültüden 
bunu anlayamadı. (Anlaşıldı sesleri). Anlaşıl
dı ise reye arzedeceğim 

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

3 — Licenin Pot yan köyünden Alioğlu Me
me t Alinin ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3 '168 numaralı Başvekâlet tezkeresi re Adliyi 
encümeni mazbatası [1] 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ek
seriyet kabul etmiştir. 

/ — Salilıoglu Dursun un ölüm cezasına çar
pılması hakkında 3/400 numaralı Başvelâlet tez
keresi. re Adliye encümeni mazbatası \2\ 

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

3 -— 192!) senesi Hazine hesabı umumisine 
dair yapılan mutabakat beyan num.csi hakkında 

I 3 '3i 4 numaralı Divanı muhasebat riyası ti tız-
kcresile 1929 senesi Hazine hesabı katisi hakkın
da 1 '780 numaralı kanun lâyihası r< Divanı 

! muhasebat encümeni mazbatası [3| 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? 

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

1929 senesi hesabı katî kanunu 

I MADDE 1 — 1929 senesi umumî masarifi bi-
| tişik (A) cetvelinde gösterildiği veçhile 

212 777 982 lira 50 kuruştur. 
REİS — Birinci maddeyi cetvelle beraber re

ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr sene umum varidatı bi-
I tişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 

224 196 949 lira 65 kuruştur. 
REİS — İkinci maddeyi (B) cetvelile beraber 

I reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

| 1 | 229 numaralı matbua zaptın sanandadır. 
[2] 227 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[3] 223 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 3 — Gelecek seneye devri meşrut 
tahsisat (A) cetvelinin sütunu mahsusunda gös
terildiği üzere 4 344 817 lira 96 kuruştur. 

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

MADDE 4 — 1929 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelinde 
ayrı bir sütunda . gösterildiği üzere 16 174 945 
lira 46 kuruştur. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunu icraya Maliye veki
li mezundur. 

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

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

Divanı muhasebat azalığı için rey vermeyen 
varsa lütfen reylerini kullansın. 

6 — İstanbul darülfünununun ilgasına ve 
Maarif vekâletince ı/eni bir (Tniversile kurulma
sına dair olan kanunun İKIZI maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında 1/810 numaralı kanun lâı/iha-
sı ve Maarif ve Bütçe ( ncümculeri muzbutulu-
r, [1] 

REİS — Mazbata hakkında söz isteyen var 
mı efendim? Reye arzediyorum. Mazbatayı kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reyleri tasnif için üç arkadaş intihap ede

ceğiz. 
Coşkun Osman Bey (Kayseri), Osman Niya

zi Bey (Çanakkale), İsmail Hakkı Bey (Bolu) 
Reyleri tasnife memur edilmişlerdir. 

İkinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi
yoruz. 

7 —- Divanı muhasebatın Uşkilât ve cezaifin e 
dair ihzar (dilen 1 aylı anın takdim kıluındığı hak
kında .V/.V(S' numaralı Divanı muhasebat reisliği 
tezkeresi ve Divanı muasebat, Maliye ve Bütçe 
encümenlıri •muzbuhdurı \2] 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz efendim. 

Divanı muhasebat kanunu 

Birinci kısım 
Ana hükümler 

BİRİNCİ MADDE — Divanı muhasebat, teş-

| 1 | 230 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[21 Birinci müzakt r<si î~>, i(>, 19, ~>2 ve (>:~> 

inikat zabülarındadır. 

kilâtı esasiye kanununun yüzüncü maddesi hük
müne göre Büyük Millet Meclisine bağlı ve Dev
letin bütün varidat ve masraflarile mallarını ve 
hesaplarını onun namına, bu kanun hükümlerine 
göre murakabe ve Devlet mallarını kabız ve sarf 
ve idare ve muhafaza edenlerin hesaplarını tet
kik ve muhakeme ile mükellef bir heyettir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Kanunun 

ismi okunmadı efendim. 
REİS — Kanunun ismi divanı muhasebat ka

nunudur. 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Kaç defa 

okunacak efendim? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

encümenler arasında bazı tadilât yapıldığından 
kanunun isminin değişmek ihtimaline mebni 
okunmasını istedim. 

REİS — Refik Şevket Bey arkadaşımız en
cümenlerde kanunun belki ismi değişmiştir diye 
isimle beraber okunmasını istemiştir. 

(Birinci madde başlığile beraber tekrar okun
muştur.) 

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

İKİNCİ MADDE — Divanı muhasebat bir 
birinci reis ile lüzum ve ihtiyaca göre teşkilât 
kanununda sayısı gösterilen daire reis ve azala
rından ve bir de başkâtipten teşekkül eder. 

Hazine mümessili sıfatile Maliye vekâletin
ce nasbedilen bir müddeiumumi de Divan teş
kilâtına dahildir. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Divanı muhasebat re
is ve azalarının aşağıdaki vasıflan haiz olmaları 
şarttır: 

I : Otuz beş yaşını bitirmiş olmak ve yüksek 
mektepten mezun bulunmak; 

A - Birinci reislik için Divanı muhasebat 
daire reislik ve azalıklarında veya müddei
umumiliğinde veya teadül derecesi binrinci re
islik derecesinde veya bunun bir derece dunun
da bulunmuş olmak; 

B - Daire reislikleri için; Divanı muhasebat 
azalık, başkâtip ve müddeiumumiliğinde veya
hut bunların muadili derecede her hangi bir ma
liye memuriyetinde bulunmuş olmak; 

C - Azalık için; Divanı muhasebat başkâtip
liği, müddeiumumiliği ve baş murakipliği, def
terdarlık, maliye müfettişliği, Maliye vekâleti 
birinci sınıf şube müdürlüğü veya bu vazifeler
den yüksek maliye memuriyetlerinde bulnmak 
veya malî ve hesabi muamelelerde ihtisas sahi
bi olupta bu derecelerde diğer memuriyetlerde 
üç sene iyi hizmet etmiş olup Divanı muhasebat 
azalıklan derecesinde veyahut o dereceden ni
hayet iki derece aşağıda bulunmak. 
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REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Divanı muhasebat 
reis ve azaları yukarı maddede yazılı vasıfları 
haiz olmak şartile Büyük Millet Meclisi Bütçe, 
Divanı muhasebat ve Maliye encümenlerinin bir
leşerek göstereceği en az iki misil namzetler ara
sından Büyük Millet Meclisince gizli rey ve 
mutlak ekseriyetle seçilir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

YEDÎNCt MADDE — İntihap komisyonu 
daire reislerile başkâtipten teşekkül eder ve re
islerin kıdemlisi reislik yapar. Daire reislerin
den biri bulunmadığı takdirde o daireden bir 
aza komisyonda bulunur. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Divanı muhasebat 
memurları (reis, aza, müddeiumumi dahil) 1452 
numaralı kanunun umumî hükümlerine tâbidir. 
ler. Murakıp muavinliklerine tayin edilecek 
olanlar ayrıca bir müsabaka imtihanına tâbi tu
tulurlar. Mülkiye, Hukuk mekteplerile bunlara 
muadil malî ve ticarî yüksek ihtisas mekteple
rinden mezun olanların imtihansız alınmaları 
da caizdir. Ancak bunlardan müracaat edenler 
birden fazla olduğu takdirde aralarında müsa
baka imtihanı yapılır. Murakip muavinliğinden 
veyahut muhasebecilik ve muhasebe mümeyyiz
liği gibi maliye memuriyetlerinden murakipliğe 
tayin edilecekler bir meslek imtihanına tâbi tu
tulurlar. 

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

DOKUZUNCU MADDE — İntihap komisyo
nu memurin kanununda yazılı inzibat komisyo
nu vazifelerini de yapar. Bu takdirde müddeiu

mumi veya muavinlerinden biri komisyona işti
rak eder. 

Başkâtip ile 6 inci maddede sayılı memurlar 
hakkında tahkikat yapmak ve memurin muha-
kemat kanununa göre karar vermek ve birinci 
reisin tevdi eyleyeceği diğer idare ve inzibat iş
lerini görmek inzibat komisyonunun vazifeleri 
içindedir. 

Birinci reis tarafından gösterilecek lüzum ve 
sebepler üzerine heyetten bir zat hakkında inzi
batî ceza tatbiki Büyük Millet Meclisi Riyaset 
Divanına aittir. Riyaset divanı bu salâhiyeti re
sen dahi kullanabilir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

ONUNCU MADDE — Divanı muhasebat reis 
ve azalarından birinin memuriyet vazifesinden 
dolayı veya vazife ifası esnasında cezayi müstel-
zim bir suçu haber alınırsa birinci reis ile daire 
reislerinden mürekkep bir heyet tarafından ilk 
tahkikat yapılarak tanzim olunacak fezleke lü
zum veya meni muhakeme karan verilmesi için 
Şûrayi devlet mülkiye dairesine verilir. Bu ka
rara vukubulacak itirazın tetkiki Şûrayi devlet 
umumî heyetine aittir. 

Muhakemesine karar verilen reis ve azaların 
muhakemesi Temyiz mahkemesi ceza dairesin
de ve ikinci derecede umumî heyetinde yapılır. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Vazife ve salâhiyet 
ON BİRİNCİ MADDE — Divanı muhase

bat aşağıda gösterilen vazifelerle mükelleftir: 
A : Devlete ait bütün varidat ve masraf ve 

mallar ile dairelerce emaneten alınan nakit ve 
ayinlerin, tahvil ve cüzdan gibi kıymetlerin 
kabız ve sarfının murakabesi; 

B : Nakit ve ayinlerle diğer kıymetlere va-
ziülyet muhasiplerin hesaplarının tetkiki; 

C : Muhasiplerin ve icabında ikinci derece 
âmiri itaların ve tahakkuk memurlarının muha
kemesi; 

D : Mahallî idare ve belediye hesaplarının 
tetkik ve hükme bağlanması; 

E : Zatî maaş tahsisi evrakının tetkik ve 
tescili: 

F : Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhüt
lerle, Hazine bonolarının bütün kefalet, kredi ve 
Hazine avanslarının kayit ve murakabesi; 

G : Umumî ve katî hesapların tetkikile bu 
hesaplar hakkında mutabakat beyannamesi tan
zimi; 

H : İcabında malî işlere ve hesap usullerile 
varidat tahakkuk sistemlerinin tadiline dair Bü
yük Millet Meclisine rapor takdimi; 

İ ; Muhasebei umumiye ve bütçe kanunları 

BEŞİNCİ MADDE — Divanı muhasebat re
islerile azalarının değişmesi ancak Büyük Mil
let Meclisi kararile olur. 

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

ALTINCI MADDE — Divanı muhasebat mu-
rakiplerile muavinleri, müdür ve memurları 7 in
ci maddede gösterilen intihap komisyonunun ka
r a n ve birinci reisin tasdikile tayin olunurlar. 
Müstahdemin, başkâtibin inhası ve birinci rei
sin tasdikile tayin olunur. 

Müddeiumumi muavinleri, Maliye vekâletin
ce nasbolunur. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 
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ve diğer kanunlarla Divana verilen vazifelerin 
ifası; 

J : Büyük Millet Meclisi tarafından havale 
edilecek diğer hesapların ve muamelelerin tet
kiki; 

K : Devlet mallarına müteallik olup hususî 
kanunlarile bidayeten murakabeden istisna edil
miş olan muamelelerin ve mütedavil veya bu ma
hiyetteki sabit sermayelerin nihaî hesaplannın 
ve blânçolarının tetkiki. 

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

ON ÎKÎNCÎ MADDE — Devdet sermayesile 
işletilen veya Devlete ait varidatı cibayet ve 
idare eden müesseseler kendi kanunlanndaki 
hüküm ve sarahatin derecelerine göre Divanın 
murakabesine tâbidir. 

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

Vize ve murakabe 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Muhasebei umu

miye kanunu ve sair kanunlarla istisna edilen
ler hariç olmak üzere umumî ve mülhak bütçe
lerden Divanı muhasebatın vizesi olmaksızın hiç 
bir suretle sarfiyat yapılamaz. Bu bütçeler
den sarftan evvel vizeden istisna edilen muame
lelerin evrakı sarftan sonra vizeye tâbidir. Sarf
tan sonra vizeye verilen evraktan kabule şayan 
görülen kısımlar vize edilir. Kabule şayan gö
rülmeyenler önceden hesaptan tenzil olunmayıp 
bunların ıslah veya istirdadı, dairesine, bir tak
rirle bildirilir. Hesap devresi sonuna kadar ıs
lah veya istirdat edilmeyen kıymetlerin taz
mini idare hesapları üzerine yapılacak tetkik
lerle hüküm altına alınır. 

Ancak Divanca vizesinden imtina olunan, 
kanunların sarahaten menetmediği her hangi bir 
sarf işinde birinci derecedeki âmiri itaların ıs-
ran halinde muhasebei umumiye kanununun 
76 ncı maddesi hükmü tatbik olunur. 

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

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Merkeze ait 
sarf evrakı tediye yapıldığı aym sonundan itiba
ren bir ay içinde, mülhakata ait sarf evrakı mu
hasebei umumiye kanununun 65 inci maddesin
deki müddetler içinde Divana verilir. Varidat 
ve bütçe dışı muamelâtın hesap evrakı dahi bu 
müddetler içinde Divanı muhasebata verilir. 

Mülhak bütçe ile idare olunan dairelerin mer
keze ait sarf evrakı, hususî kanunlarında sarahat 
olmadığı takdirde, birinci fıkra hükmüne göre 
ve mülhakata ait bulunanlarda azamî üç ayı geç
memek üzere bir defaya mahsus olarak Divan
la dairesi arasında kararlaştırılacak müddet için
de Divana tevdi olunur. 

Vilâyet hususî idarelerile belediyelerin he
saplan, vilâyet meclisi umumilerile belediye mec-
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lisleri tarafından birinci derecede tetkik ve tas
dik edildikleri tarihten itibaren en çok iki ay 
içinde Divanı muhasebata verilir. 

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

ON BEŞİNCİ MADDE — İstikrazlar ve Ha
zine bonolan faizlerile itfa akçeleri evrakı mer
kezde ise, tediyesinden itibaren nihayet üç ay 
ve mülhakatta ise altı ay içinde Divanı muhase
bata verilir. Mukavelelerle tayin edilen haller
de bu müddet Hükümetin evraka vazıyet ettiği 
tarihten başlar. 

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

ON ALTINCI MADDE — Divanı muhasebat 
murakabe vazifesini yapmak için daireler ve 
muhasiplerle muhabereye ve lüzum gördüğü ev
rak ve defterleri ve şifahî izahat almak üzere 
alâkadar memurları celbe salâhiyettardır. 

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

İkinci kısım 
Teşkilât 

Birinci reis 
ON YEDİNCİ MADDE — Birinci reis; Di

vanın en büyük âmiridir. Divana düşen bütün 
vazifelerin iyi yapılmasını temin etmekle mükel
leftir. 

Birinci reis; umumî heyetin reisidir. Bu he
yete verilecek işleri tanzim ve müzakereleri idare 
etmek reisin vazifesidir. 

Azanın dairelere aynlması ,işlerin dairelere 
dağıtılması, dahilî idareye müteallik tedbirlerin 
alınması birinci reise aittir. Birinci reis vazife
sinde bulunamayacağı zaman münasip göreceği 
daire reislerinden birini yerine vekil bırakır. 
Vekil tayin etmemiş olduğu takdirde vekâlet 
daire reislerinden en kıdemlisine aittir. 

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

Daireler 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Üç aza ile bir 

reisten terekküp eden daireler birer hesap mah
kemesidir. Bir reis ve iki azadan terekküp eden 
daire heyeti hükme salahiyetlidir. Her dairenin 
bir azası bir sene müddetle vize işlerine bakar. 
Bir seneyi bitiren azanın yerine diğeri memur 
edilir. 

Daireler bu kanun mucibince muhasiplerin 
idare hesaplarını tetkik ve muhakeme ederek mu
hasebei umumiye kanunu ve bu kanun hüküm
lerine göre yalnız muhasip ve tahakkuk memur-
larile ikinci derece âmiri italar hakkında hüküm 
verir. 

Dairelerde kararlar reylerin ekseriyeti ile ve
rilir. Birinci reis lüzum gördüğü takdirde her 
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hangi bir daireye reislik edebileceği gibi da
irelerce alman kararlara iltihak suretile de iş
tirak eder. Bu takdirde reylerde tesavi olursa 
birinci reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 

Daire reisi bulunmadığı zaman birinci reisin 
tensip edeceği aza vekâleten bu vazifeyi ifa eder. 

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

ON DOKUZUNCU MADDE — Daireler yu
karı maddede yazılı işlerden başka hesabı ka
tileri muhasiplerin idare hesaplarile tatbik ede
rek mutabakat veya mübayenet noktasından 
karara bağlayacakları gibi birinci reis tarafın
dan verilen diğer işler hakkında da mütalea be
yan eder. 

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

YİRMİNCİ MADDE — Her hangi bir sebep
le aza eksik olursa başmurakıplerden birinci re
islikçe seçilecek birisi aza salâhiyetile mahke
meye girer. Azalık münhal olduğu takdirde bi
rinci reis başmurakıplerden birini azaya vekil ta
yin eder. Şu kadar ki, her dairede aza sıfatile 
ancak bir başmurakıp bulunabilir. Bir mazeret 
olmadığı takdirde bu vekâlet asîl aza intihabına 
kadar devam eder. 

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

Başkâtip 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Başkâtip yazı 

işlerine bakar, idare işlerinde birinci reise yar
dım eder ve birinci reisin vereceği işleri yapar. 
Başkâtip, 3 üncü maddenin (C) fıkrasının üçün
cü bendinde sayılı vasıflan haiz olmak şartile 
birinci reis tarafından tayin olunur. 

Müddeiumumî 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Müddeiumumî 

aşağıdaki vazifeleri yapmakla mükelleftir: 
A: Kanunla muayyen müddetler içerisinde 

muhasiplerin hesap vermelerini takip etmek; 
B: Muhasebei umumiye kanununun 21, 22, 

42 nci maddelerinde gösterilen hükümlerin tat-
biKmı takip etmek; 

C: Bu kanunda yazıldığı veçhile hesapların 
tetkiki ve muhakemelerinin icrası sırasında iddia 
ve mütalea beyan etmek; 

Ç : Mutabakat beyannamesinin müzakeresi sı
rasında behemehal umumî heyette bulunup kanu
nî mütaleasını dermeyan eylemek; 

D: Kanunlarla gösterilen diğer vazifeleri yap
mak; 

E : Hesapların muhakemesi sırasında veyahut 
her hangi bir suretle vâkıf olacağı cezayı müs-
telzim halleri Maliye vekâletine ve alâkalı ma
kamlara yazı ile bildirmek; 

F : Birinci reis tarafından verilecek işleri 
görmek. 

Müddeiumumî icabında umumî heyetin diğer 
içtimalarında da bulnabilir. 

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

Murakıpler 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Murakabe he

yetinden birinci reisin ayırdığı bir kısım vizeye 
ayrılmış azaların nezareti altında vize işlerine 
bakar. Diğer kısım idare hesaplarile katî hesap
lan tetkik ve tatbik etmek ve raporlarını yaz
makla mükelleftir. 

Vize işlerinde muhasebei umumiye kanunu 
ve taallûku olan sair kanunlara mutabık görü
len sarfiyat evrakı murakıp ve azanın tahrirî 
mütalealarile birlikte birinci reise tevdi olunur 
ve bunlar birinci reis ile aza tarafından ittihaz 
olunacak karar ile ya vize edilir veyahut daire
sine iade olunur. 

Bunlardan lüzum gördüklerini, birinci reis, 
dairelerden birine veya umumî heyete tevdi ile 
bir karara bağlatır. 

Murakıp ve azanın vizesinde tereddüt ettiği 
badessarf vizeye tâbi evrak, evvel emirde bir 
karara bağlanmak üzere birinci reis tarafın
dan dairelerden birine verilir. 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ SEYFİ B. — 
Müsaade buyurulur mu? Bu maddenin son satı
rında « Bir karara bağlamak üzere » deniyor, bu 
« bağlanmak üzere » olacak. 

REİS — Bu tashih ile kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Umumî heyet 
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Umumî he

yet birinci reisin reisliği altında daire reisleri-
le azaların birleşmesinden teşekkül eder. Haf
tada en az bir defa toplanır ve birinci reis lü
zum gördükçe umumî heyeti ayrıca içtimaa da
vet eder. 

Umumî heyet bu kanunun emrettiği vazifeleri 
yapar ve birinci reis tarafından havale edilen 
meseleleri müzakere eder. 

Müddeiumumi doğrudan doğruya veya reisin 
daveti üzerine rey sahibi olmamak üzere umu
mî heyette bulunabilir . 

Umumî heyetin yazı işlerini başkâtip yapar. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Umumî heyet 
mürettep azanın en az üçte ikisile toplanıp mü
zakereye başlar ve bu nisabın mutlak ekseriye-
tile karar verir. 

Reyler müsavi olduğu takdirde birinci reisin 
bulunduğu taraf tercih olunur. 

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

YİRMİ ALTINCI MADDE — Dairelerin ka-
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rar lan veva bir dairenin iki kararı arasında ay
ni meselede avrılık bulunur veya kararlaşmış 
bir içtihadın değişmesine lüzum görülür veya
hut bu mahiyette bütün muamelelere sari olabi
lecek kararlar almağa ihtiyaç duyulursa mesele 
umumî heyette müzakere olunur ve karara bağ
lanır. Bu meselelerin müzakerelerinde müddei
umumi de bulundurulur. 

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

YÎRMÎ VEDlNCÎ MADDE — Divanı muha
sebat kanununun tadil teklifi üzerine müzakere 
vapmak, nizamname ve tatbikat için projeler 
hazırlamak, murakabe ve vize isleri için tali
matnameler vapmak umumî hevete aittir. 

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

YÎRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Mutabakat, 
beyannamesi faslında gösterilen vazifelerle bi
rinci reislik tarafından verilen diğer işler de 
umumî heyetçe görülür. 

RElS — Maddevi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmitşir. 

Üçüncü kısım 
Muhasipler - hesaplar 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Muhase-
bei umum ive kanunile bu kanunun, âmiri ita
larla tahakkuk memurları için kovduğu yeni 
mesuliyet esasları mahfuz kalmak sartile her mu
hasip gerek hesabına kabul suretile ithal ve 
gerek hesabına ithal etmekle mükellef iken ha
riçte bıraktığı idaresi zamanına ait bütün mu
amelelerden mesul ve evrakı müsbiteve müste
nit idare hesabını Divanı muhasebata vermeğe 
mecburdur. 

Muhasipler p;erek kendi idareleri zamanında 
ve gerek selefleri zamanında muhasebei umu
miye kanununun hususî maddelerine göre ait 
olduĞu dairelerin lüzum müzekkereleri üzerine 
verilen avansların katî sarf evrakını almak ve 
mahsubunu yapmak islerini lüzum müzekkere
sini veren daire ile birlikte takip etmekle mükel
leftir. Bu takibatın vaktü zamanında yapılma
ması muhasibin veya lüzum müzekkeresi veren 
memurun mesul olmasını icap ettirir. 

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

OTUZUNCU MADDE — Muhasipler; ka
nunlara, nizamlara ve kararlara uygun surette 
sarfedildiğini ve verildiğini ispat edemedikleri 
nakit ve avinleri tazmine mecburdurlar. Ay
nın tazmini müsavi vasıf ve şartlar içinde ol
mak üzere aynen ve bu mümkün olmayan hal
lerde zimmete geçtiği tarih ile ödendiği tarih 
arasındaki en yüksek rayice göre bedelen olur. 

Muhasip yazı ile ikaz ve itirazına rağmen 
âmiri itaların mesuliyeti deruhde ettiklerine 

dair yazı ile verecekleri emirleri üzerine yapılan 
kanunsuz sarfların malî mesuliyeti âmiri italara 
aittir. 

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

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Muhasip unva
nını haiz olmadıkları halde Devletin varidatını 
cibayet, mallanın kabız ve idare eden ve Devlet 
namına sarfiyat yapıp bu muameleleri bir muha
sip hesabma girmiş bulunmayanlar dahi muha
sipler hakkındaki hükümlere ve Divanın kaza 
hakkma tabidirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme-
yenleı . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Hesaplar birinci 
derecede âmir ita olan vekilleri alâkalandırdığı 
takdirde Divanca usulüne göre tetkik ve hulâsa 
edilerek neticede zimmet veya tazmini mucip 
bir hal görülürse keyfiyet Büyük Millet Mecli
sine arzolunur. 

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

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Nakit ve ayni
yat muhasipleri tarafından malî sene itibarile 
hazırlanan idare hesaplan, muhasebei umumiye 
kanununun 122 nci maddesinde yazılı müddet 
içinde Divanı muhasebata tevdi olunur. 

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

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhasiplik
lerin nerelerde, ne kadar ve kimler olduğunu 
gösterir bir cetvel bağlı olduklan daireler tara
fından hazırlanır ve Divanı muhasebata verilir. 
Yeniden ihdas olunan muhasipliklerle mevcut
larda yapılacak tebdil ve tahvillerden derhal 
Divanı muhasebata malûmat verilir. Bu malûma
tı geciktiren dairelerin zat ve sicil âmirleri mu
hasebei umumiye kanununun 122 nci maddesin
de yazılı para cezalanna çarptınlır. Bu malûma
tın verilmemesi hesapların gecikmesine sebep 
olursa malûmatı vermeyenler hakkında bu ceza-
lann en ağın verilir. 

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

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — İdare hesaplan 
muhasip yerinde bulunan zat tarafından hazır
lanır ve verilir. Muhasipliğin lâğvi halinde mu
hasip veya vekili hesabını hazırlamağa ve ver
meğe mecburdur. Muhasibin vefatı veya hesabı 
vermemesi halinde muhasebei umumiye kanunu
nun 121 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 

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

OTUZ ALTINCI MADDE — İnfisal, istifa 
veya tekaüt hallerinde usulen selefinden aldığı 
devir ile kendi zamanma ait hesaplan halefine 
devretmeksizin aynlan muhasiplere devir yapı-
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lmcaya kadar açık veya tekaüt maaşı verilmez 
ve başka bir memuriyet tevcih olunmaz. Tahvil 
edenler de halefine devir muamelesi yapmaksı
zın yeni vazifesine başlayamazlar ve maaş ala
mazlar. 

45 inci maddede sayılı hallerde bunlara ka
nunen müstahak oldukları maaşlar verilebilir. 

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

Tetkik ve muhakeme usulleri 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Muhasip hesap

lan birinci reis tarafından murakıplere verilir. 
Bir hesabın tetkiki için tayin olunacak bir kaç 
murakipten birini, ihtiyaç görüldüğü takdirde, 
birinci reis, diğerlerinin tetkik ve mütalaala
rını toplayarak hesabın raporunu yapmağa me
mur eder. 

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

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Divanı mu
hasebatça muhasiplerin idare hesaplarında ya
pılacak tetkiklerde başlıca su noktalar araştırı
lır: 

A : Bütün makbuzat, tediyat, müraselât, ve 
nakit muamelâtının evrakı müsbiteye müstenit 
ve kay itler e mutabık olması; 

B : Varidatta tahakkukat ve tahsilatın kanun 
ve nizamlara, ve bütçedeki fasıl ve maddelere 
mutabakati ve varidat bakiyelerinin tahsil edil
memesi sebepleri, 

C : Bütçeye müteallik sarfiyatta, tediyatın 
Divanı muhasebatın vizesinden geçmiş olup ol
madığı ve istihkak sahiplerinin veva vekil ve 
vereselerinin makbuz senedinin bulunup bulun
madığı : 

D : Mülhak ve mahallî bütçelere ait varidat 
ve sarfiyatta tahakkuk, tahsil ve tediyelerin ka
nun ve nizamlarına ve bütçelerindeki tertiplere 
mutabakati ve varidat bakiyelerinin tahsil edil 
memesi sebepleri; 

E : Hususî kanımlarile toptan verilen tahsi
satın fasıl ve maddelere tefriki veya hizmet1 ere 
tevzii daire ve müesseselere bırakılan hallerde 
tefrik ve tevziin salahiyetli makamların tasvip 
ve tensibine göre yapılıp yapılmadığı; 

F : Eşhas zimemi, avans ve kredi hesapları 
bakiyelerinin istirdat veva mahsup edilmemesi 
sebepleri; 

G : Damga pullarının kanuna uygun olarak 
yapıştırılıp yapıştırılmadı ı ı ; 

H : İdare hesabına giren bütün muamelelerin 
kanunlarındaki hükümlere mutabık bulunup bu
lunmadığı. 

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

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Devlet ser-
mayesile işleyen müesseselerin muameleleri ve 
hesapları, Divanı muhasebatça hususî kanunla

rındaki müsaadelerin ölçülerine ve takip ettik
leri hesap usullerine göre tetkik edilir. 

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

KIRKINCI MADDE — Murakıpler kendileri
ne havale olunan hesapları talimatnamesine göre 
tetkik eder ve neticeyi gösterir bir rapor ha
zırlar. Bu raporlara hesabın sıhhat ve tevazü
nü, evrakı müsbitelerin tamam olup olmadığı ve 
38 inci maddeye göre yapılan tetkik neticesinde 
mesuliyeti mucip hususlar görülüp görülmediği 
yazılır. 

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

KIRK BİRİNCİ MADDE — Tesbit edilecek 
zimmet ve tazmine müteallik ilişikler hakkında 

muhasibin tahrirî müdafaası alınıp rapora bağ
lanması mecburidir. Bu müdafaa üzerine mu
rakıp mütaleasmı ilâve eder. Usulüne göre yapı
lacak tebliğden itibaren bir ay içinde cevap ver
meyen muhasiplerin müdafaası beklenmeyin key
fiyet mevcut malûmat ve delillere göre mütalea 
edilir ve rapora yazılır. Muhakeme sırasmda 
lüzum görülürse mahkeme tekrar muhasipten 
izahat ister. 

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

KIRK İKİNCİ MADDE — Muhasipler veya 
vekilleri veya diğer alâkalı memurlar murakip-
lerin isteyeceği izahatı vermeğe ve ellerinde ise 
kuyut ve evrakı geciktirmeksizin göstermeğe ve
ya vermeğe mecburdurlar. 

Muhasipler yanında bulunmayan evrak, alâ
kalı dairelerden istenilir. 

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

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Resmi dairele
re, mutemetlere veya istihkak sahiplerine pos
ta veva bankalar vasıtasile gönderilen nakitlet"-
le kıymeti mnkaddereli senet veya ayniyata ait 
makbuzlar muhasibin beraeti için kâfidir. 

Merkez veya diğer bir muhasip namına bir 
masraf yapılmış ve bunlara ait nakit makamın
daki evrak ve senetler mahallerine gönderilmiş 
ise merkez veya alâkalı muhasibin bunları aldı
ğını bildiren vesikaların Divanı muhasebata 
gösterilmesi tediye yapan muhasibi beraet ettirir. 

Bu vesikalar gösterilmediği takdirde bunla
rın postaya verildiği sırada yapılan zabıt vara
kaları veva zayi olan evrakın resmî kaydinden 
alınacak tasdikli suretleri dahi beraet için mu
teber sayılır. Ancak bu evrak ve senetler ka
nun ve nizam ve kararlara uygun değilse mu
hasibin bu kanuna göre olan mesuliyeti bakidir. 
Posta idarelerine zabıt varakasile kıymetli pos
ta paketi halinde teslim edilen nakitler gönde
rildiği yerde tamam olarak çıkmazsa, idare ve 
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adliyece yapılacak tahkikat ve ittihaz olunacak 
karara göre mesuliyet teayyün eder. 

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

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhasipler, 
evrakı müsbitenin asıllarını göstermeğe ve aslı 
gösterilmeyen evrakı müsbitenin ikinci nüshala
rını göstermeğe mecburdur. Zarurî sebeplerle 
ikinci nüsha da tedarik edilemezse hizmetin ya
pıldığını ve karşılığının istihkak sahibine veril
diğini tevsik eden evraka ve mevcut kayitlere 
ve delillere göre Divanı muhasebat, müddeiu
muminin mütaleasını da aldıktan sonra takdir 
hakkını kullanarak muhasibin beraet veya zim
metine hükmeder. 

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

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Muharebe, yan
gın, sel, zelzele, idarî ve askerî sebeplerle tahli
ye gibi fevkalâde ve zarurî haller dolayısile ve
ya sirkat veyahut mücbir sebeplerle zıyaa uğra
dığı anlaşılan evrakı müsbite ve kayitlerin bu
lunmasına ve gösterilmesine imkân bulunmadığı 
idare heyetlerinden mazbata ile tasdik olunursa 
evrakı müsbitenin ibraz edilmemesi yüzünden 
muhasip ilişikli sayılmayıp mevcut delillere gö
re muhakeme olunur. 

Ancak muhasebei umumiye kanununun 18 in
ci maddesinin son fıkrası hükmüne riayet şart
tır. 

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

KIRK ALTINCI MADDE — Tetkiki bitiri
len hesapların raporları ona ait evrak ile birlik
te reise verilir. Daire reisleri her hesap hakkın
da müldeiumummiıı tahrirî mütaleasını alır. 

Iluıakıplerle müddeiumuminin mütalealann-
da muhasibe zimmet ve tazmine dair bir ilişik 
gösterilmez ve daire de bu mütalealara iştirak 
ederse tebliğ ve tebellûğa lüzum kalmaksızın 
keyfiyet ilâma bağlanır. 

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

KIRK YEDİNCİ MADDE — Murakıp ve 
müddeiumumi hesabı ilişikli bulduğu takdirde 
daire reisi evrakı ikinci derecede tetkik için 
bir azaya verir. 

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

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — İlişikli hesap 
kendisine tevdi olunan aza, murakıp tarafın
dan hesabın her cihetine bakılıp bakılmadığını 
araştırır ve raporda dermeyan olunan meseleleri 
tetkik ile mütaleasını ilâve ederek raporu dai
re reisine geri verir. 

Müddeiumumi veya aza tarafından yapılacak 
tetkikler esnasında mesuliyeti tazammun ettiği 

halde muhasibin müdafaası alınmamış bir nok
ta görülürse 41 inci madde mucibince müdafaa
nın tamamlattırılması lâzımdır. 

Heyet, muhakeme sırasında yolsuz haller ve 
işler gördüğü takdirde yine muhasibin müdafaa-
ası alınmak icap eder. 

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

KIRK BOKUZUNCU MADDE — Müddei
umumi ile ikinci derecede tetkik eden aza ken
dilerine verilen hesaplarda tamika muhtaç görü
len meselelerin evrakı müsbitesini de tetkik 
ederler. 

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

ELLİNCİ MADDE — Azanın mütaleanamesi 
üzerine dairece hesabın muhakemesine başlanır. 
Muhakeme sırasında lüzum görülürse müddei
umumi davet edilir ve şifahi mütaleası sorulur. 
Ancak zimmet ve tazmine veya beraete müteal
lik yeni bir vaziyet çıktığında müddeiumuminin 
şifahî mütaleası alınmak mecburidir. İcap ederse 
raportör olan murakıpten de şifahî izahat alı
nır. Başmurakıpler raporunu tanzim ettikleri he
saplan ikinci derecede tetkik edemeyecekleri 
gioi muhakemesinde de aza vekili salâhiyetile 
bulunamazlar. 

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

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Tetkik ve muha
keme esnasında istenilen her nevi evrak ve def
terleri ve lâzımgelen izahatı bir ay zarfında ver
meyen ve tetkik ve muhakemeyi güçleştirenler 
hakkında muhasebei umumiye kanununun 122 
nci maddesine göre ceza tatbik olunur. 

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

ELLİ İKİNCİ MADDE — Hesapların yuka-
nki maddelere göre yapılan muhakemesi netice
sinde beraet veya zimmet veya tazmine hüküm 
verilir. Verilen hükümler reis tarafından rapo
run fıkraları hizasına hulasaten kayit ve imza 
olunur. Ayrıca zabıtname yapılması ve mah
keme heyeti tarafından imza edilmesi lâzımdır. 

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

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — İlâm müsvedde
leri daire reisi ve azası tarafından görülüp imza 
edildikten sonra müteferri evrakile birlikte bi
rinci reisliğe tevdi olunur. Bu müsvedde birinci 
reislikçe imzalandıktan sonra çıkarılacak ilâm 
suretleri Divanı muhasebat mühürile mühürle
nir ve reis veya başkâtip tarafından imza edilir. 
İmzalanmış müsveddeler başkâtiplikçe muhafaza 
olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 
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ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Divan ilâm

larının bir nüshası muhasip veya memura, bir 
nüshası muhasip veya memurun bağlı olduğu 
vekâlete veya daireye, bir nüshası Maliye vekâ
letine ve bir nüshası da müddeiumumiliğe usu
lüne göre tebliğ olunur. Evkaf ve vilâyet hususî 
idarelerile belediyelere ait ilâmlar Maliye vekâ
letine tebliğ edilmeyip haklarında hüküm veri
len memurların bağlı oldukları vekâletlere teb
liğ olunur. 

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

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Divan ilâmları 
kesbi katiyet ettikten sonra icra kanununa tev
fikan infaz olunur. İlâmların icrasını takipten, 
memurun bağlı olduğu daire mesuldür. İlâm
ların infazı derecesini gösteren bir cetvel alâ
kalı daireler tarafından her sene hesabı katile
rine bağlanır. Hükümden sonra Büyük Millet 
Meclisi tarafından tahsisat açılmak süretile mah
subu tecviz edilen hesaplar kapatılır. 

ELLİ ALTINCI MADDE — Muhasebei umu
miye kanununun 122 nci maddesine tevfikan 
Divanca tatbik edilecek cezalar hakkında, müd
deiumuminin mütaleası ve muhasip veya memu
run müdafaası alındıktan sonra, dairece karar 
verilir. Verilen kararm en son olarak tetkik ve 
halli Divanı muhasebat heyeti umumiyesine ait
tir. 

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

Dördüncü kısım 
Muhakemenin iadesi ve temyiz usulleri 

Muhakemenin iadesi 
ELLİ YEDİNCİ MADDE — Aşağıdaki se

bepler üzerine müddeiumumi, mahkûmünaleyh, 
mahkûmünaleyhin bağlı olduğu daire veya Mali
ye vekâleti tarafından muhakemenin iadesi iste
nebileceği gibi Divan dairelerince de doğrudan 
doğruya buna karar verilebilir: 

A : Hesapta maddî hata bulunması; 
B : Hesapta noksan veya mükerrerlik olma

sı; 
C : ibraz edilmiş olan evrakta sania veya sah

tekârlık bulunup ta hükme tesir etmiş olması, 
D : Hükme tesir edebilecek bazı evrakın tet

kik ve muhakeme sırasında bulunmayıp hüküm
den sonra meydana çıkması; 

L : Hükme esas tutulan bir ilâmın fesih veya 
nakız süretile hükmün kalkmış olması, 

G : Hükümden sonra mahkûmun lehine Bü
yük Millet Meclisince kanunun tefsir edilmiş ol
ması, 

Rüyet olunan hesaplar için, Büyük Millet 
Meclisinden hesabı katisi geçmiş olsun olmasın, 
ilâm tarihinden itibaren beş sene sonra muhake
menin iadesi talebinde bulunulamaz. 

Büyük Millet Meclisinden hesabı katilerin 
tasdik edilmiş olması eşhas zimemine müessir 
değildir. 

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

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — İşin icabı ve 
ibraz edilen evrak ve vesaikin mahiyetleri bir ol
duğu halde bir madde hakkında verilen ilâmları 
yekdiğerine mübayin gördüğü takdirde birinci 
reis her iki ilâmı içtihadın birleşmesi için umu
mî heyete verir. İlâmlar umumî heyetçe muha
kemenin iadesi süretile tetkik edilir ve hükme 
bağlanır. 

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

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Muhakeme
nin iadesi, hükmü veren dairelerce tetkik ve rü
yet olunur. Evvelemirde muhakemenin iadesi 
lüzumuna karar verilir. Bu karardan sonra iade 
olunan hususlara inhisar etmek şartile muhake
me görülür. 

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

ALTMIŞINCI MADDE — Muhakemenin ia
desi istidasında bulunmak icrayı alakoymaz. İa
de talebini tetkik eden daire icranın tehirine 
karar verebilir. 

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

Temyiz 
ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Divanı muha

sebat dairelerince verilen kararlar Divan umumî 
heyetinde temyiz olunur. 

Temyiz heyeti on iki zat ile kurulur ve bi
rinci reis heyete reislik eder. Temyiz olunan ka
rarı verenler bu heyette bulunamazlar. 

Kararlar ekseriyetle verilir. 
ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Divanı muha

sebat dairelerinin kararları: 
A) Kanuna muhalefet; 
B) Salâhiyeti aşmak; 
C) Muhakeme usullerinin bozulması gibi se

beplerden dolayı elli dördüncü maddede yazılı 
alâkalılar tarafından temyiz olunabilir. 

Temyiz müddeti altmış gündür. 
REİS — Kabul edenler ... Eîiıneyenler .. Ka

bul edilmiştir. 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Temyiz tale

bi arzuhalle yapılır. Arzuhale, itirazlarını ispat 
edecek vesikalar bağlanır. 

Temyiz evrakının, karşı tarafın sayısınca, su
retleri verilir. 

Temyiz arzuhalile buna bağlı evrak karşı ta
rafa tebliğ olunur. Tebliğden itibaren otuz gün 
içinde cevap verilebilir. Bu cevaplar da tem
yiz edene tebliğ edilir. Temyiz eden de buna 
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on beş gün içinde cevap verebilir. Bu cevaplar 
da karşı tarafa tebliğ olunur. Buna da on beş 
gün içinde cevap verilebilir. 

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

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Cevaplar 
alındıktan sonra veyahut taraflardan biri müd
deti içinde cevap vermediği takdirde temyiz tet-
kikatı yapılarak karara bağlanır. 

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

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Temyiz arzu
hali ve lâyihalar Divanı muhasebat reisliğine 
verilir. Merkezde bulunmayanlar temyiz evra
kını bulundukları yerin en büyük mülkiye me
murlarına da verebilirler. 

Alâkalılar isterlerse evrakın alındığına dair 
kendilerine bir makbuz verilir. 

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

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Taraflar ya
zı ile isterler veya temyiz heyeti lüzum görürse 
tarafları veya bir tarafı davet ederek müdafaa
larını dinler ve izahat alabilir. 

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

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Temyiz he
yeti, temyiz olunan karan olduğu gibi veya dü
zelterek tasdik eder, yahut bozar. Bozma ha
linde evrak yeniden karara bağlanmak üzere o 
karan veren daireye gönderilir. 

Daire ilk kararında ısrar eder ve bu ısrar 
üzerine temyiz olunarak tekrar temyiz heyetince 
bozmak kararı verilirse bu karara uymak mecbu
ridir. 

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

Beşinci kısım 
Mahallî bütçeler 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Vilâyat 
hususî idareleri ve bu kanunun meriyete geçti
ği seneye tekaddüm eden üç senelik bütçelerin
deki varidatın tahsilat miktarlarının vasatisi 
otuz bin lira ve daha yukarı olan belediyelerin 
muhasip hesaplarile katî hesapları ikinci dere
cede Divanı muhasebatın tetkik ve muhakeme
sine tâbidir. 

Bu hesaplar mahallerince tasdik tarihinden 
itibaren bir ay içinde meclisi umumilerle bele
diye meclislerinin encümen ve heyeti umumiye-
lerince ittihaz edilen mukarrerat suretleri ve 
bütçelerile birlikte Divanı muhasebata gönderi
lir. Divanı muhasebat bu hesaplarla mukarrerat-
ta mevzubahs hususları ve muameleleri tetkik 
ile hükme bağlar. Alâkalılar Divanın bu hüküm
lerine karşı 61 inci madde mucibince temyiz 
hakkını istimal edebilirler. Belediye bütçelerinin 

varidatı yirmi beş bin liraya inmedikçe bu mad
de hükmüne tâbidir. Divanı muhasebatın tetkik 
ve muhakemesine tâbi olmayan belediye bütçele
rinin hesapları muhasebei umumiye kanununun 
11ü uncu maddesi hükmüne tâbidir. 

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

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE— Tetkikatm 
yapılması için mahallinden evrak ve defterlerin 
getirilmesine veyahut mevzuun ehemmiyetine 
göre mahalline memur gönderilmesine Divanı 
muhasebat salahiyetlidir. 

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

YETMİŞİNCİ MADDE — Muhasebei umu
miye kanunile bu kanun hükümlerine göre âmi
ri italar, muhasipler ve tahakkuk memurlan 
hakkında Divanı muhasebatın haiz olduğu salâ
hiyetler, vilâyet hususî idarelerile belediyelerin 
âmiri ita, muhasip ve tahakkuk memurlanna 
da şamildir. 

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

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Divanı mu
hasebatın bu hesaplar hakkındaki kararlan alâ
kalılara tebliğ edildikten sonra 62, 63, 64 üncü 
maddeler hükmüne tevfikan muhasip, âmiri ita 
ve tahakkuk memurlan temyiz haklarım kulla
nabilirler. 

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

Zat maaşları 
YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Tekaüt ve ye

tim maaşlarına ve sair zatî maaşlara müteallik 
tahsis evrakı, Divanca usul ve kanunlara muva
fakat itibarile tetkik ve hulâsalan tescil edil
dikten sonra resmî senetler tasdik olunur. 

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

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tahsis mua
melesine müteallik itirazlar Divanı muhasebat 
umumî heyetince müddeiumuminin huzurile tet
kik ve bir karara raptolunur. 

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

İkraz - istikraz - kredi ve avanslar 
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Devletçe 

müessese ve fertlere ikraz ve taviz olarak veri
lip Hazinece sureti mahsusada açılacak hesap
lara kaydedilen mebaliğ, muhasip hesaplan ara
sında, Divanı muhasebatça tetkik ve takip olu
nur. 

Hususî kanunlarla Hazinenin kefalet ettiği 
istikraz muameleleri dahi Divanca tetkik ve ta
kibe tâbidir. 

Bu tetkikat netayici mutabakat beyanname-
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lerine dercolunur. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Devletçe ya
pılan istikrazlarla alman avanslar ve hizmet mu
kabili çıkarılan Hazine bonoları miktar ve faiz
leri itfa bedelleri kanunlarındaki hü
kümlere göre Divanı muhasebatça kaydolunur. 
istikraz ve avans mukaveleleri hakkında akti ta
rihinden ve Hazine bonoları hakkında imza ve 
ihraç tarihinden itibaren bir ay içinde Divanı 
muhasebata malûmat verilir. 

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

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Muhasebe! 
umumiye kanunu mucibince mutemet ve müte
ahhitlere verilen avanslarla açılan krediler dahi 
Divanı muhasebatça tetkika tâbidir. 

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

Mutabakat beyannameleri 
YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Divanı mu

hasebat, vekâletler tarafından tanzim olunan 
katî hesapları muhasip hesaplarile ve Hazinece 
tanzim edilen umumî hesabı da vekâletler katî 
hesabı ile tatbik ve mutabakat derecesini teşki
lâtı esasiye kanunile muayyen müddet zarfında 
beyanname ile Büyük Millet Meclisine arzeder. 

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

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Umumî 
muvazene dışında kalan ve bütçeleri Büyük 
Millet Meclisince tasdik edilen dairelerin katî 
hesaplan hakkında da ayni suretle mutabakat 
beyannamesi tanzim olunur. 

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

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Divanı 
muhasebatça katî hesapların tatbiki sırasında 
lüzum görülecek izahat ve vesikalar ait olduk
ları dairelerle Maliye vekâletinden istenebilir. 

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

SEKSENİNCİ MADDE — Hesapların tat-
bikma ve mutabakat beyannamesinin ihzarına 
müteallik muameleler birinci reis tarafından bir 
veya müteaddit murakibe havale olunur. Katî 
hesaplar hakkında tanzim olunan raporlar ikin
ci derecede dairelerce tetkik ve karara raptedi
lir. 

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

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Katî 
hesaplar hakkmda dairelerce verilen kararlar 
birinci reis tarafından memur edilecek murakıp 
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marifetile cem ve telfik ve umumî hesapla tat
bik olunarak bir beyanname müsveddesi ihzar 
edilir. Bu müsvedde umumî heyetçe intihap olu
nacak aza tarafından ikinci derecede tetkik ve 
bir mütaleaname tanzim olunur. Murakıp ta
rafından tanzim olunan beyanname müsveddesi 
ve azanın mütaleanamesi Maliye vekili namına 
bulunacak salahiyetli bir zatin ve müddei umu
minin huzurile heyette müzakere ve nihaî şekli 
tayin ve tesbit olunur. 

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

SEKSEN İKİNCİ MADDE — Mutabakat be
yannamesi umumî heyet mazbatasile Büyük Mil
let Meclisine takdim olunur. 

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

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Hususî ka
nunları mucibince Divanın vizesine tâbi olmayıp 
Devlete ait varidat ve emvali kabız ve idare 
ve sarfeden dairelerin katî hesaplan hakkında 
Divanca yapılacak tetkikat neticesi beyanname 
ve raporlarla her sene Büyük Millet Meclisine 
arzolunur. 

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

Altıncı kısım 
Müteferrik hükümler 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Hususî 
bir kanunla olmadıkça Divanı muhasebat reis 
ve azalarile murakıplerin her ne nam ile olursa 
olsun, Devlet tarafından maaş, ücret, tahsisat 
veya tazminat verilmesini icap eden veya etme
yen bir vazifeye tayinleri caiz değildir. Böyle bir 
vazifeyi kabul edenler istifa etmiş sayılır. An
cak mahkeme kararile veya her hangi bir daire
nin tensibile ehli hibre veya ehli vukuf sıfatile 
rey ve mütalealerımn alınması caizdir. 

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

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Divanı mu
hasebatın sureti teşkil ve vazifelerine dair olan 
5 teşrinisani 1295 tarihli kararname ile buna 
müzeyyel 2 mart 1334 tarihli kanun, Divanı mu
hasebat müddeiumumiliğinin idare hesaplerına 
müteallik vezaifi hakkındaki 6 teşrinievvel 1332 
tarihli nizamname, miadında hesap vermeyen mu
hasibi mesuller hakkında olunacak muameleye 
dair 6 teşrini evvel 1332 tarihli nizamname, Di
vanı muhasebatın sureti intihabına dair 24 teş
rinisani 1339 tarih ve 374 numaralı kanun hü-
kümlerile bu kanuna muhalif diğer hükümler 
mülgadır. 

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

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bu kanu-
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nun üçüncü maddesinin hükmü evvelce yapılmış 
olan intihaplara şamil değildir. 

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

İKtNCt MUVAKKAT MADDE — Bu ka
nunda yazılı hükümlerden usule taallûk eden
lerle evrakı müsbiteye ait olanlar, bu kanunun 
meriyetinden evvelki hesaplardan henüz karara 
bağlanmayanlara da şamildir. 

REtS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

SEKSEN ALTINCI MADDE — Bu kanun 1 
haziran 1934 tarihînden muteberdir. 

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

SEKSEN YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanun 
Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

REtS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

<S — Matbuaları toplama halikında î/903 nu
maralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiline Adli
ye re Bütçe encümenleri mazbataları fi |. 

REtS — ikinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz efendim. 

Basmayazı ve resimleri derleme kanunu 

MADDE 1 — Türkiyede her türlü baskı 
usullerile basılıp neşredilen ikinci maddede yazı
lı basmayazı ve resimleri basanlar bunların beş 
nüshasını Maarif vekâletinin emrine vermeğe 
mecburdurlar. 

REtS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddeye göre verilmesi 
mecburî olan basmayazı ve resimler şunlardır: 

Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, kitap
lar, risaleler, tahsil tezleri, haritalar, atlaslar, 
tablolar, oyma baskılar (gravür), her çeşit re
simler, sanat kıymetini haiz duvar ilânları, kla-
vuzlar, plânlar, krokiler, destan ve şarkı mec
muaları, musiki notaları, dans notaları ve tiyat
ro piyesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen ra
porlar, her çeşit kataloglar, takvimler, yıllıklar, 
yıllaçlar ve muhtıralar, memleketin kültür haya-
tile alâkası olduğu Maarif vekâletince tesbit ve 
ilân olunan eserler de bu mecburiyete tâbi tutu
labilir. 

REtS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

[ 1 | Birinci müzakeresi 61 ve 67 inikat zalnt-
lanndadır. 
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I MADDE 3 — Yukarıki maddede yazılı eser-
1er azamî on beş gün içinde Maarif vekâletinin 
bu işle alâkalı teşkilâtına gönderilmek üzere, 
makbuz mukabilinde, mahallî maarif idarelerine 
verilecektir. 

REtS — Maddevi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetçe mahrem tutulan 
neşriyat müstesna olmak üzere resmî matbaalar 
veya resmî müesseseler tarafından çıkarılan bas-
-m ayazı ve resimler de bu kanun hükmüne tâbi
dir. 

Tahviller, çekler ve pullarla kıymetli kâğıt
lar da üzerlerine iptal edildiği işaret edilerek 
ait olduğu vekâlet, daire ve müesseseler tara
fından üçüncü maddede vazıh teşkilâta verilir. 

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

MADDE 5 — Birinci maddede yazılı mecbu
riyetten aşağıda gösterilen basmayazı ve resim
ler müstesnadır: 

&} Resmî dairelerin cetvelleri, defterleri, baş
lıklı kâğıt ve zarfları gibi her türlü hizmet ev
rakı ; 

h) Ticarethanelerin, şirketlerin ve fabrika
ların tarife, etiket, fatura, defter, ilân gibi bas
mayazı ve resimleri; 

c) Davet tezkereleri, kartvizitler, adres ve 
ilân kartları., başlıklı kâ#7t ve zarflar ve lokan
taların yemek listeleri gibi şahsî basmayazı ve 

I resimler ve her nevi biletler. 
REtS — Maddevi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

| MADDE 6 — Tadilen veva aynen tekrar ta-
bolunan, hatta valnız kabı değişen eserlerin de 
tekrar verilmesi mecburidir. 

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

MADDE 7 — Türkiyede mütemekkin hakikî 
veya hükmî şahıslar tarafından, Türkiyede neş
redilmek üzere, ecnebi memleketlerde bastırı
larak Türkiyeye ithal edilen eserler dahi işbu 
kanunun hükümlerine tâbidir. Ancak bu türlü 
eserleri üçüncü maddeye göre Hükümete ver
mekle bu eserlerin Türkiyedeki naşirleri mükel
leftir. 

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

MADDE 8 — Bu kanuna göre derlenecek 
eserler aşağıda yazılı yerlere verilir: 

I a) İki nüsha Millî kütüpaneye (Bu kütüpa-
| ne teşkil olununcaya kadar derlenen basma yazı 

ve resimler Maarif vekilliğinin bu işe memur 
edilen teşkilâtı tarafından hıfzolunur); 

I b) Bir nüsha Ankara umumî kütüpanesine; 
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c) Bir nüsha İstanbul Üniversitesi kütüpane-

sine; 
d) Bir nüsha İstanbul umumî kütüpanesine. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) _ Efendim, 

hakikaten bu basma resimleri falan toplama su-
retile gösterilen maarifperverane hareket çok şa
yanı takdirdir. Memleketin her tarafında ken
di haline göre kütüpanelerin dahi çoğaldığını 
görmekle iftihar duvarız. Fakat İstanbul gibi, 
eskidenberi cok kütüpaneleri bulunan bir ver 
daha vardır ki. orası da İzmirdir. İzmir kütü-
nanesine 100 000 lirava yakın para sarf edilerek 
inşa edilmiştir. Bu, Istanbulda emsali olmayan 
bir kütüpanedir. İçerisindeki kitap adedi, zan
nediyorum ki, Istanbuldan sonra, en cok olan 
yerdir. Her türlü menabii vardır. Kendini ya
şatabilecek menabii varidata da maliktir. Ten
sin buyurursanız Ankara umumî kütüpanesine 
olduğu flribi. matbualardan İzmir kütünanesine 
de jyönderilsin ve böylece bir lûtfu mahsus ya-
nılsın. Vakıa Adana, Çorumun. Trabzonun da 
hakkını teslim edivorum, fakat bence cok esaslı 
bir teşkilâtı olan İzmirin mahrum edilmemesini 
sureti mahsmada rica ederim. 

Yüksek Reisliğe 
8 inci maddenin (D) fıkrasına İzmirin de ilâ

vesini teklif ederim. 
Manisa 

Refik Şevket İnce 
REİS — Maddede İstanbul umumî kütüna-

nesine denmiştir. İzmirin de ilâvesini teklif 
edivorlar. 

SALÂHATTlN B. (Kocaeli) — Bu fıkrada 
değişiklik olursa, birinci maddedeki 5. fi olacak 
veya 6. 7 olacaktır. Ona nazaran tadilâtın yu-
kanva da şümulü olacaktır. Maamafih encüme
nin bir fikri mahsusu voktur. Heyeti Celilenin 
takdirine bırakıvoruz (Vekil ne diyor sesleri). 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Bunu Heveti umumivenin takdirine arzederiz. 
Tabiî karar verir, yalnız sunu arzetmek istiyo
rum ki bu yüzden uzun münakaşalar olursa, ka
nun P'eri kalır diye korkuyorum. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Reis Bevefen-
di! şimdi bu maddeyi tadil edersek yukarda ka
bul edilen maddeleri de tadil etmek lâzımdır. 
Refik Şevket Beye iştirak ederiz, yalnız yukarda 
bir madde kabul ettik, şu kadar nüsha alınacak
tır, diyor. Onun değişmesi lâzımgeleçektir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Emsali 
vardır. Bir kanunda, her hangi bir düstur ka
bul edersek, diğer maddeler de hukukan o düs
tura tâbi olur. Salâhattin Bey de bunu izah et
tiler. 

REİS — Takriri reye arzedecegim. Kabul 
edilirse yazılacak şekil düşünülür. 

Ziva Gevher Bev! söz mü istiyorsunuz? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

ikinci müzakerede söz söylenemez, yalnız takrir 
sahibi söyler. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
her vilâvete verelim, yalnız İzmire olur mu? 

REİS — Elde bir takrir vardır. Okundu. 
Şimdi reye arzediyorum. 

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

O halde bu kanunun gecikmemesi için tensip 
buyurursanız şimdi bir şekil koyalım. 

Birinci maddede 5 nüsha denmiştir, ona 6 
nüsha develim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — ladei 
müzakere mi ediyoruz? 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, He
yeti Celile ekserivetle bu takriri kabul etti. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Usulsüz 
yapılan şeyler, kanunda usulsüz kalır. 

REİS — O halde maddeyi encümene iade ede
lim (Gürültüler). 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Koca
eli) — Efendim, bu kanunun aslı Maarif encü
menine aittir. Hukukî bazı vaziyetler dolayısi-
le, cezaî müevvedeler olduğundan Adliye encü
menine gelmiştir. En son olarak ta Bütçe encü
menine gitmiştir. Mükerrem Beyefendinin işa
ret ettikleri mesele nizamname ahkâmile gayet 
acıktır. Yukarda kabul edilen bir maddede 5 
nüshanın meccanen alınacağı yazılıdır. Bu mad
de ise tevzi olunacak yerleri gösteriyor. Refik 
Şevket Bev arkadaşımızın verdiği bu maddeve 
ait bir tadilnamedir. Bu. tadilname kabul edil
diğine nazaran . filhakika encümene havale edi
lir. Fakat yukarki madde katiyet kesbettieine 
göre, encümen ne yapabilir? vaziyet çatallaş-
mıştır. Kanun lâyihası en son Bütçe encümenin
den geldiğine göre yine oraya gitmesi lâzımdır. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Ma
dem ki Heyeti Celile bu takriri kabul etti, Za
ti Aliniz de Maarif encümenine aittir, buyuru
yorsunuz, Maarif encümenine havale edelim. 

MAARİF E. N. HAYDAR B. (Afyon Kara-
hisar) — Encümen namına kabul ediyoruz. 

REİS — Encümen teklifi kabul ediyor. O 
halde ortada yalnız rakam tashihi meselesi kalı
yor. Bunun için de ayrıca Maarif encümeni
nin mütaleasmı alalım. 

MAARİF E. N. HAYDAR B. (Afyon Kara-
hisar) — Efendim, rakam meselesini de kabul 
ediyoruz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Usul hak
kında arzedecegim. 

REİS — Buyurun. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Yukar

da kabul edilen madde beş nüshanın bedelsiz 
alınmasını âmirdir. Burada İzmir kütüpanesi
ne de bir nüsha verilmesi için bir teklif kabul 
edildi. Şimdi yukardaki beş rakamını altı ya
parsak ve Maarif vekâleti de neşriyat terti
binden bu nüshayı parasile alarak İzmir kütü-
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panesine koyarsa, hem kanun değişmemiş, hem 
de maksat temin edilmiş olur. Bunda hiç bir 
mahzur yoktur. 

ADLİYE E. N. SALÂHATTİN B. (Koca
eli) — Efendim, encümen namına arzedeceğim. 
Yukarda kabul edilen maddedeki beş rakamı
na ilişilmez. Heyeti Celile tarafından Refik 
Şevket Bey arkadaşımızın teklifinin kabul edil
diğine göre, bunu temin için, tek bir çare 
vardır. Sekizinci maddenin (A) fıkrasına, bir 
nüsha da İzmir' kütüpanesine konulur, diye ya
zılır, bunu da Maarif vekâleti; Hasan Fehmi Be
yefendi arkadaşımızın dediği gibi, parasile ala
rak oraya koyar. 

Millî kütüpaneye iki nüsha lazımsa, Hasan 
Fehmi Beyefendinin buyurduğu gibi, Maarif ve
kaleti neşriyat tertibinden alır, oraya kör. Baş
ka suretle imkân yoktur. 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Para ile alınma keyfiyeti çok ağır bir şeydir. 
Çünkü burada mevzubahs olan, şu ve bu kitap 
değildir. Memleketin her hangi bir kasabasın
da çıkan tekmil matbu şeylerdir. Bu, azîm bir 
yekûn tutabilir ve esasen bir çok kütüpanelere 
bunlar geldimiydi, bir dert olacaktır, bir yük 
olacaktır. Yani şu ve bu kütüpaneye Karsta çı
kan bir yazı, Diyarbekirde çıkan bir risale ge
lirse bütün yevmî ve haftalık gazeteler gelirse 
o kütüpaneler ne yapar? Bunalır ve çoğunu atar. 
Bu muhakkak böyle olacaktır. Büyük bir teş
kilât lâzımdır ki idare edebilsin. Benim en açık 
temennim Refik Şevket Beyefendi takrirlerini 
geri alabilirler mi bilmiyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hayır, ha
yır. 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Devam
la) — Geri alması daha kolay olur. Biz para ile 
alamayız. Bu bir çok kütüpanelere dert ola
caktır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey 
söz istiyorum. 

ZİYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Usul 
hakkında söyleyeceğim. 

REİS — Buyurunuz evvelâ usul hakkında 
söylenir. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Beyefen
diler, bir kanun kabul ediyoruz, baştaki, madde
de adet zikrediyoruz, 5 diyoruz. Bu nüshalar 
meccanen verilecek. Bu-., maddelerden sonra hor 
hangi bir tadil takriri veriliyor. İzmire de bir 
nüsha diye konuluyor. Adet altı oluyor» Kanu
nun evvelki maddeleri 5 üzerinden yürürken, bu 
6 nıii icrasının imkâriî yoktur. Kanunda 5 diyin
ce, 5 tane almak mecburiyeti vardır. Beher ki
t a b ı 5 tane verecektir. İzmir boşta kalacaktır. 
Kitap alamayacaktır. O zaman rücu edeceğiz. 
Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü maddeleri ta
dil edeceğiz. Bunun da imkân ve ihtimali yok
tur. Usul hakkında daha evvel söz söylenmiş ol
saydı bu yanlışlık olmayacaktı. Fakat ne yapa-
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lım ki oldu. Refik Şevket B. takririnden vaz 
geçsin. Usulsüz bir kanun çıkarmağa biz de 
mecbur kalmış olmayalım. Yoksa.kaiıun usulsüz 
olacaktır. İzmir kelimesi olduğu halde oraya bir 
sey verilemeyecektir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar; bir tadilname mevzubahs olduğu zaman na
zarı dikkate alınacak keyfiyet, tadilin taalluk 
ettiği maddeyi beklemektir. Ben beş nüsha alın
ması lâzımgelir diye; madde müzakere edilir
ken, İzmir kütüphanesi diyemezdim." Çünkü bu 
madde sekizinci madde idi, Bir kânunun bir 
maddesinin müzakeresi esnasında, her hangi bir 
kararla bundan sonra emsal teşkil edeceği
ni nazarı dikkate alarak, bilhassa nazarı dikka
tinizi celbetriıek istiyorum, bu kanun maddeleri 
kabul edilmiş olsa bile, müteakip maddelerde 
yapılacak bir tadil, kanunun insicamının muha
fazası maksadinı asla ihlâl etmez. Çünkü bir ka
nunun maddeleri ayrı, heyeti umumiyesi ayrı
dır. Meselâ bir kanunun son maddelerini müza
kere ederken, her hangi bir maddeyi kabul et
tiğimiz zaman, kabul ettiğimiz maddenin ma
kabline şümulü olduğu takdirde, bunun ona göre 
tadili yolunda bir çok misal vardır. Şimdi aklı
ma gelmiyor, fakat çok iyi hatırlıyorum, böyle 
şeyler olmuştur. 

İzmir kütüphanesine de bir nüsha Vermeği 
kabul ettikten sonra, zımnen, buradaki beşi, al
tı olarak kabul etmişiz demektir. Bunun için 
maddeyi tadil etmeğe, bence hiç bir sebep yok
tur (Olamaz, sesleri, gürültüler). 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Efendim, 
Refik Şevket Beyefendinin buyurduğu mesele, 
bu kanunun birinci müzakeresi esnasında lâ
zımdı. Fakat şimdi kanunun ikinci müzakeresidir. 
Nizamnamei dahilî mucibince kanunların ikinci 
müzakeresinde böyle şeylerin lâkırdı ile değil, 
teklifle yapılması lazımdır. Kanunun ikinci mü
zakeresinde böyle bir şey olamaz. Teklif yapıl
mamıştır. Madde kabul olunmuş bitmiştir. Bu 
bir. Bu katidir. 

Eğer Refik Şevket Beyin buyurduğu gibi biz 
böyle iadei müzakereyi icap ettirecek, bilhassa 
ikinci müzakere için, - birinci müzakeresi için 
söylemiyorum - bir teselsüle düşersek bu mecliste 
kanun çıkaramayız. Beş altı madde kabul olu
nur, hiç bir teklif yoktur. Sekizinci maddeye 
gelince kanunun ikinci maddesini bozalım demek 
olmaz, Bu Meclis böyle iş yapmaz. Nizamnamei 
dahiliye de mugayirdir. İkinci madde de sureti 
katiyede kabul olunmuştur. Bu takrir nazarı 
dikkate alınmışsa, ki kabul olunmuştur, bunu 
encümene havale edelim. Zannederim Bütçe en
cümeni kabul eder. Onun içindeki beş rakamı 
kanunun metni içindedir, altı yapılamaz. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Encü
mene göndereceğiz de ne olacak? 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Ya kabul 
eder veya etmez, İsrar eder. 
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REİS — Efendim, zaten bu hususta müza

kere açmış değiliz. Verilmiş bir takrir vardır. 
O takriri Heyeti Celile kabul etmiştir. 

ZÎYA GEVHER B. (Çanakkale) — Nazarı 
dikkate alınmak üzere kabul edildi. 

REİS — Evet, Fakat daha evvel geçmiş olan 
bir maddeyi de sureti katiyede kabul etmiştir. 
Bunları telif etmek için Maarif encümeni de bu 
teklifi istedi, isteyince kendisine vermek, dahilî 
nizamname icabındandır. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
Kanunu teklif eden son encümen, Bütçe encü
menidir, takririn Bütçe encümenine tevdiini is
tiyoruz. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 
para vermiyoruz, bedava kitap veriyoruz. Büt
çe encümenine niçin gitsin. 

MAARİF E. N. HAYDAR B. (Afyon) — 
Efendim, bu takrir mademki Heyeti Celilece ka
bul edilmiştir. Sekizinci maddenin «B» fıkrasın
da Ankara umumî kütüphanesine de bir tane 
verilir deniyor. Bunu kaldıralım, yerine İzmir 
diyelim. Ankara umumî kütüphanesine parayla 
alsınlar. (Gürültüler). 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Teşki
lâtı esasiyede yeri olan bir mevkiin ismini kal-
dıracaksınızda başka yeri koyacaksınız, bu doğ
ru mudur? 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Anka-
radan hiç bir şey vermeyiz. 

REİS — Şimdi bu takriri iki encümen istedi. 
Biri Maarif, diğeri Bütçe encümeni. İkisine bir
den göndermeğe imkân yoktur. Hangisine gön
dermek lazımsa Heyeti Celile karar verir. Ait ol
duğu encümenlere bilâmüzakere ve reye koyma
dan vermek mecburidir. Fakat her iki encümen 
birden istediği için, Heyeti Celilenin hangisini 
tensip edeceğini bilmiyorum. Reyinize arzede-
ceğim. Evvelâ Maarif encümeni istemişti. Maa
rif encümenine gönderilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Şu halde Bütçe 
encümeni için reye koymağa hacet yoktur. 8 inci 
maddeyi takrirle beraber Maarif encümenine 
gönderiyoruz. Şu halde diğer maddeler şimdilik 
okunmasın. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Diğer madde
ler ayrı hükümleri ihtiva etmektedir. Müzakere
sine devam edebiliriz. 

MADDE 9 — Forma forma, cüz cüz veya cilt 
cilt çıkarılan kitap ve sair basmayazı ve resim
lere ait mecburiyetler de her forma, cüz veya 
cildin çıkarılan nüshalarının verilmesi suretile 
ifa olunur. 

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

MADDE 10 — Verilmesi mecburî olan bas
ma yazı ve resimleri müddeti içinde vermeyenler 
Maarif idaresinin müzekkeresi üzerine mahke
mece elli liradan aşağı olmamak üzere hafif pa

ra cezasile cezalandırılır, ve vermediği basma
yazı ve resimleri aynen vermesine de hükmolu-
nur. 

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

MADDE 11 — Usulü dairesinde aldıkları 
ruhsatnamelerle Türkiyede hafriyat yapan ya
bancı mütehassıs ve âlimler yaptıkları bu hafri
yata ait olarak Türkiye dışında bastırıp neşret
tikleri eserlerin altı nüshasını Maarif vekilliği 
emrine vermeğe mecburdurlar. Bu gibilere haf
riyat için izin verildiği sırada bu madde hük
müne riayet edeceklerine dair kendilerinden ya
zılı taahhüt alınır. 

Bu maddeye göre Maarif vekilliği emrine ve
rilen nüshalar aşağıda yazılı yerlere dağıtılır: 

a) İki nüsha Millî kütüphaneye, (Bu kütü-
pane teşkil olununcaya kadar Maarif vekilliğinin 
derleme işlerini görecek teşkilâtı tarafından 
hifzolunur); 

b) Bir nüsha Ankara umumî kütüphanesine; 
c) Bir nüsha Maarif vekilliği müzeler dairesi 

kütüpanesine; 
d) Bir nüsha İstanbul Aşari atika müzeleri 

kütüpanesine; 
e )Bir nüsha Tür ktarihi tetkik heyeti kütü

panesine ; 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 12 — Hükümetçe menolunan ve 

müsadere edilen basmayazı ve resimlerin beş 
nüshası bu işe memur makamlar tarafından Ma
arif vekilliği emrine teslim olunur. Şu kadar ki 
açıkta tutulması caiz görülmeyen böyle basma
yazı ve resimler kilit altında ayrıca muhafaza 
olunur. 

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

MADDE 13 — Bu kanunda gösterilen vazi
feleri yapmakla beraber derlenen eserleri teslim 
almak, tasnif kayit ve muhafaza etmek ve her 
nevi kitabiyat fihristlerini tanzim ve neşretmek 
işleri ile uğraşmak üzere derece, adet ve maaşları 
(1) numaralı cetvelde gösterilen memurlar, 2287 
numaralı kanunun 23 üncü maddesine bağlı 
cetvelin (Maarif daireleri) kısmına ilâve olun
muştur. 

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

MADDE 14 — 1452 numaralı kanunun 2 inci 
maddesine bağlı cetvelin Maarif vekâleti kıs
mında Devlet matbaası kadrosundan derece, adet 
ve maaşları (2) numaralı cetvelde gösterilen 
memuriyetler kadrodan çıkarılmıştır. 

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

Diğer iki maddeyi, 8 inci madde geldiği za
man müzakere ederiz, 
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9 — Muğla mebusu Nuri Beyin, nüfus kanu

nuna -müzeıı tf el 2/97 numaralı kanun teklif ile soif 
adı 7ıaklcında 1/558 numaralı kanun lâjfihası ve 
Dahili)/e ve Adliye encümenleri mazbataları [1] 

REÎS — Efendim, bir takrir var okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Soy adı kanununun müstaceen müzakeresini 

arz ve tekif ederiz. 
Ad. En. Reisi M. M. Kâ. Aza 

Çorum Kocaeli Trabzon Tokat 
Münir Salâhattin Raif Nazım 
(Ekseriyet yok sesleri). 
REÎS — Teklifi reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Efendim, Divanı muhasebat azalığı için yapı

lan intihap neticesini arzedeyim. Ekseriyet ol
duğuna bir delildir. 

İntihaba 167 zat iştirak etmiştir. Bunlardan 
Ziya Akif Beye 137, Enver Beye 15, Şevket Be
ye 7 rey verilmiştir. 8 rey de imzasız olarak ve
rilmiştir. Binaenaleyh Ziya Akif Bey 137 ekse
riyeti izafiye ile aza intihap edilmiştir. 

Rey veren 167 zat olduğuna göre, müzakere
ye devam edebiliriz efendim. 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüsane ) — Efen
dim, ekseriyeti izafiye denildi, fakat mevcudun 
ekseriyeti mutlakası denilecektir. 

REİS — Evet efendim, mevcudun ekseriyeti 
mutlakası ile intihap olunmuştur. 

Soy adı kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? 

REFET B. (Bursa) — Efendim, soy adlarına 
ait hukukun, kanun ile tesbiti bizde çok geç kal
mış işlerden biridir. Hiç olmazsa kanunu mede
ninin neşrini müteakip ilk çıkarılacak kanunlar
dan birisi bu olmak lâzımgelirdi. Binaenaleyh 
bu işle Dahiliye vekâletinden ziyade Adliye ve
kâletinin çalışmış olmasını isterdik. Fakat görü
lüyor ki bu işte insitiyatif Dahiliye vekili Beye
fendidedir. Binaenaleyh kendilerine burada te
şekkürü bir vecibe addederim. 

Ad. V. SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — 
Ben de, ben de ... 

REFET B. (Devamla) — Efendim, demin ar-
zettiöim ffibi. esas itibarile idarî bir iş olmak
tan ziyade bir hukuku medeniye mevzuudur. 
Kanunu medeninin 25, 26, 126, 141,153, 247, 257, 
259, 312 nci maddelerinde soy atlarına ait ah
kâm vardır. Kanunu medeni soy adı mukabilin
de aile ismi tabirini kullanmıştır. Esas itibarile 
bu mesele bir hukuku medeniye meselesi oldu
ğundan, evvelâ bu lâyihayı, kanunu medenî 
ile karşılaştırarak mütaleatımı arzedeceğim. Son
ra kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki ma
ruzatıma geçeceğim. Kanunu medenî bu işi me
denî hukuktan telâkki etmiş, bundan mütevel-

[1] 203 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

lit ihtilâfların hallini mahkemelere vermiştir. 
Halbuki bu kanunla yeni bir yol açılıyor. Şim
diye kadar tescil edilmiş olan isimlerden müte
vellit ihtilâflar, yahut yeni zuhur edecek ihti
lâflar tamamen idare memurları tarafından 
halledilecek deniyor. Burada bu iki kanun ara
sında bir ahenksizlik husule gelecektir. 

Saniyen kanunu medenî aile ismini esasen 
mevcut telâkki ediyor ve filiyat sahasında böyle
dir. Meselâ Türkiyede gerek Türklerin ve ge
rek Ermeni, Rum gibi akvamın kamilen müsec-
cel aile isimleri vardır. Meselâ iki gün evvel 
nüfus müdürü umumisi Galip Bey ile, birisi 
şehre, birisi de köylere ait iki sicil getirttik ve 
birlikte tetkik ettik. Ankaranın Helvacı ma
hallesinde 77 aile mukayyettir. Bu ailelerin 50 
si yerlidir ve kâffesinin aile isimleri vardır ve 
tescil edilmiştir. Yalnız 22 aile vardır ki bun
ların aile isimleri ve şöhreti mukayyet değildir. 
Bunların ikisi meselâ muhacirini çerakeseden di
ye kaydedilmiştir. Bir kısmı için Rumeli muha-
cirininden,bir kısmına da Nevrekop muhaciri-
ninden denmiş. Bu hususta Vekil Beyin nazarı 
dikkatini celbederim. Bir defa bizim ötedenberi 
daima aile isimlerimiz vardır ve daima tescil 
edilmiştir. Fakat son tescillerde de bunlar na
zarı dikkate alınmak lâzımgelirken, her hangi 
bir vatandaşa, tescil esnasında, aile ismi sorul
mamış, muhacirini çerakiseden, Rumeli muha-
cirininden denmiş ve geçilmiş. Halbuki bu doğ
ru değildir ve muhalifi kanundur. Meselâ Ru-
meliden gelmiş olan türk vatandaşlarımız var
dır. Bunların hudutlarda ecdatlarının yapmış 
olduğu rolleri, almış olduğu vazifeleri hatırla
tan aile isimleri vardır ve bunlar bu isimlerle bi
hakkın iftihar edebilirler. Bunları kaydetmeyip 
te bunlara muhacirini çerakiseden, Rumeli mu-
hacirininden ve saire diyerek muhacirliği aile 
şöhreti olarak kaydetmek doğru değildir. 

Sonra, 4 köyün sicillerini tetkik ettik. İsim
lerini birer birer arzedeyim. Kalaba köyü. 
Şehrin yanı başındadır. 

Burada 19 aile vardır, on dokuzunun da aile 
isimleri mevcuttur, ve müsecceldir. Sonradan 
gelmiş olanlar beş hanedir. Birisi çobandır, 

birisi, Taşkentlidir, birisi. Kırım muhacirlerin-
dendir, birinin de nereli olduğu meçhuldür. Pe-
çenek köyünde 49 aile vardır. 49 uda müsec
celdir, yalnız bir aile muhacirdir. Geçekte 
33 aile vardır. 33 ü de müsecceldir. Yalnız bir 
çoban burada isimsiz olarak kaydolunmuştur. 

Solfasıl köyünde 94 aile vardır, bunların da 
kamilen soy adlan müsecceldir, yalnız bir çoban 
isimsizdir. 

Efendim, bu yalnız Ankarada değil, hangi vi
lâyete giderseniz gidiniz herkesin bir aile ismi 
vardır ve müsecceldir. Çünkü Türk milleti asıl 
bir millettir, bu milletin aile ismi olmamasına im
kân yoktur. Hatta Türk tarihlerine ait olan 
kitapları karıştırdığımız zaman görürüz ki, 
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Türk milletinin aile isimleri vardır. Eski Dev
let adamlarını tetkik ettiğimiz zaman hep aile 
isimleri olduğu görülür. Yalnız son zamanlar
da istanbul, îzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde 
bu aile isimleri terkolunmaya başlanmıştır. Bu
nun da sebebi mahlaslarının çok muhtelif arap-
ça ve acemceden alınmasından ve meslek ve san-
atlerin çok muhtelif bulunmasından ileri gelmiş
tir. Halbuki hu kanunda yalnız soydan bahse
diliyor. Şahsî isimlerden bahsedilmiyor. Bizde 
şahsî isimler ikidir. Bir asıl isim vardır, bir de 
mahlas vardır. Kanımda bunlardan bahsedil-
mezse, bu kanun yarım kalmış olur. Bu lâyiha
da bundan da bahsolunmalıdır. Bu hususta 
anarşi içindeyiz. Her memlekette öz atları in
tizama alınmıştır. Bizde aile isimleri nasıl teşek
kül etmişse, ne gibi esbap ve sevaik ile. 
ne gibi zaruretlerle, meydana gelmişse; ayni 
esbap ve sevaik ile, ayni zaruretlerle baş
ka milletlerde da meydana gelmiştir. Ve
saike müsteniden ileride bunları da arzedece-
ğim. Yalnız böyle aile isimlerinden bahşedilip-
te zat isimlerinden bahsetmemek doğru bir şey 
değildir, işi tamamen yarı bırakmaktır. Dedi
ğim gibi, anarşi zat isimlerindedir. Biz de bir 
esas isim vardır, hiristiyanlâr da oldupu gibi. 
Hıristiyanlar ıbunu peygamber isimlerinden alır
lar, yahut onların azizleri vardır, Senenin her 
bir günü azizlerden birinin ismine tesadüf eder. 
Buradan alırlar. Bu ilimler ibranî li^mnfian 
alınmıştır. Bizim de asıl zat ismi, ya peygam
ber ismidir, yahut sahabi ismidir. Bundan 
alınmıştır. Buna bir de mahlas ilâve ederiz. 
Bu hususta zaman zaman modalar çıkmıştır. 
Vaktile çocuğuna isim koyacak olan aptest 
alır, namaz kılar, kuranı acar. Orada isim 
olacak bir avet meselâ (Vallahu sfafurürrahim) 
ayetini gördü mü (Abdüigafur) der. Sonra ba
zı modalar çıkmıştır. Arapcanın acemcenin ne 
kadar isimleri, ne kadar sıfatları ne kadar ne
batat ve hayvanat isimleri, sıfatları, izafet ter
kipleri. vasfî terkipleri varsa hepsi Türklere 
isim olmuştur. Bunlardan basıları TürMeri gü
lüp vaziyete sokmuştur. 

Meselâ Zevnelâbidin dive, köy imamr bir 
isim kor. Halbuki köylü böyle beş, altı heceli 
bir ismi telâffuz edemez, ortadan keser, Zey
nel yani zeyn kelimesile harfi tarif bir tarafta, 
Abidin de bir tarafta kalır. Abidin cemidir. 
Bir adama Abidin ismi verilirse gülünç olur. 
Yahut, meselâ köy imamı, Üveysel Karanî di
ye bir isim kor. Türk köylüsü bunu telâffuz 
edemez, Zevnelâbidinde olduğu gibi, bir çok 
şekiller alır. Bizim kâtibi umumî de bu felâket
zedelerdendir. Bir çoklarında Veysel olarak te
lâffuz edilir, bir çoklarında da Üveysel... bazı
ları da Karanî kelimesini alırlar. 

Memuriyetle bir muhacir köyüne uğramıştım. 
Bir köylüye; adın nedir, dedim. Karanî dedi, 
anlayamadım, ne diyorsun diye tekrar sordum. 

Abe işte, Karanî.... ben de bilmiyorum ki mana
sını sana söyleyeyim, dedi. Sonra öğrendim ki, 
Veysel Karanî den muhaffefmiş. 

Hulâsa böyle arapça kelimeleri, terkipleri at
manın zamanı gelmiş, hatta geçmiştir. 

Bazı isimleri de memleketin büyük şehirle
rinde modalar yaratmıştır. Meselâ İstanbulun 
büyük ve zengin mahallelerinin birinden çıkar
dığım isimler şunlardır: Huride, Zerefşan, Küşa-
yiş, Dilsitan, Rengin, Suhandan, Behire, Menek
şe, Pesent, Dilâviz, Tarandil. 

Her halde bu sonuncusu bir halayık ismi ola
caktır ve teranei dil terkibinden muharreftir. 
Küçük atlar her şeyden evvel, hatta soy admdan 
evvel, ıslahı lâzımgelen bir mevzudur. Bu gün 
türkçe cereyanı kuvvetli bir surette ilerlemek
tedir. Bu işte âlimlerimiz vardır, mütehassıs 
heyetlerimiz vardır, bize dört yüz kelime bulur
larsa bu işi idare ederiz. Çünkü hıristiyanlar-
da bu gün zatî at denilen şey dört, beş yüz ke
lime içinde bir şeydir. Kalenderiyelerde, üç, 
dört yüz kadar azizlerin ismi vardır, Buna ta
rihi kadimin isimleri de, meselâ; Fredrik, Alek-
sandır gibi kelimeler de ilâve ediyorlar. Bize 
de böyle dört, beş yüz kelime kâfi gelir. Mahlas 
kabul edilebilir. Belki türkçe kelimeleri mah
las olarak kabul edebiliriz. Türklüğü ifade 
edecek, ismimizin içinde bir kelime bulunmuş 
olur. Hulâsa bu öz atlar isini halletmeden bu 
kanunu çıkarmak, işi yarım bırakmak olur. 

Hulâsa şunu demek istiyorum ki, kanunu mede
nî, aile isimlerini filen mevcut telâkki etmiştir. 
Haddi zatinde bizde aile isimleri vardır ve müsec-
celdir. Bunları yok f arzederek yeniden aile isim
leri bulmak, anarşi tevlit eder ve tarihten ders 
almamaktır. Size tarihten bir misal arzedece-
ğim: 89 inkılâbında Fransada bir kadm Hükü
mete müracaat ederek; isminin Liberteye, yani 
(hürriyet) e tahvilini istemiş, Hükümet bunu 
tescil etmemiş. O da Parlâmentoya müracaat et
miş, o zaman ihtilâl meclisi derhal kendisine ya
kışacak bir karar vermiş: Her vatandaş istediği 
ismi taşımakta hürdür, demiş. Fakat aradan 
beş altı sene geçmiş, öyle teşevvüşler vukua 
gelmiş ki, zabıta ve Hükümet çok müşkül mev
kie düşmüştür. Çok münasebetsiz ve gülünç 
isimler alınmıştır. Bunun üzerine Parlâmento 
6 fructider sen 11 tarihli bir kanun neşrediyor. 
Bu kanun dört maddeden ibarettir. Bu kanun
da diyor ki : Her fransız etasivil sicillinde mu
kayyet olan isminden başka hiç bir isim taşıya
maz ve bu ismi terketmiş olanlar derhal tekrar 
almak mecburiyetindedirler. Bu tecrübeden son
ra hata edilmiş olduğu anlaşılıyor ve yenilik 
namına yapılan şeylerin üzerine hattı butlan çe-

: kiliyor. Kanun Prenom, yani zatî isimler hu
susunda da diyor ki, etasivil sicilline kaydedil-

I dikten sonra katiyen bir daha değiştiremez. 
! Sonra bu lâyihada kanunu medenî ile alâka

dar bazı maddeler vardır. Meselâ bu kanun isim 
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tashihinde tamamen kapıyı açık bırakıyor. Ka- I 
nundan maksat, her ferdin hüviyetini bir daha 
değiştiremeyecek surette katiyen tesbit etmek
tir. Bir adamın ismi, mahlâst bir de aile is
mi olunca tamamen sabit olur. Bu, inzibatî nok
tadan da, Hükûmetçilik ve hukukçuluk noktai 
nazarından da lâzımdır. Fakat biz bu kanunda 
bu esaslardan çok uzak kaldığımız için mksadı 
tamamen temin edemiyoruz. Memleketimizde 
hiç bir kimse aile ismini değiştirmek istemyor. 
Böyle bir müracaat ta yoktur. Yalnız bu kanun 
çıkınca yeni bir iş yapılıyormuş zannile müraca-
atler vaki olacak, tuhaf tuhaf isimler meydan 
alacaktır. Halbuki memlekette aile ismi olma
yan yoktur. Olmayan varsa da pek azdır. 

Biz, kanunu medeniyi İsviçre kanunundan 
harfiyen tercüme ettik. Bu da, bir hukuku me
deniye meselesidir. Bunu da oradan alabilir
dik. İsviçre kanunlarım kütüpanede aradaım, 
bulamadım. Onun için iyi tetkik edemedim. 
İhtimal ki federal bir kanun vardır, ihtimal ki 
kantonal kanunlara bırakılmıştır. Bu vaziyeti 
bilmiyorum. 

Yalnız şu mülâhazam var: Gerek İsviçre ka
nununda mevcut ahkâmdan, gerek kanunu me
denî şerhlerinden aldığım kanaat şudur ki; îs
viçredeki ahkâm, Fransadaki ahkâmın tamamile 
aynidir. Bu ismin gerek iktisabı, gerek ziyaı ve 
gerek mahfuziyeti itibarile olan ahkâm, tama
mile birbirinin aynidir. Hatta tashih işleri de 
bu yoldadır. Halbuki bizdeki kanun buna tama
mile açık kapı bırakmıştır. Kanunu medeninin 
26 nci maddesi şöyle der. (Muhik sebeplere bi
naen bir kimse isminin değiştirilmesini isteye
bilir.) 

İsteyebilir, fakat kimden isteyebilir? Bunun 
için izahat yoktur. Mahkemeden mi, yoksa idare 
memurlarından mı ister? (Mahkemeden sesleri). | 
Sonra: 

(İsmin değişmesi nüfus sicilline kayit ve ilân 
olunur. Şahsın ismi değişmekle ahvali değişmez. 
Bir ismin derişmesinden mutazarrır olan kimse I 
ıttıla gününden itibaren bir sene içinde tebdil I 
kararına itiraz edebilir.) ı 

Bu itiraz nereye olacaktır? Mahkemeye mi, i 
idare memurlarına mı? ( Mahkemeye sesleri ). 
Müsaade buyurunuz, efendim. Bunda da sarahat ı 
yoktur. Fakat İsviçre kanunu medenisinin böyle ı 
mühim bir meselede kapıyı açık bırakacağına I 
kanaatim yoktur. Onun için kanunun Fransizca ; 
metnini alıyorum. Tercümesi lâzımgelirse şu su- j 
retle olması icap eder. Bu o kanunun 34 üncü i 
maddesidir. Bir kaç madde bizim kanunumuzda 
yanlış mülâhazalarla terkedilmiştir, I 

Okuyorum: (Muhik sebepler bulunduğu tak
dirde ahalii asliyesinden bulunduğu kanton Hü
kümeti bir kimseye isminin değiştirilmesi için | 
müsaade edebilir. Şahsın ismi değişmekle ahvali 
değişmez. Bir kimse isminin değişmesine ıttıla 

tarihinden itibaren bir sene içinde dava açabi-
bilir.) 

Burada attaquer en justiee denilmiştir ki, bu, 
itiraz etmek değil, dava ikame etmek demek
tir. Şimdi burada bunu tetkik ederken çok 
mühim bir tercüme hatasına tesdüf ettim. İsviç
re kanununun baş tarafında « origine » i tesbit 
eden bir madde vardır. Yani her hangi bir şehir 
veya kasabanın nazarında bir adamın yerlilik 
ve yabancılığım tesbit eden maddedir. Bu mad
de, zannederim ki Isviçrenin federal şekline ait 
bir şey zannedilerek çıkarılmıştır. Her hangi bir 
adamın bir köye nazaran yerli ve yabancı olup 
olmadığını tesbit etmek lâzımdır. Bunu çıkar
mışlar, halbuki bu federal şekle mahsus bir hü
küm değildir. Şu halde tercüme eden zat bu va
ziyetler karşısında müşkülâta uğramış ve bir ha
ta daha yapmıştır. Kanunu medenî federal bir 
kanundur. Çünkü İsviçre Devleti 22 kantondan 
yani Devletten terekküp ediyor. Bu Devletler
den her birinin parlâmentosu, teşkilâtı esasiyesi 
vardır. Kânunu medenî mahallî örfü âdetlere te
tabuk etmesi lâzımgelen ahkâmı kanton kanun
larına bırakmıştır. İsviçrede kanunu medenide 
isim değiştirmek hakkındaki ahkâm kanton 
Hükümetine verilmiştir. Şu halde İsviçre kanu
nunu aldığımız zaman bunları da nazarı itibare 
almak lâzımdır. Acaba kantonlar kendilerine 
bırakılan bu meselelerde ne gibi ahkâm vazet
mişlerdir. Hiç olmazsa 3 -. 5 kantonun ahkâmı 
tetkik edilip ve bunlardan bir hulâsa alıp bura
ya zammetmek lâzımgelirdi. İsviçre kanunu 
medenisi bizde tam bir kanun teşkil edebilmek 
için kanton kanunu medenilerile bunun birleşti
rilmesi lâzımdır. Onları bırakıp yalnız federal 
kanunu almakla görüyoruz ki, noksan bir iş yap
mış oluyoruz. Demek ki isim tashihi hakkında
ki ahkâmı tayin etmek salâhiyetini, İsviçre ka
nunu medenisi, kantonlara bırakmıştır. Bizde 
bu vaziyet nazarı itibare alınmadan bırakılmış 
ve yanlış bir tercüme yapılmıştır. Bu maddeve 
ait, Adliye vekâletinin neşretmiş olduğu şerhi 
tetkik ettim. İsim tashihi hususunda biz kanunu 
medeniyi öyle bir tercüme etmişiz ki, herkes is
tediği gibi bir talepte bulunabilir. Amma. mah
kemeye mi ait, idare memurlarına mı ait, bu 
malûm değildir. Halbuki bu şerhten İsviçredeki 
ahkâmın tamamile Fransadaki gibi olduğa an
laşılıyor. Aile isimlerinin kaldırılmamasına ora
da da mümanaat edilmek isteniliyor. Burada İs
viçre hukuksinaslarmın reyini söylüyorum. Aile, 
isminin değiştirilmesi, ferdin iradesine tâbi ol
mayan, nizamı âmmeyi ihlâle teşebbüs mahiye
tinde telâkki edilmektedir. Yani aile isminin de
ğiştirilmesi. esas itibarile kabul olunmuyor ve 
diyorlar ki bu, ferdin iradesine tâbi olmayan ve 
nizamı âmmeyi ihlâl eden bir keyfiyettir. Bina
enaleyh bir adam yüzlerce senedenberi ne aile 
ismini taşıyorsa onu taşımak mecburiyetindedir. 
Tashih için muvafık sebep olarak şunları zikre-
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diyorlar. Eğer isim, mucibi hicap bir isim ise Me
selâ; (şeytan) ve (mezbele) yani (süprüntülük) 
gibi. Bu isimler aile ismi ise bunu değiştirebilir. 
Veya fena bir hayvanı hatırlatırsa, meselâ; (do
muz) ve (öküz bacağı) gibi. Muvafıkı haysiyet 
olmayan vaziyetleri ifade ediyorsa, meselâ; (ay
yaş) kelimesi gibi. Çok koku veren ve güldüren 
şeyler, meselâ; (sarmısak) gibi, (serseri) keli
mesi gibi. Eğer bu kelimeler ve emsali aile is
mini teşkil ediyorsa, yalnız bunlar tashih olu
nabilir. Bunların haricinde tashih caiz değildir. 
Bir adamın bunların hilâfında isim değiştirmeğe 
teşebbüsü, heyeti içtimaiyenin nizamını ihlâle 
teşebbüs mahiyetinde telâkki ediliyor ve bunu 
ret ediyorlar. 

Bu tashihi yapmak salâhiyetini de kanton 
konsey detasına bırakıyorlar. Oradaki konsey 
deta bize nazaran îcra Vekilleri Heyeti demektir. 
Buna riyaset eden ve Reisicumhur vazifesini ya
pan bir adam varsa karan o da tasdik ediyor. 

tsviçrede bir adam ancak arzettiğim sebep
lere binaen aile ismini değiştirebiliyor. Belçika-
da da böyledir. Fransa da tamamen bu esası ka
bul etmiştir. Orada bir adam aile ismini değiş
tirmek için, meselâ, bir adam Liyonda doğmuş
tur. Marsilyada ticaretle meşguldür, İsmini tas
hih ettirecektir. Bunun için evvelemirde Marsil
ya ve Liyonda Hükümet ve mahkeme ilânlarını 
dercetmesi mutat ne kadar gazete varsa bunla
rın her birine ilân verecektir. Diyecektir ki, ben 
filân yerde doğdum, ismim filândır, şimdi ismi
mi değiştirme istiyorum ve bunun için de hü
kümete müracaat edeceğim. Bu neşriyatı müte
akip gazeteleri toplayıp bir arzuhalle Hükümete 
müracaat eder. Fakat bu arzuhali kabul etmek 
salâhiyeti münhasıran Adliye nazırına verilmiş
tir. Oradaki müddeiumumiler bunu kabul ede
medikleri gibi vesatet te edemezler. Adliye na
zın arzuhali alır, matbuat müdüriyetinden, Mar
silya ve Liyonda çıkan gazeteler yalnız bundan 
ibaret midir, diye sorar. Eğer ilânda bir nok
sanlık görürse arzuhali hıfzeder. Sahibine teb
ligat bile yapmaz. Arzuhal sahibi gidecek, ar
zuhalini aravacak, noksanım öğrenecek, nok
sanını ikmal ettikten sonra yeni bir arzuhalle 
tekrar müracaat edecektir. Bu muamele tamam
landıktan sonra, Adliye nazırı, Marsilyada tah
kikat yaptıracak ve bu isimle alâkadar olan di
ğer şahıslan tetkik edecek, Liyondan eta sivil
den sicilli getirtecek, tetkikatını ikmal ettikten 
sonra talebi muhik sebeplere müstenit bulursa 
«ki, ısviçrede olduğu gibi Fransada da yalnız 
taşınması mucibi hicap olan isimler değişebilir. 
Bunun haricinde isim değişmesi imkânı yoktur» 
bu sebepleri muhik bulursa bir nizamname lâyi
hası tanzim edilmesi için dosyayı Şûrayi Dev
lete gönderir. Şûrayi Devlet tanzimat dairesi tet
kik eder, bir nizamname yapar ve der ki, filân 
ismi kullanan adam badema şu ismi kullanmağa 
salâhiyettardır. Nizamname lâyihası, Şûrayi Dev

let heyeti umumiyesinde tezekkür edilir, maz
batası tanzim edilir, heyeti vükelâda tezekkür 
kılınır. Reisicumhur tarafından tasdik olunur ve 
Fransanın ceridei resmiyesi ile neşrolunur. Şim
di, zannolunur ki, bu nizamnamenin ilân edil-
mesile bu adam yeni isme sahip olmuştur. Hayır. 
Bu meselenin henüz birinci safhasıdır. 

Bundan sonra « bulletin de loi » ile bu nizam
namenin neşri tarihinden itibaren bir sene zar
fında bu isimle alâkadar olan bütün eşhas bu ni
zamnameyi iptal için Şûrayi Devlete dava açma
mağa salâhiyettardır. Yeni bir safha başlar, ip
tal davası . . . Bu da hitam bulmadıkça bu adam 
bu ismi kullanamaz. Bir sene zarfında itiraz vu
ku bulmazsa ondan sonra yeni isim kullanılır. 
Bizde bir taraftan yanlış bir tercüme neticesi 
olarak kanunu medenide bir taraftan da yeni 
kanunda kapıya daima açık kaldığımız takdirde 
öyle bir anarşi vücude getireceğiz ki hiç bir kim
senin hüviyetini tesbit etmeğe imkân kalmaya
caktır. Bizde maksat kendiliğinden şimdiye ka
dar temin edilmiş olduğu halde bundan sonra 
büsbütün kaybolacaktır. Aile ismini kanunla tes
bit eden memleketlerdeki ahkâmı tetkik ettim. 
Bu memleketlerde bir aile ismi, bu ismi taşıyan 
ailenin mülküdür. Oralarda hukukî vaziyet bu
dur. Aile azası bu ismi taşımağa mecburdur. 
Hiç bir fert tevellüt vesikasında münderiç aile 
isminden başka bir isim kullanamaz. Bu temel
lük tabiatı hukukiyesi ve iktisap ve ziyamdaki 
tarzlar itibarile kanunu medeninin vazettiği hak
kı temellükten de farklıdır. Meselâ aile ismi bir 
hakkı temellüke istinat etmekle beraber ticaret 
haricindedir, alınıp satılmaz. Başkasına devir ve 
ferağ olunamaz ve bütün aile efradı için bu hak 
müşterektir, işte medenî memleketlerde aile 
isimleri için kabul edilmiş olan başlıca esaslar 
bundan ibarettir. Bizim memleketimizde de ya
pılacak şey, bundan başka olamaz. 

Aile isimleri bizde nasıl teşekkül etmiştir, 
Avrunada nasıl teşekkül etmiştir. Bunu arzede-
yim: Ötedenberi Türkler aile ismi taşırlardı. Ba-
zan aile isimleri, kanunen tesbit edilmediği için, 
inkitaa uğrardı. Meselâ aile efradından birini 
farzedelim. Bu adam Devlet teşkilâtında mühim 
bir mevkie geçmiş veyahut orduya serdar olmuş
tur, ondan sonra bunun çocukları serdaroğulları 
unvanını alırlar, halbuki o ailenin ismi bundan 
evvel seyrek basandı. 

Bazan da bir köye, bir kasabaya hariçten 
bir adam gelir. Bekâr birisidir. Ona kimse 
aile ismini sormaz, o da söylemeye lüzum gör
memiştir. îsmi bilfarz Memettir. Köyde daha 
bir çok Memet vardır. Birisi İmamoğlu Me
met, biri Kâtiboğlu Memet filân. Bu Memedi 
ötekilerden ayırmak zarureti vardır. Orda kendi
sine derhal bir isim konulur. Bir sanat yapmak 
için gelmişse Demirci Memet, Kahveci Memet de
nilir. Yahut bu adamda manevî ve maddî en 
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ziyade bariz şeyler ne ise onu isim olarak verir
ler. Meselâ, o adam eblehtir, Aptal Memet olur, 
yahut güçlü kuvvetlidir, tuttuğunu koparır ve 
biraz da mankafadır; Öküz Memet derler. Bu 
adamda bu isim kalır. Sonra Zeynep isminde 
bir karı alır, bu Öküzün Zeynep olur. Çocuğu 
olur, Öküzün Hasan olur. 

Bazı arkadaşlar bizde aile ismi yok diyorlar. 
Aile ismi bundan ibarettir, başka bir şey değil
dir. 

Şimdi size tetkik etmiş olduğum mahalle ve 
köylerdeki aile isimlerinden bazılarını okuyaca
ğım ve Avrupadaki aile isimlerile karşılaştıra
cağım. Bakalım ayni esbap ve vesaikten vücu-
de gelmiş midir, gelmemiş midir? Bu, bir ma
halle ile dört küçük köyün aile isimlerinin bazı
larım aldım ve tasnif ettim. Dokuz kısma ayır
dım. Araştırılırsa bu tasnif, bütün Tühkiyede 
ihtimal ki 20, 30 u bulur. 

Bir takımları eski ve yeni memuriyet isim
lerinden alınmıştır. Kadızade, tmamoğlu, Ha-
tiboğlu, Çavuşoğlu gibi. 

Bir kısmı da sanat ve mesleklerden alınmış
tır. Çakmakcıoğlu, Dellâloğlu, Demircioğlu, Ço-
banoğlu gibi. 

Eşhas isimlerinden: Hacı Alioğlu, Hacı Bay-
ramoğlu gibi. 

Bazı sıfatlardan alınmışlar da vardır. Ayoğlu 
gibi. 

Sonra bazı şahıs evsafından alınmışlar da var
dır. Kınkoğlu, Deli Mustafaoğlu, Uzunoğlu, 
Kara Memetoğlu, Söylemezoğlu... 

Şehir isimlerinden alınmış olanlar da vardır. 
Konyalıoğlu, Karaağaçlıoğlu... 

Kavmiyetten de alınmış olanlar vardır. Türk
menoğlu, Macaroğlu. 

Burada Macaroğlu çok nazarı dikkatimi cel-
betti. Anadouuda Macaroğlunun ne münasebeti 
vardır. Acaba Macaristanı terketmiş olduğ-u-
muz zaman oradan hicret edip Anadoluya yer
leşenlerden midir? Bilmiyorum. 

Manası malûm olmayan isimler de vardır. 
Zobutoğlu, Yedekoğlu, Barbutoğlu gibi. 

Eski tarihî isimler de vardır. 
Avrupada isimler nasıldır, büsbütün başka 

mahiyette bir şey midir? Size yarım saatlik bir 
tetkikle bazı isimler aldım. Mahezi La Russe 
ansiklopedisidir. Ansiklopedideki maruf zeva
tın isimlerinden aldım. Bunlar Fransız Tari
hinde mevki tutmuş, nazırların, diplomatların ve 
bir çok âlimlerinin, fen adamlarının isimleri
dir. Meselâ bizde hayvanat isimlerinden alı
nan olduğu gibi onlarda vardır. Meselâ (Mare
şal le Boeuf). Öküz demektir, bu atlar hayvanat 
isimlerinden alınıyor. Maresohal le Boeuf, son 
asır zarfında Fransız tarihi askerisinde büyük 
roller oynamış, harbiye nazırlığı etmiş, müsbet 
veya menfi 1871 harbinde de mühim bir rol oy
namıştır. 

Renard, tilki demektir. Tilki isminde bir 
çok Fransız aile isimleri vardır. 

Heron, balıkçıl demektir. 
Sonra bir çok coğrafya ve mevki isimleri 

vardır. La Roche, kaya demektir. Şükrü Kaya 
Beyefendinin isminin tercümesi de vardır. La 
Motte, tezek demektir, La Place, yer, mevki de 
mektir ve pek çoktur. De Loir, bir nehir ismi
dir. La Fontaine, meşhur bir Fransız ismidir, 
çeşme demektir. La Riviere, ırmak, La Rive, sa
hil demektir. Sonra, La Sabliere, maruf bir ada
mın ismidir, kumluk demektir. Sonra La Salle 
salon demektir. La Tour, kule demektir. La 
Porte, kapı demektir, bizde de Kapıoğulları di
ye aile atlan vardır. Serpette, bağcı bıçağı, 
Mareau, çekiç gibi eşya isimleri de aile ismi ol
muştur. 

Sonra şahısların vaziyetlerine nazaran alın
mış isimler vardır. Bosse, kambur, Camus, yas
sı burun, Le Lent, yavaş, Le Jeune, genç de
mektir. Bizde de Gencoğulları diye atlar var
dır. Le Roux, La Rousse, Le Bleu, Le Blanc, 
Le Brun, Le Gros gibi renklerden ve şekillerden 
alınmış aile isimleri de vardır. Bizde de yine Ka-
raoğulİan, Şişmanoğulları gibi bu kabîl aile 
isimleri mevcuttur. L'amoureux, âşık demektir 
ki, bizde de Âşıkoğulları mevcuttur. 

Sonra kavmiyet isimleri de vardır. Maruf 
bir fransız âliminin ismi Allemand. Alman keli
mesi aile ismi olarak kullanılıyor. Sonra Lemaire 
diye isim vardır. Bunun mânası belediye reisi
dir. Clerc, çömez, softa mahiyetindedir. Böyle 
isimler vardır. Asalet unvanları da isim olarak 
kullanılıyor. Le conte le prince gibi. Geçen
lerde Fransada bir hâkimi öldürdüler ki ismi 
(Prince) dir. Karabet ifade eden kelimelerde 
isim oluyor. Le pere gibi. Dinî isimler de var
dır. Görylüyor ki muhtelif esbap ve sevaikle 
meydana gelen bu aile isimleri onlarda olduğu gi
bi bizde de ayni vardır ve bunlar da kanun dai
resinde tescil edilmiştir. Aile isimleri Hükü
metçe şimdiye kadar nazarı dikkate alınmamış 
değildir. Şimdi bazı tahrirlerden bahsedeceğim. 
Meselâ Eskişehirde bin iki yüz tarihinde yapıl
mış bir tahriri nüfus vardır. Bu tahrirde her 
fert aile ismile kaydolunmuştur. Biz de en yakin 
tahriri nüfus 300 tarihindedir. Nüfus nizam
namesinin buna ait maddesi şudur: 

(tkinci madde — Sicilli nüfusta evvelâ nü
fusu zükûr ve ünasın isim ve şöhreti ve pederi
nin isim, sanat ve sıfatı, mahalli ikameti... ilâ 
ihtiva eder). 

Bu nizamname tarihi 21 zilhicce 1298 dir. 
Sonra bu nizamnamenin sureti tatbikma ait bir 
de talimatname vardır. 98 tarihlidir. Burada 
da tahriri nüfusta evvelâ isim, şöhret, sanat, sı
nıfı saniyede babasının isim ve sanati, anasının 
ismi yazılır diyor. 

Saniyen şöhret denilen familya ismi. Dik
kat ediyor musunuz, (familya) kelimesi kulla-
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nılıyor? Bundan elli sene evvel yapılmış olan 
bir nizamnamede (Nom de famille) kelimesin
den alınmış. Meselâ Arapzade, Sarmusakzade, 
yahut Zeybek ve Sert Memetoğlu gibi. Şimdi 
anlaşılıyor ki aile ismi denilen şeyler biz de vak-
tile nazarı dikkate alınmış ve buna şöhret namı 
verilmiştir, ve bunlar tescil edilmiştir. Demek 
oluyor ki bizde de aile isimleri vardır ve tescil 
bizde de yapılmıştır. Fakat biz bunu yok farz 
ederek yeniden işe başlamak istiyoruz. Meselâ 
Fransız kanunu ıbif buçuk asırlıktır. Üzerinde 
oynanmamıştır, Belçikada da böyledir, Diğer 
müterakki memleketlerde de böyledir. Biz gö
rüyoruz ki vaziyet biz de de aynidir. Ayni es
bap ve sevaikle yapılmış ve kanunla nazarı dik
kate alınmış ve nihayet tescil edilmiştir. Şim
di biz de bu suretle tescil edilmemiş varsa - ki 
ben bunun % 5 i geçmeyeceği kanaatindeyim -
bunları tescil etmek ve evvelce tescil edilmiş 
olanları katiyen değiştirmeye müsaade etmeme
liyiz. Bir defa başka memleketlerde olduğu gi
bi bu isme ait hukukun esası nedir, ondan son
ra aile ismi tescil olunmuşsa değiştirilemez, ki 
bunlar arzettiğim gibi % 5 i geçmez. Belki Ya-
hudilerde yoktur, fakat bilhassa Türklerle ülr-
menilerde ve Rumlarlada vardır. B % 5 i me
selâ muhacir namı altında kaydedilmiş olan
ları nüfus idaresi çağırır, aile isimlerinizi bil
diriniz, der, onlar da aile isimlerini verirler ve 
tescil ettirirler. Şimdi bu vaziyet kar
şısında işimiz aile isimlerine ait huku
ku tesbit etmekten ibaret olmak lâzımgemken 
biz yeni bir yol açıyoruz. Bu açtığımız yol da 
senelerce uğraşır ve yine söktüremeyiz. Bu öyle 
bir kanun olacaktır ki, 15 milyon halkın bunu 
ittifakla kabul etmesi lâzımdır. Etmediği tak
dirde bu kanun yürümez, tatbik edemeyiz. Ka
nundaki bazı prensiplere de itiraz edeceğim. Me
selâ burada Zeybekoğlu Memet diyoruz. Bu lâyi
ha oğlu kelimesini atıyor. Memetle zeybeğin de 
yerlerini değiştiriyor. Memet zeybek oluyor. Bu
nu dediğim gibi 15 milyon halkın ittifakla ka
bul etmesi lâzımdır. Şimdi diyoruz ki bütün dün^ 
yada vaziyet böyledir. Fransada vaziyet bizim 
kullandığımız vaziyettedir. Hükümet bunu de
ğiştirmek için kanun yapmış, fakat halk yine 
kendi bildiği gibi hareket etmiştir. Aile isminin 
evvelâ « prenom » un sonra yazılması lâzımgelir. 
Fransızlar bu şekli 100 bu kadar senedir söktü-
rememişlerdir. Çünkü eski Lâtin ırkına mensup 
olan halk evvelâ şahsî ismini, sonra da aile ismi
ni kullanır. 

Hükümet kuyudatında şahıs ismi sonra, aile 
ismi evvelâ kullanılır. Bunu değiştirmekte ben-
denizce fayda yoktur. Sonra oğlu kelimesini çı
karmakta da mana görmüyorum. Şarkî Avrupa-
da da meselâ 150 milyonluk bir Rus kütlesi var
dır. Buralarda da aile ismi sonlarına « of, yef » 
gibi lahikaların ilâve edildiğini görüyoruz, Son
ra Romanyada «Esko» lahikasını görüyoruz. 

Bulgarlar da Ruslara müşabihtir. Sonra Sırplar 
«içi, viç» gibi lahikalar ilâve ediyorlar. Yu
nanlılar, memleketimizde bulunan Rumlar «Aki, 
idis» gibi lahikalar ilâve ediyorlar. Bizim mem
leketimizde bulunan Ermeniler de bunu kullanı
yorlar. Biz ötedenberi oğlu kelimesini kullanıyo
ruz. İranda da zannederim zade kelimesi kulla
nılıyor. Görülüyor ki oğlu kelimesini mutlaka 
atmağa lüzum yoktur. Halk ötedenberi bunu bu 
suretle kullanmaktadır. Kalkmasında bir fayda 
görmüyorum. Bu isim kendi kendine teşekkül 
etmiştir. Bundan bir müşkülât çekmiyoruz. Ar

kadaşlarımızın içinde uzun senelerdenberi vekillik 
ederi iki tane Şükrü vardır. Birisine Şükrü Kaya 
diyoruz, kolay telâffuz ediyoruz, öbürüne Sara
çoğlu diyoruz, Saraçoğlu geldi, Saraçoğlu gitti 
diyoruz. Bunu zaruret tevlit etmiştir. Saraçoğlu 
ismini hepimiz kullanıyoruz. Oğlu kelimesini 
kullanmakta müşkülât yoktur. Halk tarafından 
kabul edilmiştir. Beyhude yere vesaiki resmiye-
de kalacak, isimlerin yerini değiştirmekte bun
da fayda tasavvur etmiyorum. Maruzatım daha 
uzundur, fakat sizi fazla tasdi etmeyeyim (İsti
fade ediyoruz sesleri). 

Maruzatım şundan ibarettir ki, bu lâyihada 
şahıs isimlerinden bahsedilmediği için lâyiha ya
rımdır. Adliye encümeninden bir ricada buluna
cağım. Bu lâyiha şimdiye kadar gecikmiştir. 
Lâyihanın daha 6 ay gecikmesinde çok mahzur 
yoktur (Doğru sesleri). Diğer ahkâmında da sa
kat noktalar çoktur. Bunun müteşebbisi olan 
Dahiliye vekili Beyefendiye tekrar teşekkürleri
mi arzederim. Ricam şudur, Dahiliye vekili Bey 
de muvafakat buyursun, encümen bu lâyihayı 
alsın. Ecnebilerde olan bu husustaki ahkâmı 
tetkik edelim, bunun üzerinde bir az daha uğ
raşalım. Çünkü bu kanun, Asırlarca.payidar ol
ması lâzımgelen bir kanundur. Ricam bundan 
ibarettir, fazla başınızı ağrıtmak istemiyorum. 
(Alkışlar, istifade ediyoruz, sesleri). 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Muhterem arkadaşlar, Evvelâ reis vekilimiz Re-
fet Beyefendinin, hakkımda gösterdikleri iltifa
ta teşekkür ederim. Bütün sözlerinin bir neti
cesi de, nihayet bu kanunun lüzumunu teyit 
eder mahiyettedir. Benim zahmetimi lütfen tak
dir buyurdular ve bu kanunun lâzım olduğnma 
kanaat getirdiler. Hakikaten bu kanunun bize 
lüzumu vardır. Beyefendi bu hususta ilmî mü-
taleada bulundular, bundan çok istifade ettik. 

Efendim, Türklerde isim meselesi - zamanı
mız dardır, tasdi etmiyeyim-Türk isimleri, camia 
isimleri olarak başlamıştır. Bütün milletlerde de 
böyle geçmiştir. Evvelâ fert olarak, sonra aşi
ret semiyesi olarak isimler taşımışlardır. Bugün 
elan yaşayan Karakeçili, Akkoyunlu diye aileler 
vardır. Sonradan bunlara iltihak edenler de ay
ni ismi alırlar. Bunun için bir neslin evlâdı ol
mak lâzımgelmez. Bilhassa Türklerin ilk zaman
larda aile ismi yoktu, adsız idiler. Her adam, 
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her Türk ismini şeref meydanında kendi alır, 
kendi takardı. Tarihte gördüğümüz meşhur aile
ler ve şahıslar lakaplarını kendileri almışlar, 
kendileri takmışlardır. Hakikaten bir insanın, 
bu suretle kendine bir ad takması çok büyük 
bir şereftir. Böyle şeref meydanında kendine 
bir isim takanların oğulları da artık o isimle 
anılırdı ve böylece oğullarının oğulları diye de
vam ederdi. 

Bugün şehirlerimizde, köylerimizde, kasaba
larımızda her ailenin az çok isimleri vardır. Fa
kat bu atlar, ya fazla şamil olmuştur veyahut, is
timalden kalkmışlardır. Zaten Refik Şevket Be
yefendinin dedikleri gibi, herkesin istediği zaman 
kendine bir at takması hâdisesi eskiden beri 
gelen kaydın ortadan kalkmasından ileri gel
miştir. Ben bir çok Refet Bey tanırım. Bursalı 
Refet Bev. Nüfus müdürü umumisi Refet Bey, 
Eskişehir mutasarrıfı Refet Bey, Adana valisi 
Refet Bey, iskân vekili Refet Bey, Meclis Reis 
vekili Refet Bey. 

REFET B. (Bursa) — Beni Bursada herkes 
Canbazoğlu Refet diye tanır. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Devamla) — Ben yedin
ci Refet Beyi de burada tanıdım, Canbazoğlu 
Refet Bey. Bunu ne kendisi kullanmıştır, ne de 
başkası kullanır. 

Bu kanundan maksat, ailesine ismini veren 
adamın, şerefini, o aile efradının kendi ismile 
beraber yazılması ve söylenmesidir. Bu suretle, 
kendisi ve ailesi, dedesi, hepsi hatırlanmış olu
yor. Ben hayatımda çok isim değiştirdim. Mem
leketimde (Müftüoğlu) idi. Sonra (İstanköylü) 
oldum, (Müftüzade) ve ondan sonra da (Şükrü 
Kaya) oldum. Eğer Şükrü Kaya olmasaydım, 
(Dahiliye vekili Şükrü) diyeceklerdi. Ben ken
dimi aile ismimle tanıtmalıyım ki, memleket 
içinde benim muamelei medeniye ve içtimaiyem 
tezahür etsin, belli olsun. Müftüoğlu olduğum 
meydana çıksın. Ben ve başkası, istediğimiz za
man isim değiştiremiyelim. Yoksa Türklerde 
isim yoktur demek değildir. Türkler haiz ol
dukları isimleri taşısınlar. Eğer unutanlar ve is
temeyenler varsa yeni isimler alsınlar, aile isim
leri olmakla beraber, isim değişmekte mahalle
den ziyade asker sicillâtına bakiniz. Bu ihtiyacı 
duyan ilk defa ordudur. He rsene 30, 40 bin ne
fer alınır. Yalnız jandarmaya gelen 12 bindir. 
Hiç birinin isminin başında ve künyelerinde 
oğulları lafı yoktur. En evvel bu ihtiyacı asker
lik doğurmuştur. Alioğlu Hasan Bursa, Memet 
oğlu Ali Erzurum, gibi. Hatta bir zaman asker
ler, mektebi harbiyeye gelen efendilere birer 
mahlas almalarını söylemişler. Meselâ; Emin 
Fikri Beyin (Fikri) si oradan kalmıştır. 

Sonra doktorlar, bilmem hangi paşanın şahsi
yetler belli olsun diye yapmış olduğu emirle ba
balarının isimlerile anılırlardı. Fakat bu de
vam edemedi. Babasının ismi Haydar. Oğlu
nun adı Ali, Ali Haydar denmiş. Onun da oğlu 

olunca ismini Haydar koymuşlar. Bu seferHaydar 
Ali olmuş. Böyle olunca hangisinin küçük, han
gisinin büyük isim olduğu karışmış, ve bu usul 
terkedilmiştir. Binaenaleyh yazıda, muamelât
ta, nüfusta, her yerde bunu tesbit etmek lâ
zımdır. Her hangi bir Ali ismi hangi Ali Eefen-
didir? Bunu bilmek lâzımdır. Kanunun mak
sadı da budur. Binaenaleyh Refet Beyefendi ile 
esasta bir taaruzumuz yoktur. Belki kanunun 
tarzı tahririnde ihtilâf olabilir. Heyeti Celile-
niz bunu tadil eder. 

Küçük isim meselesine gelince: Hepimizin 
vardır. Bizim bir takım farisî ve arabî isimleri, 
manasına bakarak, almamızın sebebi, lâkapsız-
lıktandır. Eğer biz aile ismi takacak olursak 
yanında Ali, Veli deyebiliriz ve asıl Türkçe ola
rak aldığımız aile isimlerini kullanırız. Hepimiz 
küçük ismi taşıyoruz. Bu, zaten mevcuttur. On
suz olamayacağı için, kanuna almamışızdır. Ol
masaydı kanuna korduk. 

Kanunu medenî keyfiyetine gelince; bence 
kanunu medenî, buradan, Meclisten çıkan ka
nunu medenidir. Kanunu medeninin aslile bu-
radakinin hiç bir münasebeti yoktur. Bu kanun 
İsviçre kanunu medenisi değildir. Kanunun yan
lışına bakarak, onu şu veya bu şekilde ten
kit etmek caiz değildir. Bu kapıya yol açmaya
lım, sonra elimizdeki kabul edilmiş kanunu mü
nakaşaya mesağ vermiş oluruz. Aslı, tercüme
sinden başka olabilir, buna yanlış denemez. Türk 
vazn kanunu onu öyle görmüş, öyle tesbit et
miştir, denebilir. Öteki kanuna ait tarifler yi
ne o kanuna aittir, bununla alâkası yoktur. Çün
kü aldığımz kanun, isim mevecut olduğu yolun
da ahkâm koymuştur. Vazn kanun ahkâmı umu-
miyesini almış teferruatını bırakmış ve bunu 
da aile ismi mevzubahs olacağı zamana bırak
mıştır. 

Kanun isimleri mevcut farzediyor diyorlar. 
Mevcut farzetmekle isim, mevcut olabilir mi? 

Avrupada isim değiştirmek şöyle güçtür, 
böyle güçtür, diyorlar. Şimdiye kadar mahke
melerimize böyle bir dava gelmiş midir? Gelme
miştir, çünkü zaten kullandığımız bir şeydir. Ai
le ismi ne sicilde, ne askerlikte, ne de başka bir 
yerde lâzım olmamaktadır. Bir kimseye yalnız 
isim ve şöhretini sorarlar. Nüfus tezkeresine 
bakmaksızın hüviyetini tayin ederler. Ben nere
ye gidersem Muğla mebusu Şükrü Kayayımdır. 
Bana belki babamın ismini sorarlar, aile ismimi 
kimse sormaz, ne de mahkeme sorar. Elverir ki 
hüviyeti izafiyesi taayyün etsin. Bundan dola
yı şimdiye kadar ihtilâf çıkmamıştır. Herkes 
isminin şerefini taşısın diye bu kanun geliyor ve 
bu kanun kabul edildikten sonradır ki, şimdiye 
kadar böyle bir hâdise olmadığı için, kanunu 
medeninin tatbik edilmeyen maddeleri tatbik 
edilecektir. Bizde aile ismi olmadığı sununla da 
sabittir ki, bize hariçten gelen muhacire (ümera
yı çerakiseden) yazıp geçmişler. Aile ismi kim 
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bilir nedir. Bu muhacirleri böyle tanımışlar ve 
aile ismini sormağa hiç lüzum görmemişlerdir, 
Halbuki mutlaka, Canbulat ve saire gibi bir aile 
ismi olacaktır. Sonra bu gün hariçten gelen bü
tün Türklere muhacir denir. Katiyen aile lâ
kaplarını söylemiyoruz. Rumeli bu vatan kadar 
aslî bir ana vatanımızdı. Onu bir takım zaruret
lerle kaybettik. Oradan gelenler, derhal muha
cir sıfatını aldı. Belki orada da şerefli aileler 
vardı. Fakat bizde aile ismi taşımak âdet olma
dığından kendilerine muhacir dediler. Yalnız 
mübadilleri ele alacak olursak 80 bin ailedir, 
beşle zarbedersek 400 bin nüfus eder. Bunların 
hepsi de muhacir unvanını taşıyor. Cumhuriyet
ten beri hariçten, bir milyon 200 bin vatandaş 
aldık. Bunlar da bu gün bu unvanı taşımakta
dırlar. Biz diyoruz ki; mademki bizde zaten aile 
ismi vardır. Askerî, idarî, medenî, ticarî muame
lât, aile isminin yaşamasını icap ettiriyor. 

İsteyen kendi aile ismini alsın. Fakat küçük 
ismini, aile ismile birlikte yazması ve söylemesi 
mecburidir. İmzasını atarken mevkii resminin 
yerine, kendi unvanı esaletini yazsın Amma is
terse, şeref duyuyorsa, memuriyeti resmiyesini 
de yazabilir. Nitekim her yerde olduğu gibi. 
Bu noktada dahi Refet Beyefendile bir ihtilâfı
mız yoktur. Refet Beyefendi; bu kanun kalsın, 
altı ay daha müzakere edelim, diyor. Tabiidir 
ki Meclisi Âliniz buna hakem olacaktır. Yalnız 
şunu arzedeyim ki, bu bir asırlık kanundur. En 
son senesi de, kanunu medeninin tarihidir. Fa
kat üzerinde çalışılmıştır. Gerek bendenizin, 
gerek vekâletteki diğer arkadaşların gücümü
zün yettiği kadar, üzerinde çalıştığımız bir ka
nundur. Bu kanun geçen senenin martında gel
miştir, buna nazaran Heyeti Celile de 15 aydan-
beri bulunmaktadır. Dahiliye ve Adliye encü-
menindeki arkadaşlar çok tetkik etmişlerdir, ve 
Beyefendinin burada söylediklerinin haricinde 
hakikaten fazla malûmat yoktur. Fransada na
sıl olmuş, Napolyon nasıl kanun çıkarmış, Bi
rinci Fransuva ne yapmış, Almanlar Yahudilere 
nasıl isim vermişler, Fransızlar Cezairlilere na
sıl behemehal aile ismini takacaksınız demişler. 
Bütün bunların içtimaî hâdiselerin, iktisadî hâ
diselerin neticesi olarak meydana geldiğini Be
yefendi izah buyurdular. Ben onun üzerine tek
rar gelecek değilim. Binaenaleyh Cumhuriyet 
Hükümetine nasip olacak olan ivi bir vazifenin, 
altı ay dana tehir edilmesinde hiç bir sebep yok
tur. Çünkü bu kanun, zaten iki sene sonra 
mevkii meriyete geçecektir. E ;er altı ay tehir 
edilsin denirse, o zaman 3 sene sonra tatbik olu
nacak demek olur. Kanunun müzakeresine ge
çelim, müzakere esnasında bütün mahzurlar söy
lenir, bu suretle bu kanun 6 ay tehir edilmeden 
çıkar, esasen tehirine de hiç bir sebep yoktur. 
Heyeti Aliyenizden benim ricam, kanunun mü
zakeresine geçelim, müzakere esnasında icap 
eden tadilât yapılsın. Esasen Meclisi Âli müzake

reye hâkimdir, isterse kabul eder, isterse etmez. 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, iki sene 

zarfında nüfus sayımı, ve nüfus yazımı yapıla
cağından bahis buyurmuştunuz, bu kanun şim
di çıkmazsa acaba bu yapılmayacak mıdır? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, bu kanunun onunla alâ
kası yoktur, Esasen nüfusun bir sayımı, bir de 
yazımı vardır. Nüfus sayımının, nüfus yazımile 
alâkası yoktur. Esasen nüfus sayımının hiç bir 
şeyle alâkası olmamalıdır ki tam ve sahih olarak 
yapılabilsin. Nüfus yazımı ise bununla alâka
dar olabilir. Fakat şimdilik böyle bir teşebbü
sümüz yoktur. Heyeti Aliyenizin çıkardığı bir 
kanunla bu sene iki milyon mektum nüfus kay
dettik. Nüfus sayımını külfetsiz ve masrafsız 
olarak ve vatandaşlara zahmet vermeden yap
mak mecburiyetindeyiz. Biz nüfus sayarken 
vatandaşlara başka bir külfet vermek istemiyo
ruz. 

Bir günde, nüfusun sayılması mecburiyeti 
karşısında, bir de nüfus muharrirlerine soy at
larının yazılması külfetini tahmil edecek olur
sak, işin içinden çıkamayız. Bunlar ayrı mesele
lerdir. 

REİS — Buyurun Nazım Beyefendi. 
NAZIM B. (Tokat) — Vazgeçtim. 
REİS — Buyurun Refet Beyefendi. 
REFET B. (Bursa) — Efendim, esasta Şük

rü Kaya Beyle zaten müttehidiz. Mükerrer vaki 
olan teşekkürlerimden de bu cihet anlaşılmıştır. 
Aile isimlerinin kanunla tesbiti elzemdir. Hatta 
bu iş geç bile kalmıştır. Bunda ikimiz müttehi
diz. Burada birleşiyoruz. Benim hulâsatan arzet-
mek istediğim şudur: Burada yalnız aile isimle
rinden bahsediliyor. Eşhas isimlerinden, mahlas
lardan bahsedilmiyor. Bunları bırakmak, işi ya
rım yapmak demektir. İşin yarısı kalıyor bir. 
Sonra Şükrü Kaya Bey dediler ki, Türklerde 
müseccel aile ismi yoktur. Bir adam gelir. Ha-
sanmoğlu Ahmet diye askerlik künyesine yazı
lır. Böyledir dediler. Böyle değildir arkadaşlar. 
Ben kaymakamlık, mutasarrıflık, valilik ettim. 
Ahzı asker meclislerine riyaset ettim. Kınko-
ğullarmdan Ahmetoğlu Hasan derler, künye 
böyledir. Asker arkadaşlar bilirler.Künye tama
men böyledir. Aile ismi olmayan bir Türk yok
tur. Hepsi de müsecceldir. Hazırlanmış bir şeyi 
yok farzederek işe başlıyoruz. Hata buradadır. 
Kanunu medenî meselesidir. Bu kanunun bir çok 
maddeleri, okuduğum madde ile alâkadardır. 
Kanunu medenî ile hemahenk olması lâzımdır. 
Orada salâhiyeti hâkime veriyoruz, burada idare 
memuruna veriyoruz. Hem de şahsî olarak. 
Yoksa esasa tamamile mutabıkız. Yalnız dairei 
intihabiye arkadaşım bir şey söyledi. 

Efendim, biz de bir tahriri nüfus vardır. 
Eski tahriri nüfuslarımızda iki gaye vardı. Bi
ri (etasivil) dedikleri sicil işi, biri de tahriri nü-
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fus işi. Bunlar tamamile ayrı şeylerdr. Av
rupada tahrrî nüfus nasıl yapılır? Orada aile
lere bültenler dağıtılır. Bu işler beynelmilel 
kongrelerin verdiği kararlar mucibince yapılır. 
Halbkı bu bültenlere doğru malûmat yazmağa 
alıştırmak için yapılan kanunlara bir madde 
dercedilir. O madde der ki; bu bültenler tasnif 
edildikten sonra halkın gözü önünde yakıla
caktır. Hakikaten orada bu bültenleri, işi bit
tikten sonra yakarlar. Orada bu tahrir üzerine 
verilen malûmatın hiç bir vergiye, hiç bir mü
kellefiyete esas olamayacağı halka bildirilir. 

Çünkü bir adama hayvanının miktarının soracak
lar, servetini soracaklar. Bunlar hakkında 
yanlış malûmat vermesi ihtimali vardır. Halka 
bu kanaati vermek için kanuna böyle maddeler 
koymak ve bu yazdığımız malûmat, rakam şek
line girdikten sonra bunları halkın gözü. önünde 
yakacağız demek lâzımdır. Tahrirî nüfusla bu 
lâyihanın hiç bir alâkası yoktur. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Reis Beyefendi, mesele isim vardır, 
yoktur keyfiyeti değildir, varsa kullanılsın, 
yoksa konulsun keyfiyetidir. Bunun istatistik
le alâkası yoktur. Olan kullanır, olmayan da 
alır. 

NÂZIM B. (Tokat) — Efendim, Meclisi 
Muhteremenin huzuruna ilk defa çıkmış ol
duğum halde, vaktinizin de dar olmasına rağ
men sözü biraz uzatacağım. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Vay!... 
NÂZIM B. (Devamla) — Kusurumun affini 

rica ederim. Paşam! o kadar korkutacak dere
cede delildir. 

Efendim, Hükümetin getirmiş olduğu soy 
adı kanunu şüphesiz Cumhuriyet devrinin en ha
yırlı işlerinden biri olacaktır. Adliye encüme
ni bu kanunu bittabi hukuk noktai nazarından 
tetkik etti. Fakat hukuk işini tetkik ederken 
eski zamandanberi bu isimler milletler ara
sına nasıl girmiş ve nasıl olmuş, bunlar ne gibi 
nazariyatı hukukiyeye tâbidir, bu ciheti de 
tetkik etmekten hali kalmadı. Bu isim mesele
sini en ziyade, ve ilk olarak tanzim edenler 
Romalılardır. Bunlarda gayet güzel ahkâmı 
kanuniye vardı. Zaman geçtikçe bunlar millet
ler arasında unutuldu ve kurunu vustanm uzun 
bir kısmı böyle geçti. Fakat bu o kadar büyük 
bir ihtiyaçtı ki, milletler arasında yavaş yavaş 
kendiliğinden ve hiç bir kaideye tâbi olmadan 
kendiliğinden meydana çıktı. Her kes şahsî 
isminden başka kendisinin hangi aileye mensup 
olduğunu anlatacak şimdi soy adı dediğimiz 
isimleri taşımaya başladı. Bunlar evvelâ lâkap 
olarak meydana çıktı. Refet Beyfendinin buyur
dukları gibi bu lakap ya her hangi bir şahsın 
cismanî bir hali, meselâ, fazla şişmanlığı veya 
fazla zaifliği, manevî bir hali, seciyesi, nihayet 
oturduğu yer, ilk gelmiş olduğu yer ve saire 
nazara alınarak konmuştur. Sonra anane şek

linde bu isimler erkek evlâda müteferri nesle 
intikal etmeğe başladı. Bu kaide 12 nci asırdan 
itibaren teessüs etti. Hıristiyanlık, Avrupada 
aile adını teşvik etmedi. Çünkü papaların eva-
miri bir takım eizzenin isminin alınmasını mu-
tazammındı. Bu itibarla küçük isimler mahdut 
kaldı. Lâkaplarla her kesin birbirinden ayrıl
ması lâzımgeldi. Yeni devre kadar yani Fran-
sanın büyük inkılâbına kadar bu yolda devam 
etti. Büyük inkılâp bir çok şeyleri değiştirdiği 
gibi bunu de değiştirdi. Fakat inkılâpta Re
fet Beyin de buyurdukları gibi her kesin, yaşa
sın hürriyet, diye bağırdığı zamanda isteyenler 
isimlerini değiştirmeğe, lâkaplarını terketmeğe 
başladılar. Meclis, her kes, istediği ismi al
makta serbesttir diye bir kanun çıkarmakla be
raber 6 ay sonra o kadar teşevvüş husule geldi 
ki, buna mâni olmağa lüzum hâsıl oldu. Arkada
şım altı sene dedi. Altı sene değil, altı aydır. Bir 
kaç sene sonra küçük addettiğimiz öz atlan da 
her kes değiştirmeğe ve bazıları din aleyhinde 
olsun diye çirkin isimler almağa başladılar; me
selâ balkabağı filân gibi. Buna mâni olmak üze
re isim ahkâmını gösteren ikinci bir kanun çıktı. 
Napolyon zamanında kanunu medenî yapılmıştır. 
Kanunu medenî ahkâmı ve o arada at hakkında
ki ahkâm meydana geldikten ve diğer memleket
lerde medenî kanunlar tedvinine başlandıktan 
sonra hukuk âlimleri arasında at hakkındaki 
nazariyatın tetkikine başlandı. İnsanın taşı
makta olduğu adı üzerindeki hakkı nedir? Bu, 
hakkı mülkiyet midir, yoksa başka türlü bir 
hak mıdır? Her kesin bir adı olması lâzımdır 
amma bu at alınıp satılamaz. İşe biraz hukuku 
amme meselesi karıştığı ve her keşi arkadaşını 
bilmek ve ismile tanımak mecburiyetinde olduğu 
için at değiştirilemez. Nihayet at müruru za
mana uğramaz. Bunun üzerinde bir hakkı 
mülkiyet yoktur. Çünkü söylediğim gibi at sa-
tılamamaktadır. Bazıları buna, şahsa merbut 
bir haktır dediler. Son bir fikre göre de at 
öyle bir şeydir ki, velayeti ammeyi haiz olan Hü
kümet tarafından her şahsa mecburen aldırıl
mış olan bir külfettir ve bu medenî bir inzibat 
kaidesidir. Devlet, doğan çocuğun babasma 
diyor ki, evvelâ sen müseccel bir at alacaksın ve 
efradı ailen de o adı alacaktır. Medenî inzibat 
bunu âmirdir. 

Nasıl ki bir adamın milki sicile kaydedilmek 
lazımsa ad ta böyle bir şeydir. En son kabul edi
len nazariye budur ve gayet doğrudur. 

İsviçre kanunu medenisi ki, bizim de kanunu 
medenimizin mehazını teşkil eder. At hakkında. 
gayet muhtasar olarak söylediğim nazariyatı 
derpiş etmiştir. 25 ve 26 ncı maddeler bunu gös
termektedir. 25 inci madde der ki; (Bir kimse 
isminin ihtilâf vermesi halinde hâkime müracaat 
edebilir. Her hangi bir şahıs diğer bir adamın 
ismine tecavüz ederse o adam hâkime müracaat 
edebilir. Bir şahıs diğer bir adamın ismini gas-
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bettiği halde böyle bir taarruza maruz kalan ta
raf mahkemeye müracaatla hakkının muhafaza
sını ve lazımsa kendisine bir tazminat veril
mesini talep edebilir. 

26 ncı madde, ki, demin Refet Beyin üze
rinde durduğu maddedir, der ki : (Her hangi 
bir şahıs muhik sebeplere istinaden isminin de
ğiştirilmesini isteyebilir). Bu ikinci madde üze
rinde uzun uzadıya izahat verecek değilim. Bu 
maddenin bazı fıkraları çıkarılmış olabilir. Fa
kat Dahiliye vekili Beyefendinin dedikleri gibi 
elimizdeki 26 ncı madde budur. Her hangi bir 
şahıs muhik sebeplerle isminin değiştirilmesini 
isteyebilir. Bunu istediği zaman ait olduğu 
makama gider. Bu makam İsviçrede kanton 
valisi, Fransada Şûrayi devlet, bizde mah
kemedir. Biz bunu tesbit etmemişizdir. Mah
keme karar verir ve gazetelerle ilân edilir. 
Şayet bu değiştirme başkasının hakkına do
kunuyorsa gelir itiraz eder. Bu adamın bu 
ismi taşımağa hakkı yoktur, der. Bendeniz 
burada hiç bir noksanlık görmem. Şimdi ka
nunu medenide isim hakkındaki ahkâm bu iki 
maddeden ibaret değildir. Bir Türk evlenince 
kanunu medeninin bir maddesi der ki; karı ko
casının ismini alır. Evlenmeden sonra çocuk ge
lir. Yine kanunu medeninin bir maddesine gö
re; nesebi sahih olan çocuk babasının ismini 
taşır. Babaya nisbeti hükmü hâkimle veya ta
nıma ile teayyün eden çocuk babasının ismini 
alır. Evlâtlık ta böyledir, kendisini evlât edine
nin ismini alır. tsim kelimesini söylüyoruz. Çün
kü kanunu medenî bu tâbiri kullanmıştır. Bun
dan maksat ta şimdi soy adı dediğimiz şeydir. 
Kanunu medeninin bu hususta daha çok ahkâ
mı vardır. Bu maddeler bugün tatbik olunuyor 
mu? Bu maddeler mühmeldir. Çünkü bizde soy 
adı hukukan yoktur. Refet Beyefendinin buyur
dukları gibi Bayramoğullan ve saire diye la
kaplar vardır. 

tstanbulda Yakacık köyü vardır. Yazın gez
mek için ekseriva oraya giderim. Orada tanı
dığım bir çok kişiler vardır. Hatta bunların ba-
zilarmın işini gördüm. Geldiler, rica ettiler, lâ
zım gelenlere müracaat ettim. Bunlardan Bay-
ramoğlu Hasan bir gün bana mührünü bir istida
ya basmak üzere verdi, bastım. Bu mühürde yal
nız (Hasan) yazılı idi. Halbuki bizim istediği
miz şey, Bayramoğlu Hasan Hükümet kapısına 
müracaat ettiği zaman istidasında Hasan Bay
ramoğlu kelimelerinin bulunmasıdır. Bugün bu 
mecburiyet var mı? (Onu istiyoruz sesleri). Bi
zim söylediğimiz de bundan ibarettir. Refet Be
yefendi vardır dediler, amma hukukan yoktur. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Tatbikatta da yoktur. 
NÂZIM B. (Devamla) — Evet tatbikatta da 

yoktur. Eğer bugün Hasan Bayramoğlu sadece 
Hasan diye Hükümet kapısına giderse kabul edi
yoruz. Fakat bu kanun çıktıktan sonra kabul et
meyeceğiz. işte kanunun istihdaf ettiği gaye 

bundan ibarettir. Bunda başka mühim hiç bir 
nokta yoktur. Bunun için bu kanunun hayırlı 
bir kanun olması itibarile bir an evvel tatbiki 
lâzımdır. Daha 6 - 7 ay tetkik ve tetebbu edi
lecek bir keyfiyet yoktur. Kanunu medenimizde 
bunun hakkında ahkâm mevcuttur. Öz ada ge
lince kanunu medenide bunun hakkında bir mad-
dei mahsusa vardır. Kanunun bir maddesinde 
der ki, çocuğun adını onun üzerinde velayeti 
olanlar yani anası ve babası kor. 

Bu at kelimesi burada aile adı olarak kabul 
dır. Binaenaleyh bu adı ana ve baba koyacaktır. 
edilmiş olduğuna göre küçük addır yani öz ad-
Kanun mevkii meriyete girdiği tarihten itibaren 
erkek evlâttan gelecek olan bütün buruğa geçe
cektir. Fazla mütaleaya lüzum yoktur. Vaki ola
cak suallere de cevap vermeğe hazırım. Binaen
aleyh kanunun müzakeresine geçilmesini rica 
ederim (Müzakere kâfi sesleri). 

REŞİT B. ( Gazi Antep ) — Beyefendiler; 
müzakere kâfi değildir, bendeniz söyleyeyim de 

ondan sonra ister müzakere kâfi diyin, ister kâ
fi değil diyin. 

Benim söyleyeceğim şudur: Fransa kanunun
da şöyle, İsviçre kanununda böyle, Belçika ka
nununda şöyle deniyor. Bizim bu kanunlarla alâ
kamız yoktur. Türkiye, inkılâptan sonra, müsta
kil bir Hükümet olmuştur. Kanunlarımız da 
müstakil olacaktır. Yalnız biz Avrupa kanunları
nı okuruz, memleketimize uygun kısımlarını alı
rız. Yoksa tsviçrede böyle olmuş, Romanyada 
böyle olmuş demek zaittir. 

Yalnız Türkiyede bazı müstehcen isimler, ya
ni Türklüğün şerefine, nezahetine mugayir olan 
isimler mevcuttur. Bunların çıkarılması lâzım
dır. Buna dair ben burada bir misal arzedeyim: 

Yakın vakitte - uzak vakitte değil - bizim 
memlekette, haşa huzurdan; eşek Memet Alioğlu 
isminde bir adam vardı. Gelmiş rica etmiş, etme
yin, eylemeyin bu ismi kaldırın demiş. Bu biraz 
da ahmak imiş. Demişler ki, pekâlâ bu ismi kal
dırıyoruz, sana Sıpa Memet Alioğlu diyelim. Bu
nu tanıyanlardan birisi, sonradan sıpa büyüyüp 
eşek olacak demiş. Bu da gelmiş, rica ederim 

bunu da kaldırın demiş. Yani bu gibi bazı müsteh
cen, Türklük şerefine yakışmayan isimler vardır. 
Bu kanunda bu gibi isimlerin değişeceği yazıl
maktadır. Bunların kalkması için bu kanunun 
müzakeresi elzemdir. Avrupada böyle olmuş di-
verek onun aynini kabul edersek, olduğu gibi 
kitaba çekelim, kabul edelim demek olur. Rica 
ederim. Avrupadan filândan bahsetmeyelim. On
ların kanunlarından işimize geleni alırız (Alkış
lar, okay sesleri). 

REİS — Efendim, Salâh Beyefendile Hasan 
Reşit Beyefendi de söz istemişlerdi. Fakat ki
fayeti müzakere hakkında bir takrir vardır. 

(Salâh Beyi dinleyelim sesleri). 
ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Efendim, 

Salâh Cimcoz Bey bu isim meselesinde ha-
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kikaten salâhiyet sahibidirler. Ben takririm
den vazgeçiyorum. Kendilerini dinleyelim (Okay 
sesleri). 

REİS — Buyurun Salâh Beyefendi. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Usulen 

evvelâ takrir reye konur, kabul edilmezse müza
kere devam eder. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Takriri
mi geri aldmı. 

REİS — Efendim, Ziya Gevher Bey takririni 
geri aldılar. 

SALÂH OÎMCOZ B. (İstanbul) — Efendim, 
bu kanun Türkiyede aile ismi yoktur demiyor. 
Kullanmıyorlar, rica ederiz kullanılsın, diyor. 
Esasen düşünülürse, şimdiye kadar kullanma
mak yüzünden, yokluk barizdir, yoktur. Aile is
minde kanunen hakkı tasarruf var, kime inti
kal eder, şu yapılmaz, bu yapılmaz diye ahkâm 
var, çünkü hakkı tasarruf var. Aileden gelme
dir. Halbuki biz de, Refet Beyefendinin söyle
diğine bakılırsa, hakikatte bu isim aileden gel
me değildir. Mahallede 6 Memet var. Ne ya
palım? Bakiyorlar ki Memetlerden biri biraz 
bönce bir adamdır, buna Aptal Memet diyelim, 
deniyor, Sonra o aile Aptaloğlu kalıyor. Böyle 
aile ismi olmaz. Öyle değil mi? Zati âliniz böy
le buyurdunuz. 

REFET B. (Bursa) — Avrupada başka türlü 
mü gelmiştir? 

SALÂH CtMCOZ B. ( Devamla ) — Evet 
efendim, başka türlü gelmiştir. Bizde soy adı 
o kadar yoktur ki; meselâ, Refet Beyefendi de
diler ki, küçük isimler gayet gülünçtür, Vey-
selkaraniyi Veysel-Karani yapıyorlar, bu da çok 
gülünç oluyor. Halbuki biz bu gün Veyseli kul
landığımız zaman, hiç te gülünç değildir. Abidin 
dediğim zaman karşımdakini iki adam olarak 
görmem. Fakat bir takım aile isimleri var ki 
gördüğümüz zaman güleriz. Bu gün 17 milyon 
Türkün temsil makamı olan Büyük Millet Mec
lisinin Reisi Refet Beyefendi, benim gibi, bütün 
Türkün bildiği bir şahsiyet, en yüksek makama 
çıkmış bir zattır. Meclis Reisi Refet Beye
fendi dediğim zaman anlarız. Fakat Canbazoğ-
lunun beyanatına ne buyurursunuz dersek, hepi
miz güleriz. Demek ki kendilerinin aile isimleri, 
bilinmeyen bir şeydir, o halde yok demektir. 
Onun için bu kanunu bir an evvel hazırlayarak 
kaybedilen vakti kazanmamız icap eder (Bravo, 
güzel sesleri, alkışlar). 

HASAN REŞİT B. (Muş) — Muhterem arka
daşlar; Salâh Cimcoz Beyefendi, bendenizin ar-
zedeceğim şeyin ruhunu açarak önünüze serdi-
Onun için bendeniz de bir kaç kelime ilâve ede
rek aynini arzedeceğim. 

Türk milletinin ailelerinde, her ailenin bir 
ismi vardır. Bundan iki yüz sene evveline kadar 
aile ismi olmayan hiç bir aile yoktu. Nitekim, 
şimdi Anadoluda, hatta burada çöpçülük eden 
en fakir bir köylüye ismini soracak olursanız 

mutlaka üç dereceli bir isim söyler. Meselâ Sa-
noğullarmdan Alioğlu Memedim, der. Demek ki 
böyle aile isimleri halâ vardır. Biz az geveze ol
makla beraber bu fakir arkadaşınızın aile ismi 
de (söylemez) oğludur (Gülüşmeler). 

Şimdi beyefendiler, Türk aile reisi evvelâ 
kendi ismini ailesine vermişti. Bilhassa ailenin 
başmda bulunan Klanla bu isim böyle geldi. 
O zamanda, yalnız başına evlât, kaybolacağı için 
bir de onun babasını aradılar. Klanla aile ismi 
başladı, sonra gitgide ihmal edildi. Osmanlı İm
paratorluğunun milliyetperverliği ezmek istedi
ği sıralarda buna tamamile aykırı bir cephe al
dılar. O zamanm münevverleri semi, lemî, şere
fi gibi lâkaplar takınmaya başladılar. 

LÛTFİ MÜFİT B. (Kırşehir) — Şifahî, tah
rirî... 

HASAN REŞİT B. ( Devamla ) — İstanbul, 
İzmir gibi büyük şehirlerimizde, Anadoludan ge
len Türklere, bayağı nazarile baktıkları için, 
oraya gidenler aile isimlerini Anadoluda bırak
tılar, neticede onlar da unuttular. Çünkü oralarda 
bu isimleri söylemekten utandılar. Bütün bun
larla beraber medenî bir adam dört isme sahip 
olabilir. 

Birisi, kendisine ailesi tarafından sevildikleri 
için verilen san, kara, toto, nonoş gibi isimler
dir. Bu isim son zamanlara kadar, arkadaşları 
arasında kullanılır. 

Bir de kendisine memleketin örfüne göre ve
rilen bir isim vardır. 

Bir de Kaya, gönül, gül gibi isimler taşımak
la beraber kendilerini cemiyet içinde tanıtabil-
meleri için mutlaka bir de aile ismine sahip ol
ması icap eder, Bu; inkılâbımızın mühüm rükü-
lerinden biri de milliyetperverlik vasfı olan isim
lerimize bir de aile ismi vermektedir. Bu kanun 
bunu da istihdaf etmektedir. Şimdiye kadar aile 
isimlerini kullanmamış olanlar, bundan sonra 
bu aile isimlerini alsmlar ki, hukuku içtimaiyede 
vaziyetleri taayyün etsin. Bu kanunun maksadı 
ve hedefi odur. Bunun bir an evvel çıkmasına 
taraftarım. Benim maruzatım bu kadardır (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. İki tak
rir var. Birisi kanunun encümene iadesi, diğeri 
kanunun ismi olan soy adının, san adı olarak ya
zılması hakkındadır. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim noksanlar ikmal edilmek 

üzere lâyihanın encümene iadesini teklif ederim. 
Bursa 
Refet 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar... Almayanlar... Nazan dik
kate alınmamıştır. 

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



İ : 6 9 1 6 6 - 1 9 3 4 C : i 

Yüksek Reisliğe 
(Soy adı) yerine (San adı) denilmesini teklif 

ederiz. 
Kastamonu Manisa 
Ali Rıza Refik Ş. tnce 

NÂZIM B. (Tokat) — Refik Şevket Bey ar
kadaşımızın, zaten mazbatanın altına yazdığı 
şerh ile, kanunun adının (Soy adı kanunu) ola
cağı yerde (San adı kanunu) olmasını talep et
miştir. Bunun için verdiği takrire de başka bir 
arkadaş iştirak etmiştir. 

Refik Şevket Beyden öğrendiğim bir usule 
istinaden kütüpanede lügatleri aradım. Refik 
Şevket Beyi içinde kaynıyan kuvvetli ateşin ver
diği hızla beni de arkasından götürdü ve ihti
sasım haricine çıkardı. Çünkü bu lisan mesele
sidir, onun için lügatlerde aradım. Soya bak
tım, sana baktım. Karşıma bir de sop çıktı. Soy 
Şemsettin Sami Beyin kamusu Türkisinde: ırk, 
mezhep, ecdat, sülâle, cins, akraba. 

San: hesap, tadat, parça. San san; parça par
ça demekmiş. (San görme) askerî yoklama et
mek, itibar, şöhret. 

Ali Şeydi Beyin kamusu Osmanisinde de ay
ni şeyler zikredilmektedir. Nihayet arkadaşı
mız İbrahim Alâettin Beyin Türkçe lügati var. 
Onda da (Soy) ayni şekilde tekrar edilmektedir. 
(San) in karşılığı ise lâkap, şöhret, aile ismi ola
rak konulmuştur. 

Şimdi bizim soy adı unvanı verdiğimiz at, 
bundan böyle Türkün asıl adı olacaktır. Bunu 
kanunu medeniden mülhem olarak arzediyorum. 
Adliye encümeninin noktai nazarı da budur. Bil
diğimiz hukukî ahkâma göre at bir ailenin taşı
dığı attır. Yoksa Hasan, Hüseyin, Ali, Veli gibi 
bir ailenin efradma ait olan küçük atlar o aile 
ismi değildir. 

ALÎ RIZA B. (Kastamonu) — Bizim soy adı
mız Türktür. 

NÂZIM B. (Devamla) — Binaenaleyh, be
nim kanaatime göre badema, senin adm nedir 
dedikleri zaman o, kendi aile ismini söyleyecek

tir. Ne soya, ne de sana lüzum yoktur. At ka
nunudur. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
böyle bir şey olamaz. 

NÂZIM B. (Devamla) — Bir kelime koymak 
lazımsa kelimenin esasını tetkik etmek iktiza 
eder. (San) lügatlerden anladığımıza göre şöh
ret manasına gelir. « Adı sanı vardır » derler. 
Asıl aile adı soy adıdır. (San) kelimesi ibra
him Alâettin Beyin lügatinden anladığıma göre 
« Aile adı » manasına da kullanıldığı için böyle 
de alınabilir. 

Fakat geçen gün bu tabirler üzerinde Mec
liste uzun müzakereler cereyan etti ve Maarif 
vekili Beyefendi, heyeti mütehassısanın, lisanı iyi 
bir süzgeçten geçirmekte olduğunu söyledi. (Soy) 
kelimesi lisanımıza uygun bir kelimedir. Bunu 
kabul edelim. Eğer Dil Tetkik Cemiyeti yap
tığı tarama neticesinde bunu değiştirirse bu da 
kendiliğinden değişecektir. ' Binaenaleyh soy 
adının aynen kalmasını teklif ederim ve bilve
sile Refik Şevket Beye teşekkür ederim. Çün
kü her hangi bir kanunun serlâvhası ekseriya 
müzakere edilmediği için bu serlâvhanın kanun 
metnine dahil olup olmadığı meselesi bir meselei 
hukukiyedir. Bu takrir sayesinde soy adı ka
nunu serlâvhası müzakere edilmiş ve metni ka
nundan at edilmeye mazhar olmuştur. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Arkadaş
lar, san ayrıdır. Soy ayrıdır. Sandan, maksat, 
şeref demektir. Meselâ Kâzım Paşa falan yerin 
mebusu Kâzım Paşa denir. Yani san, şöhret mu
kabilidir. Binaenaleyh kaırndaki soy admı 
muhafaza etmek en doğru şeydir. 

(Refik Şevket Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Takriri kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmemiştir. 
Şimdi maddelere geçeceğiz, fakat tensip eder

seniz müzakereye pazartesi devam edelim. 
Pazartesi saat 14 te toplanmak üzere celseyi 

tatil ediyorum. 
Kapanma saati : 18,40 

TASHİH 
140 mcı sahifenin ikinci sütun altındaki 189 rakamı 189 a ilâve şeklinde olacaktır, 

. . > . . . »o-« •«•• 



Sıra No 233 
Münhal bulunan Divanı muhasebat azahğı için intihap yapıl
ması hakkında 3/467 numaralı Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi ve Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit encümen mazbatası 

T. C. 
Divanı muhasebat 

U. 45211 
H. 88 

16\ V I 1932 

T. B. M. M. TÜksek Reisliğine 

Divanı muhasebat Azasından Fevzi Beyin İkinci Reisliğe intihabından dolayı inhilâl eden 
azalığa Meclisi Âlice bir zatin intihabına müsaadei riyasetpenahilerini arzeder ve derin saygı
larımı sunarım efendim. 

D. M. Reisi 
Seyfi 

Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe ve Maliye 
Muhtelit encümeni 

M. No. 153 
Esas No. 3/467 

11 -Vt-1934 

Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebat azasından Fevzi Beyin 
İkinci reisliğe intihabından dolayı inhilâl eden 
azalığa Meclisi Âlice bir zatin intihabı hak
kında Divanı muhasebat Reisliğinden Yüksek 
makamınıza yazılıp müşterekencümenimize 
havale buyurulan 16 mayıs 1934 tarih ve 
88 numaralı tezkere üzerine Maliye vekili 
Fuat Beyde hazır olduğu halde toplanılarak 
Divanı Muhasebatın sureti teşkil ve vezaifi 
hakkındaki 24 teşrinisani 1339 tarih ve 374 
numaralı kanun hükmüne göre münhal azalık 
için erbabı ihtisastan sicilleri ilişik cetvelde 
yazılı Ziya Akif, Enver ve Şevket Mazhar 

Beylerin namzet gösterilmesi kararlaştırılmış
tır. Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis Bu M. M. 
Burdur Konya Balıkesir Bursa 

M. Şeref A. Muzaffer Enver D. Galip 
Elaâziz Erzurum Giresun İsparta 

fi. Tahsin Asım Kâzım K Turhan 
İsparta İzmir Kastamonu Kırklareli 
Mükerrem Kâzım Refik M. Nahit 
Kırklreli Konya Manisa Urfa 
Şevket Kâzım M. Turgut Behçet 

Yozgat 
S. Sırrı 



ıs ıtı i Merri ürîyeti 

Ziya "Akif-B. Sabık t̂apu'uıtram 
müdürü 

EnveFB. 'Divatır tmiHâ setiat 
müddHjmtttîHSİ 

Şevket Mazhar B* Divanı Muhasebat 
Başmü¥afabi 

- 2 -
Doğduğu Tahsil 
tarih Doğduğu yer_ derecesi 

1295 İstanbul Mektebi mülkiye 

1308 Manastır (Türk) » » 

f298 '"Sâytia (ÎÜrk) » » 



Sıra No 228 
Akşehirin Tuzlukçu nahiyesinin Aşağı mahallesinden Os-
manoğlu Mustafanın ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/448 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 

mazbatası 
r. c. 

Başvekâlet 16-IV-934 
Yazı işleri Müdürlüğü 

Sayı : 4/1856 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Osmanoğlu 1320 doğumlu Mastafanın idamı hakkında Akşehir Ağır ceza mahkemesince 
ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun 
yirmi altınc» maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 
16-IV-1934 tarihli ve 128/71 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak 
leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 12-V/-I934 
Karar M 50 

Esas M 3İ448 
Yüksek Reisliğe 

Akşehirin Tuzlukçu nahiyesinin Aşağı ma
hallesinden Mevlûdoğlu İbrahimin metresi 
olan bir kadınla münasebette bulunduğunu 
işiterek öldürmeği tasmim eden ve bu kararını 
İbrahimi evine çağırarak ellerini bağladıktan 
sonra gem kayışile boğup öldüren mezkûr 
mahalleden Osman oğlu 320 doğumlu 
Mustafa hakkında icra kılınan muhakeme 
neticesinde Akşehir Ağır ceza mahkemesi 
tarafından Mustafanın cürmü sabit görülerek 
ölüm cezasına mahkûmiyetine dair verilen 
hükmün tasdikini ve müteakip kanunî muame
lenin Meclisi Âlice ifasını mutazammın Temyiz 
mahkemesi birinci ceza dairesinden sadır olan 
7-IV-1934 tarih ve 8ü5 sayılı karar Baş
vekâletin 16 - IV - 934 tarih ve 6/1806 sayılı 
tezkeresile Adliye encümenine havale edil
mekle tetkik ve müzakere olundu. 

Mustafa hakkında hükmedilmiş olan ölüm 

cezasının hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini 
istilzam eder bir sebep görülemediğinden 
mezkûr cezanın teşkilâtı esasiye kanununun 
26 ncı maddesine tevfikan infazına karar 
verilmesi hususunun Umumî heyete arzına 
ittifakla karar verilmiştir. 

Ad. E. Reisi 
Çorum 
Münir 
Aza 

Antalya 
Haydar 
Aza 

. M. M. 
Kocaeli 

Salâhattin 
Aza 

Konya 
D. Fikret 

Aza Aza 

Kâtip 
Trabzon 

Raif 
Aza 

Antalya 
Numan 

Aza 

Aza Aza 
Tokat Erzincan 

Nâzım Abdülhak 





Sıra M* 229 
Licenin Potyan küyünden Alioğlu Memet Alinin ölüm ceza

sına çarpılması hakkında 3/468 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 15-V-1934 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı 4J2507 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Öldürmek maddesinden suçlu Alioğlu 390 doğumlu Memet Alinin idamı hakkında Diyar-

bekir Ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen 
ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal 
edilmek üzere Adliye vekâletinin 14-V-1934 tarihli ve 180/109 numaralı tezkeresile tevdi 
olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. yW. >W. 

Adliye encümeni 12-VI-1934 
K. M 48 

Esas Jt 3/468 
Yüksek Reisliğe 

Muştan piyarbekire gelmekte olan Kibrit 
inhisarı müfettişlerinden İdris Nuri Beyle 
yanındaki jandarma ve katırcıların önüne çı
karak para ve silâh ve hayvanlarını gasp ve 
İdris Nuri Beyle jandarma Memet Şerif ve 
Bilâl ve Katırcı Muhittini öldürmekten suçlu 
olanlardan Licenin Putyan köyünden 320 do
ğumlu Alioğlu Memet Alinin Diyarbekir Ağır 
Ceza mahkemesince icra kılınan muhakeme 
neticesinde ölüm cezasına mahkûmiyetine dair 
verilen hükmün tasdikini ve müteakip kanunî 
muamelenin Meclisi Alice yapılmasını muta-
zammın Temyiz mahkemesi 4 üncü Ceca Da
iresinden sadır olan 30-IV-934 tarih ve 704 
numaralı ilâm Başvekâletin 15-V-934tarih ve 
4/2507 sayılı tezkeresile Adliye Encümenine 
havale olunmakla tetkik ve müzakere olundu-

Mehmet Ali hakkında hükmedilmiş olan 

ölüm cezasının hafifleştirilmesini ve değişti
rilmesini müstelzim bir sebep görülemediğin
den teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı mad
desi mucibince mezkûr cezanın infazına karar 
verilmesi hususunun Umumî heyetin tasvibine 
arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Ad. En. Rs. M. M. Kâ. 

Münir 
Aza 

Antalya 
Haydar 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 
Aza 

Antalya 
Numan 

Salâhattin Raif 
Aza 

Konya 
T. Fikret 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 
Aza 

Tokat 
Nâzım 

Aza 
Manisa 

Refik Şevk 
Aza 

Konya 
Ş. Sırrı 

Aza 
Erzincan 

Abdülhak 





Sıra No 
Salihoğlu Dursunun ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/400 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 

mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı 6/3708 

20 -X/ / - 1933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Parası için adam öldürmekten suçlu 325 doğumlu Salihoğlu Dursunun idamı hakkında 
Ankara Ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen 
ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal 
edilmek üzere Adliye vekâletinin 20-XlI-iQ33 tarihli ve 424/307 numaralı tezkeresile tevdi 
olunan ilâm ve buna muteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Adliye encümeni mazbata&î 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Kurar M 49 
Esas M° 3/400 

12+VI-1934 

Yüksek Reisliğe 
Ankarada Fahrettin Efendi ile karısı Nesime 

Hanımı tasmim eyledikleri hırsızlık cürmünü 
işlemek maksadile evvelce katileşen mahkû
miyet kararları infaz edilmiş olan diğer üç 
arkadaşı ile birlikte boğarak öldürmek ve hiz
metkâr Yusufu öldürmeğe teşebbüs eylemek 
ve öldürülenlerin para, mücevher ve eşyasını 
çalmaktan suçlu olup vakadan sonra firar et
mesine binaen sonradan yakalanan Ankaranın 
Hacıdoğan mahallesinden Erzurumlu 325 
doğumlu Salihoğlu Dursun hakkında yapılan 
muhakeme neticesinde ölüm cezasına mahkû
miyetine dair Ankara Ağır ceza mahkemesin
den verilen hükmün tasdikini ve müteakip 

kanunî muamelenin B. M. Meclisince yapılma
sını mutazammın Temyiz mahkemesi dör
düncü ceza dairesinden sadır olan 16-XlI-933 
tarih ve 22 sayılı ilâm Başvekâletin 20-XlI-933 
tarih ve 6/3708 sayılı tezkeresile Adliye En
cümenine havale olunmakla tetkik ve müza
kere olundu. 

Dursun hakkında verilmiş olan ölüm ceza
sının hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini 
istilzam edecek bir sebep görülemediğinden 
teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesine 
tevfikan mezkûr cezanın infazına karar veril
mesi hususunun Umumî heyetin tasvibine ar
zına ittifakla karar verilmiştir. 



Yüksek Reisliğe takdim olunur. Aza Aza Azâ 
Ad. En. Rs. M. M. Aza Çanakkale Kocaeli Konya 

Çorum Kocaeli Trabzon Osman Niyazi Ragıp Ş. Sırrı 
Münir Salâhattin Raif Aza Aza Aza 
Aza Aza Aza Antalya Tokat Erzincan 

Antalya Konya Manisa Numan Nâzım Abdülhak 
Haydar T. Fikret Refik Şevket 



F929 senesi Hazine hesabı umumisine dair yapılan muta
bakat beyannamesi hakkında 3/!344 numaralı Piyanı muha

sebat Riyaseti tezkeresile 1929 senesi Hazine hesabı 
katisi hakkında I 780 numaralı kanun lâyihası ve 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

1929 senesi Hazine hesabı umumisine dair yapılan mutabakat beyannamesi hakkında 3/344 
numaralı Divanı muhasebat riyaset tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 12 - VITT -1933 

TL 23765 
H. 2ir> 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1929 malî senesine ait Haz/me hesabı umumisi ne mütedair olarak Divanca tanzim kılman mutaba
kat beyannamesinin müteferri cetvellerile ıbirlikt.e lef fen takdim kdınmjş olduğu araolunur. efen
dim hazretleri. 

D. M. Reisi 
Fuat 

1929 Hazine hesabı umumisi hakkında mutabakat beyannamesi 

Teşkilâtı esasiye ve muhasebei umumiye kanunları mucibince Maliye vekâleti tarafından Mecli
si Âliye takdim edilmiş ve bir nüshası Divanı muhasebata gönderilmiş olan 1929 senesi Hazine he
sabı umumisi vekâlet hesabı katilerile ve muhasiplerin Divanca tetkik ve muhakeme olunan idare 
hesaplarile karşılaştırılarak derecei mutabakatı ve mübayenet sebepleri merbut cetvellerde göste
rilmiş ve işbu beyannameye mehaz olan 541 muhasibin zamanı idare hesaplan tamamen tetkik 
ve muhakemeleri intaç ile mucibi tazmin görünen cihetler ayrıca hükme raptedilmiş olmakla he
sapların tetkikinde âmiri italara müteallik olarak şayanı arz ve tenkit görünen mevaddm evvelce 
Meclisi Âliye takdim kılınan üçer aylık raporlarda münderiç bulunanlardan maadası atide arzedil-
miştir. 

1 — 867 numaralı ve 29 mayıs 1926 tarihli Ziraat vekâletine merbut bazı mektep ve mües
seselerin sureti idaresi hakkındaki kanunun 3 ür.cü maddesi mucibince Çifteler çiftliği ve Karaca
bey çiftlik ve harası ile Belgrat ormanının bir heyeti fenniye marifetile kıymeti takdir edilerek 
bilûmum demirbaşları sermayeye tahvil ve elyevm mevcut sabit sermayelerile tevhit olunarak mü-
essesatı mezkûre için müşterek sabit sermaye ittihazı ve işbu sermaye yekûnuna halel gelmemek 
şartile müessesatı mezkûrenin bir müessesei hususiye gibi idaresi hakkında vekâlete verilen salâ
hiyet tatbik ve istimal edilmemiş olduğu cihetle kanunda tasrih edildiği veçhile müşterek ser-
mıayei sabite .miktarının bir an evvel tesbitile sermaye hesa'batının harekâtını gösterecek bir 
şekilde kay it tesisini temin için hir hesap talimatnamesinin tanzimi ve işibu ınüessesata müte
dair senelik bütçe ve kadroların talimatname dairesinde yapılması erbabının istikmali Maliye 
ve Ziraat vekâletlerine yazılmış ve 1929 senesinde de ayrı ayrı idare olunan hu müesseselerin 
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yabu-z varidat ve sarfiyatlarına ait olmak üzere her müessese muhasibinden alınan hesaplar tet
kik edilmiştir. 

Bu nıeyanda tetkik edilen Belgrat ormanlarının 1928 - 193ü seneleri hesabatmın tetkiki sı
rasında âmiri ita sıfatile vekâlet makamımdan vekil ve müsteşarın imzalarile müessesenin vez
nedarlığını yapan Ziraat bankasına verilen emir ile müsteşar, müdürü umumiler ve muhasebe 
müdürlerile diğer ibazı zevata kısmen tazminat ve kısmen de harcırah ve masarifi zaruriye na-
ımile sureti ımaktuada ve muhtelif tarihlerde olmak üzere ceman 5 800 lira müessesenin banka
daki 'hesabı carisinden tediyat yapıldığı görülmüş ve 'bu paranın ne için ve neye müsteniden 
verildiği hakkında Ziraat vekâletinden yapılan istifsara da ıbu müesseselerin talimatnamede 
münderiç ve müdürü umumileri gayrimeveut işlerini rüyet ve indelieap mahallen tetkikat ic
ra ve ittiıhazı karar eylemek gibi hizmet ve külfetlerine mukabil 867 numaralı kanunun talimat
namesine tevfikan teşekkül etmiş olan heyeti merkeziyeyi teşkil eden zevata 'her sene temadi eden 
bu 'hizmetlerine mukabil vekâletçe itası tensip edilmiş olan mebaliğin yekûnundan ibaret bu
lunduğu ve mezkûr kanunun 3 üncü maddesile vekâlete ıba/hşedilen salâhiyete müsteniden tedi
ye edildiği cevabı verilmiştir. Tediyatı vakia muhasibin malûmatı olmaksızın âmiri ita tara
fından doğrudan doğruya /bankaya verilen emirle icra edilmiş olmasına nıebni bu hususta mu
hasibe tevcihi mesuliyete mahal görülememiş ise de bu şekilde tediyat icrası mulhasebei umu
miye kanunu ahkâmına uygun görülemediği gibi mumaileyhime verilen hu paralar ücret ve
ya ikramiye olduğuna göre muvazenei umıımiyeden maaş alan memurin ve müstahdemine saati 
mesai haricinde çalıştıklarından dolayı ücret verilmemesi ve memurine ikramiye itası kanu
na müstenit olmak lâzımgeleeeği hakkındaki Meclisi Âli kararile ve teadül kanununun 15 inci 
maddesile ve maktu harcırah olduğu surette ise harcırah kararnamesinin memurine maktu har
cırah verilmesi hakkındaki hükmünü ilga eden ve elyevm hükmü meri /bulunan 1341 senesi 
muvazenei umumiye kanununun 37 nci maddesile kabili telif görülememiş ve mevzubahs 867 
numaralı kanunun 3 üncü maddesinde de mevzubahs olan talimatnamede vekâletçe serdolun-
duğu veçhile bu hususta bir kayit ve sarahat te gayrimevcut ıbulunmuştur. 

2 — Barut ve mevaddı infilâkiye inhisar idaresinin 1-1-1929 ilâ 1 - XII -1929 blânçosile 
1-1-1930 dan 31-V-1930 tarihine (kadar Hazineye vaki i rsalâtını muhtevi cetvelin Hazine ka-
yitlerile tetkikinde inhisar idaresi hesaplarında hu müddet zarfında Hazineye irsalât olarak 
615 371 lira 74 kuruş mukayyet bulunduğu görülmüş ve 31-V-1930 tarihinde Hazinece irat ve 
masraf edildiği halde idarei inbisariyeee senesi zarfında mahsubu yapılmamış olan 60 623 lira 25 ku
ruşun da bu miktara ilâvesi halinde idarenin Hazineye irsalâtı 675 994 lira 99 kuruşa baliğ olmuş
tur. Buna mukabil Hazinece mehuzat kaydedilen miktarın yekûnu ise 417 338 lira 7 kuruştan iba
ret bulunmasına göre Hazine kaydirıin 258 656 lira 92 kuruş noksan olduğu anlaşılmıştır. 

Bu bapta Maliye vekâletine yazılan tezkereye alınan 10-VII-1933 tarih ve 14608/32 numaralı 
cevapta şirketin 1929 hlânçosile Hazine kayitleri arasında görülen fark ve mubayenetler hakkında 
şirket komiserliğinden mütemmim malûmat alınmasına ihtiyaç hâsıl olduğundan neticenin ayrıca 
yazılacağı bildirilmiştir. 

3 —1929 senesi Nafıa bütçesinin. 757 inci faslının 1 inci maddesine Devlet demiryolları ve limanlan 
idaresi bütçe açığı karşılığı olarak mevzu tahsisata, Devlet demiryolları bütçe kanununun dördüncü 
maddesile istikraz ve kredi suretile temin ve sarfına mezuniyet verilen S milyon liranın da ilâvesile 
mezkûr tahsisat miktarının 34 200 000 lira olması lâzımgeldiği halde Hazinece bütçeye mevzu 
28 200 000 lira tahsisat ile beraber 5 479 294 lira 65 kuruş eşhas zimemi hesabında ve 574 365 lira 38 
kuruş ta irsalâtta olmak üzere ceman 34 253 660 lira 3 kuruşun Demiryollar idaresi namına masraf edil
diği görülmüştür. Tediyatı vakıanın bütçeye mevzu miktarından maadasının 932 senesi muvazenei 
umumiye kanununun 14 ve 15 inci maddelerile verilen mezuniyete müsteniden mahsubunun te
mini dairesine yazılmıştır. 

Netice 

Hazini1 hesabı umumisi ile muhasebei katiye kanun lâyihasında mihıderic rakamların işbu beyan-



name ve merbutu cetvellerdeki kuyut ve izahat nazarı itibara alınmak üzere kabule şayan oldu
ğunu arzeyieriz. ' ,; 
Divanı muhasebat reisi D. 1. reisi D. 2. reisi D. 3. reisi D. 4. reisi Aza 

Fuat Faik Abidin H. Âlim Hasta ! Ziya 
Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 

Basri Kâmil Gelü M. İhsan Rahmi Fevzi Müeyyet Emin Rifat Nazmi 
Aza Aza Aza Müddei umumî 

Fahri Halil Refik M. Ali 

1920 senesi Hazine hesabı katisi hakkmda 1/78Ö numaralı kanto lâyihası 
T. C. 

Başvekâlet 2 -XI -1931 
Muamelât müdürlüğü 

Sayı: 6/360 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hazinenin 1929 senei maliyesi hesabı hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 1 - XI -1931 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. : 

Muktazasınm ifasma ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Mukaddeme 

Vekil hesabı katî cetvellerini dahi muhtevi olmak üzere 1929 malî senesi Hazine hesaıbı umumisi
ni takdim ediyorum. ^ T* 

Muhasebei umumiye kanununun yüz birinci maddesinde vekillerden her birinin kendi bütçesi
ne ait masraf hesabı katî cetvelini senei maliye nihayetinden itibaren dokuz ay zarfında iki nüsha 
olarak tanzim ile bir nüshası Maliye vekâletine ve diğer nüshasını da Divanı muhasebata göndere
ceği Maliye vekili kendi vekâletine ait masraf cetvelini bu müddet zarfmda Divanı muhasebata 
göndermekle beraber Devletin umumî varidat ve masarifâtını muhtevi Hazine hesabı umumisini se
nei maliyenin sonundan itibaren nihayet on yedi ay zarfında ihzar ederek Divânı muhasebata ir
sal ve hesabı katî kanun lâyihasile birlikte Büyük Millet Meclisine takdim edeceği yazılıdır. 

Cumhuriyetin bütün Devlet makinesinde takip ettiği ıslahat programının mütekâmil izlerinden 
biri olarak merkezileştirilen Devlet hesabının ikinci tatbik senesi olmak ve birinci tatbik senesinde 
tahaddüs eden bir çok müşkülât ve ufak tefek ihtiyaç ve aksaklıklar 'bu sene zarfmda tesbit ve ıs
lah edilmek suretile Hazine hesabı umumisi teşkilâtı esasiye ve muhasebei umumiye kanunlarile 
muayyen müddetten dokuz ay evvel millet vekillerinin nazarı tetkik ve murakabesine., arzedilmiş 
bulunuyor. Haziran iptidasından itibaren mayıs nihayetine kadar ifa edileni'umur ve hidemattan 
bütçeden mahsubu yapılmamış olanların eylül nihayetine kadar bütçeden mahsuplarına intizar 
edilmesi gibi hususat olmasa idi hesabı umuminin teşrinievvel nihayetine kadar takdimi kabil ola
cak idi. Hesabatın muhasipleree katî tarihine göre hesabı umumî mahsup müddetinin hitamından üç 
ay sonra Yüksek Meclise takdim edilmiş oluyor. 

Hesabı umuminin bir an evvel tanzimi suretileHazinece istihdaf edilen gaye vekillerin bütçe, ile 
ifası mesuliyetini deruhde ettikleri işlerin netayicini ve bütçe tatbikatını önümüzdeki sene bütçe
sinin tetkikinden evvel millet vekillerine arz ve izah etmek keyfiyeti olup bu cihet Hazinenin en 
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esaslı meşgalesini teşkil etmekte ve yeni sene bütçesinin tanziminde netayici malûm olan ve ka
tiyet ifade eden rakamları göz önünde bulundurmak suretile tahmindeki isabet ve samimiyetin 
tetkik ve tahlilini temine çalışmaktadır. 

Takip edilen mütekâmil izlerle bu eserin müteakip senelerde daha feyizli ve normal tezahürler 
arzedeceğinden asla şüphe edilmemekte oluduğunu kayit ve işaret etmeği vazifeden bilirim . 

îzahname 

îşbu mizan Hazinenin merkez ve şuabatmda vukua gelen muamelâtı umumiyenin hulâsasıdır. 
Tetkikinden de anlaşdacağı üzere Devletin 1929 malî senesi zarfındaki bilûmum varidatile umum 
ibütçe sarfiyatı icmalen ve varidat ve masarifi umumiyei Devlete müteallik olarak cereyan eden 
müraselâtı naktiye ve hesabatı cariye ve saire gibi Hazine muamelâtından mütehassıl harekât ile 
devreden hesabat bakiyeleri vezne ve banka mevcutları hesabı mahsuslarında görülmektedir. 

Tahsilat ve tediyat 

1929 malî senesi zarfında varidatı umumiyeden 224 143 619 lira 18 kuruş tahsilat vukubulmuş-
tur. 

İşbu tahsilatın 
Lira K. 

215 993 383 18 Lira ve kuruşu 1929 senesi bütçesine ait varidattan 
8 150 236 Lirası sinini sabıkadan müdevver bakaya ile 1929 senesinde sinini sabıka büt

çelerine dahil varidattan tahakkuk eden ımebaliğe mahsuben vaki olan tahsi
lattan ibarettir *'..., , 

224 143 619 18 Bu tahsilatı umumiye rakamından 8 505 510 lira 59 kuruşu bütçe taihminatına 
dahil olmayıp kanunu mahsuslara istinaden irat kaydi lâzımgelen Maarif ve 
Nafıaya ait paralarla fevkalâde bazı nevi varidattır ki müfredatı aşağıda gös
terilmiştir. 

Haliye 
Lira K. 

Nikel meskukât 
Muallim mekteplerine muavenet (İdarei hususiy el erden) 
Pansiyonlar 
Teberraat • 
Fevkalâde hasılat (Cumhuriyet evrakı naktiyesi fazlasından) 
Şose ve köprüler (îdarei husus iyelerden) 

8 505 510 59 

Şu hale nazaran haliye ve sabıka varidatından vukubulan tahsilat miktarı (224 143 619, 
188 505 510;59 = 215 638 108,59) iki yüz on beş milyon altı yüz otuz sekiz bin yüz sekiz lira 
elli dokuz kuruş olarak kabul edilmek lâ-zıııtğelir. Ancak bu rakam ile de bütçe tahminatmın 
mukayesesi doğru olmayıp ıbu malî sene zarfında bazı mukavelâttan mütevellit olarak tahassûl 
edip ileriki senelerde vukuu melhuz vö mümkün olmayan varidat ile divan ilâmlarının eşhas 
zimemine kaydi mukalbili olarak hasılatı müteferrikada irat güsterilen ceman 9 470 000 liranın 
tenzili IzUımıgelir ki bunların müfredatı dahi şudur: 

105 230 
2 081 278 
335 3M 
2 125 

2 825 853 
3 155 708 

38 
44 
93 

45 
39 
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Lira K. 

2 331 ÖpO İmtiyazlı demiryöllanridan (Şark ve Kasaba hatları şirketlerinden) 
1 536 0Ö0 Araustronklle yapılan iüîâîname mucibince 
2 631 000 Anadolu - Bağdat demiryolları şiriketlerile yapılan mukaveleler mucibince Dü

yunu umumiyede kalan teminat 
1 972 000 Düyunu umumiyeden (Bir kuponun tediyesinden mütebaki mevcuttan) 
1 000 000 Divan ilâmları ve irat masraf zımnında yapdan muamelâttan (Hakrübidir) 

9 470 000 
Fevkalâde mahiyeti haiz yukarıda müfredatı yazılı bulunan mebaliğin tenzilinden sonra bütçe üe 

tahmin edilen varidatı adiye miktarı olan 220 546 000 liraya karşı 206 168 108« lira tahsilat vâkiıol-
duğu ve İspirto ye ispirtolu içkiler »inhisarına -ait f blâuçoy«rntaaBaa saf i temettü olup Hfczîtteye gön
derilmesi lâzım iken stoklara sarf edildiği anlaşılan bir milyon dört yüz bin lira -kadar bir meblâ
ğın bu rakama ilâvesi halinde varidatı adiye tahsilat miktarının 207,5 milyon lira olarak kabulü 
icap eder. Tahminata nazaran görüiıen lStımiyofl İtalik'noksanım -hangi vergilere taallûk* fettiği 
merbut 74 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Masarife gelince: 
1929 senesi devrei hesabiyesi zarfında aenei haliye bütgesnıe dahil muhassasafta mahsuben ifa 

edilen hidemata mukabil 214 511 953 lira 15 kuruş masraf tahakkuk etmiş ve bundan 209 909 470 
lira 14 kuruşu nakten tesviye olunmuş ve 3 457 888 lira 84 kuruşu bütçeye masraf kaydHe mayıs ni
hayetinde bütçe emanetine almtnak suretile 1929 senesi bfîtçe-sarfiyatı 213 367î'358"Kra 96- kuruş ol
muştur. 

1 144 594 lira 17 kuruş ta 1929 senesi zarfında ifa edilen hizmetlerin bedelleri bu sene zarfında 
ita emrine iktiran ettirilmeyerek 1930 senesine /borç olarak devredilmiştir. 1930 senesine devredilen 
bu borç miktarına yukarıda bütçe emanatı hesabına alındığı işaret olunan 3 457 888 lira 84 kuruşun 
ilâvesi lâzımdır ki bu takdire göre 1930 senesinde bütçeden mütevellit olarak tesviyesi lâzımgelen 
hakikî borç miktarı « 1 144 594, 17 + 3 457 888,84 = 4 602 483,01» dört milyon altı yüz iki bin 
dört yüz seksen üç lira bir kuruştan ibaret olup buna karşı vezne ve banka mevcutları olarak yeni 
seneye 16 785 962 lira 35 kuruş devrolunmuştur. Bu devirden «4 412 291» lirası masarife ait mual
lim mektepleri ve Nafıaya ait şose ve köprülere ait devirlerdir. Bu vaziyete ıgöre 930 bütçesi, hayatı 
biten bütçeden dört milyon küsur liralık bütçeden mütevellit bir borç ve 'buna mukabil on altı kü
sur milyon liralık bir kasa mevcudu tevarüs etmiş ve bu kasal mevcudundan 929 bütçesinin 
devrettiği borç miktarı tenzil edilmekle «16 785 962,35 — 4 602 483,01 = 12 183 479,34» mütebaki 
12 küsur milyon lira kalır ki bu da emanatı adiye ve sair müteîerrik ve bilâhare zulhur edecek borç
ları karşılayacağı aşikârdır. Bu itibarla 929 senesi malî hayatimizi 328 senesinde olduğu g M bütçe 
ile derpiş edilen bütün hizmetleri ifa ederek geçirmiş ve bütçe ve muamelâtı naktiyeden mütevellit 
bütün borçları karşılayabilecek bir vaziyette yeni seneye girt-niş (bulunmaktayız. 

Varidat tahakkukatile tahsilatın mukayesesi: 
Numaralı tabloda görüleceği üzere 929 malî senesi zarfırtd&'hâliyöden 229 215 045 lira 60 kuruş 

ve sabıkadan 79 630 714 lira 8 kuruş ki ceman 308 İ845 759*lJra-68 kuruş tahakkuka karşı haliye-
den 215 993 383 lira 18 kuruş ve sabıkadan 8 150 236 lira ki ceman 224 143 619 lira 18 kuruş tah
silat vuku bulmuştur. Haliyenin bankaya nisbeti beş adsdi tâto 29 küsurdur. 930 senesine haliye 
ve sabıka bakayası olarak ceman 84 702 140 lira 50 kuruşun devri tezahür eder. 

Tahsisat harici sarfiyat* 

Müfredatı 39 numaralı cetvelde gösterilen tahsisat harici sarfiyat miktarı 307 158 lira 17 kuruş 
olup bunlarm esbabı mucibesi her vekâlete ait sarfiyat hesabı katilerinde izah edilmiştir. Pansiyon
lara ait sarfiyat olup tahsisat fevkinde görünen 2 918 lira 40 kuruşun bu tahsisatın mahiyetine 
göre taallûk ettiği müesseselerin yeni sene varidatından mahsumı icra edilmek üzere takibat icrası 
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Maarif muhasebe müdüriyetine tebliğ edilmiş olup bunun için tahsisatı mütemmine talebine mahal 
görülmemiş ise de mütebaki 304 239 lira 60 kuruşluk sarfiyatın mahiyetine ve esbabı mucibesine 
göre Devlet hizmetlerine vaki olması nazarı itibare alınarak bu gibi sarfiyata atiyen mahal ve mey
dan verilmemesini tenıinen alâkadarlar hakkında takibat yapılmakla beraber mütemmim tahsisat ile 
kapatılması muvafık ve zarurî görülmüştür. 

1929 hesabı katisine nazaran 1929 senesi bütçesi ve malî vaziyet 

Lira K. 

220 411 181 1929 senesi bütçesile verilen tahsisat 
10 231 312 17 Tahsisatı munzamına (1) 
1308 190 96 Tahsisatı fevkalâde 
1 125 056 87 Muhasebei umumiye kanununun 55 inei maddesi mucibince ilâve edilen tahsisat 

233 075 741 
400 000 Hususî kanun mucibince imha edilen tahsisat 

L. 

232 675 741 
4 863 795 98 Münakaleden mütevellit tahsisat olup zammedilen 

237 539 536 98 
4 876 550 98 Münakaleden mütevellit tahsisat olup tenzil edilen. 

232 662 986 

Beyanı (1) 
Lira K. 

3 155 668 
3 923 430 
1 076 739 

10 000 
390 898 

1 000 000 
84 300 
40 000 

300 274 
250 000 

39 
81 

99 

98 

Nafıa, şose ve köprüler 
Maarif % 10 lardan 
Büyük Millet Meclisi 
Başvekâlet 
Maliye 
Düyunu umumiye 
Hariciye 
Adliye 
İktisat 
Millî Müdafaa 

10 231 312 17 
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Lira K. 

568 151 76 1552 numaralı kanun mucibince tahsisat olarak ilâve edilen 

233 331 137 76 929 malî senesi nihayetinde tahsdsatın baliğ olduğu miktar olup bu tahsisata kar
şı bütçeye masraf kaydedilen miktar 

213 367 358 98 Lira olduğuna, göre bunun tenzili halinde. 

19 863 778 78 Lira tahsisat bakiyesi görünmektedir. Buna tahsisat harici sarf olunan. 
307 158 17 Lira ilâve olundukta 

220 170 936 95 Lira ve kuruşluk tahsisatın sarfedilmeyip imhası iktiza edeceği tebeyyün eder. 

929 senesi safi tah
sisatı 

Lira K. 

233 231 137 76 
929 sesesd masarifi umumiyesi: 

Lira K. 

209 909 470 14 Nakten tediye 
3 457 888 84 Sene nihayetinde bütçeye masraf kaydile emanete alınan 

213 367 358 98 Yekûnu tediyat 

Lira K. 

213 3fi7 385 98 

19 367 358 78 
307 158 17 Tahsisat harici sarfiyat (1) 

20 170 936 95 İmhası lâzımgelen tahsisat 

Beyant (1) 
Lira K. 

304 239 60 Tahsisat harici sarfiyat olup mütemmim tahsisat ile kapatılacak olan. 
2 918 57 Tahsisat harici sarfiyat olup müsebbipleri namına eşhas zimmetine alınan 

307 158 17 
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1929 senesi tahakkukat ve tahsilatı umumiyesi 

Tahakkukat 

Haliye Sabıka 
Lira K. Lira K. 

229 215 045 60 79 630 714 08 

Tahsilat 

Haliye Sabıka Yekûn 
Lira K. Lira K. Lira K. 

215 993 383 18 8 150 236 224 143 619 18 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 22 - V - 1934 

Karar No. 6 
Esas No. i/780, 3/344 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâleti Celilenin 2 teşrinisani 1931 tarih ve 360/6 numaralı tezkeresile teklif olunan 1929 
malî senesi hesabı katî kanun lâyihasile Divanı muhasebat riyasetinden gönderilen mutabakat beyan
namesi encümenimize havale olunmakla kanunun tarif ettiği şekilde tanzim edilmiş bulunduğu an
laşılan Hazine hesabı umumisile mutabakat beyannamesi ve merbutu cetveller Divanı muhasebattan 
birinci reis Seyfi ve Maliyeden Hesabat umum müdürü Memet Ali ve Ziraat vekâletinden Muhase
be müdürü Cemal Beylerden kendilerine taallıık eden meseleler hakkında izahat alındıktan sonra 
ayrr ayrı tetkik ve müzakere olundu. 

Muhassasat 

1929 senesi bütçesi ile 220 411 181 lira tahsisat verilmiş olup mutabakat beyannamesile Hazine 
hesabı umumisinde yazılı rakamlar da buna muvafık görülmüştür. 

Hususî kanunlar mucibince imha olunan muhassasat 

Hazine hesabı umumisinde bu kısım tahsisatın yekûnu 400 000 lira yazılı olduğu halde mutaba
kat beyannamesinde 412 755 lira olarak yazılıdır. 12 755 liradan ibaret olan mübayenetin sebebi tet
kik edildi. 

1544, 1558, 1599 numaralı kanunlar mucibince Millî Müdafaa hava kısmı, düyunu umumiye, 
matbuat umuım müdürlüğü bütçelerinin ıbir faslından tenzil ve yeniden açılan birer fasla fevkalâde 
tahsisat olarak ilâve edilen 12 755 liranın Hazinece münakalât kısmının tenzil sütunile fevkalâde 
tahsisat sütununda irae edilmek suretile nevama münakale telâkki edildiği halde Divanı muhasebet-
ça mutabakat beyannamesinde bir tarafta imha olunan muhassasat sütununda diğer tarafta fevka
lâde tahsisat sütununda irae edilmiştir. Bu tahsisat mevcut fasılların birisinden diğerine nakil 
mahiyetinde olmayıp ıbir fasıldan tenzil yeniden açılan bir fasla fevkalâde tahsisat oarak kaydedil
miş olmasından dolayı Divanca yapılan şekli muamele encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

Yekûn 
Lira K. 

303 845 759 68 
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Tahsisatı munzamma ve fevkalâde 

Tahsisatı munzamma ve fevkalâdelerle hususî kanunları mucibince tediye miktarları tahsisat ad
dedilen mebaliğ miktarı mutabakat beyannamesinde 11 870 716 lira 25 ıkuruş olarak yazılı olduğu 
halde Hazine hesabı umumisinde 1 361 995 lira 51 kuruş fazlasile 13 232 711 lira 76 kuruştur. Mülba-
yenetin sebebi tetkik edildi. 

928 senesi hesabı katî kanunile de tesbit edildiği veçhile Maarif vekâletinin 1 421 447 lira 49 
kuruş, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 7 156 lira 18 kuruş ki ceman 1 428 603 lira 67 
kuruş hususî kanunlar mucibince geçen seneden devri meşrut tahsisat olduğu halde hesabı umumide 
munzam tahsisat meyanına ilâve edilmiştir. 

Bunun Divanı muhasebatça gösterildiği veçhile tashihi lâzımgelmekte ve bu takdirde beyanna
meye nazaran Hazine hesabı umumisi 66 608 lira 16 kuruş noksanlık arz etmektedir ki bu da hu
susî kanunlar mucibince tediye miktarı tahsisat addedilmesi lâzımgelen sarfiyatın Divanı muhasebat 
tetkikatı neticesinde tebeyyün eden miktara nazaran Hazine hesabı umumisine noksan ithal edilme
sinden ve irat miktarına göre tahsisat addi icap eden bazı mebaliğin hesabı umumide fazla veya 
noksan irae edilmesinden mütevellit olduğu anlaşılmış ve bu itibarla Divanı muhasebatça tesbit 
edilen rakamlar encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

Devri meşrut tahsisat 

Mutabakat beyannamesinde 1928 senesindeki devir nazarı dikkate alınmak suretile 1 428 603 lira 
67 kuruş gösterildiği halde Hazine hesabı umumisinde bu para tamamen tahsisatı munzamma sütu
nunda gösterilmiştir. 

Encümenimizce yapılan tetkikat neticesinde: Beyannamedeki rakam muvafık görülmüş ve mer-
hut cetvellerde yazıldığı veçhile sıhhiye, Maarif, Nafıa daireleri tahsisatından 4 344 817 lira 96 ku
ruşun kavanini mahsusasına tevfikan gelecek seneye devredilmesi lâzımgelen muhassasat olduğu an
laşılmıştır. 

Yukarıda arzolunan sebeplerden dolayı muhassasat mecmuu Divanı muhasebat mutabakat be
yannamesinde gösterildiği veçhile 233 297 745 lira 92 kuruş olarak tesbit ve merbut cetveller ona gö
re tanzim edilmiştir. 

Tediyat 

Mutabakat beyannamesine merbut cetvellere nazaran tediyatm yekûnu 212 777 982 lira 50 kuruş 
olduğu halde Hazine hesabı umumisinde 589 376 lira 48 kuruş fazlasile 213 367 358 lira 98 kuruş 
olarak yazılıdır. 

Beyannameye merbut cetvellerde görülen tediyat miktarı muhasip hesaplan üzerinde Divanı mu
hasebatça yapılan tetkikat ve muhakemat netice sinde tesbit edilmiş olduğu gibi görülen mübayenet-
ler hakkında encümenimizce icra edilen tetkikat neticesinde : 

Mezkûr miktarın sıhhatine kanaat hâsıl edilmiş olduğundan tediyat miktarı beyannamede olduğu 
gibi kabul ve merbut cetveller bu suretle tanzim edilmiştir. 

Varidat: 

Tahakkukat 

Mutabakat beyannamesine merbut cetvelde 310 760 953 lira 65 kuruş olduğu halde Hazine he
sabı umumisinde 1 915 193 lira 97 kuruş noksanile 308 845 759 lira 68 kuruş yazılı bulunmaktadır. 

Tahsilat 

Mutabakat beyannamesine merbut cetvelde 224 137 449 lira 65 kuruş olduğu halde Hazine hesabı 
umumisinde 6 169 lira 53 kuruş fazlasile 224 143 619 lira 18 kuruş yazık bulunmaktadır, 
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Gerek tahakkukat ve gerek tahsilattaki farkların idare hesaplarının tetkik v̂e muhakemesi netice

sinde : 
Varidata taallûk eden bir kısım nıebaliğin muamelâtı naktiye ve muamelâtı naktiyeye taallûk 

eden bir kısım nıebaliğin varidat hesaplarına geçirilmesinden tashihi hakkındaki Divanı muhase
bat kararlarının ifa edilmemesinden mütevellit olduğu anlaşıldığından beyannamenin ikinci mad
desinde mevzubahs mübayenet dolayısile takarrür ettirildiği üzere 32 500 liranın varidat taakkukat 
ve tahsilâtına ilâve edilmek suretile beyannameye merbut cetvellerin esas ittihazı muvafık görül
müş ve merbut cetveller ona göre tashih edilmiştir. 

Bu mephaslarda yapılan tetkikat ikmal edildikten sonra yukarıda arzolunan hususat nazarı iti
bara alınmak suretile Hükümetçe teklif olunan kanun lâyihasının tetkik ve müzakeresine geçi
lerek aşağıdaki esas kabul edildi. 

A) Hükümetçe teklif olunan kanun lâyihasının birinci maddesi umum sarfiyat ve varidatı ihtiva 
etmekte olduğundan bu madde bütçe kanunlarile tenazuru temin maksadile ikiye tefrik edilerek birin
ci madde umum masarif ve ikinci maddede varidat gösterilmiş, Gerek masraf ve gerek varidat olarak 
yukarıda muvafık görüldüğü arzolunan miktarlar kabul edilmiştir. 

B) Kanun lâyihasının ikinci maddesile Hükümetçe tahsisat harici sarfedilmiş olan 304 239 lira 60 
kuruşluk tahsisatı mütemmime talep edilmekte ise de 2266 sayılı kanun bu gibi nıebaliğin tasfiye ve 
terkini imkânını temin etmekte olmasına göre bu maddenin tedvinine mahal görülmemiştir. 

C) Kanun lâyihasında hususî kanunları mucibince devri meşrut tahsisat sarf edilmeyip âti se
neye devri lâzımgelen mebaliğ gösterilmemiş olduğundan devri meşrut tahsisat miktarını tesbit et
mek üzere 3 üncü madde encümenimizce yeniden vazolunmuştur. 

D) Kanunun üçüncü maddesinde tahsisattan sarf edilmeyen miktarın iptali lüzumu gösterilmektedir. 

Encümenimizce sarfedilen miktar ile âti seneye devri lâzımgelen tahsisat miktarı çıkarıldıktan 
sonra bakiyesinin iptali için bu madde yerine dördüncü madde tadilen kabul edilmiştir. 

E) Kanun lâyihasında hangi tarihte meriyet kesbedeceğine dair ahkâm mevcut olmadığından 
bu hükmü muhtevi olmak üzere beşinci madde vaz ve kanun lâyihasının 4 üncü maddesi 6 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Divanı mühasehat beyannamesinde zikrolunan hususat 

1 — Mutabakat beyannamesinin birinci maddesinde Belgrat ormanlarının Ziraat bankasındaki 
hesabı carisinden âmiri itaca doğrudan doğruya bankaya verilen emirle muhasibin malûmatı olmak
sızın tediyat yaptırılmış ve bu suretle müesseseye ait bazı işleri ifa eden Ziraat vekâleti erkân ve 
memurininden bazılarına muhtelif tarihlerde tazminat, harcırah ve masarifi zaruriye namlarile sureti 
anaktuada para verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu mebaliğin Belgrat ormanlarile Karacaibey harası 
ve Çifteler çiftliği işlerini rüyet ve indelicap muamelât ve hesabatı üzerinde mahallen tetkikat icra 
ve kararlar ittihaz etmek suretile 867 numaralı kanunun talimatnamesine tevfikan teşkil edilen he
yeti (merkeziye azasile diğer Ibazı memurine üç sene zarfında sepkeden hizmetlerine ve bu bapta 
ihtiyar ettikleri masraflara mukabil verildiği Ziraat vekili Muhlis Beyefendinin izahatından anla
şılmış olmakla ıberaiber tediya-tı vakıa şeklen mevzuatımıza uygun görülmediğinden Heyeti Umumi-
yenin nazarı takdirine arzı takarrür ettirilmiştir. 

2 — Barut ve mevaddı inf ilâkiye inhisar idaresinin plânçosunda 1 -1 - 930 tarihinden 31-V-930 
tarihine kadar Hazineye irsalât gösterilen miktark buna mukabil Hazinece mehuzat kaydedilen 
melbaliğ arasında meşhut olup mutabakat beyannamesinin ikinci maddesinde mevzubahs edilen mü
bayenet hakkında muahharan dairesince inhisar idaresile cereyan eden muhaberat ve icra edilen tet
kikat üzerine encümenimize verilen malûmat ve izahata göre inhisar idaresi irsalâtından 32 500 
lirasının varidat bütçesinin 23 üncü faslının üçüncü maddesine taallûk ettiği halde Hazinece mü-
raselâtı naktiye hesaplarında, bırakıldığı ve yine inhisar idaresince irsalât meyanında gösterilen 
8 628 lira 75 kuruşun mezkûr idarece yapılmış bir ımuamelei mahsubiyeden ibaret olup Hazinece bu 
muamelenin kabulü cihetine gidilmediğinden ıbu bapta muhabere cereyan etmekte olduğu ve müte-
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baki müıbayenetin de inhisar idaresi kaydında bazı kalemlerin mükerrer veya noksan gösterilmesin
den ileri geldiği ve tesbit edilen neticeye göre mübayenetin zikrolunan 8 628 lira 75 kuruştan ibaret 
kaldığı anlaşılmış olduğundan varidat hesabından hariç kaldığı tebeyyün eden 32 500 liranın mezkûr 
hesaba ilâvesi takarrür ettirilmiş ve sekiz bin küsur liralrk matlubatm da takip ve bir an evvel tah
silinin temini şayanı temenni görülmüştür. 

3 — Beyannamenin 3 üncü maddesinde yazılı olduğu üzere Nafıa vekâleti bütçesinden Devlet 
demiryolları ve limanları idaresi namına masraf edilip mahsupsuz bırakılmış ve kısmen de tahsisat 
harici kalmış olan altı milyon elli üç bin küsur liranın Maliye vekâletince 932 senesi muvazenei 
umumiye kanunile verilen mezuniyete istinaden muamelei mahsubiyesinin yapıldığı eneümenimizce 
dairesinden alman malûmat ve izahattan ve yapılan tetkikattan anlaşılmıştır. 

Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 

D. M. E. reisi 
Niğde 
Faik 

M. M. 
Kırşehir 

Kâtip 
Yozgat 

Sungur 

Aza 
Aksaray 
Riza Nisari 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Çankırı 
Rifat , 

Aza 
Giresun 

A. Şevket 

Aza Aza Aza 
İstanbul Kütahya Maraş 

Hayrullah Ömer Abdülkadir 

HÜKÜMETİN TEKLtFÎ 

Hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1929 senei maliyesi masarifi 
umumiyesi merbut 39 numaralı cetvelde göste
rildiği veçhile 213 367 358 lira 98 kuruş ve va
ridatı umumiyesi dahi merbut 72 numaralı cet
velde yazıldığı üzere 224 143 619 lira 18 kuruş 
kabul olunmuştur. 

MADDE 2 — Devairce fasıl itibarile tahsi
sat haricinde sarfolunan 304 239 lira 60 kuruş 
tahsisatı mütemmime olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 3 —1929 senei maliyesi safi tahsisa
tı umumiyesi olan 233 231 137 lira 76 kuruştan 
tediyatı umumiye yekûnu olan 213 367 358 lira 
98 kuruşun tenzili halinde gayri ez sarf kalan 
20 170 936 lira 95 kuruş bakıyei muhassasat im
ha edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Maliye vekili memurdur. 1 - II - 931 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

1929 hesabı katı kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1929 senesi umumî masarifi bi
tişik ( A ) cetvelinde gösterildiği veçhile 
212 777 982 lira 50 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr sene umum varidatı bi
tişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 224 169 949 
lira 65 kuruştur. 

MADDE 3 — Gelecek seneye devri meşrut 
tahsisat (A) cetvelinin sütunu mahsusunda gös
terildiği üzere 4 344 817 lira 96 kuruştur. 

MADDE 4 — 929 senesi içinde sarfolunma-
yıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cetvelinde 
ayrı bir sütunda gösterildiği üzere 16 174 945 
lira 46 kuruştur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunu icraya Maliye vekili 
mezundur. 
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A - CETVELİ 

Senei atiye-
ye devrolıı- İptal olu-

v S. 
N. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Dairelerin isimleri 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat 
Başvekâlet 
Şûrayi devlet 
İstatistik umum müdürlüğü 
Diyanet işleri reisliği 
Maliye vekâleti 
Düyunu umumiye 
Gümrük umum müdürlüğü 
Tapu ve kadastro U. M. 
Dahiliye vekâleti 
Posta, telgraf ve telefon U. M. 
Emniyeti umumiye TJ. M. 
Jandarma umum K. 
İskân umum müdürlüğü 
Hariciye vekâleti 
Matbuat umum müdürlüğü 
Sıhhat ve İç. muavenet V. 
Adliye vekâleti 
Maarif » 
Nafıa » 
İktisat » 
Liman idaresi 
Millî M. V. (Kara kısmı) 

» » (Hava » ) 
» » (Deniz » ) 

İmalâtı harbiye umum M. 
Harita umum müdürlüğü 

Tahsisat 
Lira K. 

3 170 217 00 
323 074 
584 290 
895 641 
231 752 

72 135 
1 677 157 

17 373 240 04 
33 381 155 03 

5 315 644 96 
1 372 495 
4 076 561 17 
5 980 220 
4 529 984 
8 955 996 07 
1 417 690 
3 935 108 

440 362 
4 517 997 58 
7 327 881 

12 080 932 94 
36 681 644 39 
8 536 308 98 

297 050 
57 336 301 46 

1 125 490 
6 529 642 30 
4 515 319 

616 456 

Tadiyat 
Lira 

3 142 012 
311 597 
490 305 
843 828 
198 682 
56 597 

1 440 397 
14 791 001 
31 795 459 
4 571 0.14 
1 177 037 
3 391 247 
5 581 279 
4 386 840 
8 347 245 

924 071 
3 630 439 

297 483 

naıı tahsisat 
K. 

11 
43 
28 
45 
74 
39 
88 
70 
13 
38 
26 
99 
19 
50 
32 
Ki 
37 
21 

3 899 094 09 
6 800 899 
9 316 813 

32 803 969 
7 241 058 

52 
94 
33 
11 

263 314 29 
55 551 096 

1 014 562 
5 653 180 

91 
69 
15 

4 284 157 45 
573 295 53 

Lira 

7 

1 997 

K. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

156 18 
0 

219 18 
2 340 442 60 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

naıı tahsisat 
Lira K. 

28 204 89 
11 476 57 
93 984 72 
51 812 55 
33 069 26 
15 537 61 

236 750 12 
2 582 238 34 
1 585 695 90 

744 630 58 
195 457 74 
685 313 18 
398 940 81 
143 143 50 
608 750 75 
493 618 84 
304 668 63 
142 878 79 
611 747 31 
526 981 48 
766 899 82 

1 537 232 46 
1 295 250 87 

33 735 71 
1 785 204 55 

110 927 31 
876 462 15 
231 161 55 

43 160 47 

YEKÛN 233 297 745 92 212 777 982 50 4 344 817 96 16 174 945 46 



îptal olunan 
Tahsisat Tediyat Tahsisat 

p. "kuhasstöatm nevî Lira K. Si&a '&. Lira K. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 

23 
24 

Tahsisat 
Hâfcırah * 
Memurlar (maaşı 
Ücurat 
Maaşatın tevhit ve teadülü 

fcüyük Millet M*cö8i 

i hakkındaki 
kânunun 4 ve M nei maddelerine tevfi
kan verilecek haitkî müktesep fearşılîğı 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat 
Levazım 
Müteferrika 
Riyaset otomobili masrafı 
Masarifi mütenevvia 
Memurlar ıKarofrahı 
Resmî telefon masarifi 

' • • • 

Ücretli muimbeYe ve mükâleme nliasrafı 
Matbaa masarifi 
Kütüphane masrafı 

: Beynelmilel parlâmentolar 
tir ak hissesi 
İnşaat ve tamirat 
Tesisat ve demirbaş 
Tercüme ve telif masrafı 
Meclis memurları teavün s 
sermayesi 

ittihadına iş-

andığı iptidaî 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 

2 121 417 

mm 
108 900 
94 820 

456 000 
21 108 

7 743 
21 061 
18 485 

7 000 
18 774 
2 000 
3 430 

300 
fi 000 
3 500 

1 500 
145 525 
m Î54 

1 000 

2 500 
2 700 
1 000 

2 121 137 
56 714 

104 721 
93 925 

455 016i 
13 r415 
=7-^4 

19 628 
18 103 

&802 
18 202 

1.829 
3 150 

343 
4 796 
3 470 

1 500 
145 222 

61 002 
1 000 

2 600 
954 

1 000 

98 
62 
64 
26 

.;. 

70 
23 
56 
12 
34 
65 
6» 
93 
64 

m 

77 

40 ; 

279 
6 585 
4 178 

894 

984 
7 693 

68 
1 432 

381 
197 
571 
170-
279 
:5e 

1203: 
29 

302 
152 

1 745 

02 
38 
36 
74 

30 
77 
45 
88 
66 
35 
37 
07 
36 
35 

23 

60 

TikÛn 3 170 217 00 3 142 £12 11 28.20* 89 

Riyaseti Otimirar 

31 Riyaseti Cüfiuhur ımıhassasatı 144 000 144 000 
32 Memurlar (maaşı 29 280 
33 Müstahdemin üeıtPalı 34 260 
34 Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 

ıkanunun 4 ve 16>ncı maddeleri mMMibince 
ihakkı müktesep ıkarşılığı 33 000 

35 Muvakkat tazminat 1 584 
37 Mefruşat ve demirbaş 5 000 
38 Levazım 12 500 
39 Müteferrika 3 300 
40 Otomobil ve vesaiti nakliye masrafı 48 000 
41 Masarifi mütenevvia 4 100 
42 Harcırah 750 

27 716 
27 929 

30 425 
1 188 
4 995 

12 477 
3 294 

47 996 
4 074 

748 

21 

91 
55 
43 
67 
02 
84 

1 564 
6 330 

2 575 
396 

4 
22 

5 
3 

25 
1 

79 

09 
45 
57 
33 
98 
16 
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F. Muhassasatm nevi 

43 Resmî telefon masrafı 
44 Ücretli mufhabere ve mükâleane masrafı 
45 Masarifi melhuza 

Yekûn 

Tahsisat 
Lira K. 

323 074 

Tediyat 
Lira K. 

îptal olunan 
Tahsisat 
Lira K. 

1 300 
0 

6 000 

751 80 
0 

6 000 

548 20 
0 
0 

311 597 43 11 476 57 

Divanı muhasebat 

51 Maaşat 
52 Müstahdemin üeuratı 
53 Muvakkat tazminat 
56 Mefruşat ve demirbaş 
57 Levazım 
58 Müteferrika 
59 Masarifi mütenevvia 
60' Harcırah 
61 Resmî telefon 
62 Ücretli muhaıbere ve mükâleane masrafı 
63 Kitap bedeli ve tercüme masrafı 
64 Staj için Avrupaya gönderilecek mura

kıplar masrafı 
65 788 numaralı kanunun tatbik masrafı 
66 Geçen sene düyunu 

Yekûn 

438 480 
15 360 
46 800 

9 000 
6 000 
4 000 

13 900 
30 000 

1 700 
50 

1 500 

15 000 
2 000 

500 

584 290 00 

361 516 
15 236 
35 140 
8 978 
5 950 
3 969 

12 969 
29 262 

1 066 
41 

862 

14 927 
281 
103 

490 305 

07 
95 

36 
69 
03 
97 
20 
31 
05 
37 

14 
41 
73 

28 

76 963 
123 

11 660 
21 
49 
30 

930 
737 
633 

8 
637 

72 
1 718 

396 

93 984 

93 
05 

64 
31 
97 
03 
80 
69 
95 
63 

86 
59 
27 

72 

Başvekâlet 

71 
72 
73 
74 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

86 
88 
92 
93 
94 

Başvekil taâısisatı 
Memurlar maaşatı 
Ücürat 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat 
Levazım 
Müteferrika 
Başvekâlet otonuabil masrafı 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhalbere ve mükâleme masrafı 
Düstur, kanun, resmî gazete ve sairenin 
tabı masrafı 
Tahsisatı mesture 
Müstahdemin üeuratı, Âli iktisat meclisi 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Aza hakkı huzuru 

8 400 
84 004 
10 060 
8 190 
7 000 
5 500 
1 500 

22 000 
2 500 
3 000 

800 
100 

65 000 
646 000 

3 600 
2 600 
5 500 

10 800 

7 980 
54 505 
7 777 
5 250 
6 878 
4 478 

836 
21 902 

1 946 
2 593 

690 
80 

62 940 
646 000 

2 338 
1 423 
4 522 
9 360 

56 
83 

65 
62 
96 
35 
13 
60 
10 
90 

06 

68 
49 
30 

420 
29 498 
2 282 
2 940 

121 
1 021 

663 
97 

553 
406 
109 
19 

2 059 
0 

1 261 
1 176 

977 
1 440 

44 
17 

35 
38 
04 
65 
87 
40 
90 
10 

94 

32 
51 
70 
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F. 

95 

96 
97 
98 

101 
102 
103 
106 
İ07 
108 
109 
110 
111 
112 

113 
114 
115 

121 
122 
123 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 

135, 
136 
137 

Muhassasatın nevi 

Kitap ve risale (bedeli tercüme ve, taiu -
masrafı 
788 numaralı kanunun tatbiki 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

Maaşat 
Müstahdemin ücuratı 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Kitap mubayaası bedeli, telif, 1 
tabı masrafı 

masrafı 

Yekûn 

Şûrayi 

tercüme ve 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

Yekûn 

Tahsisat 
Lira K. 

1 900 
5 000 
2 000 

187 

895 641 00 

devlet 

191 640 
4 680 
9 513 
1 800 
4 500 
1 500 

12 600 
500 
200 

200 
1 500 

200 
2 919 

231 752 00 

İstatistik umum müdürlüğü 

Memurlar maaşatı 
Müstahdemin ücuratı 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Telif at ve neşriyat masrafı 
Ecnebi mütehassıs 
Umumî taihrir netayicinin tasnif ve tabî 
masrafı 
İstatistik kursları masrafı 
İstatistik kongresine iştirak masrafı 
Tecrübe tahrirleri masrafı 

15 924 
^960 
1 881 
8 500 
2 700 
1 900 
1 720 
1 250 

200 
150 

6 400 
13 000 

10 800 
1 000 
2 750 

0 

Tediyat 
Lira 

733 
1 336 

252 
0 

843 328 

169 719 
4 325 
7 7^5 
1 792 
3 565 
1 029 
9 105 

461 
151 

199 
250 
77 

219 

198 682 

14 635 
3 539 
1 731 
8 468 
2 290 
1 649 
1 666 

844 
92 

149 
5 526 
4 246 

9 193 
108 

2 454 
0 

K. 

61 
80 
81 

45 

35 
06 
00 
20 
02 
63 
65 
95 
70 

80 

46 
92 

74 

23 
70 

39 
64 
19 
59 
53 
50 
82 
92 
72 

23 
50 
43 

İptal olunan 
Tahsisat 
Lira K. 

1 166 39 
3 663 20 
1 747 19 

187 

51 812 55 

21 320 65 
354 94 

1 728 
7 80 

934. 98 
470 37 

3 494 35 
38 05 
48 30 

0 20 
1 250 00 

122 54 
2 699 08 

33 069 26 

1 288 77 
420 30 
150 
31 61 

409 36 
250 81 
53 41 

405 47 
107 50 

0 18 
873 08 

8 753 28 

1 606 77 
891 50 
295 57 

0 

Yekûn 72 135 56 597 39 15 537 61 
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F. 

141 
142 
144 
145 
148 
149 
150 
351 
152 
153 
145 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 

162 
163 
164 
165 

171 
172 
173 
175 
176 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 

Muhassasatm nevi 
Tahsisat 
Lira K. 

Diyanet işleri reisliği 

Memurlar mıaaşati 
Meflkez müstaihdemini üoıuratı 
Vilâyat ücurati: 
Muvakkat tazminat 
Mü&tahikkimi - ilımiyo .-•; 
Umuru ıhayriye vezaifi 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi mütenevvi a 
Harcırah 
R&smî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Umuru ıhayriye masarifi 
Kuranıkerim ve ehadisi şerife tercüme ve 
tefsir heyeti ve hutbe masrafı 
788 numaralı ıkanunun tatbiki masrafı 
Gecen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
1341, 1926, 1927 seneleri bütçelerinden ta
hakkuk eden düyun karşılığı 

Yekûn 

618 534 
4 800 

15 660 
6 000 

fti 512 
870 036 

200 
1 000 

400 
600 

2 800 
800 

4 280 
1 000 

100 
150 

65 000 

6 000 
1 000 
2 000 
1 500 

13,785 

1 677 157* 00 

Maliye vekâleti 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşatı 
Merkez ücuratı 
Vilâyat ücuratı 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazjmı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhajbere ve-mükâleme ma&raft 
Masarifi mukannene 

4 800 
6 890 532 

113 040 
836 080 
180 000 
15 000 
23 800 

8 000 
3 500 

70 000 
100 000 
30 000 

409 000 
295 000 

3 500 
15 000 

1 274 217 75 

Todiyat 
Lira 

566 401 
4 525 

15 039 
4 638 

50 745 
729 915 

199 
984 
390 
542 

2 469 
695 

3 927 
934 
29 
55 

51 599 

1 377 
680 

2 000 
543 

2 703 

1 440 397 

4 713 
5 983 322 

89 864 
763 630 
109 528 

14 092 
23 722 

6 539 
3 389 

69 146 
88 744 
26 859 

323 9D8 
202 995 

1 493 
6 240 

1 230 867 

K. 

72 
40 
05 

40 
09 

47 

52 
18 
72 
58 
40 
35 
60 
61 

83 
88 

58 

50 

88 

60 
34 
36 
15 
75 
68 
91 
48 
65 
83 
94 
01 
39 
83 

10 
72 

İptal olunan 
Tahsisat 
Lira 

52 132 
274 
620 

1 362 
10 766 

140 120 
1 

15 
10 
57 

330 
104 
352 

65 
70 
94 

13 400 

4 622 
319 

0 
956 

11 081 

236 759 

86 
907 209 

23 175 
72 449 
70 471 

907 
77 

1 460 
110 
853 

11 255 
3 140 

85 001 
92 004 
2 007 
8 759 

43 350 

K. 

28 
60 
95 

60 
91 

53 

48 
82 
28 
42 
60 
65 
40 
39 

17 
12 

42 

50 

12 

40 
66 
64 
85 
25 
32 
09 
52 
35 
17 
06 
99 
61 
17 

90 
03 
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F. Muhassasatm nevi 

191 Ücreti huzur 
192- Ci&ayet masrafı 
193 Muamelâtı nakdiye 
194* Taihrir masrafı 
195 Tefevvüz «olunan emval ıbedeli 
196 Ecnebi mütehassısları 

al96< Aktörler teşkilâtr masrafi 
197 Avrupaya gönderilecek müfettişler tahsi

satı • - . { • • 
198 Kavanin ve nizamat ve mukarreratı ma

liye tetkik ve tertip masrafı 
199< Tetkikatı maliye masrafı 
200 î rat getiren emlâki milliye masrafı 
Ü01 İrat getirmeyen mcıbara inşaat-ve tamiratı 
201 Kanunu mahsus mucibince yapılacak <me-

'.bani inşaat masrafı 
202 İstimlâk bedeli 
203 Darphane masrafı 
204 Memlâhalar masarifi tesisiyesi 
205 Memlâhalar işletme masrafı 
206 Damga matbaası işletme ımasrafr 
207 Mektep ve kurs masrafı 
208 Masarifi gayrimelhuza 
209 Darülfünunun tahsisatı maktuası 
210 Daruşşaıfakaya yardım 
211 Adliye müşavirleri 
213 Türkoeaklarma muavenet 
214 Himayei etfal cemiyetine muavenet 
215 Evkafa muavenet 
216 Hilâli ahmer cemiyetine muavenet 
217 Seyrisefâine verilecek tahsisat 
218 Ankara şehri imar masrafı karşılığı -
219 Telsiz telefon şirketine muavenet 
220 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
221 Geçen sene düyunu 
222 Eski seneler düyunu 
223 İhtiyat tahsisat 
224 Düyunu umumiye komiserliği masrafı 
225 Sinini sabıkadaki istimlâk düyunu müte-

hakkıkası (karşılığı 
226 1337 senesinden mahsup olunacak mehaliğ 

karşılığı 
227 Yanan ve yıkılan yerlerdeki mebaninin 

inşa ve tamirinde istimal olunacak ıkereste 
rüsumu karşılığı 

228 Fort mukavelenamesi mucibinoe verilecek 
grim, karşılığı 

Tahsisat , 
Lira K. 

245 220 
169 500 
787 000 
550 000 
8 000 
4 300 
25 000 

Tediyat 
Lira 

100-267 
99 226 
74Ö 376 
403 797 
1 658 
3 190 

0 

K. 

m 
23 
27 
48-

İptal olunan 
Tahsisat 
Lira K. 

144 352 31 
70 274 
37 623 77 
146 202 73 
6 341 52 
1 110 

• 25000 

20 000 20 000 

7 500 
8 100 

122 000 
575 OOt) 

447<J00 
38 000 
29 200 
135 000 
318 000 
10 000 
28 300 
130 000 
800 000 
15 000 
120 000 
30 000 
45 000 
250 000 
490 000 
462 000 
282 000 
25 000 
85 000 
144 283 69 
71 209 31 

Ö 
20 000 

2 000 

458 

40 000 

50 000 

7 500; 
1 153 

100 239 
495 116 

416 431 
12 342 
29 016 
69339 
237 679 
5 073 
21 504 
170 974 
800 000 
15 000 
98 108 
30 000 
45 000 

0 
490 000 
462.000 
282 000 
25 000 
47 403 
113 814 
47 319 

0 
0 

1 935 

426 

13 682 

1 377 

49 
23 

69 

84 '' 
41 
03 
57' 
33 
79 

03 

72 
26 
33 

12 

20 

21 

0 
6 947 
21 760 
79. 883 

30 568 
25 658 

183 
65 660 
80 320" 
4 920 

: 6 795 
19 025 

0 
0 

21 891 
0 
0 

250 000 
0 
0 
0 
0 

37 596 
30 469 
23 389 

0 
20 000 

65 

31 

26 317 

48 622 

51 
77 

31 

16 
59 
97 
43 
67 
21 

97 

28 
43 
98 

88 

80 

7.9 
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îptal olunan 

Tahsisat Tediyat Tahsisat 
F. Muhassasatm nevi Lira K. Lira K. Lira K. 

60 700 

* 168 617 

27 600 

189 480 

6 302 29 

59 475 

168 616 75 

20 520 

189 480 

6 302 29 

1 225 

0 

7 080 

0 

0 

25 

229 Gazeteler prkni 29-III-1930 tarih ve 
1575 numaralı ıkanunla 

230 25 - V -1930 tarihli ve 1635 numaralı ka
nun tmuciibince 

F. M. 1523/784 numaralı kanun mucibince türk 
anonim şirketlerine ve saire (hisse senedi 
nuuibayaası) 

F. M. 1648 numaralı kanun mucibince Revolver 
ve fişek inhisar şirketine 

F. M. 341 numaralı muvazenei umumiye ka
nununun 50 inci maddesi mucilbince ve
rilecek ikramiye 

Yekûn 17 373 240 04 14 791 001 70 2 582 238 34 

Düyunu umumiye 

241 Mürettebatı seneviye ve mubayaa karşılığı 14 755 447 14 678 703 92 76 743 08 
245 tkraimiyeli donanma piyongosu 30 000 30 000 0 
246 % 5 faizli istikrazı dahilî tahvilâtının 24 

ve 25 numaralı kuponları bedeli ile bir se
nelik mubayaa akçesi 1 078 656 1 078 656 0 

247 Ziraat bankasına 11 nisan 1340 tarihli ka
nun mucibince verilecek taksiti senevi 

248 Paket mukavelesi mucibince 1929 taksiti 
249 Komusyon 
251 Hidematı vataniye 
252 Maaşatı zatiye 
253 Malûline verilecek arazi bedeli 
254 Geçen sene düyunu 
255 Eski seneler düyunu 
256 Yurtluk ve ocaklık mukabili verilecek 

maaş 10 000 4 028 08 5 971 32 
F. M. 1012 numaralı kanun mucibince tekâlifi 

milliye düyunu 3 615 35 3 615 35 0 
F. M. 458 numaralı kanun mucibince mahsubu 

umumî kanunu mucibince Hükümeti sa
kıta düyunu 53 308 27 53 308 27 0 

F. M. 726 numaralı kanun mucibince mahsubu 
umumî kanununa müzeyyel kanun muci
lbince iskonto 3 995 57 3 995 57 0 

F. M. On senelik 130 374 84 130 374 84 0 

555 882 
4 100 000 

5 470 
44 406 

12 390 000 
110 000 
40 000 
70 000 

555 882 
3 833 500 

2 696 
35 786 

11 302 116 
35 811 
39 228 
7 755 

64 
67 
60 
20 
90 
09 

0 
266 500 
2 773 
8 619 

1 087 883 
74 188 

771 
62 244 

36 
33 
40 
80 
10 
91 

Yekûn 33 381 155 03 31 795 459 13 1 585 695 90 

Gümrükler umum müdürlüğü 

261 Memurlar maaşatı 3 436 092 2 998 226 44 437 865 56 
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İptal olunan 

Tahsisat Tediyat Tahsisat 
F. Muhassasatm nevi Lira K. Lira K. Lira K. 

262 
264 
265 
267 

269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 

286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 

Merkez rnıüstaihdemini ücuratı 
Vilâyat müstahdemini ücuratı 
Muvakkat tazminat 
Şimendifer ve Gümrük idareleri ve 
salonları (memurlarının tahsisatı 
tuası 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi [mütenevvia 
Harcırah 
Resanî telefon masrafı 

yolcu 
mak-

Ücretli muhabere ve müıkâleme masrafı 
Masarifi mukannene 
Balhrî rnıulhafaza vesaiti ımasrafı 
Levazım ve teçhizat 
Muayyenat 
Tazminat, ihbariye, ikramiye 
Masarifi mütenevvia 
Mulharreratı umumiye, istatistik ve 
rük tarife mecmualarının kâğıt ve 
izim bedelile tabı, teclit masrafı 
Alâtı vezniye masrafı 
İnşaat ve tamirat 
Rüsumat tatibikat (masrafı 

güım-
leva-

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
1338 senesinden mahsup edilecek mebaliğ 
karşılığı 
Eski seneler mahsubatı (1552 numaralı ka
nun mucibince) 

14 868 
234 540 

44 000 

23 000 
6 350 
3 000 
3 170 

16 600 
55 000 
20 200 

110 100 
110 000 

580 
6 000 

87 000 
370 000 

57 000 
214 630 

2 000 
21 000 

30 000 
13 000 
78 100 
11 000 
30 000 
23 000 
9 000 

6 300 

280 114 96 

12 043 
162 063 

16 394 

1 251 
6 062 
2 682 
4 411 
9 181 

42 178 
15 664 
93 577 
77 793 

361 
2 701 

73 030 
358 814 
48 904 

175 453 
601 

8 669 

27 431 
12 322 
73 479 

8 176 
25 193 
22 639 

7 382 

6 207 

280 114 

72 
61 
51 

55 
78 
63 
32 
37 
01 
38 
18 
14 
39 
24 
02 
49 
60 
93 
03 
67 

22 
59 
42 
50 
23 
32 
19 

94 

96 

2 824 
72 476 
27 605 

21 748 
287 
317 
758 

7 418 
12 821 
4 535 

16 522 
32 206 

218 
3 298 

13 969 
11 185 
8 095 

39 176 
1' 398 

12 330 

2 568 
677 

4 620 
2 823 
4 806 

360 
1 617 

92 

. 0 

28 
39 
49 

45 
22 
37 
68 
63 
99 
62 
82 
86 
61 
76 
98 
51 
40 
07 
97 
33 

78 
41 
58 
50 
77 
68 
81 

06 

Yekûn 5 315 644 96 4 571 014 38 744 630 58 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

301 Memurlar maasatı 710 568 649 857 33 60 710 67 
302 Merkez ücuratı 15 660 15 276 99 383 01 
304 Vilâyat. müstahdemini ücuratı 43 620 42 807 53 812 47 
305 Muvakkat tazminat 26 000 7 115 96 18 884 04 
308 Merkez mefruşat ve demirbaşı 2 000 1 654 50 345 50 
309 Merkez levazımı 2 900 1 414 95 1 485 05 
310 Merkez müteferrikası 3 777 1 258 84 2 518 16 
311 Vilâyat mefruşatı 9 000 7 118 84 1 881 16 
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313 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 

331 
332 
333 
335 
336 
340 

341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 

a347 
34S 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 

358 

Muhassasaitın nevi 

Vllâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi müteriövvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mülcâleme masrafı 
Masarifi mukannene 
Kadastro tahdit (heyetleri masrafı 
İstinsah masarifi 
-Tahrir ve tescil roa&rafı 
Tapu ve kadastro' tâfbikat kursu • masrafı 
788 numaralı .kanunun tatJbikı oı&srafı 
Geçen sene düyunu 
'EsıM senelör -düyunu 
1341 senesinden tahakkuk eden düyun kar
gılığı 

Yekûn 

Dahiliye 

Velkil tahsisatı 
Memurlar maaşı 
Merkez müstahdemini ücuratı 
Vilâyat müstahdemini ücuratı 
Muvakkat tazminat 
Mülkiye mektdbi'mezunlarına kanun mu
cibince verilecek avans 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafı 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Tabiiyet kalemi masrafı 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Mahkeme ıharçlan 
Devair harcırahı 
Nevahi müdürleri ıhayvan yem bedeli 
Nüfus idareleri masrafı 
Avrupa harcırahı 
Tahsil ve staj için Avrupaya gönderilecek 
memur masrafı 
Tatbik kursu masrafı 

Tahsisat 
Lira K. 

9 000 
3 000 

28 250 
40 000 

100 
150 
400 

348 570 
22 000 

1 000 
16 000 
4 500 

10 000 
68 000 

8 000 

1 372 495 00 

vekâleti 

4 800 
2 859 720 

17 100 
172 860 
45 000 

2 000 
5 000 

10 600 
4 200 
3 500 

16 500 
60 000 
21 500 

6 300 
67 135 

221 850 
1 100 
3 000 

500 
48 000 
45 000 

9 000 
0 

5 000 
16 000 

Tediyat 
Lira 

7 716 
2 393 

20 937 
37 899 

0 
0 
0 

308 207 
17 462 

0 
11 720 
2 286 
6 168 

35 572 

168 

1 177 037 

4 560 
2 605 559 

9 615 
162 353 

14 547 

0 
3 340 
5 557 
3 195 
3 203 

10 520 
32 583 
20 682 

3 094 
34 459 

173 303 
0 

1 187 
0 

36 943 
33 799 
4 008 

0 

3 250 
7 524 

K. 

23 

23 
85 

•-02 
59 

54 
40 
51 
42 

53 

26 

49 
41 
32 

47 
63 
60 
35 
98 
67 
80 
56 
86 
05 

28 

42 
78 
02 

80 

îptal olunan 
Tahsisat 
Lira 

1 283 
607 

7 312 
2 100 

100 
150 
400 

40 362 
4 537 
1 000 
4 279 
2 213 
3 831 

32 427 

7 831 

195 457 

240 
254 161 

7 484 
10 506 
30 452 

2 000 
1 659 
5 042 
1 004 

296 
5 979 

27 417 
817 

3 205 
32 675 
48 546 

1 100 
1 812 

500 
11 056 
11 200 
4 991 

0 

1 750 
8 475 

K. 

77 

77 
15 

98 
41 

46 
60 
49 
58 

47 

74 

51 
59 
68 

53 
37 
40 
65 
02 
33 
20 
44 
14 
9G 

72 

58 
22 
98 

20 
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360 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 

F. M. 

Muhassasatm nevi 

Müstahdemin ücreti 
Masarifi idare 
Harcırah 
Otomobil ve vesaiti nakliye masrafı 
788 numaralı (kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
1340, 1341, 1926, 1927 senelerinden tahak
kuk eden düyun karşılığı 

Tahsisat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

iptal olunan 
Tahsisat 
Lira K. 

20 700 
11 760 
11 000 
16 400 
41 000 
100 000 
50-000 

175 843 
4 193 17 

20 316 
3 688 
5 216 
14 093 
28 565 
43 110 
46 038 

54 500 
2 427 

04 
78 
91 
52 
45 
81 
73 

26 
00 

383 
8 071 
5 783 
2 306 
12 434 
56 889 
3 961 

121 342 
1 766 

96 
22 
09 
48 
55 
10 
27 

74 
17 

Yekûn 4 076 561 17 3 391 247 99 685 313 18 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 

381 Memurlar maaşatı 3 282 780 75 
382 Merkez müstahdemini ücuratı 4 800 
384 Vilâyat üeuratı 184 680 
385 Muvakkat tazminat ' 51 060 
388 Merkez ımefruşat ve demirbaşı 1 500 
389 Merkez levazımı 9 000 
390 Merkez müteferrikası 2 500 
391 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 32 000 
392 Vilâyat levazımı * 88 000 
393 Vilâyat müteferrikası 58 000 
394 Masarifi mütenevvia 182 100 
395 Harcıraih 105 000 
396 Resmî telefon masrafı 900 
397 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 1 000 
398 Masarifi mukannene 375 300 
399 Posta masrafı 618 785 
400 Telgraf ve telefon masrafı 401 000 
401 Telsiz telgraf ve telefon masrafı 91 115 
402 Kıymetli evrak 70 000 
403 Pul bedelleri 7 000 
404 Vesaiti nakliye masrafı 37 000 
405 Berayi ihtisas Avrupaya gönderilecek me

murlar masrafı 15 000 
406 Avrupa harcırahı 6 000 
•107 Kurslar masrafı 7 200 
408 Ebniye tamir, inşa ve iştirası 20 000 
409 Ecnebi mütehassısı 18 000 
410 Telgraf fabrikası masrafı 40 000 
411 Telgraf mektebi masrafı 6 «00 
412 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 10 000 
413 Geçen sene düyunu 24 000 
41.4 Eski seneler düyunu 8 000 

3 224 
4 

167 
41 

1 
8 
1 

30 
82 
44 

174 
102 

204 
610 
354 

74 
66 
3 

33 

762 50 
771 50 
443 43 
234 88 
372 48 
494 32 
894 29 
992 66 
838 01 
936 70 
220 87 
792 86 

0 
894 08 
666 41 
614 66 
592 15 
509 87 
595 59 
261 18 
932 14 

6 275 
5 8-92 
6 207 
19 015 
14 876 
35 244 
4 557 
9 622 
20 625 
2 506 

43 
97 
35 
04 
43 
89 
62 
85 
62 
62 

58 017 
28 

17 236 
9 825 
127 
505 
605 

1 007 
5 161 
13 063 
7 879 
2 207 

900 
105 

170 633 
8 170 

46 407 
16 605 
3 404 
3 738 
3 067 

.8 724 
107 
992 
984 

3 123 
4 755 
1 442 
377 

3 374 
5 493 

50 
50 
57 
12 
52 
68 
71 
34 
99 
30 
13 
14 

92 
59 
34 
85 
13 
41 
82 
86 

57 
03 
65 
96 
57 
11 
38 
15 
38 
38 



— 22 — 

F. Muhassasatın nevi 

415 Telsiz tesisatı şirketinin ıbakiyei matlu
bu ve 4 posta vagonunun bedeli 

416 1924 senesi muhaberatından İngiltere tel
graf idaresine verilecek borç 

V. M. 

Yekûn 

Tahsisat 
Lira 

210 000 

12 500 
0 

5 980 220 

K. 

00 

Tediyat 
Lira 

209 377 

12 256 
0 

5 581 279 

K. 

74 

05 

19 

îptal olunan 
Tahsisat 
Lira K. 

622 26 

243 95 
0 

398 940 81 

Emniyeti umumiye müdüriyeti umumiyesi 

421 Memurlar maaşatı 
422 Merkez müstahdemini ücuratı 
424 Vilâyat müstahdemini ücuratı 
425 Muvakkat tazminat 
428 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
429 Merkez levazımı 
430 Merkez müteferrikası 
431 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
432 Vilâyat levazımı 
433 Vilâyat müteferrikası 
434 Vilâyat ikramiyesi 
435 Masarifi mütenevvia 
436 Harcırah 
437 Resmî telefon masrafı 
438 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
439 Levazım 
440 Masarifi mütenevvia 
441 Vesaiti nakliye masrafı 
442 Polis telefonları masrafı 
443 Polis karakollarının tamir masrafı 
444 İstihbarat masrafı 
445 Polis mecmuaları taibı masraf T 
446 Mükâfatı naktiye 
447 Ecnebi mütehassıs 
448 Staj için Avrupaya gönderilecek memur

lar masrafı 
449 Polis mektepleri masrafı 
450 788 numaralı kanunim tatbiki masrafı 
451 Geçen sene düyunu 
452 Eski seneler düyunu 
453 1340, 1341, 1926, 1927 senelerinden tahak

kuk eden düyun ıkarşılıgı 

Yekûn 

3 651 828 
4 680 

49 668 
47 640 

3 000 
1 700 
1 500 
8 500 

45 ^500 
6 000 
1 000 

61 600 
65 000 

3 250 
6 000 

244 000 
6 500 

16 000 
5 000 

10 000 
200 000 

5 000 
1 000 

10 000 

0 
5 000 
3 000 

16 000 
6 450 

45 168 

00 
00 

3 602 
4 

45 
44 

2 
1 
1 
7 

42 
5 

55 
55 

1 
5 

236 
3 

15 
4 
9 

200 
3 

8 

457 92 
180 50 
747 29 
355 42 
994 82 
646 50 
103 07 
345 80 
665 87 
656 28 
983 50 
645 33 
243 94 
931 00 
437 30 
664 86 
585 46 
357 43 
739 65 
054 55 
000 
520 27 
880 00 
400 00 

0 
4 827 
2 610 

15 703 
74 

39 
75 
49 
44 

49 370 
499 

3 920 
3 284 

5 
53 

396 
1 154 
2 834 

343 
16 

5 954 
9 756 
1 319 

562 
7 335 
2 914 

642 
260 
945 

0 
1 479 

120 
1 600 

08 
50 
71 
58 
18 
50 
93 
20 
13 
72 
50 
67 
06 
00 
70 
14 
54 
57 
35 
45 

73 

4 027 67 

0 
172 61 
389 25 
296 51 

6 375 56 

41 140 33 

4 529 984 00 4 386 840 50 143 143 50 

461 Maaşatı umumiye 

Jandarma umum kumandanlığı 

3 112 643 00 2 948 792 67 193 850 33 
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462 
463 

464 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 

485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 

F.M. 

501 
502 
504 
505 
508 
509 
510 
511 
512 
513 

Muhassasatm nevi 

Müstahdemin ücuratı 
812 numaralı kanran mucibince verilecek 
zamlar 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masarifi 
Ücretli muhabere ve mükâleme masarifi 
Masarifi mukannene 
Tayinat 
Teçhizat 
Masarifi mütenevvia 
İkramiye ve mükâfatı nakdiye 
Vesaiti nakliye masrafı 
Staj için Avrupaya gönderilecek zaıbitan 
harcırahı 
Jandarma mekteplerinin masarifi 
Matbaa masrafı 
İmalâthane ve debboylar masrafı 
îspor masrafı 
912 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Greçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
1928 senesinden tahakkuk eden düyun 
karşılığı 
Muhasebei umumiye kanununun 55 inci 
maddesi mucibince 

Yekûn 

İskân umum 

Memurlar maaşatı 
Merkez müstahdemini ücuratı 
Vilâyat müstahdemini ücuratı 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 

Tahsisat 
Lira 

20 700 

547 385 
14 808 
1 000 
3 250 
1 000 

11 500 
82 500 
16 000 
74 064 

174 000 
£000 

15 
100 

3 861 167 
649 422 
189 570 
19 985 
41 500 

10 000 
13 000 
3 500 
2 200 
3 800 

15 000 
69 600 
9 155 

2 000 

5 132 

8 955 996 

. müdürlüğü 

198 600 
4 500 

12 360 
7 000 

800 
4 000 

500 
1 500 

10 000 
1 500 

E. 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

07 

07 

L 

Tediyat 
iıira 

10 943 

423 730 
12 009 

999 
3 249 

993 
11 158 
81 509 
14 556 
69 669 

133 278 
916 

0 
2 

3 677 044 
638 041 
159 443 
11 231 
37 732 

10 000 
11 560 
3 500 
2 191 
3 352 

14 675 
57 016 
4 114 

2 000 

4 531 

8 347 245 

186 926 
4 460 

12.110 
5 153 

279 
1 770 

354 
329 

9 541 
940 

09 

00 
26 
84 
52 
49 
39 
63 
03 
92 
32 
00 

90 
39 
64 
01 
28 
79 

75 

40 
42 
02 
91 
74 

91 

32 

79 
78 
72 

17 
56 
55 
50 
89 
12 

İptal olunan 
Tahsisat 
Lira 

9 756 

123 6§5 
2 798 

0 
0 
6 

341 
990 

1 443 
4 394 

40 721 
1 084 

15 
97 

184 122 
11 380 
30 127 
8 753 
3-767 

0 
1 439 

0 
8 

447 
324 

12 583 
6 040 

0 

600 

608 750 

11 673 
39 

249 
1 847 

520 
2 229 

145 
1 170 
3 458 

559 

K. 

91 

00 
74 
16 
48 
51 
61 
37 
97 
08 
68 
00 
00 
10 
41 
36 
06. 
72 
21 

25 

60 
58 
98 
09 
26 

09 

75 

21 
22 
28 

83 
44 
45 
50 
11 
88 
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514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 

531 
532 
533 
534 

535 

536 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 

546 
547 
548 

549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 

557 

Muhassasatııi nevi 
Tahsisat 
Lira 

Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon ımasrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Masarifi muhakeme 
Isıkân masrafı 
Tavizat 
İnşaat ve tamirat 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

14 480 
40 000 

250 
200 
300 

487 700 
243 000 
274 000 

12 000 
20 000 
85 000 

Yekûn 

Hariciye vekâleti 

Vekil tahsisatı 
Memurlar ımaaşatı 
Merkez ımüstahdemini ücuratı 
Elçilik ve şehbenderlikler memurları ma-
aşatr 
Elçilik ve şehbenderlikler müstahdemini 
ücuratı 
Muvakkat tazminat 
Temsil tahsisatı 
Hayat pahalılığı ve kambiyo karşılığı 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomofbili masrafı 
Elçilik ve şehbenderlikler mefruşat ve de-
mirlbaşı 
Elçilik ve şehbenderlikler levazımı 
Elçilik ve şehbenderlikler müteferrikası 
Elçilikler için mubayaa olunacak otomo/bil 
bedeli 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah kuriye masrafı 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Tahsisatı daime 
Masarifi mütenevvia 
Misafirini ecnebiye otomobil masrafı 
Kongre, konferans, komisyonlar ve mu
vakkat siyasî heyetlerle beynelmilel te-
messükât tercüme ve tabı masrafı 
Hâkim, mahkeme ve heyetlerile uzlaşma 
komisyonları masrafı 

4 800 
189 012 
37 860 

100 440 

44 988 
20 000 
49 860 
747 744 
19 400 
15 000 
4 000 
3 500 

25 000 
60 000 
10 600 

35 000 
353 000 
123 000 
1 800 

105 000 
44 000 
82 000 
2 000 

89 000 

K. 

1 417 690 00 

Tediyat 
Lira 

11 177 
28 809 

68 
1 
0 

279 345 
100 302 
215 455 

5 557 
5 905 
58 581 

4 800 
182 565 
35 856 

40 915 
17 950 
49 199 
697 846 
17 492 
13 908 
2 857 
3 035 

24 988 
314 803 
89 152 
1 569 

69 646 
38 477 
69 200 
1 524 

K. 

81 
-80 

20 

87 
01 

27 
99 
13 

924 071 16 

38 
96 

99 186 38 

41 
02 
90 
27 
73 
76 
80 
53 

22 465 86 
45 584 11 
7 259 91 

33 
51 
54 
20 
34 
63 
66 
20 

84 089 72 

0 

İptal olunaıi 
Tahsisat 
Lira K. 

3 302 
11 190 

182 
198 
300 

208 354 
142 697 
58 545 
6 442 
14 094 
26 418 

0 
6 446 
2 003 

4 072 
2 049 

660 
49 897 
1 907 
1 091 
1 142 
464 

11 
38 196 
33 847 

230 
35 353 
5 522 
12 799 

475 

19 
20 

80 

13 
99 

73 
01 
87 

493 618 84 

62 
04 

1 253 62 

59 
98 
10 
73 
27 
24 
20 
47 

2 534 14 
14 415 89 
3 350 09 

67 
49 
46 
80 
66 
37 
34 
80 

4 910 28 

0 
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558 
559 
560 
561 

562 
963 
564 
565 

571 
572 
573 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 

Mmhassasfutaa. nevi 

Muhtelif hakem mahkemeleri masrafı 
Mulhtelit mübadele komisyonunun masrafı 
M ı d i d i hudut kaanisyonlarc masraîı 
Matbaa makinası ve mücellit aleti ve te
ferruatının mubayaa 
«fiasuafı 

bedeli ve işletme 

788 înımaralı kanunun tatbiki masrafı 
Gteçen sene düyunu 
Eski iseneler düyunu 
Seneleri bütçelerinde 
•düyun karşılığı 

Maaşat 
Müstahdemin üeuratı 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 

karşılığı olmayan 

Yekûn 

Tahsisat 
Lira K. 

127 000 
294 300 

52 000 

9 000 
10 000 
40 000 

202 804 

43 000 

3 935 108 00 

Matbuat umum müdürlüğü 

Ücretli muhaibere ve mükâleme masrafı 
Neşriyat ve telifât 
Ajans tahsisatı 
Ajans telgraf ücreti 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Yekûn 

30 552 
4 260 
3 600 
l.*000 
2 100 
1 650 
5 900 
1 000 

100 
200 

34 597 
150 000 
205 000 

403 

440 362 00 

Tediyat 
Lira 

94 307 
294 800 

48 358 

8 500 
8 100 

37 138 
197 537 

7 829 

3 630 439 

29 454 
4 115 
3 392 
1 000 
1 892 
1 649 
5 845 

904 
75 

200 
31 860 

150 000 
66 731 

362 

297 483 

K. 

03 

96 

29 
98 
27 
60 

09 

37 

12 
09 
00 

72 
21 
95 
86 

33 

58 
35 

21 

İptal olunan 
Tahsisat 
Lira 

32 692 
0 

3 641 

499 
1 899 
2 861 
5 266 

35 173 

304 668 

1 097 
144 
208 

0 
. 2 0 7 

0 
54 
95 
25 

0 
2,736 

0 
138 268 

40 

142 878 

K. 

97 

04 

71 
02 
73 
40 

91 

«3 

88 
95 
00 

28 
79 
05 
14 

67 

42 
65 

79 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

p . 

591 
592 
593 

595 

596 
599 

600 

Muhassasatın nevi 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşatı 
Merkez müstahdemini 
üeuratı 
Vilâyat müstahdemini 
üeuratı 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve de
mirbaşı 
Merkez levazımı 

Tahsisat 
Lira K. 

4 800 
1 355 068 

47 700 

225 720 
2.0 000 

5 000 
7 000 

Tediyat 
Lira 

4 713 
1 077 528 

39 543 

189 455 
13 530 

4 915 
6 960 

60 
47 

85 

26 
97 

58 
45 

Ati seneye 
Devrolunan 

Lira K. 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

İptal okaıan 
Tahsisat 
Lira K. 

86 40 
277 539 53 

8 156 15 

36 264 74 
6 469 03 

84 42 
39 55 



_ 2 6 _ 

F". 

601 
602 

603 

604 
605 
606 
607 

a607 

608 
609 

610 
611 

612 
613 
614 
615 
616 

617 

618 
619 

620 

621 

622 
623 
624 

625 

F .M. 

Muhassasatın nevi 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili mas
rafı 
Vilâyat mefruşat ve de-
mirıbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Ecnebi memleketler har
cırahı 
llesımî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mü-
kâleme masrafı 
Masarifi mukannene 
Sari ve salgın hastahtk-
İar mücadele masrafı 
Sıtma mücadelesi 
Masarifi mütenevvia 
Yem 'bedeli 
Vesaiti nakliye mesrafı 
İnşaat, tesisat, tamirat 
ve istimlâk 
Avrupaya gönderilecek 
tabipler masrafı 
Yardım 
Umumî sıhhat işleri 
masrafı 
İçtimaî muavenet işleri 
masrafı 
788 numaralı kanunun 
tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
1340, 1341 ve 1926 sene
lerinden tahakkuk eden 
düyun karşılığı 
Hükümet kinini ( 1558 
numaralı kanunla veri
len ) 
Muıhasebei umumiye ka
nununun 55 inci madde
si mucibince 

Tahsisat 
Lira K. 

3 500 

3 500 

13 000 
15 000 

5 000 
41 520 
70 000 

38 000 
1 200 

1 800 
300 

486 000 
836 000 
26 000 
94 000 
3 500 

125 150 

12 000 
19 489 40 

75 000 

903 670 

5 000 
5 000 
5 000 

8 000 

48 924 

7 156 18 

Tediyat 
Lira 

1 323 

3 372 

11 989 
13 471 

3 805 
40 712 
51 510 

31 371 
862 

214 
26 

322 363 
822 116 

18 985 
79 139 
1 220 

124 599 

8 895 
19 489 

70 606 

880 790 

2 753 
4 973 
1 463 

0 

46 389 

0 

K. 

77 

34 

08 
90 
12 
18 
68 

90 
38 

96 
32 

63 
43 
84 
60 
30 

24 

04 
40 

35 

34 

54 
21 
35 

01 

Ati seneye 
Devrolunan 

Lira K. 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

7 156 18 

İptal olunan 
Tahsisat 
Lira 

2 176 

127 

1 010 
1 528 
1 194 

807 
18 489 

6 628 
337 

1 585 
273 

163 636 
13 883 

7 014 
14 860 
2 279 

550 

3 104 
0 

4 393 

22 879 

2 246 
26 

3 536 

8 000 

2 534 

0 

K. 

23 

66 

92 
10 
88 
82 
32 

10 
62 

04 
68 

37 
57 
16 
40 
70 

76 

96 

65 

66 

46 
09 
65 

99 

Yekûn 4 517 997 58 3 899 094 09 7 156 18 611 746 31 
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Adliye vekâleti 

Muhassasatm nevi F. 

631 Vekil tahsisatı 
632 Memurlar maaşatı 
633 Merkez müstahdemini ücuratı 
635 Vilâyat müstahdemini ücuratı 
636 Muvakkat tazminat 
640 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
641 Merkez levazımı 
642 Merkez müteferrikası 
643 Vekâlet otomobili masrafı 
644 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
645 Vilâyat levazımı 
646 Vilâyat müteferrikası 
647 Masarifi mütenevvia 
648 Harcırah 
649 Resmî telefon masrafı 
650 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafr 
651 Masarifi mütenevvi 
652 Vesaiti nakliye masrafı 
653 Telif, tercüme, cem ve taibı kavanin mas

rafı ve hukukî eserler mubayaa ibedeli 
654 Adliye ceridesi masrafı 
655 Avrupadaki talebe masrafı 
656 Kanunlar, nizamlar ve talimatnameler ha

zırlama masrafı 
657 Avrupa harcırahı 
658 Adlî tıp işleri müessesesi masrafı 
659 Hapishaneler masarifi 
660 Leylî Hukuk mektebi masrafı 
661 Meslek mektelbi masrafı 
662 Hukuk ve meslek mektefbi talebesinin 

muhtaçlarına yardım 
663 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
664 Geçen sene düyunu 
665 Eski seneler düyunu 
666 1341, 1926, 1927 senelerinde tahakkuk et

miş olan düyun karşılığı 

Tahsisat 
Lira K. 

4 800 
960 092 
103 044 
440 688 
50 000 
3 000 
8 000 
2 000 
3 500 

40 000 
111 000 
10 000 
86 000 

200 000 
1 300 
1 000 

85 000 
19 500 

20 000 
8 000 

20 000 

4 000 
3 000 

12 500 
954 000 
53 000 

750 

5 000 
67 000 
6 000 
9 000 

36 707 

Tediyat 
Lira K. 

4 
699 
100 
408 
33 
2 
7 
1 
3 
38 
95 
9 
83 
176 

80 
11 

800 
384 87 
272 49 
780 67 
771 30 
945 66 
832 88 
986 59 
480 35 
591 05 
445 43 
377 45 
657 17 
475 36 
520 86 
862 58 
031 64 
722 95 

19 996 47 
7 401^ 73 
19 717= 56 

740 
0 

12 477 
850 813 
51 198 

729 

37 
45 
20 
10 

4 880 
50 573 08 
5 860 75 
8 746 39 

7 826 12 

iptal olunan 
Tahsisat 
Lira K. 

0 
260 707 
2 771 
31 907 
16 228 

54 
167 
13 
19 

1 408 
15 554 

622 
2 342 
23 524 

779 
137 

4 968 
7 777 

13 
51 
33 
70 
34 
12 
41 
65 
95 
57 
55 
83 
64 
14 
42 
36 
05 

3 53 
598 27 
282 44 

3 260 
3 000 

22 63 
103 186 55 
1 801 80 

20 90 

120 
16 426 92 

139 25 
253 61 

28 880 88 

Yekun 7 327 881 00 6 800 899 52 526 981 48 
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F. 

671 
672 
673 

675 
676 
679 
681 

682 
683 
684 

685 

686 
687 
688 
689 
690 
691 

692 
693 
694 

695 

696 

697 

698 

699 

700 
701 

Muhassasatın nevi 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşatı 
Merkez müstahdemini 
ücuratı 
Vilâyat ücuratı 
Muvakkat tazminat 
Makam ücreti 
Merkez mefruşat ve de
mirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili mas
rafı 
Vilâyat mefruşat ve de
mirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli m>uhat)ere ve mü-
kâleme masrafı 
Masarifi mukannene 
Teşvik ve muavenet 
Tetkik ve ilmî rehberler 
telif ve tercüme ücretile 
mecmualar mükâfatı ve 
ilmî komisyonlar hakkı 
huzur ve harcırahı 
Sanayii nefise encümeni 
masarif ve hakkı huzuru 
Tarih encümeni masarif 
ve hakkı huzuru 
Ecnebi mütehassıslar ve 
muallimler 
Beynelmilel kongre, ser
gi ve müsabakalara işti
rak ve ilmî tetkik seya
hatleri (masarifi 
îlk ve orta tedrisat mo-
allimlerile ilk tedrisat 
müfettişleri kursları mas
rafı 
Dil heyeti masrafı 
Mektepler masarifi 

Maarif vekâleti 

Tahsisat 
Lira K. 

4 800 
2 832 864 

31 068 
698 353 
48 600 
62 040 

8 000 
6 750 
3 500 

9 500 

9 000 
8 500 
4 000 

30 350 
70 000 
2 250 

4 000 
200 

30 500 

20 000 

1 000 

2 500 

150 000 

14 000 

10 000 
40 000 

1 809 000 

Tediyat 
Lira 

4 777 
2 468 274 

29 791 
622 293 
28 137 
51 634 

7 894 
6 456 
3 330 

9 434 

8 123 
8 023 
3 414 

26 126 
64 796 

1 598 

1 342 
25 

29 925 

16 290 

981 

2 245 

127 558 

12 900 

8 710 
39 254 

1 779 760 

K. 

80 
49 

95 
90 
34 
97 

44 
80 
83 

95 

54 
97 
45 
23 
78 
16 

03 
07 
08 

73 

90 

95 

10 

33 
19 
36 

Ati seneye 
Devrolıınan 
Lira K. 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

îptal olunan 
Tahsisat 
Lira 

22 
364 589 

1 276 
76 059 
20 462 
10 405 

105 
293 
169 

65 

876 
476 
585 

4 223 
5 203 

651 

2 657 
174 
574 

3 709 

18 

254 

22 441 

1 100 

1 289 
745 

29 239 

K. 

20 
51 

05 
10 
66 
03 

56 
20 
17 

05 

46 
03 
55 
77 
22 
84 

97 
93 
92 

27 

10 

05 

90 

-

67 
81 
64 
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F. 

360 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 

F. M. 

Muhassasatm nevi 

Müstahdemin ücreti 
Masarifi idare 
Harcırah 
Otomobil ve vesaiti nakliye masrafı 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
1340, 1341, 1926, 1927 senelerinden tahak
kuk eden düyun karşılığı 

Tahsisat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

tptal olunan 
Tahsisat 
Lira K. 

20 700 
11 760 
11 000 
16 400 
41 000 

100 000 
50 000 

175 843 
4 193 17 

20 316 
3 688 
5 216 

14 093 
28 565 
43 110 
46 038 

54 500 
2 427 

04 
78 
91 
52 
45 
81 
73 

26 
00 

383 
8 071 
5 783 
2 306 

12 434 
56 889 
3 961 

121 342 
1 766 

96 
22 
09 
48 
55 
10 
27 

74 
17 

Yekûn 4 076 561 17 3 391 247 99 685 313 18 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 

381 
382 
384 
385 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
103 
404 
105 

106 
407 
408 
109 
410 
111 
112 
413 
114 

Memurlar maaşatı 
Merkez müstahdemini üeuratı 
Vilâyat üeuratı 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Masarifi mukannene 
Posta masrafı 
Telgraf ve telefon masrafı 
Telsiz telgraf ve telefon masrafı 
Kıymetli evrak 
Pul bedelleri 
Vesaiti nakliye masrafı 
Berayi ihtisas Avrupaya gönderilecek me
murlar masrafı 
Avrupa harcırahı 
Kurslar masrafı 
Ebniye tamir, inşa ve iştirası 
Ecnebi mütehassısı 
Telgraf fabrikası masrafı 
Telgraf mektebi masrafı 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

3 282 780 75 
4 800 

184 680 ' 
51 060 

1 500 
9 000 
2 500 

32 000 
88 000 
58 000 

182 100 
105 000 

900 
1 000 

375 300 
618 785 
401 000 
91 115 
70 000 
7 000 

37 000 

15 000 
6 000 
7 200 

20 000 
18 000 
40 000 

6 000 
10 000 
24 000 

8 000 

3 224 762 
4 771 

167 443 
41 234 

1 372 
8 494 
1 894 

30 992 
82 838 
44 936 

174 220 
102 792 

0 
894 

204 666 
610 614 
354 592 
74 509 
66 595 
3 261 

33 932 

6 275 
5 892 
6 207 

19 015 
14 876 
35 244 
4 557 
9 622 

20 625 
2 506 

50 
50 
43 
88 
48 
32 
29 
66 
01 
70 
87 
86 

08 
41 
66 
15 
87 
59 
18 
14 

43 
97 
35 
04 
43 
89 
62 
85 
62 
62 

58 

17 
9 

1 
5 

13 
7 
2 

170 
8 

46 
16 

3 
3 
3 

8 

3 

017 
28 

236 
825 
127 
505 
605 
007 
161 
063 
879 
207 
900 
105 
633 
170 
407 
605 
404 
738 
067 

724 
107 
992 
984 
123 

4 755 
1 442 

377 
3 374 
5 493 

50 
50 
57 
12 
52 
68 
71 
34 
99 
30 
13 
14 

92 
59 
34 
85 
13 
41 
82 
86 

57 
03 
65 
96 
57 
11 
38 
15 
38 
38 
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F . Mnhassasatın nevi 

415 Telsiz tesisatı şirketinin hakiyei matlu
bu ve 4 posta vagonunun ibedeli 

416 1924 senesi muhaberatından İngiltere tel
graf idaresine verilecek borç 

F.M. 

Yekûn 

Tahsisat 
Lira 

210 000 

12 500 
0 

5 980 220 

K. 

00 

Tediyat 
Lira 

209 377 

12 256 
0 

5 581 279 

K. 

74 

05 

19 

îptal olunan 
Tahsisat 
Lira K. 

622 26 

243 95 
o-

398 940 81 

Emniyeti umumiye müdüriyeti umumiyesi 

421 Memurlar anaaşatı 
422 Merkez müstahdemini ücuratı 
424 Vilâyat müstahdemini ücuratı 
425 Muvakkat tazminat 
428 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
429 Merkez levazımı 
430 Merkez müteferrikası 
431 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
432 Vilâyat levazımı 
433 Vilâyat müteferrikası 
434 Vilâyat ikramiyesi 
435 Masarifi mütenevvia 
436 Harcırah 
437 Resmî telefon masrafı 
438 Ücretli muhabere ve mükâlcme masrafı 
439 Levazım 
440 Masarifi mütenevvia 
441 Vesaiti nakliye masrafı 
442 Polis telefonları masrafı 
443 Polis karakollarının tamir masrafı 
444 İstihbarat masrafı 
445 Polis mecmuaları tabı masrafı 
446 Mükâfatı naktiye 
447 Ecnefbi mütehassıs 
448 Staj için Avrupaya gönderilecek memur

lar masrafı 
449 Polis mektepleri masrafı 
450 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
451 Geçen sene düyunu 
452 Eski seneler düyunu 
453 1340, 1341, 1926, 1927 senelerinden tahak

kuk eden düyun ıkarşılığı 

Yekûn 

3 651 828 00 
4 680 00 
49 668 
47 640 
3 000 
1 700 
1 500 
8 500 
45 500 
6 000 
1 000 
61 600 
65 000 
3 250 
6 000 

244 000 
6 500 
16 000 
5 000 
10 000 
200 000 
5 000 
1 000 
10 000 

0 
5 000 
3 000 
16 000 
6 450 

45 168 

4 529 984 00 

3 602 457 
4 180 
45 747 
44 355 
2 994 
1 646 
1 103 
7 345 
42 665 
5 656 
983 

55 645 
55 243 
1 931 
5 437 

236 664 
3 585 
15 357 
4 739 
9 054 

200 000 
3 520 
880 

8 400 

0 
4 827 
2 610 
15 703 

74 

4 027 

4 386 840 

92 
50 
29 
42 
82 
50 
07 
80 
87 
28 
50 
33 
94 
00 
30 
86 
46 
43 
65 
55 

27 
00 
00 

39 
75 
49 
44 

67 

50 

49 370 
499 

3 920 
3 284 

5 
53 
396 

1 154 
2 834 
343 
16 

5 954 
9 756 
1 319 
562 

7 335 
2 914 
642 
260 
945 
0 

1 479 
120 

1 600 

0 
172 
389 
296 

6 375 

41 140 

14S 143 

08 
50 
71 
58 
18 
50 
93 
20 
13 
72 
50 
67 
06 
00 
70 
14 
54 
57 
35 
45 

73 

61 
25 
51 
56 

33 

50 

461 Maaşatı umumiye 

Jandarma umum kumandanlığı 

3 112 643 00 2 948 792 67 193 850 33 
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F. Muhassasatm nevi 
Tahsisat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

İptal olunan 
Tahsisat 
Lira K. 

462 
463 

464 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 

485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 

F.M. 

Müstahdemin ücuratı 
812 numaralı kanam mucibince verilecek 
zamlar 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez. müteferrikası 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah. 
Resmî telefon masarifi 
Ücretli (muhabere ve mükâleme masarifi 
Masarifi mukannene 
Tayinat 
Teçhizat 
Masarifi mütenevvia 
İkramiye ve mükâfatı nakdiye 
Vesaiti nakliye masrafı 
Staj için Avrupaya gönderilecek zaıbitan 
hareırahı 
Jandarma mekteplerinin masarifi 
Matbaa masrafı 
İmalâthane ve debboylar masrafı 
îspor masrafı 
912 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
1928 senesinden tahakkuk eden 
karşılığı 
Mühasebei umumiye kanununun 
maddesi mucibince 

düyun 

55 inci 

20 700 

547 385 
14 808 

1 000 
3 250 
1 000 

11 500 
82 500 
16 000 
74 064 

174 000 
2 000 

15 
100 

3 861 167 
649 422 
189 570 

19 985, 
41 500 

10 000 
13 000 
3 500 
2 200 
3 800 

15 000 
69 600 

9 155 

2 000 

5 132 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

07 

10 943 

423 730 
12 009 

999 
3 249 

993 
11 158 
81 509 
14 556 
69 669 

133 278 
916 

0 
2 

3 677 044 
638 041 
159 443 

11 231 
37 732 

10 000 
11 560 
3 500 
2 191 
3 352 

14 675 
57 016 

4 114 

2 000 

4 531 

09 

00 
26 
8.4 
52 
49 
39 
63 
03 
92 
32 
00 

90 
39 
64 
01 
28 
79 

75 

40 
42 
02 
91 
74 

91 

9 756 

123 655 
2 798 

0 
0 
6 

341 
990 

1 443 
4 394 

40 721 
1 084 

15 
97 

184 122 
11 380 
30 127 
8 753 
3 767 

0 
1 439 

0 
8 

447 
324 

12 583 
6 040 

0 

600 

91 

00 
74 
16 
48 
51 
61 
37 
97 
08 
68 
00 
00 
10 
41 
36 
06 
72 
21 

25 

60 
58 
98 
09 
26 

09 

Yekûn 8 955 996 07 8 347 245 32 608 750 75 

501 Memurlar maaşatı 
502 Merkez müstahdemini ücuratı 
504 Vilâyat müstahdemini ücuratı 
505 Muvakkat tazminat 
508 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
509 Merkez levazımı 
510 Merkez müteferrikası 
511 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
512 Vilâyat levazımı 
513 Vilâyat (müteferrikası 

iskân umum müdürlüğü 
198 600 
4 500 
12 360 
7 000 
800 

4 000 
500 

1 500 
10 000 
1 500 

186 926 79 
4 460 
12 110 
5 153 
279 

1 770 
354 
329 

9 541 

78 
72 

17 
56 
55 
50 
89 

11 673 21 
39 
249 
847 
520 
229 
145 
170 
458 

22 
28 

83 
44 
45 
50 
11 

.940 12 559 88 



— 24 — 

F. 

514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 

Muhassasatın nevi 

531 
532 
533 
534 

535 

536 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 

546 
547 
548 

549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 

557 

Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon (masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Masarifi muhakeme 
iskân masrafı 
Tavizat 
inşaat ve tamirat 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

Yekûn 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşatı 
Merkez müstahdemini ücuratı 
Elçilik ve şehbenderlikler memurları ma
aşatı 
Elçilik ve şehbenderlikler müstahdemini 
ücuratı 
Muvakkat tazminat 
Temsil tahsisatı 
Hayat pahalılığı ve kambiyo karşılığı 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafı 
Elçilik ve şehbenderlikler mefruşat ve de
mirbaşı 
Elçilik ve şehbenderlikler levazımı 
Elçilik ve şehbenderlikler müteferrikası 
Elçilikler için mubayaa olunacak otomobil 
bedeli 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah ıkuriye masrafı 
Resmî telefon masrafı 
ücretl i muhabere ve mükâleme masrafı 
Tahsisatı daime 
Masarifi mütenevvia 
Misafirini ecnebiye otomoıbil masrafı 
Kongre, konferans, komisyonlar ve mu
vakkat siyasî heyetlerle beynelmilel te-
messükât tercüme ve tabı masrafı 
Hâkim, maihkeme ve heyetlerile uzlaşma 
komisyonları masrafı 

Tahsisat 
Lira K. 

14 480 
40 000 

250 
200 
300 

487 700 
243 000 
274 000 
12 000 
20 000 
85 000 

1 417 690 00 

ı vekâleti 
4 800 

189 012 
37 860 

100 440 

44 988 
20 000 
49 860 

1 747 744 
19 400 
15 000 
4 000 
3 500 

25 000 
60 000 
10 600 

35 000 
353 000 
123 000 
1 800 

105 000 
44 000 
82 000 
2 000 

89 000 

0 

Tediyat 
Lira 

11 177 
28 809 

68 
1 
0 

279 345 
100 302 
215 455 
5 557 
5 905 
58 581 

924 071 

4 800 
182 565 
35 856 

99 186 

40 915 
17 950 
49 199 

1 697 846 
17 492 
13 908 
2 857 
3 035 

22 465 
45 584 
7 259 

24 988 
314 803 
89 152 
1 569 
69 646 
38 477 
69 200 
1 524 

84 089 

0 

K. 

81 
80 

20 

87 
01 

27 
99 
13 

16 

38 
96 

38 

41 
02 
90 
27 
73 
76 
80 
53 

86 
11 
91 

33 
51 
54 
20 
34 
63 
66 
20 

72 

İptal olunaıi 
Tahsisat 
Lira K. 

3 302 
11 190 

182 
198 
300 

208 354 
142 697 
58 545 
6 442 
14 094 
26 418 

493 618 

0 
6 446 
2 003 

1 253 

4 072 
2 049 
660 

49 897 
1 907 
1 091 
1 142 
464 

2 534 
14 415 
3 350 

11 
38 196 
33 847 

230 
35 353 
5 522 
12 799 

475 

4 910 

0 

19 
20 

80 

13 
99 

73 
01 
87 

84 

62 
04 

62 

59 
98 
10 
73 
27 
24 
20 
47 

14 
89 
09 

67 
49 
46 
80 
66 
37 
34 
80 

28 
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F. 

558 
559 
56Ö 
561 

562 
563 
564 
565 

571 
572 
573 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 

Muhassasatriı nevi 

Muhtelif hakem mahkemeleri masrafı 
Muhtelit mübadele komisyonunun masrafı 
Tahdidi hudut komisyonları masrafı 
Matbaa makinası ve müoellit aleti ve te
ferruatının mubayaa 
masrafı 

bedeli ve işletmle 
i 

788 numaralı kanunun tatbiki unasrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Seneleri bütçelerinde 
düyun karşılığı 

Maaşat 
Müstahdemin ücuratı 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 

karşılığı olmayan 

Yekûn 

Tahsisat 
Lira K/ 

127 000 
294 300 
52 000 

9 000 
10 000 
40 000 

202 804 

43 000 

3 935 108 00 

Matbuat umum müdürlüğü 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Neşriyat ve telifat 
Ajans tahsisatı 
Ajans telgraf ücreti 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Yekûn 

30 552 
4 260 
3 600 
1 000 
2 l'ÖO 
1 650 
5 900 
1 000 

100 
200 

„ 34 597 
150 000 
205 000 

403 

440 362 00 

Tediyat 
Lira 

94 307 
294 300 
48 358 

8 500 
8 100 

37 138 
197 537 

7 829 

3 630 439 

29 454 
4 115 
3 392 
1 000 
1 892 
1 649 
5 845 

904 
75 

200 
31 860 

150 000 
66 731 

362 

297 483 

K. 

03 

96 

29 
98 
27 
60 

09 

37 

12 
09 
00 

72 
21 
95 
86 

33 

58 
35 

21 

İptal olunan 
Tahsisat 
Lira 

32 692 
0 

3 641 

499 
1899 
2 861 
5 266 

35 170 

304 66S 

1 097 
144 
208 

0 
207 

0 
54 
95 
25 

0 
2 736 

0 
138 268 

40 

142 878 

K. 

97 

04 

71 
02 
73 
40 

91 

63 

88 
95 
00 

28 
79 
05 
14 

67 

42 
65 

79 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 

F. 

591 
592 
593 

595 

596 
599 

600 

Muhassasatm nevi 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşatı 
Merkez müstahdemini 
ücuratı 
Vilâyat müstahdemini 
ücuratı 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve de
mirbaşı 
Merkez levazımı 

Tahsisat 
Lira K. 

4 800 
1 355 068 

47 700 

225 720 
20 000 

5 000 
7 000 

Tediyat 
Lira 

4 713 
1 077 528 

39 543 

189 455 
13 530 

4 915 
6 960 

K. 

60 
47 

85 

26 
97 

58 
45 

Ati seneye 
Devrolunan 

Lira K. 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

îptal okunan 
Tahsisat 
Lira K. 

86 40 
277 539 53 

8 156 15 

36 264 74 
6 469 03 

84 42 
39 55 
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F. Muhassasatm nevi 

601 Merkez müteferrikası 
602 Vekâlet otomobili mas

rafı 
603 Vilâyat mefruşat ve de

mirbaşı 
604 Vilâyat levazımı 
605 Vilâyat müteferrikası 
606 Masarifi mütenevvia 
607 Harcırah 

a607 Ecnebi memleketler har
cırahı 

608 Resmî telefon masrafı 
609 Ücretli muhabere ve mü-

kâleme masrafı 
610 Masarifi mukannene 
611 Sari ve salgın hastalık

lar mücadele masrafı 
612 Sıtma mücadelesi 
613 Masarifi mütenevvia 
614 Yem bedeli 
615 Vesaiti nakliye mesrafı 
616 İnşaat, tesisat, tamirat 

ve istimlâk 
617 Avrupaya gönderilecek 

tabipler masrafı 
618 Yardım 
619 Umumî sıhhat işleri 

masrafı 
620 İçtimaî muavenet işleri 

masrafı 
621 788 numaralı kanunun 

tatbiki masrafı 
622 Geçen sene düyunu 
623 Eski seneler düyunu 
624 1340, 1341 ve 1926 sene

lerinden tahakkuk eden 
düyun karşılığı 

625 Hükümet kinini ( 1558 
numaralı kanunla veri
len ) 

F. M. Muhasebei umumiye ka
nununun 55 inci madde
si mucibince 

Tahsisat 
Lira K. 

Tediyat 
Lira K. 

Ati seneye 
Devrolunan 
Lira K. 

İptal olunan 
Tahsisat 
Lira K. 

3 500 

3 500 

13 000 
15 000 
- 5 000 
41 520 
70 000 

38 000 
1 200 

1 800 
300 

486 000 
836 000 
26 000 
94 000 
3 500 

125 150 

12 000 
19 489 40 

75 000 

903 670 

5 000 
5 000 
5 000 

8 000 

48 924 

7 156 18 

1 323 77 

3 372 34 

11 989 08 
13 471 90 
3 805 12 

40 712 18 
51 510 68 

Y v 
31 371 90 

862 38 

214 96 
26 32 

322 363 63 
822 116 43 
18 985 84 
79 139 60 
1 220 30 

124 599 24 

8 895 04 

19 489 40 

70 606 35 

880 790 34 
2 753 54 
4 973 21 
1 463 35 

46 389 01 

0 2 176 23 

127 66 

1 010 92 
1 528 10 
1 194 88 

807 82 
18 489 32 

6 628 10 
337 62 

1 585 04 
273 68 

163 636 37 
13 883 57 
7 014 16 

14 860 40 
2 279 70 

550 76 

3 104 
0 

4 393 

!2 879 

2 246 
26 

3 536 

96 

65 

66 

46 
09 
65 

8 000 

2 534 99 

7 156 18 

Yekûn 4 517 997 58 3 899 094 09 7 156 18 611 746 31 



F. 

631 
632 
633 
635 
636 
640, 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 

654 
655 
656 

657 
658 
659 
660 
661 
662 

663 
664 
665 
666 
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Adliye Tdnüeti 

Muhaasasatm nevi 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşatı 
Merkez müstahdemini üouratı 
Vilâyat müstahdemini üeuratı 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafı 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levaz^nı 
Vilâyat müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâLeme masrafı 
Masarifi mütenevvi 
Vesaiti nakliye masrafı 
Telif, tercüme, cem ve taihı kavanin mas
rafı ve hukukî eserler mubayaa «bedeli 
Adliye ceridesi masrafı 
Avrupadaki talebe masrafı 
Kanunlar, nizamlar ve talimatnameler ha
zırlama masrafı 
Avrupa harcırahı 
Adlî tıp işleri müessesesi masrafı 
Hapishaneler masarifi 
Leylî Hukuk mektebi masrafı 
Meslek mektebi masrafı 
Hukuk ve meslek mektefbi talebesinin 
muhtaçlarına yardım 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
1341, 1926, 1927 senelerinde tahakkuk et
miş olan çlüyun karşılığı 

Yekûn 

Tahsisat 
Lira K. 

4 800 
4 960 092 

103 044 
'440 688 

50 000 
3 000 
8 000 
2 000 
3 500 

40 000 
111 000 

10 000 
86 000 

200 000 
1 300 
1 000 

85 000 
19 500 

20 000 
8 000 

20 000 

4 000 
3 000 

12 500 
954 000 

53 000 
750 

5 000 
67 000 
6 000 
9 000 

36707 

7 327 331 00 

Tediyat 
Lira 

4 800 
4 699 384 

100 272 
408 780 

33 771 
2 945 
7 832 
1 986 
3 480 

38 591 
95 445 

9 377 
83 657 

176 475 
520 
862 

80 031 
11 722 

19 996 
7 401 

19 717 

740 
0 

12 477 
850 813 
51 198 

729 

4 880 
50 573 
5 860 
8 746 

7 826 

•<fW-8tt 

K. 

87 
49 
67 
30 
66 
88 
59 
35 
05 
43 
45 
17 
36 
86 
58 
64 
95 

47 
73 
56 

37 
45 
20 
10 

08 
75 
39 

12 

52 

îptal olunan 
Tahsisat 
Lira 

0 
260 707 

2 771 
31 907 
16 228 

54 
167 
13 
19 

1 408 
15 554 

622 
2 342 

23 524 
779 
137 

4 968 
7 777 

3 
598 
282 

3 260 
3 000 

22 
103 186 

1 801 
20 

120 
16 426 

139 
253 

28 880 

526 981 

K. 

13 
51 
33 
70 
34 
12 
41 
65 
95 
57 
55 
83 
64 
14 
42 
36 
05 

53 
27 
44 

63 
55 
80 
90 

92 
25 
61 

88 

48 



F. Muhassasatın nevi 

671 Vekil tahsisatı 
672 Memurlar maaşatı 
673 Merkez müstahdemini 

ücuratı 
675 Vilâyat ücuratı 
676 Muvakkat tazminat 
679 Makam ücreti 
681 Merkez mefruşat ve de

mirbaşı 
682 Merkez levazımı 
683 Merkez müteferrikası 
684 Vekâlet otomobili mas

rafı 
685 Vilâyat mefruşat ve de

mirbaşı 
686 Vilâyat levazımı 
687 Vilâyat müteferrikası 
688 Masarifi mütenevvia 
689 Harcırah 
690 Resmî telefon masrafı 
691 Ücretli muhabere ve mü-

kâleme masrafı 
692 Masarifi mukannene 
693 Teşvik ve muavenet 
694 Tetkik ve ilmî rehberler 

telif ve tercüme ücretile 
mecmualar mükâfatı ve 
ilmî komisyonlar hakkı 
huzur ve harcırahı 

695 Sanayii nefise encümeni 
masarif ve hakkı huzuru 

696 Tarih encümeni masarif 
ve hakkı huzuru 

697 Ecnebi mütehassıslar ve 
muallimler 

698 Beynelmilel kongre, ser
gi ve müsabakalara işti
rak ve ilmî tetkik seya
hatleri masarifi 

699 ilik ve orta tedrisat OTUH 
allimlerile ilk ' tedrisat 
müfettişleri kursları mas
rafı 

700 Dil heyeti masrafı 
701 Mektepler masarifi 

—' 2S — 
Maarif vekaleti 

Tahsisat 
Lira K. 

4 800 
2 832 864 

31 068 
698 353 
48 600 
62 040 

8 000 
6 750 
3 500 

9 500 

9 000 
8 500 
4 000 
30 350 
70 000 
2.250 

4 000 
200 

30 500 

Tediyat 
Lira 

4 777 
2 468 274 

29 791 
622 293 
28 137 
51 634 

7 894 
4 6 456 
3 330 

9 434 

8 123 
8 023 
3 414 
26 126 
64 796 
1 598 

1 342 
25 

29 925 

K. 

80 
49 

95 
90 
34 
97 

44 
80 
83 

95 

54 
97 
45 
23 
78 
16 

03 
07 
08 

Ati seneye 
Devrolunan 
Lira K. 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

îptal okunan 
Tahsisat 
Lira K. 

22 20 
364 589 51 

1 276 05 
76 059 10 
20 462 66 
10 405 03 

105 56 
293 20 
169 17 

65 05 

876 46 
476 03 
585 55 

4 223 77 
5 203 22 
651 84 

2 657 97 
174 93 
574 92 

20 000 

1 000 

2 500 

150 000 

16 290 73 

981 90 

2 245 95 

127 558 10 

0 

0 

0 

0 . 

3 709 27 

18 10 

254 05 

22 441 90 

14 000 12 900 1 100 

10 000 
40 000 

1 809 000 

8 710 33 
39 254 19 

1 779 760 36 

0 
0 
0 

1 289 67 
745 81 

29 239 64 
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F. 

1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
4015 
1016 
1017' 
1018 
10.19 
1020 
'102F-
1 0 2 2 - » • 
102» 
1024 

102» 
1026' 

1027ı 
1028-
1029 

, Muhassasatm nevi 

Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
•Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Muayyenat 
•Levazımr askeriye 
Levazunt sıhhiye 
Nakliyat 
Levazımr fenniye 
Hayvan4 bedeli 
Vesaiti nakliye masraf i 

- İnşaat vrtaBttrat 
Ecnebi mütehassısları 
Staj içinöcnebi' memleketlere gönderilecek 
fcabit ına&rafı 
Harita anektebv m-aSrafı 
Matbaa masarifi daimesi ve harita (kâğıdı 
mubayaası 
•219 numaralı kamınım tatbiki masrafı 
Geçen seûe düyunu 
Eski senelfer düyunu 

Tahsisat 
Lira K. 

'" 700 
1 829 
4 600 

30 
150 

107 677 
21 070 

350 
8 500 

24 406 
415 

9 890 
17 690 
6 400 

16 940 
1 019 

7 000 
2 000 

30 587 
6 000 

Tediyat 
Lira 

540 
1 592 
4 149 

22 
96 

97 232 
18 748' 

264 
6 593 

14 393 
415 

9 359 
16 548" 
5 831 

"' 15 301 
'•'"• 9 8 6 

6147 
1 980 

: 28 689 
' 488 

K. 

50 
70 
48 
10 
66 
64 
79 
92 
38 
31 

22 
82 
01 

81 
52 

83 

81 
46 

iptal olunan 
Tahsisat 
Lira K. 

159 50 
236 30 
450 52 

7 90 
53 34 

10 444 36 
2 321 21 

85 08 
1 906 62 

10 012 69 
0 

530 78 
1 141 18 

568 99 

1 638 19 
32 48 

852 17 
20 

1897 19 
5 511 54 

Yekûn «10 450 00 573 295 53 43 160 47 



F. 

1 

2 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 

26 
27 

M. 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
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B - CETVELİ 

Varidatın nevi 

Müsakkafat vergisi 
Arazi vergisi 
Vilâyatı selâse maktu vergisi 
Kazanç vergisi 
Unvan ve ruhsat tezkeresi 
Askerlik mükellefiyeti 
Maktu vergi 
Davar 
Deve 
Bakariye 
Feresiye 
Domuz 
Veraset ve intikal vergisi 
Hususî ormanlar hasılatı 
Madenler rüsumu 
Nakliye vergisi 
Traktör rüsumu 
Elektrik ve havagazı rüsumu 
Gümrük resmi 
Arzıye resmi ve saire 
Muamele vergisi 
Eğlence ve hususî istihlâk vergisi 
Oyun aletleri vergisi 
Kav ve çakmak vergisi 
Sair maddeler istihlâk vergisi 
Sefineler rüsumu 
Fenerler rüsumu 
Hayvan sağlığı zaıbrtası resmi 
Berrî ve Ibahrî sayt resmi 
Tütün ve saire 
Tuz 
Şeker 
Petrol ve benzin 
Oyun (kâğıdı 
Kibrit 
Fişek ve av malzemesi 
Barut ve mevaddı infilâkiye 
Av saçması 
îspirtolu ve küullü meşruhat 
Posta 
Telgraf 
Telefon 
Telsiz telgraf ve telefon 
Meskukât 
Damga 

Mulhammenat 
Lira 

8 300 000 
7 900000 

100 000 
13 000 000 

300 000 
2 000 000 
1 500 000 
9 600 000 

100 000 
4 900 000 

896 000 
4 000 

400 000 
125 000 
600 000 
700 000 
25 000 

325 000 
35 000 000 

400 000 
19 000 000 

1 000 000 
25 000 

100 000 
18 000 000 

200 000 
500 000 
100 000 
800 000 

24 000 000 
9 000 000 
6 000 000 
6 500 000 

35 000 
2 050 000 

260 000 
660 000 
150 000 

5 800 000 
3 000 000 
3 205 000 

250 000 
300 000 
15 000 

8 500 000 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

000 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Tahsilat 
Lira 

7 518 393 
6 080 618 

146 237 
14 309 246 

239 675 
1 140 578 

142 826 
9 071 919 

91 252 
4 048 988 

676 830 
1 883 

612 640 
172 397 
834 316 
780 159 
23 491 

340 804 
41 458 066 

331 143 
19 405 993 

542 149 
21 685 

6 463 
14 470 720 

154 379 
575 524 
97 132 

630 536 
24 000 000 

8 010 034 
6 237 408 
3 074 271 

16 741 
1 835 000 

142 809 
255 814 

65 241 
3 658 825 
2 675 038 
2 171 566 

433 110 
458 131 
27 659 

7 459 919 

K. 

01 
32 
46 
51 
52 
27 
94 
21 
71 
12 
91 
22 
76 
98 
99 
18 
68 
04 
99 
99 
07 
79 
08 
37 
43 
45 
91 
96 
72 
00 
22 
32 
63 
18 
00 
98 
24 
40 
00 
19 
26 
49 
20 
09 
17 
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F. 

28 

29 

30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
44 

45 

46 
47 
48 
49 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 

2 
1 
2 
2 
4 

1 
2 
1 
2 
3 
4 

Varidatın nevi 

Muhakemeler 
Nüfus 
Pasaport, kançılarya ve saire 
Kâtibiadil 
Tevcihi cihat 
İhtira beratı 
Ferağ harçları 
Kayit ihracı ve saire 
Ferağ ve intikal ilmühaberleri 
Umumî mektepler hasılatı 
Ziraî müesseseler hasılatı 
Baytarî müesseseler hasılatı 
Sıhhî müesseseler hasılatı 
Sıhhiye vekâleti hasılatı 
Resmî matbaalar hasılatı 
Madenler hasılatı 
İmtiyazlı demiryollarından 
Satılacak emlâk Ibedeli 
îcar bedeli 
Arazi hasılatı 
Tavizattan taJhsilât 
Satılacak emval bedeli 
Devlete ait tahvilât menafii 
Devlet ormanları hasılatı 
Faiz 
Akçe farkı 
Müteferrika 
Cezayi naktiler 
Evkaftan hizmet mukabili alman 
Şirketlerden teftiş mukabili alman 
Tekaüt tevkifatı 
Soma - Bandırma demiryollarından 
Tavizattan 
Mülga vergiler bakayası 
Faslı mahsus 
Pansiyonlar 
Teberruat 
Amanejman 
Fevkalâde 
Bronz 
% onlar 
Şose ve ıkoprüler 

Muhammenat 
Lira 

1 350 000 
125 000 

1 000 000 
1 000 000 

1 000 
5 000 

2 800 000 
150 000 
25 000 

400 000 
10 000 
1 000 

60 000 
100 000 
75 000 

100 000 
200 000 

2 000 000 
1 000 000 

100 000 
10 000 

700 000 
1 000 000 
2 000 000 

100 000 
10 000 

6 000 000 
1 700 000 

600 000 
337 000 
140 000 
72 000 

550 000 
1 200 000 

» 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

ı 0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Tahsilat 
Lira 

1 152 454 
78 707 

968 098 
953 924 

110 
6 852 

1 575 023 
80 853 
48 268 

281 626 
4 457 

11 
47 569 

120 781 
13 653 
49 733 

2 331 014 
3 010 286 

749 437 
93 695 
22 106 

437 635 
1 108 694 
1 974 484 

747 617 
788 991 

11 061 238 
1 927 236 

10 110 
360 684 
879 429 

96 158 
197 896 
10 023 

339 406 
18 960 
7 013 

2 825 853 
105 230 

2 081 278 
3 155 708 

Umumî yekûn 220 546 000 00 224 169 949 

< • * 





Sıra No 230 
İstanbul Darülfünununun ilgasına ve Maarif vekâletince yeni 
bir Üniversite kurulmasına dair olan kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında 1/810 numaralı kanun lâ

yihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T.C. 
Başvekâlet 16 XI-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6113339 

i B. M. M. Yüksek Re&liğüır 

İstanbul Darülfünununun ilgasına ve yeni bjr Üniyej-siie kurulmasına idair 2252 sayılı 
kanuna zeylen Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 - İCI - 933 toplanı
şında tadilen Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mûcibeşile birlikte 
arzedilmiştir efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Mucip sebepler 
2252 numaralı kanunun oirinci maddesi hükmüne tevfikan istanbul darülfünunu 31 temamız 

1933 tarihinde lâğvedilmiş ve ayni kanunun ikinci maddesinin Maarif vekâletine verdiği salâhiye
te istinaden 1 ağustos 1933 tarihinde îstanbulda (istanbul üniversitesi) adı ile yeni bir müessese 
kurulmuştur. . 

istanbul üniversitesinin teşkilâtı ve bu teşkilâta göre idare ve işleme tarzı üzerinde yapı
lan tetkikat neticesinde 2252 numaralı kanunun beşinci maddesinde yazılı muvakkat devrenin 
1 haziran 1934 tarihinden itibaren şimdilik daha üç sene temdidi lüzumuna kanaat hâsıl olmuştur. 

Muvakkat devrenin temdidinde. âmil olan sebepler şunlardır:, 
1. — istanbul üniversitesinin tedris heyetine dahil oknak üzere mensup oldukları ilim şube

lerinde mütehassıs sıfatile bir'çok4ecnebi unsur alınmıştır. Bunlann evvelemirde muhite intibak 
edebilmeleri ve mevcut şartlar altmda vazifelerine sanlabilmeleri ve kendilerinden azamî ran
dıman alınabilmesi ve yerli unsurlarla hem ahenk olarak çalışabilmeleri için Üniversitenin daha 
bir kaç sene Maarif vekâletinin idare ve murakabesi altında bulunması lâzımdır. 

2. — üniversite tedris heyetine, feejaebi mütehassıslardan maada birçok genç unsurlar da alın
mıştır. Bu- gençlerin.tedrisata alışabilimeleri ve Türk ye,ecnebi profesörlerin idare, ve rehberliği 
altında yetişebilmeleri için Üniversitede bir çok ıslahata,lüzum hâsıl olacaktır.». 

Bu ıslahatın 2252 numarak kanunun beşinci maddesinde derpiş olunan kısa muvakkat devre 
içinde yapılmasına imkân yoktur^ r Bu noktai nazardan da mezkur muvakkat devrenin uzatılması
na lüzum vardır. , .--••-• 

3. — Yeni teşkil olunan enstitülerde mesainin Üniversite tedrisatı ile bir seviyede gidebilmesi 
için yukarıda bahsi geçen îmuvakfealf devre kâfi görülmemektedir. v 

Seminerlerdeltalebeyi tam inuvaffakıyete ulaştıracak neticeleri alıncaya kadar gerek profesör
lerin gerek profesör Muavinlerinin ve gerek asistanların mesai tarzlarını daimî bir kontrol altın-



da bulundurmak icap edeeelftir. Bunun da, muvakkat devrenin uzatılması suretile Üniversitenin 
daha bir kaç sene jdoğrudan .doğruya Maarif vekâletinin idare ve murakabesi altında bulunmasile 
kabil olabileceği anlaşılmaktadır. 

Muvakkat devre temdit ödüdiği takdirde 5252 iuiBiarali.kan.unun ikiaci, beşinci, a-Uıncı, sekizinci 
dokuzuncu ve on birinci maddeleri hükümlerinin ona göre tadili zarurî bulunmaktadır. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 

Karar No. 7 
Esas No. 1/180 

24 - XII - 1934 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul darülfünununun ilgasına ve yeni bir 
üniversite kurulmasına dair 2252 sayılı kanunu 
tadil etmek üzere Başvekâletin 16 teşrinisani 
1933 tarilh ve 6/3339 numaralı tezkeresile gön
derilen kanun lâyihası Maarif vekili Hikmet Be
yin huzurile encümenimizde konuşuldu. 

Yeni teşkil edilmekte olan İstanbul üniver
sitesinin teşkilâtının bir senede ikmal edileme
yeceği cihetle 2252 numaralı kanunun 2 nci 
maddesine konulan bir senelik müddetin üç sene 
daha uzatılması istenilmektedir. 

Yeni bir tedris heyetile ilmin istilzam eyle
diği teşkilât ve tesislerle çalışması iktiza eden 
üniversitenin tam bir halde işlemesinin temini 
tedbirlerinin etraf ile alınması için Hükümetçe 
istenilen üç sene temdit muvafık görülmüştür. 
Bu takdirde İstanbul üniversitesinin teşkilâtına 

ait kanun lâyihası en geç 1 nisan 1937 tarihinde 
Yüksek Meclise verilmiş bulunacaktır. 

Kanunla teklif edilen diğer değişiklikler bu 
temfdit keyfiyetile alâkalı olup eneümenimizce 
de bazı değişikliklerle kabul edilmiş ve hazır
lanmış kanun lâyihasını Yüksek Meclisin tasvi
bine arzolunmuştur. 

Mf. 'K. Reisi 
Sivas 

Nafi Atuf 
Aza 

Çankırı 
Talât 

Aza 
Mersin 

Ferit Celâl 

M. M". 
Afyon Karahisar 

Haydar 
Aza 
Muş 

K. 0. Hakkı 
Aza 
Urfa 

Refet 

Kâtip 
Sinop 

/. Alâettin 
Aza 

Ordu 
Hamdı 

Aza 
Sivas 

Rahmi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Darülfünununumilgasına ve Maarif ve
kâletince yeni bir Üniversite kurulmasına dair 

2252 numaralı kanunun tadiline dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 2252 numaralı kanunun 5 inci 
maddesine göre 1 ağustos 1933 tarihinden 31 
mayıs 1934 tarihine kadar devam edecek olan 
muvakkat devre 1 haziran 1934 tarihinden iti
baren üç sene temdit edilmiştir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun ijrinci madde
sinin ikinci fıkrası şu suretle tadil edilmiştir: 

«ıMaarif vekâleti bu Üniversitenin teşkilâ-tı-

MAARİF ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İstanbul Darülfüwınty/nwı ilgemna ve Maarif ve
kâletince ymi-bir Üniversite kurulmasına da

ir 2252 numaralı kanunun tadiline dair 
kamun lâyihası 

MADDE 1 —2252 numaralı kanunun 2 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası şu şekilde değiştirilmiş
tir: 

Maarif vekâleti bu Üniversitenin teşkilâtına 
ait kanun lâyihasını en geç 1 nisan 1987 tari
hine kadar Büyük Millet Meclisine tevdi eyler. 

TVIATVDE 2 — Ayni kanunun 5 inci,maddesi
nin birinci fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir: 

İkinci madde mucibince kurulacak Üniver-

http://iuiBiarali.kan.unun
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na ait kanun lâyihasını en geç l-*ısaaüÎG37 
tarihine kadar Büyük Millet Meclisine tevdi 
eyler ». 

MADDE 3 — Ayni kanunun altıncı madde
sinin birinci fıkrası mucibince maaşlarını 1931 
senesi "öarülrliniın'"1 bütçe: ̂ teMmsitBiun ; onuncu 
maddesi hükmüne göre alaoalr%lan-*4<Saeriw-ve 
awialliml«r ile* bunlarm suMftrinlerine lvhaüran 
$084 tariWfid«ö itibarett 1462 numarabtatnımun 
hükümlerine tevfikan^ D»aB serilir. 

BffAPPE 4 — Ayni kanunun sekizinci jnad-
4esinjusonuna şırfıkra ilâve edilmiştir: 

* Her,ne şekilde olursa olsun bu ücretler 
1934 malî senesi .başından itibaren kesilir.» 

MADDE 5 — 2252 numaralı kamunun 4oku-
zuncu maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir: 

« Darülfünunun 1932 malî senesi bütçe kanu
nunda yazılı membalardan 1933, 1934, 1935 ve 
1936 malî seneleri zarfmda tahassuUedttftl^garin 
dat her sene mezkûr senelerin muvazenei umu-
miyesinde lahika olarak bir taraftan Üniversite 
hasılatı adı ile açılacak nâızzm varidat faslına 
irat ve diğer taraftan Üniversite maaş ve ücret 
ve bilûmum masrafları adı ile maarif bütçesin
de açılacak nâzım masraf f aslma tahsisat kay
dolunur. 

Maarif vekâleti temdit olunan muvakkat 
devre zarfmda dahi Üniversitenin kadrosunda 
tadilât yapmağa salâhiyettardır. 

MADDE 6 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13-XI-1933 
Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Hikmet 
S. t M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
Fuat 

G. t. V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

Ik. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 

^ffîüâB. 1-ağustos 1933 tarihinden 31 mayıs 1937 
tarihine kadar devam edecek olan muvakkat 
devresi için icap eden tedris idare ̂  ve ecnebi 
mütehassısları kadrolarmra tanzimi ve vazife
lerinin tayini Maarif veMMğfne aittir. 

^9{ADDE 3 — Hükümetin 
olduğu gibi 

3 üncü maddesi 

J£ADDE 4 — Ayni kanunen 8 net map^esi-
njn sonuna şu i ^ f ıİ^^çmlmiştir: ger ne 
şeldlde olursa .olsun bu ijc^et_19Ş4 mal; senesi 
Jbaşınd.an.itibaren kesilir ve bu ücret mu]kabi-
Jmde verilmiş muyai&at W 
ti ,varsa şakrtojur. 

rMMlDE^Ö —^A r̂niakMranun 9 unô ^m 
şu şekilde değiştirilmiştir: 

« Darülfünunun 1932 malî senesi bütçe kanu
nunda yazılı membalardan 1933, 1934, 1935 ve 
1936 malî seneleri zarfmda tahassul edecek va-

ıgidat h(w sene mezkûr senelerin muvazenei umu-
miyesinde lahika olarak bir taraftan Üniversite 
hasılatı adı ile açılacak nâzım varidat faslma 
irat ve diğer taraftan Üniversite maaş ve ücret 
ve bilûmum masrafları adı ile maarif bütçesinde 
açılacak nâzmı masraf faslma tahsisat kaydolu
nur. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ol
duğu gibi 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi ol
duğu gibi 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.MM. 
Bütçe encümeni 7 -VI -1934 
Mazbata No. 148 
Esas No. 1/810 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul darülfünununun ilgasma ve Maarif 
vekaletince yeni bir üniversite kurulmasına dair 
olan 2252 numaralı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası Maarif 
Vekili Beyin fauzurile encümenimizce de tetkik 
olundu. 

istanbul darülfünununun ilgasına ve Maarif 
vekâletince yeni bir Üniversite kurulmasına dair 
olan 2252 numaralı kanun İstanbul Üniversite
sinin umumî muvazeneye almması hakkındaki 
2467 numaralı kanunun dokuzuncu maddesile 
ilga edilmiş olduğundan teklif olunan bu lâyi
hanın tedvinine lüzum kalmamıştır. Umûmî he

yetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reis
liğe takdim olunur. 

Beis Reis. V. M. M. Kâ. 
Burdur İsparta Bayazrt Tokat 

M. Şeref Mükerrem 
Balıkesir Bursa Çorum 

Enver Dr. Galip Mustafa 
Erzurum tzmir Kayseri 
Asım Kâzım A. Hilmi 

Konya Kırklareli Manisa 
.1. Muzaffer M. Nahit M. Turgut 

Yozgat 
S. Sırrı 

H * « ^ t f ı >e< ....... 



Sıra No 2 0 3 
Muğla Mebusu Nuri Beyin, nüfus kanununa müzeyyel 3/97 
numaralı kanun teklifile soy adı hakkında 1/558 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 

Muğla mebusu Nuri Beyin nüfus kanununa müzeyyel 2/97 numaralı kanun teklifi 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Nüfus kanununa zeyil namile merbut teklifi kanunî ve esbabı mucibe lâyihasile birlikte su

nuyorum. 
Mümasil bir kanun Adliye encümeninde tetkik edildiğinden tensip buyuruluyorsa oraya ha

valesini arz ve rica ile sonsuz saygılarımı sunarım efendim, 
Muğla mebusu 

Nuri 

Esbabı mucibe 

Soy adı bütün dünya için lüzumu kabul edilmiş olduğuna göre bu ciheti tafsile lüzum gör
mem. Ayni zamanda soy adı bunu taşıyanın milliyetini ifade eder. Artık bunda dinin ve 

ırkî milliyetin tesiri kalmamıştır. Rusyalı Türkleri buna misal olarak gösterebilirim. 
Soy adı bir çok defa öz atla birlikte kullanılacağına göre soy adı kelimesini diğerlerinden 

ayıracak bir işaret ile tesbit edilmiş imlâ şekli lâzımdır. Dilimizin ihmale uğramış bir pırlantası 
olan « gil » işareti bunun en muvafıkı olur. 

Her şey gibi soy adı da eskimeğe ve ölmeğe mahkûm olabilir. Meselâ artık « Staviski » 
adını onun masum çocukları kullanamaz. Fakat herkes hotbehot değiştirecek olursa soy atla
rından beklenen faideyi temin edecek olan istikrar kalmaz. O vakit ona soy adı değil son

raki adı demek lâzımdır, işte soy adından beklenilen faideyi verecek olan istikrarı ve zararı 
kaldıracak olan değiştirmeyi ve henüz böyle adı olmiyanların bu adı seçmek salâhiyeti üzerinde 
çok tevakkuf ettim. 

Bizde soy adı şimdiye kadar mahdut kullanıldığı için halkı birden buna icbar etmek mak
sadı teşviş ve anarşi tevlit edebileceği gibi bir ailenin yalnız soy adı zikredilince onun men-
şeinin hangi ahkâmı şahsiye sicillinde kayitli bulunduğunu birdenbire anlamak gibi çok mü
him bir intizamın teessüsüne de mâni olacağında şüphe görmem. 

§ 
Çok şayanı ehemmiyet bir cihete temas edeceğim. Dinin tesiri altında atlarımız Mekkei mü-

kerreme ahalisinden farklı kalmadığı için bunun aleyhinde her gün millî bir tezahüre şahit 
oluyoruz. Fakat bu ulvî tezahürat kanunumuzun mevanii karşısında ezilip kırılıyor. 

Büyük Şefimizin türkçeleştirdiği adların kayde geçirilebilmesi için mahkemelerde uğra
şılıyor. Hele millî duygularla büyümekte olan yavrularımızın bunun için yaptıkları feryatlar 
büsbütün boşa gidiyor. Kanunumuz bunun için öyle tadile muhtaçtır ki hüviyet cüzdanlarına 
bu lüzum sahibi tarafından kayit ve işaretle iade edilince istenildiğine göre yenisi verilmek 
millî şiarımız namına elzemdir. 

Türk milleti için lâzım olan milyonlarca soy adının derlenmesi işini zavallı muhtarlara bı-



takmak ve ceza ile korkutmak insafsızlrk olur. Çünkü bu daha ziyade ilmin salâhiyetidir. Di-
îlimizdeki kelimelerin yetmediği kadar soy adı derlenecek, bu hiç bir zaman ilmin salâhiyetin-
•den çıkmaz ve ilmin kudretinden hariç kalmaz. Bakınız : Kartalgil, Akkartalgil, Gökkartalgil, 
Koyukartalgil, Yavuakartalgil, Başkartalgil, Karakartalgil, Kumralkartalgil gibi ıbir kartal 
kelimesini kaç şekilde taaddüt ettirebiliyoruz. Binaenaleyh halkımıza soy adı derlemeden âciz 
kalacağımızı zannetmiyorum. 

Ahkâımı şahsiye dairelerince her soy için bir cüzdan tutulması ve bütün soyların nüfus vu
kuatlarından başka medenî, stihhî, adlî, askerî, ıhareî şımnatra buraya kaydi; Devletin fert
leri ve fertlerin biribirini Devlet kaynağından olduğu gilbi tanımasını temin edeceği için fou iş 
Cumhuriyet Hükümetimize lâyik çok güzel bir yenilik olacaktır. 

Millî vicdanımıza hitap eden mühim bir bahse geldim. Ulu Gazinin yüksek hüviyetleri ve ci
hanşümul inkılâpları (hakkında çocuklarımız ve onların çocukları Avrupa menabiinden malûmat 
edinmek ıstırarında kalacaklarını ben kuvvetle tahmin ettiğimden müteessir oluyorum. Bari bu 
alacakları malûmat bitarafane olsa. 

Binaenaleyh on beş lira kıymetinde ıbir tarlanın tapu kaydini ta mahşere kadar saklaya
cak tesislerimiz ve yüksek teşkilâtlarımız olduğu halde Ulu Gazinin yüksek hüviyetini ve onun 
emsalsiz inkılâbının vesika ve asarını oralarda saklayarak, saklanacağı yeri Millî Kabe yapmak 
elzemdir. 

Hatta soy. kayitlerinin ahlâfına kalması arzu edenlerin bile (bunun külfetini tazmin etmek 
şartile arzularının kabulü muvafıktır. 

öyle elemlere şaıhidiz ki münkariz olan aileler şöyle dursun mahvolan köyler hakkında bile 
resmî malûmat yok, bunları ehemmiyetle tetkika şayan gördüm. 

Nüfus kayitleri, ne için bilmem ferdin lehine muteber olmuyor. Bunda halkın istifadesini 
mümıkün kılacaik tadilâtı lüzumlu görürüm. 

Son 
Teklif ettiğim- on yedi maddelik lâyiha kabule mazhar olursa 'bütün ıbu maksatları ve ihtiyaç

ları temin edecektir, 

MUĞLA MEBUSU NURİ BEYÎN TEKLİFİ 

Nüfus kanununa zeylolmak üzere teklifi 
kanunî 

MADDE 1 — Her Türkün öz adından başka 
bir de soy adı vardır. Soy adı, öz admdan son
ra kullanılır. 

MADDE 2 — Soy adı öz türkçe bir veya iki 
sözden «fil» işaretinden toplanma bir kelime 
olarak yazılır. 

«Oğlu», «Zade» gibi sıfatlar ve her türlü 
edatlar ve her hangi dil ve âdet icabı işaretler 
kullanılamaz. 

öz ada bir şey ilâve edilince mutlaka soy 
adı da beraber kullanılır. Meselâ, « Arifoğlu 
Nuri » diye baba adı beraber kullanılacak olur
sa « Arifoğlu Nuri Babagil » suretinde olması ve 
imza ve damgalarda söz ve soy atlarmm bera
ber yazılması şarttır, Yazıda « gil » işareti bir 

«G» harf ile ve öz adm yalnız ilk harfinin zik-
rile kısaltılabilir. 

Kanunla verilmiş unvanlar ve tarihe geçmiş 
atlar yukarıdaki fıkraların hükmünden müstes
nadır. 

MADDE 3 — Çocuklar babalarının soy adı
nı taşımamakta makul bir sebep mülâhaza eder
lerse reşit olduktan sonra duruşma ile hükmen 
değiştirilir. 

Kocasından ayrılmış veyahut ölen kocasının 
admı dul iken taşımamak istemiş olan kadrola
rın babalarının adma dönmesi için altıncı mad
denin anlatışına uygun müracaatleri yeter. 

MADDE 4 — ikinci maddeye uygun soy at-



İan olup ta kütükte kayitli olmayan veyahut 
böyle soy adı olmayıp ta yeniden koymak iste
yen aile reisleri bu kanunun neşrinden bir yıl 
içinde müracaat edebilirler. 

Bu kanunda geçen aile reisi sözünden mak
sat evli veya çocuklu erkek, ölmüş kocadan ve
ya kayden tesbit edilemeyen babadan çocuğu 
olan kadın demektir. 

Babalan ölmüş bekârlar, dullar, ancak ken
dilerinin ve kendilerinden küçük kardeş ve ana
sız ve babasız akrabalarının ve vasiler vesayetle
ri altında bu işlerini yapar. 

Aile reisleri yanlarına kabul edilmiş ve ba
balan ölmüş veyahut baba atlan belirsiz kalmış 
çocuklara veya büyüttüklerine kendi soy admı 
takabilir. 

MADDE 5 — Yukanki maddeye göre soy 
adı yazdırmak isteyenler harçsız ve pulsuz bir 
beyanname ile diledikleri ahkâmı şahsiye sicil 
memurluğuna müracaat edebilirler. Bu beyanna
meler aile reisinin hüviyet cüzdanının kayitleri 
ile hali hazır adresini tescil ettirilmek istenilen 
kanuna uygun soy adım ve bu adı taşıyacakla

rın atlarmı muhtevi olması ve bizzat memuruna 
verilmediği takdirde imzasmm her hangi bir 
resmî mühürle tasdik edilmesi lâzımdır. Bütün 
Devlet memurları tanıdıklarına bu tasdik işini 
yapmağa borçludur. 

MADDE 6 — Öz adının türkçe karşılığım se
çip kütüğüne yazdırmak isteyenler bunu hüvi
yet cüzdanlarının içine işaretle her hangi ahkâ
mı şahsiye dairesine yollaymca o yolda hemen 
yeni cüzdan verildikten sonra ona göre kütük
teki kayitlerinin düzeltilmesi temin edilir. 

MADDE 7 — Dördüncü maddeye ait müra-
caatler hemen ahkâmı şahsiye sicil daireleri ta
rafından merkeze yollanır. Merkezde tutulacak 
soy adı kütüğüne bunlar sırasile geçirilir. Bu 
defter soy admm ilk ve ondan sonra harflerine 
göre tertip edilerek aile reisinin bildirdiği soy 
adı ve adresi ve kayit mahalli geçirildikten son
ra beyanname ahkâmı şahsiye kaydinin bulun
duğu yere yollanır ve sicille geçirilir. 

Beyannamelerde gösterilen soy atlarmm im
lâlarında yanlışlık varsa mutlaka merkezde ıs
lah edilir. 

MADDE 8 — Yukanki madde veçhile mer
keze gönderilen beyannamede yazık soy adına 
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I çok benzeyen veyahut tamamen mutabık olan 

büyük kütüğe geçirilmiş soy adı varsa muah
har beyannamede yazıh soy admda iltibasa mâ-

; ni münasip tadilât yapılarak kütüğe ihtiyaten 
i geçirilmekle beraber bu tadilât ve bunu icap et-
İ tiren esbap aile reisinin adresine resmî taah

hütlü mektupla yazılır. 
îki ay içinde başka soy adı bildirilim ye

dinci maddeye göre yeniden kaydedilerek ih
tiyat kayit kaldmlır. Fakat gene iltibas hâsıl 
olursa bu madde hükmü iltibas kalkıncaya 
kadar tekerrür eder. 

MADDE 9 — Dördüncü maddede yazılı müd
det geçtikten sonra yedinci maddede gösterilen 
büyük kütükte yazılı olanlardan hariç Dil en
cümeni veyahut hususî bir encümen tarafından 
soy atları için bir mecmua tertip edilerek bu 
mecmuaların formalarında ihtiyaca kâfi gele
cek kadarı her ahkâmı şahsiye sicil dairesine 
tevzi olunur. Fakat bir yere aynlan formanın 
ayni, diğer yere yollanılamaz. 

MADDE 10 — Soy adı yazılmamasmdan do
layı gerek bilihtiyar müracaat edenler ve ge
rek evlenme, doğum kaydettirme, memuriyete 
ve ilk mektepten yukarı tahsile girme, her han
gi istisnaiyet ve imtiyaz ve ihtisas ve meslek 
isteme, umumî hizmetlere seçilme ve ticaret ve 
sanayi odasına girme ve terfi maaşma müstahak 
olma ve tekaütlük isteme ve yoklama yaptır
ma, ceza görme hallerinde formalarda yazıh 
soy atlarından birisi kendileri seçmedikleri veya 
hazır bulunmadıklan surette memur tarafın
dan seçilir ve takılır. Bu atlar yerinde kayde
dildikten başka büyük soy adı kütüğüne de ge
çirilmek için merkeze bildirilir. 

MADDE 11 — Ahkâmı şahsiye dairelerinde 
her soy adı için bir «soy cüzdanı» tutulur. Bu 
soydan evlenen her erkek için soy cüzdanında 
ayn sahife açılır. 

Bütün medenî, harsı, sıhhî, adlî, askerî ahval 
cüzdanlara geçirilir. Bu hususlardan birisinin 
cüzdana kaydedilmemiş olması ferdin, cemiye
tin, Devletin, kanunun aleyhine varabilen bir 
netice verecek olursa alâkadar memurlar doğru
dan sorguya çekilerek vazifeyi fena kullanmak
tan ceza gördükten başka maddî ve manevî za
rarları ödemeğe de mahkûm olur. 

I MADDE 12 — Soy cüzdanları açıktır. Her 
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dileyen dilediği cüzdanı görebilir ve taahhütlü 
mektupla malûmat isteyebilir. Soy adı gösterile
rek kendisine müracaat edilen memur cüzdan 
kendi memuriyetinde olmasa bile tahakkuk et
tirerek cevap vermeğe mecburdur. Aksi halde 
veya teahhur vukuunda yukarıki maddede ya
zılı mesuliyetler terettüp eder. 

MADDE 13 — Aşağıda yazılı sebepler ile soy 
kütükleri yazılı bulunduğu ahkâmı şahsiye dai
relerinde o yerin bağlı bulunduğu tapu kayitle-
ri eminliklerine kaldırılabilir: 

A) Türklüğe büyük yararlık ve yardım gös
terenlerin; 

B) Bilim ve ülkü yollarında çok yükselen
lerin ; 

C) Her hangi soy kütüğünün eminliğe kal
dırılması istenmesinin. 

A, B fıkralarının hükmü soy cüzdanının kal
dırılmasını mucip sebepleri izah eden Devlet 
şûrası mütaleası ve bunu müeyyet Heyeti Veki
le karan ve gazetelerde ilân edilerek toplanan 
vesaik ve asar ile birleştirilerek saklanır. 

(C) fıkrasının hükmü bunu isteyenden yüz 
elli lira harç alınarak doğrudan yapılır. 

Eminliklere kaldırılacak soy cüzdanlarının 
müteakip muamelelerine kanunlarına göre emin-

likler tarafından bakılır. 
Bu soy cüzdanlarile asar ve vesaikinin iyi 

muhafaza edilmemesinden dolayı alâkadarlara 
geçen maddede yazılı malî ve cezaî mesuliyetler 
terettüp eder. 

MADDE 14 — Sönen ailelerin soy cüzdan
ları ve cüzdanları eminliklere kaldırılmamış ol
dukça büyük kütükteki kayitleri kaldırılır. Kal
dırılan atlan dileyenler kullanabilir. 

Alelûmum soy cüzdanlanna kaçında ne nis-
bette nüfus çoğalıp azaldığının ve kaçı söndüğü
nün ve bunların geçen senelere göre nisbetleri-
nin cetvelleri yapılarak Sıhhiye vekâletine ve 
ait olduklan vilâyetlere yollanılarak icabma te
vessül olunur. 

MADDE 15 — Soy cüzdanlarının bütün ka
yitleri aksi sabit oluncaya ve irs meselelerinde 
hilâfma galip ihtimal bulunmadıkça muteber
dir. 

MADDE 16 — Bu kanunun icrasına Dahili
ye, Adliye, Maarif, Millî Müdafaa, Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekilleri memurdur. 

MADDE 17 -
itibaren meridir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

Soy adı hakkında 1/558 numaralı kanun lâyiâsl 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şayi : 6/629 

U-III-1933 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Soy adı hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4- III- 033 
toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte 
sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Her aile ve her fert için bir soy adı taşımak asırlardan beri yerleşmiş bir anane halini 
almıştır. Bizde ise bu hal isteğe bağlı bırakılmış olduğundan bu gün görülen şekil meydana 
gelmiştir. 

Çok eskiden Türkler arasında da soy adı kullanmak ve hatta uzun zaman soy şecerelerini 



muhafaza etmek ve evlenme veya her hangi bir iş için fert hakkında tetkikat yapılacağından 
her şeyden evvel soyu ve soyunu aramak bir türe olduğu görülür. 

Bugün de köylerde hemen soy adı olmayan ve kullanılmayan bir aileye ve ferde tesadüf 
edilmez. Medenî kanunda 25,26,153,259 uncu maddelerinde soy adına ait hükümler konmuştur 
Şu vaziyete göre soy adı almağı kanuni bir mecburiyet haline koymak ve bunları nüfus kütük
lerine kaydetmek ve herkes için bu adın üzerine tas >rruf hakkını tesbit eylemek lazım geldi
ğinden bu kanun tanzim edilmiştir. 

Kanunla mevcut bütün soy atlarının nüfus kütüklerine yazdırılması ve soy adı olmayanların 
yeni bir ad seçerek bunu yazdırması mecburiyeti konmuştur. 

Atları ilk defa umumî olark konacağından karışıklıklara meydan bırakmamak üzere ikiden 
yedinci maddeye kadar olan beş madde bu hususta vazih hükümler koymaktadır. 

Soy atlarını hiç değişmez bir hald- bırakmak doğru görülmediğinden makul ve lüzumlu 
sebeplerle değiştirilmesi kabul olunmuş ve değiştirilme işi idare heyetlerinin kararına ve valinin 
ve 935 yılından sonra Daniliye vekâletinin tasdikıaa bağlı tutulmuştur. Bu değiştirmeden 
zarar görenlere de mahkemeye müracaat hakkı verilmiştir. 

Soy adı olanların bunları ve olmayanların yenisini seçip yazdırmaları için köy muhtarları 
ve ihtiyar meclisi azaları bunları araştırıp yazdırmakla mükellef tutulmuştur. Ancak muhtar ve 
azaların da bu işi araştırıp kovalamalarile başarmak kabil olacağından köylerde ve mahallelerde 
Devletin son memuru olan bu zatleri mükellef tutmak mecburî görülmüştür. Bu vazifelerini 
yapmayan mükellefler ve muhtar ve azalar hakkında cezalar konulmuştur. 

Buradaki cezadan maksat idari intizam ve sürat temin etmek olduğundan idare heyetlerice 
karara bağlanması ve başka bir karara lüzum olmaksızın kaymakam veya valinin tasdikile zabıta 
tarafından tahsili emval kanunundaki tahsilat komisyonlarının kararlarının icrası gibi doğrudan 
doğruya icra edilmesi tecrilı edilmiştir. 

Vali ve kaymakamlara bu işte diğer devlet ve idarei hususiye ve belediye memurlarından 
lüzumu kadar yardımcı vermek ve gerek nüfus memurlarına ve gerek bu yardımcılara eyi iş 
gördürmek üzere doğrudan doğru/a Kaymakamlara '15 ve Valilere bir aylık maaş kesme cezası 
vermek selâhiyeti konmuştur. Vali ve Kaymakamlar da bu işin başarılmasile mükellef tutul
muştur. 

Bu geniş işi muvaffakiyetle başarabilmek için kanunun tatbikma ve bazı ihtilafların halline 
ait tafsilâtlı talimatlara ihtiyaç vardır. Bu talimatları yapmak üzere de Dahiliye vekâletine selâ-
hiyet veren 11 nci madde konmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye encümeni ' 11 - XII -1933 

Karar No. 13 
Esas No. 1/558 

Yüksek Reisliğe 

Soy adı hakkında Dahiliye vekilliğince hazır
lanan ve îera Vekilleri Heyetinin 4 - III - 1933 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihasının esbabı mucibesile birlikte 
sunulduğunu bildiren Başvekâletin 2 mart 1933 
tarih ve 6/629/2 sayılı tezkeresi encümenimize 
havale buyurulmuş olmakla Dahiliye Vekili Be

yin de bulunduğu 3 - XII - 1933 tarihindeki 
toplantımızda okundu ve iş hakkında konuşul
du. 

Bu gün her medenî millette mevcut olup istima
linin mecburiyeti ve milkiyetinin mahfuziyeti 
çok esaslı ve ehemmiyetli kanunlarla temin edil
miş olan soy adı, memleketimizde ve bilhassa 
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köylerimizde mevcut olmasına rağmen İm hu
susta bir kanun ve nizamname bulunmaması ha-
sebile kullanılması isteğe kalmış ve soy adları 
ekseriya tescil ettirilmemiştir. Lüzum ve ehem
miyetine binaen ve başka medenî memleket] erde 
çok büyük bir kıskançlıkla muhafaza edilen 
bu ananenin bizde de bir kanunla tahtı intiza
ma alınması encümenimizce memnuniyetle gö
rülmüş ve kanun lâyihası esas itibarile kabul 
edilmiştir. Birinci ve ikinci maddeler cüzî ilâve
lerle kabul edilmiştir. 

Hemen bütün memleketlerde öz at önce soy 
adı sonra kullanılmak mutat olduğundan mem
leketimizde de bu usulün kabulü muvafık -gö
rülmüş ve üçüncü madde o suretle yazılmıştır. 

Muvazzaf memur ve zabit unvanlarile karış
tırılması ve belki bazı sui istimallere alet edil
mesi ihtimalleri nazarı it ibare alınarak rütbe 
ve memuriyet unvanlarının soy adı olarak kul
lanılmasına cevaz verilmiştir. 

Millet birliği mefkuresini rencide edeceğin
den aşiret ve yabancı milliyet isimlerinin de soy 
adı olarak kullanılması caiz görülmemiştir. 

Beşinci madde bu hükümlerin ilâvesi]e ka
bul edilmiştir. Vatandaşların, soy atlarını mev
cutsa, tescil ettirmeleri, mevcut değilse bir at 

bulmaları için oldukça müsait bir vakte ihtiyaç
ları tabiî bulunduğundan kanunun neşrinden 
itibaren bir sene müddet kabul olunmuştur. 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde muhtar ve ih
tiyar meclislerine ait vazifelerin belediyelerce 
yapılması olbaptaki kanun ahkâmından olmak
la yedinci madde buna göre yazılmıştır. Lâzım-
gelen hazırlıkların yapılması ve kanunun meri
yetinden evvel tanzim olunabilmesi için meri
yet tarihinin neşir tarihinden altı ay sonra olma
sı muvafık görülmüştür. 

Bu tadillerle kabul olunan kanun lâyihasının 
Ulu Heyetin isabetli görüşüne arzma karar ve
rildi. 

hiliye En. 
Tekirdağ 

Cemil 
Kâtip 

Aza 
Amasya 
/ . Hakkı 

Aza 
Ordu 

İsmail 

Beis i Reis V. 
Mezun 

Aza 
Bursa 

Emin Fikri 
Aza 

Giresun 
A. Münir 

Aza 
Afyon 

İzzet Ulvi 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 
Aza 

Kütahya 
Memet 
Aza 

Trabzon 
Fatin 
Aza 

Zonguldak 
Rifat 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 34 
Esas No. 1/558, 2/97 

Yüksek Reisliğe 

21 -V-1934 

Dahiliye vekâleti tarafından tanzim olunup 
Başvekâleti Celileden Yüksek Meclise sunulan 
ve Dahiliye encümenince müzakere olunduktan 
sonra encümenimize 13 - XII -1933 tarihinde 
havale buyurulan soy adı kanunu lâyihasile 
Muğla mebusu Nuri Bey tarafından bazı madde
leri ayni meseleye temas etmek ve nüfus kanu

nuna zeyledilmek suretile vulaı bulup 7 - I I I -1934 
tarihinde encümenimize havale edilen kanun tek
lifi birleştirilerek her ikisi de Dahiliye vekili ve 
Nüfus ımüdürü umumisi Beylerin huzurile tet
kik ve müzakere olundu. 

Encümenimiz böyle bir kanunun tanzim ve 

tatbikini lüzumlu ve faideli olarak telâkki et
miştir. Filhakika bir cemiyet içinde efradın bir
birinden mümkün olduğu kadar tefrik ve tem
yizi, bunlar arasındaki muamelâtın salim bir su
rette görülmesi için en esaslı bir kaide, medenî 
bir inzibat usulüdür. Soy adı dünyanın 
hemen her tarafında kendiliğinden lüzu
munu hissettirmiş, örf ve âdetle fertler 
arasında yerleşmiş ve bilâhare kanun kuv-
vetile de teyit olunmuştur. Memleketimizin 
bir çok yerlerinde ve bilhassa kasaba ve köyler
de soy adının pek es%idenberi lâzım olan yeri 
almağa çalıştığını görüyoruz. Bununla beraber 



bu âdet büyük şehirlerimize icap ettiği kadar 
girememiş, ve her hangi bir ferdin gerek resmî 
ve gerek hususî işlerinde kendisini diğerlerin
den tefrika arzukeş olduğu görülmekle bera
ber soy adı ananesi yerleşmemiş ve bu vaziyetin 
meydana getirdiği karışıklıklar da devam et
mekte bulunmuştur. Soy adı kanunu bu mah
zurun önüne geçecek ve belki de aile irtibatını 
maddî bir delil kuvveti ile göstermek itibarile 
aile efradı arasındaki tesanüdün kuvvetlenme
sine sebebiyet verecektir. 

Adliye encümeni kanun lâyihasının soy adı 
hakkında mevcut nazariyatı hukukiye ile teha-
lüf etmemesine ve ana kanunlarımızdan biri 
olan kanunu medenide ad hakkında mevcut ah
kâma da muvafık ve uygun olmasına dikkat 
etmiş ve maddelerdeki tadilâtı bu gaye ile hu
sule getirmiştir. 

Soy adı üzerinde onu taşıyanın hakkının şe
kil ve mahiyeti hakkında hukuk âlimleri ara
sında tam bir anlaşma mevcut olmamak, bu hak
kı bazıları bir mülkiyet hakkı, bazıları şahsa 
merbut bir hak olarak kabul etmekle beraber 
örf neticesinde teayyün eden esaslara göre adın 
bir adajmrn erkek çocuklarından tef erru eden bü
tün evlâdına ait olup intikal etmesi, ve şahsî ar
zu ile değiştirilememesi, sair (haklar gibi müruru 
zaman ile sakıt olmaması ve satılıp alınamaması 
noktaları üzerinde bütün hukukçular müttefik
tir. Bu esaslar kanunu medenimizde mevcut ah
kâm ile muayyen ve mahfuz olduğu gibi bu lâ
yiha ile de teyit olunmuştur. 

Her Türkün bir soy adı taşıması mecburi
yeti lâyihanın birinci maddesile vazolunmuştur. 

Soy adı garp ve şark milletlerinin kâffesin-
de öz adından sonra yazılagelmekte olduğundan 
Dahiliye encümeninin sair milletlerce müttehaz 
usulden ayrılmamak gayesine matuf tadili mu
vafık görülmüş ve ikinci madde o yolda kabul 
edilmiştir. 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında be
yan edildiği veçhile rütbe ve memuriyetin soy 
adı yerinde kullanılması sui istimali mucip ola
cağı ve aşiret ve yabancı millet isimlerinin de 
millet birliği mefkuresini rencide edeceği şüp
hesizdir. Adliye encümeni üçüncü maddeye (mil
let) kelimesinden evvel bir de (ırk) kelimesinin 
ilâvesile bu maksadı daha ziyade tavzih etmiş
tir. 

lâyihanın 4 üncü maddesi kanunu medeni

mize tevafuk etmek ve bir çok ihtimalleri nazarı 
dikkate almak suretile Hükümetin teklifinin ta
dili cihetine gitmiştir. Kanunu medenimizin 
152 nci maddesi kocayı evlilik birliğinin reisi 
olarak kabul etmiştir. Binaenaleyh soy adı seç
me vazife ve hakkının evvelâ kocaya ait olması 
mevcut olan bu hükme gayet uygundur. Soy adı 
kanunu meriyete girdiği anda evliliğin fesih ve
ya boşanma suretile zevali ve çocuk mevcut 
olupta bunun karıya tevdii halinde çocuğa ba
banın seçmiş olduğu adı vermek, at evlâda inti
kal etmek haselbile muvafık ve «bunun tasrihi de 
lâzım görülmüştür. Kanunun hini taıtbikında ko
ca vefat etmiş bulunursa k a n zaten çocukların 
velisi olacağı için evlenmediği takdirde kendisi
ne ve çocuklarına at seçmesi gayet tabiî bir hak
tır. Evlenmiş olduğu takdirde de kendisi yeni 
kocasının ismini alacağı için çocuklara at seç
mek hak ve vazifesini ölen kocanm baibasma 
bırakmak kanunun ruhuna daha muvafıktır. 
Eğer kocanın babası da mevcut değil ise o za
man hak vasiye ait olur. Lâyiha, aile reisi olan 
babadan at seçmek hakkmı akıl hastalığına ve 
akıl zâfma müptelâ olduğu zaman nezetmekte-
dir. Filhakika kanun şahsa merbut olan bir 
hakkı ancak akıl zâfı ve akıl hastalığı gibi iki 
mühim sebeple mümeyyiz olmayandan nezetmeyi 
kâfi görmüştür. Bu takdirde babanm hastalığı
na rağmen evlilik devam ediyor ise, yani aile 
birliği mevcut ise bu (hakkın karıya verilmesin
den daha tabiî bir şey yoktur. Çünkü kendisi de 
ayni ismi alacaktır. Evlilik devam etmiyor 
ise at seçme hakkı çocuğun baba cihetinden 
olan kan hısımlarından en yakın erkeğe ve bun
ların en yaşlısma ve bu da yok ise vasiye veril
miştir. 

Beşinci madde ile mümeyyiz olan reşit soy 
admı seçmekte serbest bırakılmıştır. Filhakika 
bir babanm reşit ve mümeyyiz olan oğlu ile ve
ya babaları ölmüş olan iki erfcek kardeşin ve 
hat ta erkek kardeş çocuklarının birbirlerile an
laşarak ayni soy admı taşımaları kanunun istih
daf ettiği gaye kadar kendi menfaatlerine de 
muvafık ve bu itibarla da şayanı arzu ise de bu
nun için bir mecburiyet vazile bu gibi akraba 
arasmda bir takan niza ve ihtilâflar çıkarmak
tan tevakki edilmek müreccah görülmüştür. 

Altıncı madde ile vazolunan hükmün isabeti 
meydandadır. Bu madde soy atlarmm bilhassa 
küçük koy ve kasabalarda ve mahallelerde bir 
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birine benzemesine mâni olacaktır. 

Tarihte ün almış olan büyüklerimizin ismi
nin gasbedilememesi için yedinci madde ile Hü
kümete esaslı bir vazife tahmil olunmuştur. 

Dokuzuncu madde vatandaşlara soy atlarını 
seçmek veya mevcut ise arzu ettikleri takdirde 
değiştirmek için uzun ıbir mühlet ve ayni za
manda Hükümete de bu husustaki mesaisini te
şevvüşe meydan vermeyecek surette ifaya 
imkân vermektedir. 

İhtilâfların (hallinin ana kütüğünün bulun
duğu yerin en büyük mülkiye memuruna bı
rakılmasında halk için hem çabukluk ve hem 
kolaylık olacağı düşünüldüğü cihetle onuncu 
madde o şekilde yazılmakla beraber valiler ile 
kaymakamlara nüfus kütüklerinin yeniden el
den geçirilmesini icap edecek olan bu işte 
başka daire memurlarını da muayyen bir müd
det için istihdam etmek salâhiyetini veren ve 
gerek memurlar gerek halk için müeyyide kuv
vetlerinin daha çabuk tatbikini temin edecek 
olan 12 ve 13 üncü maddelerin kabulü de lü
zumlu görülmüştür. 

Nüfus kanununa zeylolarak Muğla mebusu 

Nuri Bey tarafından vukuibulan teklifin soy 
adına müteallik olan ikısmı işbu lâyiha ile te
min edilmiş olup nüfus sicilide alâkadar olan 
kısımlarının ayrıca vaz ve tedvinine encüme
nimiz taraftar olmamıştır. 

Lâyiha Heyeti umumiyenin nazarı tasvibine 
arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kı
lınmıştır. 

Adliye En. Es. 
Çorum 
Münir 

Aza 
Antalya 

Haydar 
Aza 

Erzincan 
A hdülhak 

Bu M. M. 
Tokat 
Nâzmı 

Aza 
Çanakkale 

Osman Nyazi 
Aza 

Babkesir 
Vasfi 

Kâtip 
Trabzon 
Raif 

Aza 
Antalya 
Numan 

Aza 
Kocaeli 

Salâhattin 
Aza 

(Soy) adının (San) adı olması ve (Soy) adının 
sona ve (ö>z) adın öne yazılması mecburiyetinin 

kaldırılması mütaleasındayım 
Manisa 

Refik Şevket İnce 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Soy adı kanunu lâyihası 
MADDE 1 — Her Türk vatandaşı soy adı 

takınmağa ve bunu nüfusa ve nüfus kâğıdma 
yazdırmağa ve resmî ve hususî bütün işlerinde 
öz adile birlkte soy adını kullanmağa mecbur
dur. 

MADDE 2 — Soy adı olmayan bir evde soy 
adı seçme vazife ve hakkı aile reisi olan erkeğin 
ve evde reşit erkek yoksa aile reisi olan kadı
nındır. 

MADDE 3 — Her Türk, Türk dilinden soy 
adı takmır. Yazışta ve söylenişte soy adı öne ve 
öz adı sona konur. 

MADDE 4 — Tarihçe meşhur zatlere giden 
soy admı Devletçe mazbut, resmî tarihî kayıt
lara ve şecerelere dayanmadıkça ve her kuşak 
ayn ayn sabit olmadıkça kullanmak yasaktır. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Soy adı kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Her Türk soy adı taşımağa ve 
bunu nüfus kütüğüne yazdırmağa ve resmî ve 
hususî bütün işlerinde öz adile birlikte soy adını 
kullanmağa mecburdur. 

MADDE 2 — Soy adı olmayan bir evde soy 
adı seçme vazife ve hakkı aile reisi olan erkeğin 
ve evde reşit erkek yoksa aile reisi olan kadı
nındır. 

MADDE 3 — Söyleyişte, yazışta, imzada, öz 
at önce, soy adı sona konur. 

MADDE 4 — Devletçe tutulmuş resmî, tari
hî kayitlere ve şecerelere dayanmadıkça ve her 
kuşak ayrı ayrı ispat edilmedikçe tarihte nam 
almış büyüklere ilişik anlatan soy adı kullanıl-



ADLÎYE ENCÜMHNtNlN TADÎLÎ 

Soy adı kanunu lâyihası 
MADDE 1 — Her Türk öz admdan başka 

soy adı da taşımağa mecburdur. 

MADDE 2 — Söyleyişte, yazışta, imzada öz 
at önde, soy adı sonda kullanılır. 

MADDE 3 — Rütbe ve memuriyet, aşiret ve 
yabancı ırk ve millet isimlerile umumî edeplere 
uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soy 
adlan kullanılamaz. 

MADDE 4 — Soy adı seçme vazifesi ve hak
kı evlilik birliğinin reisi olan kocaya aittir. 

Evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk 
anasma tevdi edilmiş olsa bile babasmın seçtiği 
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MADDE 5 — Umumî edeplere uygun olma
yan iğrenç ve gülünç soy adları kullanılamaz 
ve nüfus kütüğüne ve nüfus kâğıdma yazılamaz. 
Yazılmış olanlar, ya aileden birinin veya nüfus 
memurunun müracaati, vilâyet idare heyeti 
karan ve valinin tasdikile değiştirilir ve ilân 
olunur. 

MADDE 6 — Soy adını nüfus kütüğüne ve 
nüfus kâğıdına yazdırmayanlardan hususî veya 
resmî işlerinde kullanmayanladan ve bu ka
nun hükümlerine aykırı yürüyenlerden ka
za veya vilâyet idare heyeti kararile on liradan 
yirmi beş liraya kadar para cezası almrr. Tek
rar edenler için bu ceza iki misline çıkarılır. Tek-
rarda ısrar edenlere yüz liradan beş yüz liraya 
kadar ceza arttırılır. 

idare heyeti karan kaymakam veya valinin 
tasdikile katiyet kazanır ve zabıtaca tahsili 
emval kanunu hükümlerine göre icra olunur. 

MADDE 7 — Her mahalle veya köy mutan 
ve ihtiyar heyeti azaları kendi mahalle veya 
köylerinde aile reislerini soy adı beyannamesi 
verdirmeğe ve vermeyenleri mühürlü bir def
terle kaymakam veya nahiye müdürlerine bil
dirmeğe ve soy atsız kimseyi bırakmamağa mec
burdur. 

Bu sene zarfında soy adsız kimse bırakan ve
ya haber vermeyen muhtar ve ihtiyar heyeti 
azalan idare heyeti kararile onar liradan yüz 
liraya kadar para cezası verilir. Bu kararlar 
kaymakam veya valinin tasdikile tamam olup 
zabıtaca tahsili emval kanunu hükümlerine gö-
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maz, 

MADDE 5 — Rütbe ve memuriyet, aşiret ve 
yabancı milliyet isimlerile umumî edeplere uy
gun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soy at
ları kullanılamaz ve nüfus kâğıdına yazılamaz. 

Yazılmış olanlar ya aileden birinin veya nü
fus memurunun müracaati üzerine vilâyet idare 
heyetinin kararı ve valinin tasdikile değiştirile
rek ilân olunur. 

MADDE 6 — Soy adım kanunun meriye
tinden sonra bir sene zarfında nüfus kütüğüne 
ve nüfus kâğıdına yazdırmryanlardan, hususî ve 
resmî işlerinde kullanmayanlardan ve bu kanun 
hükümlerine aykın yürüyenlerden kaza veya 
vilâyet idare heyetleri kararile on liradan yirmi 
beş liraya kadar para cezası almrr. 

Tekrar edenler için bu ceza iki kat yapılır. 
Ayak direyenlerin cezası yüz liradan beş yüz 
liraya kadar çıkanlabilir. 

tdare heyeti karan vilâyetlerde vali kaza
larda kaymakamın tasdikile katiyet kazanır ve 
ceza tahsili emval kanunu hükümlerine göre tah
sil olunur. 

MADDE 7 — Belediyeler, köy mutarlan ve 
ihtiyar meclisleri azası, kendi belde veya köyle
rinde aile reislerini soy adı beyannamesi verdir
meğe ve vermeyenleri mühürlü bir deftere ya
zarak mahallin en büyük mülkiye memuruna 
bildirmeğe ve soy atsız kimseyi bırakmamağa 
mecburdurlar. 

Kanunun meriyete girdiğinden bir sene sonra 
soy adsız kimse bırakan bu işe ayrılmış bele
diye memurlarile, muhtarlardan ve ihtiyar mec
lisleri azasından idare heyetleri kararilo on li
radan yüz liraya kadar para cezası alınır. Bu 
kararlar vilâyetlerde valilerin, kazalarda kay-
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veya seçeceği adı alır. Koca ölmüş ve karısı ev
lenmemiş olursa veyahut koca akıl hastalığı ve 
akıl zaifliği sebebile vesayet altmda bulunur 
ve evlilik te devam ediyorsa bu hak ve vazife 
karınındır. 

Kocanm vefatile karı evlenmiş veya koca 
evvelki fıkrada zikredilen sebeplerle vesayet al
tına almmış ve evlilik te zeval bulmuş ise bu hak 
ve vazife çocuğun baba cihetinden olan kan hı
sımlarından en yakın erkeğe ve bunlarm en yaş
lısına, yok ise vasiye aittir. 

MADDE 5 — Mümeyyiz olan reşit soy adım 
seçmekte serbesttir. 

Akıl hastalığı ve akıl zaifliği dolayısile ve
sayet altma almmış olan reşidin admı babası 
yok ise anası, bu da yok ise vasi seçer. 

MADDE 6 — Bir mahalle veya köyde ayni 
soydan gelmeyenler bir soy adı kullanamazlar. 

MADDE 7 — Hükümet, tarihte ün almış 
olanlara ilişik anlatan adların, hilafım iddia ile 
kullanılmamasını mahkemeden isteyebilir. 

Kanunla teayyün eden unvanlar mahfuzdur. 
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re icra olunur. 

MADDE 8 — Nüfus kütüklerine kayit işin
de vazifesinde eksiklik veya ihmali görülen me
murlara kaymakamlar on beş günlüğüne ve va
liler bir aylığa kadar maaş cezası doğrudan ve
rebilirler. 

MADDE 9 — Valiler ve kaymakamlar soy 
adlannm nüfus kütüklerine ve nüfus kâğıtları
na doldurulması işinde diğer Devlet dairelerinde 
münasip buldukları memurları yardımcı olarak 
nüfus dairelerine vermeğe ve bunlar hakkında 
9 uncu maddedeki cezayi tatbik etmeğe salahi
yetlidirler. 

MADDE 10 — Aile reisinin tayininde ihtilâf 
çıkarsa bunu halletmek ve kendiliklerinden soy 
adı seçmeyenlere soy adı takmak ve 3, 4, 5, inci 
maddelere göre bir adın kanunun istediği şekle 
uygun olup olmadığı hakkında karar vermek 
Hükümetin yapacağı talimatname dairesinde 
mahallin en büyük mülkiye memuruna aittir. 

MADDE II — Bu kanunun tatbik yollarını 
gösterir bir talimatname Dahiliye vekâletince 
tanzim olunacaktır. 

Da. E. 

makamların tasdikile tamamlanır ve ceza tah
sili emval kanunu hükümlerine göre tahsil olu
nur. 

MADDE 8 — Soy atlarmm nüfus kütüğüne 
kayit işlerinde vazifesini eksiklikle yapan veya 
işinde ihmali görülen memurlar hakkında kay
makamlar on beş günlüğe, valiler bir aylığa ka
dar maaş kesme cezasını doğrudan verebilir. 

MADDE 9 — Valiler ve kaymakamlar soy 
atlarının nüfus kütüklerine ve nüfus kâğıtlarına 
doldurulması işinde diğer Devlet dairelerinde 
münasip gördükleri memurları, iş bitinceye ka
dar, yardımcı olarak nüfus dairelerine memur 
etmeğe ve bunlar hakkında 8 inci maddedeki 
cezayi tatbik eylemeğe salahiyetlidirler. 

MADDE 10 — Aile reisinin tayininde ihti
lâf çıkarsa bunu halletmek ve kendiliklerinden 
soy adı seçmeyenlere soy adı takmak ve dör
düncü ve beşinci maddelere göre bir adm ka
nunun neşrettiği şekle uygun olup olmadığı hak
kında karar vermek, Hükümetçe yapılacak ni
zamname dairesinde mahallin en büyük mülki
ye memuruna aittir. 

MADDE 11 — Bu kanunun tatbik yollarını 
gösterir bir nizamname yapılacaktır. 
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MADDE 8 — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren iki yıl cinde gerek soy adı olmayanlar 
ve gerekse soy adlarını değiştirmek isteyenler 
taşıyacakları adı Hükümetin tayin edeceği şe
kilde nüfus kütüklerine geçirilmek üzere bildi
rirler. Bu iş için verilecek her nevi evrak pul 
resminden muaftır. 

MADDE 9 — Soy adı seçme işlerinde çıka
cak ihtilâfları halletmek ve kendiliklerinden 
soy adı seçmeyenlerle anası babası belli olma
yan çocuklara at takmak ve bir adın kanunun 
istediği şekle uygun olup olmadığı hakkında 
karar vermek salâhiyeti ana kütüğün bu
lunduğu yerin en büyük mülkiye memuruna 
aittir. 

MADDE 10 — Valiler ve kaymakamlar soy 
atlarının nüfus kütüklerine ve doğum kâğıt
larına doldurulması işinde diğer Devlet daire
lerinde münasip gördükleri memurları iş bi
tinceye kadar yardımcı olarak nüfus dairele
rinde çalıştırmağa salahiyetlidirler. 

MADDE 11 — Bu kanunun tayin ettiği müd
det geçtikten sonra soy atlarını değiştirmek 
isteyenler kanun müddetinin bu baptaki hü
kümlerine tâbi olurlar. 

MADDE 12 — Soy atlarını nüfus kütüğüne 
ve doğum kâğıtlarına yazma işinde ihmali gö
rülen memurlar hakkında kaymakamlar bir 
haftalığa, valiler on beş günlüğe kadar maaş 
kesme cezası verebilirler. Bu kararlar katî 
olup ilk ödenecek maaştan kesilir. 

MADDE 13 — Kanunun tayin eylediği za
man içinde soy adını memurlara bildirmeyen
lerden beş liradan on beş liraya kadar ve bu iş 
için Hükümetçe verilecek vazifede ihmali gö
rülen muhtarlar ve ihtiyar heyetleri azasının 
her birinden ve belediyelerce memur edilen
lerden on liradan elli liraya kadar hafif para 
cezası alınır. Bu cezalara mahallî idare heyet
leri karar verir ve vali veya kaymakamların 
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MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini 
yapmağa Dahiliye, Maliye, Adliye, Millî Müdafaa 
vekâletleri memurdur. 

MADDE 13 — Bu kanun 1 kânunusani 1933 
tarihinden muteberdir. 

4 - III - 1933 
Ad. V. M. M. V. 

Yusuf Kemal Zekâi 
Ha. V. V. , Mal. V. 

Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Na. V. îk. V. 

M. Celâl 
Zr. V. 

Dr. Refik Muhlis 

Da. E. 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 
' M I v. 

Dr. E eşit Galip Hilmi 
S. î. M. V. G. î. V. 

MADDE 12 — Bu kanun neşri tarihinden 
altı ay sonra meriyete girecektir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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tasdiki ile katileşir. 

MADDE 14 — Bu kanunun tatbik yollannı 
gösterir bir nizamname yapılacaktır. 

MADDE 15 — Bu kanun neşri tarihinden 
altı ay sonra meriyete girecektir. 

MADDE 16 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe Dahiliye vekili memurdur. 
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