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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Millî Müdafaa vekâletinde (zat işlerinin son tetkik 

mercii) encümeni teşkiline, 
Avukatlık kanununa bazı maddeler tezyiline, 
Ziraat vekâleti kadro cetvelinde bazı değişikilikler 

yapılmasına, 
İstanbul adliye binası için istikraz aktine, 
Liman şirketlerinin Hükümetçe idaresine, 
Afyon Karahisar - Antalya ve Filyos - Ereğli hat

tının inşasına dair kanunlara bir madde tezyiline, 
1702 ve 1889 numaralı kanunların tadiline, 
Muhasebei umumiye kanununa baz ımaddeler tez

yiline, 
Divanı muhasebat kadrosunun tasdikma, 
Yüksek ziraat enstitüsü kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesine dair kanunlar müzakere ve 
kabul olundu. 

Nebat ve hayvanlar ile mahsulâtının muayene ve 
temizlenme işleri hakkındaki kanun lâyihasının dahi 

Lâyihalar 
1 — Müdafaa ve tayyare resmi pullarının damga 

pulu bayileri vasıtasile sattınlması ve %5 beyiye ai
datı verilmesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe encü
menine) 

Mazbatalar 
2 — Afyon Karahisar mebusu Haydar Bey ve 3 ar

kadaşının, Afyon Karahisarmda dikilecek zafer abi
desinin gümrük ve sair resimlerden muafiyeti hak-

1 — Kadastrosu henüz yapılmayan mahaller- I 
de yeni tapu kütükleri tesisi hakkındaki kamın lâ- | 
yihasının geri verilmesine dair Başvekâlet tezke- I 
resi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine | 
14 - II -1934 tarih ve 6/285 sayılı tezkereye 

zeyildir: 
Kadastrosu henüz yapılmayan yerlerde yeni 

tapu kütüklerinin tesisi hakkındaki kanun lâ- I 

birinci maddesi kabul, diğer maddeleri encümene 
tevdi edildi ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Başvekil tsmet Paşanın Türk - İran münasebatı 

hakkında beyanatı istima ve Türkiyeyi teşrifleriden 
dolayı İran Şehinşahı Hazretlerine Meclisin meserret 
ve memnuniyetlerinin arzına ve İran Meclisine selâm 
ve muhabbetinin ve İtan Milletine refah ve saadet te
mennisinin iblâğına dair takrir kabul edildikten sonra 
ruznameye geçilerek 

Memurin kanununun bir maddesine ait tefsir fık
rası ve 

Soy adı kanunu lâyihasının birinci maddesi kabul 
olundu ve perşembe günü toplanılmak üzere celse 

tatil edildi. 
Reis Kâtip Kâtip 

A. Kâzım Mersin Rize 
Hamdi Ali 

kında 2/117 numaralı kanun teklifi ve Bütçe encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

3 — Gümrük tarife kanununun 4 üncü maddesinin 
tefsiri hakkında 3/487 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

4 — Orta orman mektebi teşkilâtı hakkında 1/981 
numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

yihasmın, görülen lüzuma binaen, geri alınması 
Maliye vekilliğinden yazılan 13 - VI -1934 tarih 
ve 34/121 sayılı tezkerede rica edilmektedir. 

Lâzımgelen muamelenin yapılmasına yüksek 
müsaadelerini dilerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Ruznameye alınmadığına göre iade 
ediyoruz. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15,5 

REİS — Esat Bey 
KÂTİPLER — Refik B. (Konya), Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANINIÛ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
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4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — Nebatları kontrol ve temizleme müesse
seleri yapılması hakkında 1/787 numaralı kanun 
lâyihası ve Ziraat, Bütçe ve İktisat encümenleri 
mazbataları 

REÎS — Tercihan müzakeresi yapılacaklar
dan nebatların kontrol ve temizleme müessesele
ri yapılması hakkındaki lâyihanın müzakeresine 
geçiyoruz. Bunun ikinci maddesi, encümene ha
vale buyurulmuştu. Encümenden gelmiştir. İkin
ci maddesinden itibaren müzakeresine başlıyo
ruz. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince akte-
dilecek istikrazın ödeme müddeti ve faiz mik
tarı Maliye ve Ziraat vekillerile Ziraat bankası 
arasında kararlaştırılır. Senelik taksitler bu 
müesseselerin işletme hasılatı ve Ziraat vekâleti 
bütçesine her sene konacak tahsisat ile ödenir. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı 
efendim? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı fennî 
müesseselerde hizmet mukabili alınacak ücretler 
Maliye ve Ziraat vekâletlerince müştereken ta
yin olunur. 

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

Efendim, encümen bu kanuna muvakkat bir 
madde ilâve etmiştir, onu okutuyorum. 

MUVAKKAT MADDE — Ziraat bankasınca 
Ziraat vekâleti hesabına Mersinde kurulup iş
letilmekte olan fümigatuvar için bankaca ihti
yar olunan bilûmum inşa, tesis, teçhiz ve işlet
me masarifinin birinci madde mucibince Ziraat 
vekâletince Ziraat bankasından yapılacak istik
razdan mahsubu yapılır. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Kanunda böy
le bir hüküm yoktu. Niçin ilâve ediyorlar? En
cümen izah etsin efendim. 

REİS — Encümenden izahat istiyorlar efen
dim. 

İKTISAT E. M. M. ISMAIL B. (Şebin Ka-
rahisar) — Efendim, bu müesseseler, evvelce 
kanunun ilk şeklinde Ziraat bankası tarafın
dan yapılması demiş edilmişti. Fakat son He
yeti umumiyede kabul edilipte encümene havale 
edilen teklif mucibince, bu, istikraza tahvil 
edildi. Esasen yapılmış olan müesseseyi de Zi
raat vekâletine devretmek vaziyeti vardır. Bu
nu telif için bu muvakkat maddeyi koymak lü
zumu hâsıl oldu. Zaten muvakkat bir mad
dedir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — İzahat kâfi
dir efendim. 

REİS — Muvakkat maddeyi reye arzediyo-

rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. Reylerinizi lütfen veriniz. 

2 — Muğla mebusu Nuri Beyin, nüfus ka
nununa müzeyyel 2/97 numaralı kanun teklif ile 
soy adı hakkında 1/558 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Adliye encümeıûeri mazbataları 

REİS — Haklarında müstaceliyet karan 
verilmiş olan lâyihalardan soy adı kanunu var
dır. Bunun birinci maddesi kabul edilmişti. 
İkinci maddesine geçiyoruz. 

MADDE 2 — Söyleyişte, yazışta, imzada öz 
at önde, soy adı sonra kullanılır. 

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

MADDE 3 — Rütbe ve memuriyet, aşiret ve 
yabancı ırk ve millet isimlerile umumî edeplere 
uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soy 
atları kullanılamaz. 

HAMDİ B. (Ordu) — Efendim, kanunun bu 
maddesi, millî birliği, millî vahdeti ihlâl eder 
diye aşiret isimlerini aile ismi olarak kullanma
ğı menediyor. Bu doğru bir şeydir. Fakat 
aşiret kelimesinin mana ve medlulünü tahlil et
mek ne suretle mümkün olur? Elimizde bu gün 
yaşayan aşiret isimlerini ihtiva eden bir diksi-
yoner yoktur. Bir çok aşiret isimleri vardır ki, 
bunlar müstehase haline gelmiştir. Anadolu köy
lerinin ekserisini tetkik edecek olursak her köy
lü, köyünün ismini taşımaktadır ve bu isimler 
de aile ismi olarak kullanılmaktadır. 

Meselâ Bayındırlıoğullan, Çehnioğulları gi
bi aile isimleri vardır. Kanun da bu aşiret ke
limesini mutlak olarak zikrettiğimiz takdirde, 
bu isimleri kullananlar, bunları terketmek mec-
buryetinde kalacaktır. Bunun için aşiret keli
mesini tahlil etmek icap eder. Veyahut aşiret 
isimleri taşıyan köye nisbetle yadolunan aşiret 
isimleri vardır. Falan, falan köylü diye kulla
nıldığı gibi, meselâ Karaisalı diye bir aşiret var
dır, ayni zamanda bu, bir köy ismidir. Kara
isalı dediğimiz zaman aşiret ismi diye bunu men 
lâzımgelir. Bunlar hakkında da encümen ve Da
hiliye vekili Beyin mütaleası nedir? Bunu an
lamak istiyorum. 
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DAHİLÎYE VEKlLÎ ŞÜKRÜ KAYA B. 

(Muğla) — Aşiret hayatı orta devire ait içtimaî 
bir tarzı teşekküldür ve bir ayrılık ifade eder. 
Milletler, orta devirde, âdeta bir kum yığını gi
bidir. Her bir kum tanesi gibi ayrıdır. Vurul
duğu vakit dağılan bir kütledir. Halbuki, son 
devir milletleri bir arjil, bir kil tabakası gibi 
zerratı olmakla beraber hepsi bir arada bir kil 
tabakasıdır, nüfuz kabil değildir. Halâ aşiret 
ve kabile hatıraları yaşayan bazı yerlerden bu 
hatıraları silmek lâzımdır. Aşirete intisabı ka
bul edecek olursak - Cetvel yanımda değildir, ol
saydı okurdum. - Şarkta iki yüzden fazla aşiret 
vardır. Haydaranlı, Halikanlı, Yusufanlı ve 
saire gibi. Bunların her birinin efradı binlerce 
kişiden ibarettir. Bunları silmeyecek olursak, 
bir zaman sonra karşımıza Haydaranlı, Yusu
fanlı diye bir çok kimseler çıkacaktır. Binaen
aleyh bunu birden kaldırmak lâzımdır. Bunu 
kaldırmak millî vahdetin esasları icabıdır. Eğer 
aşiret ismini taşıyan köy isimleri varsa; onlar 
aşiretlikten çıkmış, köy ismi olmuştur. Bu gibi 
isimlerin soy adı olarak kullanılmasında mah
zur yoktur. Bunların aşiretle alâkası yoktur. 
Fakat doğrudan doğruya aşiret hayatı yaşayan 
ve ismini taşıyanlara mâni olmak iktiza eder. 
Meselâ, Menemen bir aşirettir. Fakat Memenen 
diyecek olursak, bu gün kaza merkezi olan 
Menemeni anlıyoruz. Hamdi Bey arkadaşımızın 
dediği gibi, hakikaten aşiret ismini taşıyan 
köyler vardır. Böyle köy ismini taşıyan aile
ler de mevcuttur. Fakat Çerkeş, Kızılbaş, Bekta
şi gibi isim vermek doğru değildir. 

Sonra yabancı milliyet isimlerini de kaldır
mak istiyoruz. Memleketimizde, hariçten gel
miş, memleketimiz yerlisinden olan bazı kim
seler, başka bir camia ismini taşımaktadırlar. 
Meselâ: Arap, Çerkeş, Çeçen gibi binlerce isim
ler vardır. 

Bunları da kaldırmak lâzımdır. Meselâ, Çe
çen İbrahim, Lâz Memet gibi isimler kullanan
lar, kendilerine mutlaka başka isim bulmalıdır. 
Binaenaleyh, maksadımız filen mevcut olmayan, 
fakat hayallerde yaşayan ayrılığı kaldırmaktır. 
Bu ayrılıktan haricin yakın zamanlarda dahi is
tifade ettiği vakidir. İşte bu ayrılığı kaldırmak 
çok lâzımdır. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Bendeniz 
tatbikat noktasından bazı güçlük doğuracak ci
hetlere iştirak etmek isteyorum. Rütbe isimleri
nin kullanılmaması kaydolunmuştur. Bunu, bu 
günkü teşkilâtta, resmî vazifeye delâlet eden ke
limelere atfedilmek, bence doğru olur. Meselâ 
kaymakam gibi. Bazı unutulmuş isimler olabilir 
ki bu, o ailenin temyizine sebep olur. Bayrak-
taroğlu; serdaroğlu gibi. Bunlar tatbikatta belki 
menolunabilir. Refet Beyefendi bu hususta pek 
haklı sözler söylediler. Aile isimlerini herkes, 
Vekil Beyefendinin işaret buyurdukları gibi, 
mahzurlara temas etmemek şartile değiştirmeğe 

teşebbüs edebilir. Bunu yaparken dedesine, ba
basına olan rabıtasını muhafaza etmesi pek doğ
rudur. Bayraktaroğlu, serdaroğlu gibi. Mahzur
lu olan cihetler izah edilmelidir. Meselâ, bu güne 
kadar yer almış olan şu gibi rütbe isimleri kulla
nılamaz denmelidir. 

Sonra iğrenç, gülünç atlar kullanılmayacak
tır deniyor. Meselâ, Yılancıoğlu, iğrenç sayıla
bilir. Çifte kafa, bir noktai nazardan gülünçtür. 
Fakat o adam, memleketinde o isimle taarüf et
miştir, herkes onunla tanır. Binaenaleyh herkes, 
maziye ait irtibatını muhafaza etmek ister ve lâ
zımdır. Yeni bir isimle yeni bir hayata, yep ye
ni bir şekilde girmiş olmak, belki millî menfaat
lerin muhafazası endişesile çok yerinde olabilir. 
Vekil Beyefendiye bu noktadan hak veririm. 
Fakat bu mahzuru bertaraf etmeğe matuf olma
yan noktalarda da şimdiye kadar mevcut olan 
aile ve soy atlarım muhafaza etmeği temin eyle
melidir. Böyle bir ismi kendisi kullanmıyorsa 
onun babası ve babasının babası kullanmıştır. 
O adamm aslını bildirecek olan kelimeyi muha
faza etmesini temin etmek, zannediyorum ki ka
nunun istihdaf ettiği noktalardan birisidir. 

Sonra; bu, iğrenç; belki... Fakat gülünç ta
birine, eğer o adam buna tahammül ediyorsa, 
Mm karışabilir? Diğer bazı arkadaşlar da söyle
mişlerdi ki, bazı kelimeler tercüme edildiği za
man, gülünç oluyor. Fakat bir ismihas olduğu 
zaman onun gülünçlüğü üzerinde kalmış değil
dir. 

Bu sebeple iğrenç kelimesi ne gibi hususlar
da kullanılacak veya kullanılmayacaksa izah 
edilmelidir. Gülünç tabiri ise tamamen kaldırıl
malıdır. 

Sonra rütbe kelimeleri de kaldırılmak lâzım
dır. Sultan, gibi bazı kelimelerin kullanılma
ması maksut ise, kanaatimce burada inkılâba 
zıt mahiyet arzedecek kelimelerin kullanılma
ması için daha sarih bir ifade konulmalıdır. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Nebatları koruma kanununa rey 
vermeyenler reylerini versinler efendim. Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Memuriyet ve rütbe isimlerinin, soy 
ve aile adı olmasındaki mahzurları geçen defa 
arzetmiştim. Hakikaten her kes soyadmı, ba
basının memuriyet isminden çıkaracak olursa, 
memlekette soy adı değil, ancak memuriyet adı 
teessüs etmiş. olur. Hakikaten memlekette 
soy adının teessüs etmesinde bir maksat 
vardır. Bu maksatladır ki, daha ziyade 
bu bazı sebeplere binaen teşekkül etmiş 
rütbe ve memuriyet isimli soy atlarım da kal-
dınvoruz. Tarihten kalmış Dizdaroğullan, 
Bayraktaroğullan, Sancaktaroğullan, Silâhtar-
opulları gibi kelimelerin kullanılmasında mah
zur görmüvorum, kanun da bir mahzur görme
mektedir. 
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Bu günkü isimleri kullanmakta mahzur var
dır. Memuriyet postu insana baki değildir. Er
tesi günü başkası gelecektir. Sonra bunda is
tikrar da olmaz. Bu gün yüzbaşıoğlu, yarın bin-
başıoğlu, öbür gün kaymakamoğlu, daha öbür 
gün miralayoğlu olacak, babasının rütbesi yük
seldikçe oğlunun ismi değişecektir. Tabiî bu 
şekilde bir isim de tasavvur edilemez. Bu, doğ-
ru değildir. 

Gülünç ve iğrenç isimlere gelince bu isim
lerin Türk camiasında kullanılmasına, Türk ne-
zaheti mânidir. Her kes adına maliktir, şüphe
siz istediği gibi tasarruf eder. Fakat hiç kim
senin, Türk camiası içinde gülünç ve iğrenç 
olmağa hakkı yoktur, bilhassa isim dolayısile. 
Köylerimizde, şehirlerimizde ağıza alınamaya
cak kadar iğrenç lâkaplar vardır. Bunu kal
dırmak icap eder. Bunu kim teslvt ^ 
îsim konurken bunu, en büyük mülkiye me
muru takdir eder. Avrupada da böyledir. Si
cilli ahval memuru, bir çocuğu götürüpte soyadı
nı verdisiniz vakit, müstehcen bir isimse o is
mi vermez. Mahkemei temyizden böyle bir şey 
de geçmiştir. Beşinci belediye dairesinde bir 
çocuğa Versan jö Toriks adı konmak isteniyor. 
Bu belki bu gun bir kahraman ismidir; fakat 
Romalılarla muharebe eden bir Golvalı olduğu 
için o zaman fena bir adam telâkki ediliyordu. 
Sicilli ahval memuru, bu ismi koymamış ve 
demiş ki, bu, efkârı umumiye nazarında müs-
tekreh bir isimdir. Mahkemeye gidilmiş 
ve sicil memuru kazanmış. Bizde de 
Damat Ferit diye korsanız, derhal iğrenç 
isimdir diye idare memuru bu ismi siler 
memleketini satmıştır. İğrençtir. Bu gün her 
memleketin kendine göre çirkin, iğrenç ve gü
lünç isimleri vardır. Hakikaten bazı yerlerde 
öyle isimler vardır ki, gülünçtür, fakat başka 
yerlerde iyidir ve isim olarak kullanılmaktadır. 
Binaenaleyh bunu, isim koyacak makamlara, son
rada mahkemelere bırakmaktan başka çare yok
tur. Zamana ve icabına göre müstekreh ve gü
lünç olup olmadığını onlar tayin etmelidirler. 

HAKKI B. (Van) — Falan falan paşazade 
diye bir çok lâkaplar vardır. Bunlar kullanıl
mayacak mıdır? 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Böyle şeyler, tabiî kullanılmayacaktır. 

LÛTFİ MÜFİT B. (Kırşehir) — Şimdiye 
kadar memnu olmayan soy adlarım, iğrenç ve 
çirkindir diye badema kullanmayacak mıyız? 
Böyle lâkaplar mevcutsa terk mi edeceğiz? Me
selâ, Aydmoğullan, Isfendiyar oğulları, falan 
oğulları vardır. Bunlar senelerdenberi, ve hatta 
bir kaç yüz senedenberi kullanılıyor. Bunları terk 
edipte yeniden mi başlayacağız? Yoksa bundan 
sonra mı yapmayacağız. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Aydmoğullan diye bir unvan işitmedim, tanı

mıyorum. Isfendiyar oğullan vardır. Eğer elle
rinde, bunlara mensubiyetlerini müsbit bir vesi
ka varsa, tabiî kullanacaklardır. 

Öyle kimseler vardır ki, kendisini baba ta
rafından peygambere, ana tarafından Oğuza, 
Cengiz e bagıariar. Bunlara meydan vermeyece
ğiz. .böyle olupta başımıza musallat olmak iste
yen adamlar vardır. Tabiî bunlara müsaade et
meyeceğiz. Aydın oğullan varsa ve isbat ederse 
kalsın. 

Sonra bu kürsünün nezahetinin, söylemeğe 
mâni olduğu kadar lena ve çirkin isimler var
dır. Onları kaldırmak icap eder. 

LUTJb'I MUJÎ'IT B. (Kırşhir) — Meselâ Kurt 
oğulları vardır. Bunları, lena hayvan ismidir 
diye değiştirecek miyiz? 

DAHiLlYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. — Kurdun 
fena nayvan olduğunu bilmiyorum.Bilâkis Kurt 
kelimesi, Türk aşiretlerinin totemidir. Daima 
kurt diye ananede bu isim gezer. 

Kurtoğlu fena bir şey değildir. Bilâkis bir 
şereftir. Amma Kurtoğiuna Itoğlu derse, elbette 
bunu çirkin görmek lâzımdır. 

İHSAN B. (Ordu) — Efendim, iki noktayı 
sormak istiyorum. Birisi, bu «oğulları» diye cemi 
olarak kullanılan aile ismi kalacak mı, kalmaya
cak mı? Bu ceme delâlet eder. Bunun kalmaması 
lâzımdır. 

ikinci noktayı mazbata muharriri Beyden 
sormak isterim. Orada bir «umumî edepler» ke
limesi vardır. Lütfen bunu izah buyursunlar. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
—Efendim, şimdi aşiretler isimleri kullanılırken 
cem ismini aldıkları için bizde cemi olarak kul
lanılmaktadır. Meselâ Aydm oğullarından Isa 
Bey. Şimdi bu Isa Bey çıkar ve kendisinin Aydın 
oğullarından olduğunu isbat ederse Aydın oğul
larından Isa Bey değil, Isa Bey Aydınoğlu ola
caktır. 

HAMDI B. (Ordu) — Efendim, aşiret isim
lerini menediyoruz. Halbuki beri tarafta Anado-
luda Hükümet ve saltanat sürmüş aile isimleri 
vardır. Germiyan oğulları, Isfendiyar oğullar, 
Aydın oğulları vesaire gibi. Bunların bu suretle 
kullanılmasına müsaade edilirse bu, vahdeti mil-
liyeyi ihlâl etmez mi? 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Tarihe mal olmuş bu isimlerden bir kısmı, 
hakikaten memlekette vaktile saltanat sürmüş
lerdir. Bir kısmı da mütegallibeden ve zorbalar
dan ibarettir. Şimdi eğer, tarihe mal olmuş isim
lerden babalarının adını taşımak isteyenler varsa 
buna deyecek bir şey yoktur. Evet Germiyan 
oğulları, Zülkadriye oğulları, Isfendiyar oğulla
rı diye kendilerine bu isimleri nisbet edenler 
var. Bunların içinde hakikileri vardır. Böyle 
bir nisbet iddia eden kimsenin elinde bir senet 
bulunmalıdır. 

LÛTFİ MÜFİT B. (Kırşehir) — Kimsenin 
elinde böyle bir senet yoktur. 
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(Muğla) — Eğer elinde senet yoksa kullanama
yacaktır. Aksi takdirde herkes kalkar, tarihte 
mevcut isimleri koymak ister. Öldüğü için rah
metle yadetmek lâzımdır, ismini söylemek is
temediğim bir kumandanımız, babasının Oğuza, 
anasınm da peygambere kadar gittiğini ileri 
sürerek memlekette hüküm sürmek istemiştir. 
Biz demokrat bir milletiz, biz kendimizle ifti
har ederiz. Türklerden, Büyük adamlar gelmiş
se onunla bütün millet iftihar eder. Kimse şah
san iftihar edemez. Biz anamızla babamızla if
tihar edecek değilir. 

E. Na. NAZIM B. (Tokat) — Ahmet ihsan 
Bey arkadaşımız umumî edeplerden ne anladı
ğımızı sual buyurdular. Umumî edebin tarifini 
şu yolda yapmak kabildir. Muayyen bir cemi
yette, muayyen bir zaman içinde ahlâk telâkki-
yatmm emrettiği kavaidin heyeti mecmuasıdır, 
ki iş yapmak isteyen bir şahıs veya bir mukavele 
yapmak isteyen bir kaç şahıs, kendi arzu ve n-
zalarile bu kavaidi bozamazlar. Binaenaleyh bu 
tarifi yaparken Hakkı Tarık Bey, arkadaşıma da 
cevap vermiş oluyorum. Her hangi bir kimse
nin ismi, umumî edeplere mugayir olursa, bu, 
değiştirilecektir. Tabiî bunda takdir meselesi 
vardır, Elbette Hükümet takdir edecektir. Bu işin 
idinden başka türlü çıkmak ihtimali yoktur. 
Umumî edebin bundan başka katî ve sarih tarifi 
olamaz. 

REŞlT B. (Gazi Antep) — Efendim, bazı 
kelimeler mevcuttur ki bu gün kanunen mene-
dilmiş, kaldırılmıştır. Meselâ Çerkeş Hasan, 
Çerkeş Hüseyin diyorlar, elbette bunların bir 
anası, ve bir de babası vardır. Şu hale naza
ran, bunlar da babalarının ismini almaları lâ
zımdır. Asırlardanberi taşıdığımız Osmanlı ke
limesi, şahsî olarak birinin ismidir; bu isim 600 
sene devam etmiştir. Biz bunu kaldırdık, koğ-
duk. Şimdi de Türk milleti isimleri içinde mü
nasebetsiz isimler vardır, bunları da kaldırmak 
lâzımdır. Bu eski zamanda olabilirdi, fakat bu
gün olamaz, çünkü şahsm ismi kalkmış, millet 
kendi ismini koymuş, Türk milleti denmiştir. 
Binaenaleyh bu müstehcen isimleri kaldırmak 
çok doğrudur. 

Memet, Hüseyin, Mustafa vardır, bunlar ne 
demektir? Asırlardan beri Türk milleti mevcut 
olduğu halde şahsî olarak osmanlı kelimesi kul
lanılmaktadır. Biz bu Osmanoğullarmı kovduk, 
bu ismi kaldırdık. Buna rağmen halâ bu Osman 
ismi kullanılmaktadır. Türkün şerefile mütena
sip olmayan böyle kelimelerin kaldırılması çok 
lâzımdır. Bu gün şahsî isimler olamaz. Millet is
mini kullanmak lâzımdır. Müstehcen olan keli
melerin kalkması taraftarıyım. Bilmem, öküz 
Ahmet, eşek Memet ne demektir? Bunların kal
dırılması çok lâzımdır. Onun için bu maddei ka
nuniye çok muvafıktır. 

REFET B. ( Bursa ) — Efendim, lâyihanın 

bu maddesile daha aşağıda gelecek bir kaç mad
deyi, görüyorum ki, lâyihanın maksat ve gayesi
ni kaybettirecek mahiyettedir. Çünkü insanla
rın her şeyde bir gayesi, teşebbüs ettiği her işte 
bir maksadı vardır. Bu gayenin bilhassa kanun 
lâyihalarına daha bariz bir surette ortaya konul
ması iktiza eder. Başka memleketlerde soy at
lan için, şahsî atlar için isimler kanunla tesbit 
edildiği zaman, yapılan kanunun bir maksadı 
vardır. Bu da her kesin hüviyetini bir daha de
ğişmeyecek surette tesbit etmektir. Bütün kanu
nun maddeleri bu esası tesbite doğru yürümüş
tür. Buna İM noktai nazardan riayet edilir. Bü
kere, Devletçilik noktai nazarından; herkesin 
hüviyetini bir daha değişemeyecek surette tes
bit etmek - ki, bu, Hükümetin bütün muamelâtı 
noktai nazarından elzemdir - bir de hukukî nok
tai nazardan elzemdir. 

Çünkü fertlerin bunda maddî ve manevî hak
lan vardır. Bir aile, ecdadından he rhangi bi
risinin Devlete etmiş olduğu hizmetten dolayı 
asırlardanberi bir unvan taşımakla bir aile ismi 
taşımaktadır. Bunu taşımak, onlar için mane
vî bir zevk ve haktır. Bunları, her hangi bir 
hissî fikirlerle ortadan kaldırmak, doğru değil
dir. 

Sonra maddî hakları vardır. Filân oğulları, 
filân şey imalinde mütehassıstır. Emtiaları pi
yasada yer tutmuştur. Bu cinsten emtiayı fi
lân oğullarından başkasının satabilmesi için mü
tehassıs olana beş bin lira, on bin lira gibi pa
ra vererek o firmayı satın alırlar. Bir çok 
kimselerin kendileri çalışmaz, bu suretle kendi 
namına başkalarım çalıştırır. Filân oğulları 
ve şürekâsı, filân ve mahdumları ticaret emti
asını ihraçla meşguldür. Bunlara temayüz etmiş
tir. 50, 60 senedenberi ihracat yapan filân 
oğullan da bu işe itimat kazanmıştır. Bunun 
taşıdığı isminin heyeti mecmuası firma olmuş
tur. Ticaret âlemi, kendisini iyi tanımıştır, *v 
unvanın bir kredisi vardır. 

ihracat emtiası vardır. Meselâ tiftik. Bunda 
filân oğullan namile giden tiftiklere itimat var
dır. Bunun içinde filân kalite vardır^ dediği 
zaman o kaliteden çıkar. Bu itibarla onun ma
lı diğerlerinden yüksek fiate satılır. Çünkü iti
mat, firmayadır. Bu firmaların ekseriyeti, ai
le isimlerile tanınır. Filân şürekâsı ve filân 
mahdumları gibi. Bendenizin fikrimce bir de
fa Hükümet idare memurlarının, hâkim vaziyet
te aile isimlerini değiştirmek için hak ve sa
lâhiyet sahibi olması doğru değildir. Hakika
ten bazı gülünç isimler vardır. Olabilir, nitekim 
Adliye vekâletinin tercüme ettirdiği kanunu me
denimizin şerhinde, kanunen Isviçrede yalnız 
bir noktai nazardan aile ismi değişebilir. Ge
çen gün bunların misallerini arzetmiştim. Eğer 
aile ismi hakikaten taşınamayacak kadar gü
lünç bir ^ v ise, meselâ, domuz ise, süprüntü-
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lük ise, serseri ise o, daima değişebilir. Fa
kat hiç bir vakit Hükümet memuru, bir idare 
memuru filân adama; sen bu ismi taşıyamaya
caksın, diyemez. Başka memleketlerde böyle
dir. Bir memurun emri ile isim değiştirilemez. 
Fransada bunun için tam manasile nizamname 
çıkar. Devletin resmî ceridesile ilân olunur. 
fsmin değişmesi için de sebep; tamamen iğrenç 
olması lâzımdır. Ondan sonra da yeni alınan 
isimle alâkadar olanlar nizamnamenin iptali için 
dava açmak salâhiyetini haizdir. İsviçre kan
tonlarında da îcra Vekilleri Heyeti vazifesini 
gören Konsey de ta'lar yapar. Fransada olduğu 
gibi nizamname çıkarırlar. Alâkadarlar buna 
karşı dava açarlar. 

Maddenin her fıkrasını sakat buluyorum. İda
re memurlarının resen aile isimlerine hâkim 
olmasını doğru bulmuyorum. Bu hükümler, lâ
yihanın maksat ve gayesini kaybettirecek mahi
yettedir. 

Rütbe ve memuriyet cihetine gelince: Türki-
yede beş yüz bu kadar kaza vardır. Bunun için
de her kazada bir içtihat meydana çıkacaktır. 
Birisi, her hangi bir ismi, memurin kanununa 
bakarak kabul edecek. Diâ-er bir kazada yine 
birisi hududunu daha genişletecek, yine birisi 
de belediye memurluğunu memurluktan sayma
yacaktır. Bir kazada Serdaroğlunu eski bir me
muriyet ismidir, bu gün mevcut değildir diye bir 
idare memuru kabul etmeyecek. Yeniçeri ağa
sı og-lu gibi isimleri ihtimal ki reddedecektir. 

Millet ismine gelince: meselâ, Tekeli aşiretin
den birisi gelmiş, bir yere iskân edilmiş. 100 
senedenberi o yerde bu isimle anılmaktadır. 

Sonra Kacaroğlu deniyor. Kacaroğulları, Or
ta Asyadan gelmiş en büyük Türk aşiretlerinden 
birisidir. Bunlara bir Türkün intisabını ifade 
edecek kelimeyi ne hakla kaldıracağız? Doğru 
bulmam. Yabancı ırk ve millet isimlerini resen 
kaldıracağız. Bunu da doğru bulanlardan deği
lim. Bu memlekette özü benden olmadığı halde 
sendenim diyen adamların; benim yanıma gel
mesinden ben bıkmışım. Bunlar yabancı isim 
taşıyorsa bunların şeklen Türk tanmmasmı ben 
istemem. Eğer bu adam yabancı bir ırk ismi 
taşıyorsa ve özü de benden değilse ve kendi 
ırkına ait olan ismi taşımak istiyorsa, ben onu 
alnındaki damgasile ve olduğu gibi bilmeği mü
nasip görürüm. 

Burada şöyle demek lâzımdır: Yabancı ırk 
isimleri ve iğrenç isimler taşıyanlar; isimlerini 
değiştirmek istedikleri zaman şu formalite ile 
müracaat ederek isimlerini değiştirebilirler.. 
Yoksa maddenin ruhu, maksadı tamamen kay
bettirecek mahiyettedir. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, bu kanun tamamen mak
sadı temin eden bir kanundur. Kanunun maksa
dı, Türklerin bir soy adı, bir aile adı taşımasmı 
mecburî kılmaktır ki, bu maksat temin edilmiş 

bulunmaktadır. 
İkincisi; bu adm sicillâta geçmesidir. Bu 

madde bunu da temin ediyor. Eğer bu gibi hu
susları mahkemelerden geçirmeğe kalkacak olur
sak; seneler ve senelerce mahkemelerimizi bu iş
le uğraştırmağa sebep olmuş oluruz. Esasen bu, 
idarî bir meseledir. Bu idarî olan hususlar da, 
kanunu medeninin ahkâmı dairesinde cereyan 
edecektir. Eğer mahkemelere müracaati mecbu
rî kılacak olursak, kanunların tatbikmdaM müş
külât açıktadır, keyfiyeti büsbütün güçleştirmiş 
oluruz. Biz her Türkün bir aile ismi taşımasını 
isteyoruz. Bu; bir tasarruf mevzuu değil, doğru
dan doğrya tesbit mevzuudur. Benim adım gü
lünçtür, iğrençtir, denildiği zaman, o adamın o 
isminin deftere konulmaması kararlaştırılacak
tır. Bu, tesbittir, tedbil değildir. Bence bunu 
tebdil mahiyetinde telâkki caiz olamaz. Eğer is-
teyorsa istediği kadar kendisine Baymdrrlı, Te
keli desin. 

Amma bu gün yaşayan aşiretleri tekrar, tek
rar kullandırmak, demin arzettiğim gibi, bu 
memlekette aykırılıklar tevlidi demektir. 

Yabancı isimlere gelince; bir memleketin en 
büyük vazifesi, sınırlan içinde oturanların hep
sini kendi camiasma ilhak etmek, temsil etmek
tir (Bravo sesleri). Bunun aksi, bizde görül
müştür ve memleket parçalanmıştır. Eğer Os
manlılar, gittikleri yerlerde ilk devirde olduğu 
gibi oralardaki ahaliyi dillerine ve dinlerine çe-
virselerdi, Türkiyenin hudutları hâlâ Tunadan 
başlardı. Bunun acısmı çok gördük. Burada 
oturanları, bizim camiamız dahilinde bulunanla
rı behemehal Türk camiasmm medeniyetine sok
mak ve onları medeniyetin feyzinden istifade et
tirmek bizim borcumuzdur. Niçin hâlâ Kürt 
Memet, Çerkeş Hasan, Lâz Ali diyelim. Bir de
fa bu, hâkim unsurun kendi zâfmı gösteren bir 
şeydir. Halbuki Türk unsuru en çok temsil eden 
bir unsurdur. Bu ayrılıkları bırakmak doğru 
değildir. Eğer kendisinin içinde ufak bir ay
kırılık hissi varsa, mekteplerde ve cemiyette onu 
silelim, o adam da o zaman benim kadar Türk 
olacak ve memlekete hizmet edecektir. Böylece 
memlekete hizmet etmiş yabancı ırklara mensup 
adamlar çoktur. Niçin bunları kendilerimizden 
ayıralım? ve kara damga gibi alnında yabancı, 
yabancı, yabancı diye bulunduralım? Bu ayrılık
ları da kaldırmak lâzımdır. Bizim vazifemiz 
budur. Bu itibarla bu madde konulmuştur. Bu 
maddeyi aynen kabul buyurun. Üzerinde çok 
işlenmiştir. Ufacık bir hareket, bizi sasırta bi
lir . 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — İdare 
memuruna soy admı tescil ettirmek için, müra
caat edilir ve idare memuru tescil etmem derse 
bu cevabma karşı itiraz hakkı var mıdır? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Olacak, olması lâzımdır. Yoksa ko
nulmalıdır. 
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M. M. NÂZIM B. (Tokat) — Umumî olarak 

herkesin hakkı davası vardır. 
MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Hakkı 

dava değil, idare memurunun reddine karşı iti
raz edip mahkemeden tescil ettirmek için karar 
almak hakkı var mıdır? 

NÂZIM B. (Tokat) — Vardır. 
HAKKI TARIK B. (Giresun) — Verilen iza

hata göre, bu günkü, teşkilâtta olmayan rütbe 
ve memuriyetlerin ve elyevm yaşamayan, tarihte 
gelip geçmiş aşiretlerin isimlerini kullanmak 
mümkündür. Fakat şimdi yaşayan aşiretlerin 
ve şimdiki teşkilâtta bulunan rütbe ve memuri
yetlerin kullanılması memnudur. Onun için bü
tün ihtilâfları halletmek için şu teklifi yapıyo
rum. Rütbe kelimesinden evvel (bugünkü teş
kilâtta bulunan ve aşiret kelimesinden evvel de 
(bugün yaşayan) kelimeleri ilâve edilirse ihti
lâf kalmaz. 

NÂZIM B. (Tokat) — Bu kelimeler ilâve edi
lirse, zannederim ki, maddenin mânasını gayet iğ-
lâk edecektir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
Vekil Beyefendinin izahlarile vaziyet anlaşılmış
tır. öyle aşiretler vardır ki, tarihte gelip geç
miştir. Fakat isimleri bugün yaşamaktadır. 
Bunlar kullanılacaktır. Aşiret yaşayorsa kulla
nılmayacaktır. Keza eski zamanlara ait rütbe 
ve memuriyetler vardır. 

Eğer bu rütbe ve memuriyet unvanları, bu 
günkü teşkilâtta da varsa soy adı olarak kulla
nılmayacaktır. idarî olsun, askerî olsun, ne olur
sa olsun. Bugün yoksa, serbesttir, kullanılacak
tır. Bu itibarla zannediyorum ki bu iki kelime
nin izahı tatbikatta vazifeyi kolaylaştıracaktır. 
Bunun için de bir takrir veriyorum. Kabulünü 
rica ederim, mesele de tavazzuh etsin. 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Mu?la) 
Aşiret isimlerinden maksadımızın ne olduğunu 
izah ettik. Eğer madde bunu ifade etmiyorsa buna 
göre tadil edilebilir. Şimdi bu vesile ile Refet 
Beye de cevap vereyim. Demin unuttum. Dedi
ler ki, firmalara tesir eder. Firmalar ticaret ka
nununa tâbidir, isim değiştirmek gibi firmayı da 
deriştirmek kabildir. Fakat bunun için bir usul 
vardır. Bu da ticaret kanununa tâbidir. Bina
enaleyh bunun ona tesiri yoktur. Ticaret kanu
nuna göre olur. Orada hâkim olacak ticaret ka
nunudur. Bunun da ona tesiri yoktur. Onu da 
arzetmek isterim. 

REFET B. (Bursa) — Efendim, vekil Beve-
fendi evvelce dediler ki, bizim gayemiz, her 
Türkün bir aile ismi alması ve bunun tescil edil
mesidir. Benim şahsî mütaleam bu, gaye değil 
vasıtadır. Gave. her ferdin değişmeyecek surette 
isminin tesbitidir. 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Değişmeyen isim yoktur. Usul dairesinde her ı 

yerde isim değişebilir. 
REFET B. — isviçre kanunu medenisini har-

fiyyen tercüme ettik. Burada 9 -10 madde var
dır ki, aile ismine ait bir takım hukukları ih
tiva eder. Sonra isviçre borçlar kanununun ti
caret kısmı vardır ki, bunu biz tercüme etmedik. 
Orada aile ismi ticarette firma olarak kullanıl
maktadır. Filân fabrikanın mamulâtı bir firma
dır. Bir çok yerlerde, bilhassa ufak ticarette aile 
ismi bir firma teşkil eder.. Arzettiğim gibi is
viçre ticaret kanununu biz tercüme etmedik, ay
rıca bir ticaret kanunu yaptık. Orada da aile isim
leri hukuku tesbit edilmiştir. Bugün bunlar ta
mamen çıkacaktır. Çünkü falan ,falan aşirettir 
denecek ve burada idare memuru hâkim ola
caktır. Sonra dediğim gibi idare memuru nasıl 
hâkim olabilecektir. 500 tane hâkim vardır ve 
her birinin kendine göre içtihadı var ve ola
caktır. Falan yerde öküz oğullan var, oranın 
kaymakamı, olabilir der ve pek alâ tescil ede
bilir. Bir çok medeni memleketlerde de böyle 
isimler var. Meselâ (Mareşal dö böf) var, Fran
sız tarihi askerisinde büyük bir mevki tutmuş
tur. Başka bir kaymakam ise böyle bir isim için 
müracaat edene, bu müstehcen bir isimdir, böyle 
bir şey olamaz diyecek ve belki de kâğıdı kal
dırıp atacaktır. Gene bu işte hâkim olacaklardan 
birisi, memuriyet ismidir diyecek, memurin ka
nununa göre içtihat edecek. Öteki de bu isim 
300 sene evvel lâğvedilmiş diyecek ve reddede
cektir. Neticede ise anarşiye gidecektir. Bazı yer
lerde, bazı kimseler tescil edilecek, bazıları da 
reddedilecektir. Fakat bunları telif edecek bir 
nokta yoktur. Başka memleketlerde aile ismini 
değiştirmek, yalnız bir noktadan olabilir. Şayet 
bu şekilde yapılırsa benim gördüğüm, bir anar
şi başlayacaktır. 

ENCÜMEN NAMINA NÂZIM B. (Tokat) — 
Efendim, Refet Bey arkadaşımız, fikirlerinde İs
rar ediyorlar. Bu fikirlere hürmet etmek vazi
femizdir. Vaki olan uzun beyanatlarından oku
duğumuz kitapların ayni olduğunu anladık. Fa
kat kendileri demişlerdi ki, Isviçrede isimlerin 
değiştirilmesi hakkı kantonlara verilmiştir. Biz 
mahkemelere bırakıyoruz ve hatta dediler ki, ka
nunu medeninin bir maddesi yanlış tercüme 
edilmiştir, isimlerin değiştirilmesi esası her mem
lekette vardır. Hatta kendileri de esbabını; is
viçre kanununun esbabı muhikka olarak serdet-
tiği sebepleri söylemişlerdir. Bunlar kanunun 
şerhinde esbabı muhikka olarak gösterilmiştir. 
Bu madde mucibince isimler daima tebeddüle 
maruzdur. O esbabı kendileri geçen gün izah 
etmişlerdi. Ya fena bir hayvan ismine benzemek, 
yüahut sui hale delâlet etmek, meselâ ayyaş gi
bi, yahutta çok kokulu bir şeyi hatıra getirmek, 
sarmısak, soğan gibi. Istanbulda soğan ağa ma
hallesi vardır. Yahutta fena bir manzaraya de
lâlet etmek, pislik, mezbele gibi. Yalnız şurasını 
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unutmuşlardır ki, Isviçrede isim değiştirmek 
için esaslı bir sebep daha vardır: îsviçreye ge-
lipte ikamet etmek isteyen her hangi bir şahsın 
ismini daha fazla îsviçre şivesine uydurabilmek 
için bunu, ait olduğu makamdan talep etmesidir. 
Binaenaleyh isimlerin tebdili için esbap çoktur. 

Sayılanlar, bir muharririn, bir sarihin kendi 
kendine bulmuş olduğu sebeplerdir. Ait olduğu 
makamın, bunda hakkı takdiri vardır. Bu ma
kam bu isimleri değiştirmek mecburiyetinde de
ğildir. îsviçre bu hakkı kanton valilerine ver
miş. Biz de hâkimlere vermişiz. Vaziyet bundan 
ibarettir. Unvanı ticarete gelince: Unvanı tica
ret, ekseriya aile isminden alınır. Fakat o tica
rethane satıldığı zaman o ticarethaneyi almış 
olan, unvanı da beraber mi alacaktır? Bu husus
ta ticaret kanununda ayrıca hükümler vardır. 
Meselâ HacıbeMr ticarethanesi Sahibi olan 
Ali Muhittin Bey, ticarethanesini başkasına sa
tarsa ismini de beraber mi satacak? Ticarethane
yi satar. Fakat bunu alan adam, ya Hacıbekirin 
halefi diye veyahut ta buna da lüzum görmeden 
o unvanı ticareti kullanabilir. Vaziyet budur. 
Mesele, tamamile tavazzuh etmiştir. Hakkı Ta
n k Beyin talep ettiği kelimelerin maddeye ilâ
vesinde bendeniz bir mahzur görmem. Binaena
leyh, encümen namına, bu maddenin kabulünü 
rica ederim. 

REŞÎT B. (Gazi Antep) — Maksadı kanun, 
eski isimleri, aşiret isimlerini kaldırmaktır. Eski 
isimleri yaşatacak mıyız? Meselâ Sultan oğulla
rının isimleri yaşayacak mı? 

REFET B. (Bursa) — Nâzım Beyin yalnız 
bir sözlerini tashih etmek isterim. Bu hak, biz
de hâkimlere, orada Kanton valilerine verilmiş
tir, dediler, isviçre Federal bir Devlet olmak 
itibarile Kanton valisi yoktur. Kanton, başlı 
başına bir devlettir. Parlâmentosu vardır, İc
ra heyeti vardır. İcra heyeti bu karan vere
bilir. Binaenaleyh tsviçrede bir vahdet var
dır, isimlerinde de bir vahdet vardır. 

ADLÎYE E. N. NÂZIM B. (Tokat) — Refet 
Beyin şimdiki beyanatı, geçen gün bu münase
betle söyledikleri sözlere muhalif olduğu için 
bunu tesbit etmek üzere söylemiştim. îsviç-
rede kanton, Fransada şûrayi devlet bu işlere 
bakar. Fakat Şûrayi devlet, mahkeme tarzın
da değil, idarî bir şekilde ismin tebdiline karar 
verir ve tebdil olunur. Tabiî merasimi vardır. 
Bundan müteessir olanlar itiraz eder ve itiraz
ları tetkik olunur. Şimdi bizde katiyen isim 
değiştirilmez diyorlar. Niçin değiştirilmesin. Ka
bulünü teklif ettiğimiz kanunun hemen kâffei 
ahkâmı, muvakkat mahiyettedir. Soy adı biz
de vardır, fakat tatbik edilmiyor. Hukukan 
yok demektir. Bunu kanunla mecbur tutuyo
ruz. Bundan sonra cari olacak olan; kanunu 
medenimizdeki ahkâmdır. Bu kanunla lâzım-
gelen mecburiyeti vazedivoruz (Kâfi, kâfi ses
leri) . 

REÎS — Başka söz isteyen yoktur. îki tak
rir vardır, okutacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Aşiret kelimesinden evvel «yaşayan» kelime

sinin konulmasını teklif ederim. 
Ordu 
Hamdi 

Yüksek Reisliğe 
Maddedeki (rütbe) kelimesinden önce (bu 

günkü teşkilâtta kullanılan) ibaresinin, (aşiret) 
kelimesinden önce de (bu gün yaşayan) ibare
sinin kullanılmasını teklif ederim. 

Giresun 
Hkkı Tarık 

DAHİLÎYE VEKİLÎ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Yaşayan tabiri doğru değildir. Ge
çende kabul ettiğiniz bir kanunla aşiretleri il
ga ettiniz, başka bir tabir bulmak lâzımdır. 

REÎS — Efendim, Dahiliye vekili Bey bu 
takririn evvelce çıkan bir kanunla tearuz teşkil 
ettiğini söylüyor, takrir sahiplerinin sözleri var 
mıdır? Yoktur. Encümenlerin mütaleası var 
mıdır? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 
bu ibare yüz sene sonra da okunsa kanunun 
dünkü tarihini taşıyacaktır. Aşiretlerin isim
leri o gün de değişir denmiş olactkrı. 

ADLÎYE E. N. NÂZIM B. (Tokat) — Bu mü-
zakerat zapta geçmiştir ve bu müzakerattan 
sonra maksat tamamen anlaşıldığına göre bu 
hususta fazla izahata lüzum olmadığı kanaatin-
deylim. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Takririmin 
birinci kısmından vazgeçiyorum. Yalnız şu 
kısmın kabulünü rica ederim. Rütbe ve memu
riyet kelimeltrine ait olan kısmın kabulünü rica 
ederim (Doğru değildir sesleri). 

REÎS — Hamdi Bey takrirlerini geri aldı
lar. Hakkı Tank Beyin takrirlerini reye arzede-
ceğim. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Ben de ge
ri alıyorum efendim. 

REÎS — O halde maddeyi aynen reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Soy adı seçme vazifesi ve hak
kı evlilik birliğinin reisi olan kocaya aittir. 

Evliliğin feshi veya boşanma hallerinde ço
cuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babasının 
seçtiği veya seçeceği adı alır. Koca ölmüş ve ka
rısı evlenmemiş olursa veyahut koca akıl hasta
lığı ve akıl zaifliği sebebile vesayet altında bulu
nur ve evlilik te devam ediyorsa bu hak ve va
zife kannındır. 

Kocanın vefatile karı evlenmiş veya koca 
evvelki fıkrada zikredilen sebeplerle vesayet al
tına alrnmış ve evlilik te zeval bulmuş ise bu hak 
ve vazife çocuğun baba cihetinden olan kan hı-
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sıralarından en yakın erkeğe ve bunların en yaş
lısına, yok ise vasiye aittir. 

REFET B. (Bursa) — Bu maddenin birinci 
fıkrasına göre, soy adını seçme vazifesi ve hak
kı, evlilik birliğinin reisi olan kocaya aittir. 
Esbabı mucibeyi ihtiva eden kanunun fıkrası. 
Şimdi size kanunu medeninin 153 üncü madde
sini okuyorum: ( Karı kocasının aile ismini ta
şır.) Yani kadının kanunu medenî nazarında 
kendi başına aile ismini taşımakta hiç bir rolü 
yoktur. Yeniden alarak taşıyacağı isim, öz adına 
bir isim daha ilâvesinden ibarettir. Bu, aile ismi 
mahiyetini alamaz. Aile ismi kanunu medeninin 
bütün maddelerine nazaran erkekten, babadan 
evlâda intikal eder. Kanunu medeninin bu sara 
hati karşısında bu madde zaittir, kaldırılma*?. 

icap eder. Buraya konması bilüzumdur. 
Diğer kısma gelince; bizde kanun bir hak t i 

nımamış olmakla beraber bir usul ve bir teamül 
vardır. Hiç bir vakit bir kadın kendi hasma aile 
ismi alamaz. Ancak kocasından, yoksa babasın
dan alır. Eğer kocası yoksa behemehal mecburî 
olarak kanunu medenî mucibince babasmm is iri
ni taşıyacaktır. Kanunu medeninin mıddolc i 
sarihtir. 

(259 madde : Nesebi sahih olan çocuk - kız 
olsun, erkek olsun - babasının ismini taşır). 

Kocaya vardığı vakit, kocasının ismini am\ 
babasının ismini bırakır. Kocası ölmüşse veya 
boşanmışsa yine kocasının ismini bırakır, ba
basının ismini alır. Eğer kadın bir aile ismi a-.-
mışsa bu, onun evlât ve ahfadına intikal e t m.?". 
Onun soy adı diye aldığı isim. kendi ismine, bir 
isim daha ilâvesinden ibarettir. 

Binaenaleyh madde esas itibar il e sakatu.-. 
kabul edilmemesi lâzımdır. 

SALÂH ATTIN B. (Kocaeli) — Rir encüme
nin ilmî esaslara istinat eden mazbatası bu ka
dar şiddetli tenkit edilmemelidir. Elbette o en 
cümen kanunu medenî esaslarını da göz önü*1 dr; 
tutmuştur. 

REİS — Efendim, kanun epice zaraaıulan-
beri basılmış bulunmaktadır. Heyeti C el il ey e de 
takdim edilmiş, hiç şüphesiz, bilhassa Adliye en
cümeni bunu pek dakik bir surette mütalea bu
yurmuştur. 

REFET B. (Bursa) — Yanlış bir telâkki ol
muştur, encümenin bu telâkkisini tashih için 
söz istiyorum. 

ADLİYE E. Na. NÂZIM B, (Tokat) — Re 
fet Beyefendinin Heyeti umumiye huzurunda 
okuduğu maddeleri, bu hususta kendilerine ta
kaddüm ederek geçen celsede okumuştum. Ka
rı kocanın ve nesebi sahih olan çocuk babanın 
adım alır, evlâtlık kendisini evlât edinenin 
adını alır, Bu maddelerin icabı bu gün t'itbik 
olunuyor mu? Hepiniz demiştiniz ki, hayır... 

Kanunda bu maddeler mühmel kablığı için
dir ki biz bunları tatbik etmek üzere bu kanu

nu buraya getiriyoruz. Kanunu medeninin o 
hükümlerini muvakkat diyebileceğim bu ka
nunla mecburiyete sokmak isteyoruz. Vaziyet 
budur. Şimdi bu halde soy adının memlekette 
var olduğuna, heyeti umumiyesi itibarile, karar 
verdik, tatbik edilmiyor, ortada hukukan böyle 
bir şey yok. Yalnız şunu da pekâlâ biliriz ki, 
büyük şehirlerde; biİhassa bir tereddi neticen*, 
soy adı kalmamıştır, kullanılmıyor. Yani bir çok 
ailelerde soy adı yoktur. Şimdi soy adı mecburi
yetini koyuyoruz. Ne yapılacak? Soy adı olma
yan aile, soy adı koymağa mecburdur. Bu bir 
haktır, ayni zamanda Hükümetin medenî bir in
zibat kaidesi neticesinde yüklettiği bir külfet 
olduğu için bir de vazifedir. Bunu kim yapacak? 
I'n - :\;ıd'\e Adliye erıcüineu.unzce bir çok tetkikat 
neticesinde tesbit edilmiştir. Bununla bu hak ve 
vazifenin kime ait olduğu tesbit edilmektedir? 
Bu müzakerattan almış olduğum ilhama binaen 
şunu arzedeyim ki «Soy adı olmayan bir evlilik 
birliğinde» şeklinde bu maddenin ilk fıkrasına 
iki kelime ilâve edersek daha vazih olur. Müza-
kerattan aldığım intiba üzerine bunu teklif edi
yorum: «Soy adı bulunmayan bir evlilik birliğin
de bu adı seçmek vazifesi» diyelim. Bu hak, ev
lilik birliğinin reisi olan kocaya aittir. Refet 
Beyefendi buyurdular ki esbabı mucibeyi kanuna 
yazmışlar... Hayır efendim. Kanunu medeninin 
151 inci maddesinde deniyor ki «Evlenme mera
siminin icrasile evlilik birliği vücut bulur. » 152 
inci maddesi de der ki « Koca birliğin reisidir. » 
Yani bizim kanunu medenî ahkâmı şahsiye bah
sinde aile hukuku faslında kocayı, evlilik birli
ğinin reisi tanımıştır. Evlilik bir birliktir, bir 
ünitedir, bir hücredir. Binaenaleyh bu birlikte, 
bu ailede soy adı yoksa bu adı kim koyacaktır? 

REFET B. (Bursa) — Tabiî erkek koyacak
tır. 

NÂZIM B. ( Devamla ) — İsimleri mevcut 
olup ta iğrenç ve gülünç bulan veya her hangi 
bir başka bir sebeple olursa olsun değiştirmek 
isteyenlere kanun bu hakkı da veriyor; ve bunu 
yapacak olan birliğin reisi bulunan kocadır. Ka
nunu medeniye bakarak bir çok ihtimalleri na
zarı dikkate aldık. Evliliğin feshi veya boşan
ma hallerinde çocuğun babanın seçtiği veya se
çeceği adı alması lâzımdır. Kanunu medeninin 
264 üncü maddesi der ki : Babanın vefatı veya 
boşanma hallerinde çocuklar hangi tarafa veril
mişse - ki ekseriya küçük çocuklar anaya verilir-
velâyet o tarafa aittir. Binaenaleyh bundan, 
anaya verilmişse bu çocuğun adını ana intihap 
edecektir gibi bir fikir hatıra gelebilir. Buna 
mahal kalmamak için, ikinci fıkra vazolunmuş-
tur ; yani bu hadde de çocuk babanın seçtiği veya 
seçeceği ismi alır. Sonra umumî ihtimaller de 
vardır. Koca ölmüş, kan evlenmemiş olursa ve
ya koca, akıl hastalığı veya zaifliği sebebile ve
sayet altında bulunuyorsa ve birlik te devam 
ediyorsa bu hak ve vazife karıya verilmiştir. 
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Koca ölmüş, evlilik birliği baki; Yani ka

dın evlenmemiş, çocukları vardır. Bu halde 
rey, kadınındır. Kocasının hâtırasını yaşatarak 
evlenmemiş ve çocuklarını himayet kanadı al
tına almış olan bu kadından bu hakkı alamayız. 
Böyle olduğu takdirde, yani baba ölmüş ve ka
dın evlenmemiş, çocukları muhafaza etmekte bu
lunmuşsa bu ismi vermek hakkı tamamen ka
dınındır. Binaenaleyh kadın ve çocuklar o ismi 
alacaklardır. Koca akıl hastalığına veya akıl 
zayıflığına tutulmuş, fkat kadın bunu bir vesi-
lei talak addederek boşanmamış. Bu hakkı kime 
verirsiniz? Şüphesiz yine kadına. Çünkü kadın 
da zaten ayni ismi taşıyacaktır. 

Bunların haricinde, kadın eğer evlenmiş ise 
o zaman kanun bu hakkı babasının babasına ve 
o da yoksa en yakın kan hısımına vermiştir. 
Kanunun ilk mevkii meriyete vazı halinde bun
ları nazarı dikkate almak ve tatbik etmek lâzım
dır. Bu bir defaya mahsus bir hükümdür. Yal
nız arzettiğim gibi maddenin başına iki kelime 
ilâvesile kabulünü rica ederim. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
bir defa mazbata muharriri beyefendile tama-
mile hemfikir olduğumu arzederim. Yalnız ben 
deniz büsbütün başka bir noktai nazardan ta
raftar değilim. Evvelâ birinci madde, her Tür
kün soy adını taşımağa mecbur oluduğunu ifa
de etti. İkinci madde, bunun öz addan sonra ko
nulmasını kaydetti. Ondan sonra da isimlerin 
mahiyet ve vasfı hakkında bazı kayıtlar kondu. 
Bu üç maddeden sonra soy ismini Hükümete bir 
beyanname ile bildirmek mecburiyeti kalıyor. Fa
kat bendenize öyle geliyor ki, 8 inci maddeyi bu
raya koymak lâzımdır. Bunun ne faydası olur? 
Soy adı yepyeni bir isim olarak mı konacaktır, 
yoksa kendisinin bir adı varsa onu mu kullana
cak? 

• ADLİYE E. N. NÂZIM B. (Tokat) — Ken
disi nasıl arzu ediyorsa öyle yapacaktır. 

HAKKI TARIK B. (Devamla) — Efendim, 
arzu ediyorsa ne demektir? Anlayalım. Çün
kü zaten bir babanın üç oğlu vardır. Gelecek 
maddede, mümeyyiz olan reşit soy adını seç
mekte serbesttir deniyor. Bunlar şimdi babala
rını alacakları ismi taşıyacaklar mı? Bunların 
üçü de reşittir, üçü de ayrı ayrı isim mi seçme
lidirler, yoksa kardaş oldukları için üçü topla
nıp bir isim mi seçmelidirler? 

Mümeyyiz olan reşit, soy adını serbesttir. 
Amma bir aile efradı için bu seçmeyi, mümey
yiz olana bırakmak her halde doğru değildir. 
Onun için bu 4 ve 5 inci maddeleri birlikte mü-
talea etmek istiyorum. Kanunun 8 inci maddesi 
mucibince bir beyanname verilmek lâzımgeliyor. 
Bu beyanname ile şüphesiz, bugün kendisi hangi 
soy adım taşıyorsa onu Hükümete bildirmeli
dir. Beyannamede isminin değiştirilmesi lüzu
munu zikrediyorsa, yahut soy adını bilmiyorsa 
veya üçüncü maddeye temas ediyorsa o zaman 

seçme maddesine, seçme hükümlerine tâbi ol
malıdır. Mazbata muharriri beyin dördüncü 
madde ile izahatı, beyanname vermek noktai na
zarından ve isim seçme noktai nazarından ta-
mamile yerindedir. Fakat maddenin beşi: Soy 
adını seçme vazifesi, diye başladığına göre yeni 
bir isim seçmede tamamile muhayyerdir. Çirkin 
isimleri değiştirmeğe gelince; kanunu medeni de 
bunun hakkında izahat vardır. Burada böyle bir 
kapıyı niçin açık bırakalım? Burada bu hüküm
leri koymakla böyle vaziyetleri teşvik etmiş ol
maz mıyız? 

ADLİYE E. N. NÂZIM B. (Tokat) — Bir 
madde evvel, bir madde sonra olabilir. Yalnız 
kanun, evvelâ hüküm koyuyor, sonra bu isimlerin 
nasıl tescil edileceğini yazıyor. İsimlerin yeni 
almayacağına gelince; bir defa arzettim ki, bu 
maddede, Hakkı Tarık Beyin dediği gibi, soy 
adının mutlak ayrı olması yolunda bir teşvik 
fıkrası yazılmamış olduğunu gösteımek için ken
di yazdığım bir ibareyi teklif ettim. Bu madde
nin başına «Soy adı bulunmayan bir ailede» iba
resini koyalım, dedim. 

Bu müzakereden aldığım intiba ve tesir ile 
söyledim. Binaenaleyh artık mesele yoktur. Me
selâ kanunun ilk tatbiki anında üç kardeş var
dır, bunlar 30, 35, 40 yaşlarındadır. Evlenmiş
ler, ayrı bir aile kurmuşlardır. Babaları da 
vefat etmiştir. Soy atları da yoktur. Bu üç kar
deşe zorla diyebilir miyiz ki, böyle olmasını 
istiyoruz. Hatta üçünüz birleşinde bir isim 
bulun ve o ismi taşıyın. Ne yapalım?., kanu
nun esbabı mucibesinde yazılıdır. Kardeş 
çocuklarının da birleşip ayni adı kullan
malarını arzu ederiz. Fakat bu onların idra
kine bırakılmıştır. Bunların bir araya gelip, 
bir karar vermeleri ve ayni ismi taşımaları çok 
güzel olur, zaten kanunun istihdaf ettiği gaye 
de budur. Fakat buna imkân olmadığı için 
bu vazifeyi bir şahsa vermek lâzımdır. O da ev 
birliği reisidir. Teklif ettiğimiz kanun, istikbal 
kanunudur. Nazarlarımız istikbale matuftur. Bu
nun semeresini ileride alacağız, zaten kanun da 
muvakkat demektir. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Beyefendi, dör
düncü madde hakkında mütaleatta bulundular. 
Soy adını seçmek vazifesi ve hakkı, ev birliği 
reisi olan kocadadır. 

HAKKI B. (Van) — Efendim, soy adı ol
mayanlar buyuruluyor. Ya olanlar? 

ADLİYE E. N. NÂZIM B. (Tokat) — Bu
nunla demek istiyoruz ki, adı olanlar alışıl
mış atlarını değiştirmek hevesine kapılmasın
lar. 

HAKKI B. (Van)) — Ya değiştirmek ister
lerse? 

NÂZIM B. — Zaten kanunu medenî bu hak
kı kendilerine vermektedir. Bu kanun da on
ların haklarını tanımıştır. 

Bu kanun hiç bir kazaî hüküm vazetmeksizin 
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bu hali halkımızın idrakine bırakmıştır. İsim 
değiştirme hakkı kanunu medeniye göre her za
man vardır. 

REŞİT B. (Gazi Ante^ — Efendim, müta-
leanız doğrudur. Maddei kanuniye, kanunu me
deniye muvafıktır. Yalnız bu maddeyi yapmak
tan maksadımız, kanunu medeninin o maddesini 
canlandırmak içindir, dediniz. Bir maddei ka-
nuniyeyi canlandırmak için diğer bir maddei ka
nuniye yapılamaz. Bnnu tashih etmenizi rica 
ederim. 

REFET B. (Bursa) — Kürüsüyü terkeder-
ken Salâhattin Bey dediler ki, encümenin hak
kına bu kadar şiddet yaplıamaz. Benim böyle 
bir fikir hatırımdan geçmedi ve geçemez. Ge
rek Adliye encümeninde, gerek Dahiliye encü
meninde geçen kıymetli mesai ve değerli fikir
leri, görüşleri, tashihleri şükrana şayandır. 

SALÂHATTİN B. (Kicaeli) — Zaten bende
niz kendi nezaketlerinden böyle bir şey ummam. 
Fakat açık söyleyeyim ki, beyanatlarında ben
denizi müteessir eden cihetler vardır. Kanunu me
deninin okudukları maddeleri, Meclisi Âlinin 
seçtiği ihtisas encümeninde; yani Adliye encü
meninde müzakere edilmiştir. Vazifeleri olma
dığı halde Nâzım Bey arkadaşımıza bu vazife
nin verilmesi, gerek İsviçre, gerek diğ,er garp 
kanunlarını tetkik ederek buna göre esaslı bir 
kanun vücude getirilmesi maksadı takip edilme-
sindendir. Fakat kendilerinin, bir neticeye va-
nlamadığı fikirlerine karsı duyduğum teessür
den dolayı böyle bir şey söyledim. 

AHMET İHSAN B. ( Ordu ) — Bu kanun, 
memleketin ve milletin bir eksiğini tamamlaya
cak olan soy adının kullanılması kanunudur. 
Bu kanunun hükümleri bir kaç sene sonra kendi 
kendine kaybolacak, yerine ahkâmı umumiye 
kaim olacaktır. Bunun üzerinde şöyle, böyledir 
diye uzun boylu vakit geçirmeyelim. Encümenin 
hazırladığı mevzu, hakikaten doğrudur. Bu mev
zular kanun halini aldıktan sonra, herkes ve ai
le reisleri kendilerine ait birer isim bulurlar. 
Çünkü kanun yeni kuruluyor. Eğer iki kardeş
ten birisi diğerinin ismini almak istemezse bun
da hiç bir mahzur yoktur. Fakat isterlerse ki, 
ikisinin ismi ayni olsun, o vakit ayni ismi seçe
bilirler. Hakikaten bu mesele çok mühimdir. 
Şimdiye kadar elimizde bulunmayan, kullanmadı
ğımız soy adının âlemi medeniyette olduğu gibi 
bizde de kullanılması zamanı gelmiştir. 

Meselâ, harp zamanında Almanyaya gitmiş
tim. Beni otelde (Her Bay) diye çağınyorlar-
mış.. Bilmediğim için aldırmamıştım. Adam git
miş, demiş ki: İçeride bir adam var, ismi Bay
dır, fakat o kadar çağırdığım halde aldırmıyor, 
casus mudur, nedir, gidin, zabıtaya haber verin.. 

Binaenaleyh ahkâmı umumiyenin muvakkat 
olan bu kanununu bir an evvel çıkarmak icap 
ediyor. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. 

ADLİYE En. NAMINA NÂZIM B. ( To 
kat) — Efendim, 11 inci sayıfanın üçüncü satı
rının sonundaki (bulunur) kelimesi, (bulunu
yor) olacaktır. 

REİS — 4 üncü maddeyi «bulunur» kelime
sini « bulunuyor » suretinde tashih ederek reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mümeyyiz olan reşit soy adîni 
seçmekte serbesttir. 

Akıl hastalığı ve akıl zaifliği dolajısile ve
sayet altına alınmış olan reşidin adını babası, 
yok ise anası, bu da yok ise vasisi seçer. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, demin
den bu mazbatanın muharriri Beyefendi izah et
tiler ki reşit olan erkeğe bu hakkı vermek, aile 
efradı arasmda bir takım nizam bertaraf 
edilmesi için ercah görülmüştür. Ben zannedi
yorum ki, bu ciheti tercih etmek bilâkis karışık
lığı teşditten başka bir şeye yaramayacaktır. 
kanunun takip ettiği gayeyi takipten uzaklaşıla-
çaktır. Maksat, bir aileye soy adı takmaksa, 
bir aileyi parça parça soy adı takınmağa davet 
etmek veya bu hususta serbest bırakmak, bu ga
yeden uzaklaşmak demektir. Düşününüz ki, 
bir babanın 4 reşit oğlu olsun. Bunları ayrı ay
rı isim takınıyorlar, baba da ayrı isim alı
yor, halbuki o ailenin taammüm etmiş bir lâka
bı da vardır. Meselâ oğullarından biri, Alkaya, 
biri Yalçmkaya, biri, Gökkaya, biri Göksu adını 
alsın. Halbuki, ahali arasında bunların lâkabı, 
meselâ, Topaloğlu.... 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Başka misal 
bulamadın mı beyim? 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Veya başka bir is
mi olsun ... Şimdi işin içinden nasıl çıkacağız? 
Bir ailenin bir adı varken bu sefer 5 adı olacak
tır. Yeni beş at çıkıyor. Halbuki bu ailenin ta
ammüm etmiş bir ismi vardır. Kütüğe geçir
mekle bir şey kazanılır mı? 

Bendenizce aile reisi sağsa reşit olsun, gayri-
reşit olsun, mümeyyiz olsun, akıl hastalığına 
müptelâ olsun, bütün çocukları onun adını ta
şımakla mükellef olmalıdırlar. 

Ad. E. Na. NÂZIM B. (Tokat) — Efendim, 
bu madde demin kabul buyurduğunuz madde
nin hemen hemen zeyli gibidir. Aile ve birlik 
reislerine bu hakkı verdik. Bu kanunun umumî 
mefadmdan anlaşılan da şudur ki soy atlan mah
fuzdur ve zaten de soy adı olmayan bir ailede .. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Soy adı mahfuz
dur kaydini biraz ihtirazla söylediniz. Çünkü 
böyle bir madde yoktur ve kanun bunu ser
best bırakmıştır. 

NÂZIM B. (Devamla) — Aşağıda gelecek
tir. Esasen madde vardır demedim. Umumî me-
fadı budur, dedim. Bu itibarla bir reşit, ev
lenmemiş, babası sağ, kendisi otuz, kırk, babası 
altmış, yetmiş yaşında. Bu mümeyyiz olan re-
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sit, babasının adını almaya mecbur olsun deme
dik. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Olmadı. 
NÂZIM B. (Devamla) — At kanunlarını tet

kik ettik. Böyle bir kanun Romanyada 1895 ta
rihinde yapılmıştır. 1873 te Fransızlar Cezayir 
için yaptıkları bir kadastro kanununda emlâk 
sahibi olanlara soy adını mecburî kılmışlardır. 
1885 te Cezayir için bir nüfus kanunu çıkmıştır. 
Bunda da babalarının adından başka at alıp, 
bunu tapuya yazdırmış olanların bu atlarına do
kunulmamıştır. Demin arzettiğim gibi muhik se
beplere istinaden bir adı her zaman değiştirmek 
kabildir ve at değiştiren adamın sagir olan ço
cukları bu ismi alır. Fakat reşit olan çocuk 
bu ismi almaz. Bunlar kendi kendimize ihdas 
ettiğimiz bir şey değildir. Bir çok mevzuatı tet
kik ederek bu maddeyi koyduk. Aileler arasın
da bu yüzden bir çok tatsızlıklara meydan ver
memek için çalıştık, vaziyet budur 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, Nâzım 
Beyefendinin sözlerile maddenin mutlakıyeti 
arasında çok fark vardır. 

Diyorlar ki, benim almış olduğum adı, ço
cuğum değiştiremez. Fakat maddeye göre de
ğiştirebilir. İntihapta serbesttir. Esbabı mu
cibe mazbatasında da okuduğuma göre hakika
ten efradı aile arasında bir takım nizaı mucip 
olur endişesi ile bu serbesti çocuklara verilmiştir. 
Öyle zannediyorum ki, bu serbesti verilmekle 
aile arasında gizli kalmış olan ihtilâfların ha
rice aksine sebebiyet verecektir. Faraza bir 
aile içerisinde 4 çocuk var, hariçte her biri ay
rı ayrı isim alıyor. Bu vaziyette her kes ne di
yecek Bunlar ayni aileden ise de birbirleriie 
uzlaşamıyorlar, anlaşamıyorlar, ayrı ayrı isim 
alıyorlar. Belki de bir çok mübalâğalı ve 
lüzumsuz dedikodulara meydan verecektir. Çok 
rica ederim, madde encümene iade edilsin, ora
da yeniden tetkik edilsin. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, bir millette bir hücre ai
ledir. Aile kan ve koca ve onlarla beraber ya
şayan çocuklardan ibarettir. Aileyi böyle 12 n-
ci dereceye kadar teşmil edecek olursak kabile 
ve aşirete dönmüş oluruz. Farzediniz ki dört 

kardeş vardır. Biri Vandadır. Yirmi seneden-
beri orada sakindir ve çoluk çocuk sahibidir. 
öteki Edirnededir, on beş senedenberi orada bu
lunmaktadır. Diğeri Ankarada, birisi de İzmir-
dedir. Şimdi bunlar birleşecek ve bir isim ve
receklerdir. Buna maddeten imkân yoktur. Her 
aile çocuğu, bir isim alabilir. Eğer iki kardeş 
mektuplaşıpta bir isim alırlarsa febiha. Bu iyi 
olur. Fakat arzettiğim gibi buna da lüzum yok
tur. Binaenaleyh madde "ok yerinde yazılmış
tır, böyle kalması zaruridir. Eğer sabi ise ba
basının adını alacaktır. Amma reşit ise; evlen -
mis ise ne hakkı vardır ki ağabeysi ona hükmet
sin. Arzettiğim gibi mektupla anlaşırlarsa müş-

I terek bir isim alabilirler. Anlaşamazlarsa her 
kes kendisinin koyacağı ismi alır. Zaten hücrei 
iptidaiye dediğimiz, kan ile koca ve çocuktan 
ibarettir. Bunları müsavi isimler alsınlar diye 
cebretmek doğru olamaz. Bunu kabul edersek, 
ta ilerlere, amcazadelere, dayızadelere kadar 
gitmeliyiz. Binaenaleyh madde çok yerinde
dir ve iyi yazılmıştır; aynen kabulünü rica ede
rim. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, bu soy 
atları ehliyeti medeniyeye tesir yapacak mı, yap
mayacak mı? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Alâkası votkur, efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — İsmini değiştir
mekle bu aileden çıkmış mı olacak, mirastan 
mahrum mu kalacaktır? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, bu isimlerin verasetle alâ
kası yoktur. Bu, doğrudan doğruya bir isim 
kanunudur. Tabiî ilk teşkilâtta biraz müşkülât 
olacaksa da sonra, şüphesiz yine ahkâmı umu
miye cari olacaktır. 

REİS — Bir takrir var efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen madde

nin encümene iade buyurulmasmı teklif ederim. 
Çanakkale 

Şükrü 
REİS — Efendim, Şükrü Beyefendi beşinci 

maddenin encümene iadesini teklif ediyorlar. 
Takriri reyinize arzediyorum. Kabul eden
l e r . . . Etmeyenler . . . Kabul eilmemiştir. 

O halde 5 inci maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bir mahalle veya köyde ayni 
soydan gelmeyenler bir soy adı kullanamazlar. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim; 
bendenizce kanunun en mahzurlu maddesi bu
dur. Bir mahalle ve köyde ayni soydan olmayan
lar bir adı taşıyamazlar. Meselâ Fevzipaşa ma
hallesinde oturuyorum. Bu mahallede kimlerin 
hangi adı taşıyacaklarını ne bilirim? Bir mahal
le veya köyde ayni soy adını vermekten tevak
ki imkânını bulsalar bile yer değiştirmek yüzün
den ayni mahalde ayni soy admı taşıyan iki 
kişi toplansak, bu madde mucibince benim va
ziyetim ne olacaktır? Bu, çok yanlış bir şeydir. 
Encümen bu maddeyi geri almalı ve ıslah ede
rek getirmelidir. 

REİS — Encümenin mütaleası nedir? 
ADLİYE En. NAMINA NÂZIM B. ( To

kat ) — Bu maddelerin müzakeresi esnasında 
görüyorum ki bir parça yanlış telâkkiye duçar 
olunuyor. Bundan maksat, bir mahalle veya 

- köyde zaten müesses olan atlar varsa bunun 
ehemmiyeti yoktur. Fakat yeni at alacaklar için, 
ben filân ailedenim diye ayni adı almaması ve 
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iki şahsın bir isimde toplanmaması için bu mad
de konulmuştur. Bundan maksat bir tefrik ya
pılması ve kabilse bunları ayırmak için düşü
nülmüştür. Vaziyet budur. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Efendim; 
Mazbata muharriri Beyefendinin, maddenin ru
hu olmak üzere söyledikleri sözleri esas itibarile 
varit görüyorum. Bir köy ve kasabada veya şe
hirlerde ayni soydan gelmeyenlerin mümkünse 
ayni soy adını taşımamaları çok yerindedir. Fa
kat buna bu gün maddeten imkân var mıdır? 
Bendeniz nereden bileceğim ki ayni mahalleden 
bir adam kendisine benden evvel ayni soy adını 
vermiştir? Bir adam nihayet bir saat teahhuru 
yüzünden kendi soy adını taşımaktan mahrum 
kalacaktır. Bu madde; ayni soy adım kullana
mazlar, diyor. Bence bu madde çok sakattır. Bu 
maddenin tayyını encümenden rica ediyorum. 

REFET B. (Bursa) — Efendim, encümen bu 
madde üzerinde ısrar ediyorsa bunun tatbiki 
için bir çare bulmak lâzımdır. Bir mahalleye fi
lân oğlu geldi, ayni isimde bir daha geldi. İsim
lerini değiştirecekler. Tabiî ikisi birden olmaz. 
Fakat hangisi değiştirecektir? Evvel gelen mi, 
sonra gelen mi? Farzedelim ki, birisi yüz, diğeri 
yüz elli senedenberi bu ismi taşımaktadırlar. Bu
nun ikisinden hangisinin değiştirmesinin icabet-
tiğini bulmak için bir usul bulmak lâzımdır. 

ADLİYE E. N. NÂZIM B. (Tokat) — Es
babı mucibeyi encümen namına arzettim. Heyeti 
umumiyeyi hakem yapıyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, zanne
diyorum ki, burada ufak bir sui tefehhüm var. 
Yani ilk defa alınacak soy adları içindir. O 
halde «alamazlar» diyelim. Bunu kabul etsinler: 
«Bir mahalle veya köyde ayni soydan gelmeyen
ler bir soy adı alamazlar.» Yani tesis hakmda-
dır. Bir yerde oturanlardan iki aile ayni soy 
adını alamazlar. Fakat başka yerlerde o adı al
mışlarsa ayni yerde oturmalarına mâni olma
yacaktır. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
demin de arzettim. Bu «alamazlar» şeklindeki 
tashih Refet Beyefendinin beyan ettikleri mah
zuru ortadan kaldırmaz. Usul ne olacaktır? Bir 
saat ve dakika tesbit olunacaktır, ne olacaktır? 
Şimdi encümen bu maddeyi alsın ve tashih ede
rek getirsin. 

REİS — Encümen ne cevap veriyor efen
dim? 

NÂZIM B. (Tokat) — Mesele tavazzuh etti. 
Bu soy adı alamazlar demekle. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Encümen
den soruyorum; benim arzettiğim bu meseleye 
cevap versinler. 

NAZIM B. (Tokat) — Verdim; mesele tavaz
zuh etmiştir. 

REİS — Encümen bu maddenin tayyını mı 
teklif ediyor? 

ADLİYE E. N. NÂZIM B. (Tokat) — Hayır, 

esbabı mucibeyi arzettik. Heyeti Celileyi hakem 
yapıyoruz. 

REİS — Bir takrir vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin tayyını teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tank 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. O 
halde altıncı madde tayyedildi. 7 nci madde 6 
ncı madde oluyor. 

MADDE 6 — Hükümet tarihte ün almış olan
lara ilişik anlatan atların, hilâfına iddia ile kul
lanılmamasını mahkemeden isteyebilir. 

Kanunla taayyün eden unvanlar mahfuzdur. 
SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Takdim et

tiğim takrirle bu maddeye bir ilâve yapılmasını 
rica ediyorum. Bu ilâve ile, hem bundan evvel 
geçen üçüncü madde için bir müeyyide kabul 
edilmiş olur, hem bu ( maddedeki mahkemeden 
isteyebilir) kaydından evvel (en büyük mülkiye 
memurunun vereceği müzekkere) ile kaydını 
koymak suretile en büyük mülkiye memuru ta
rafından istenmesinin muvafık olacağı kanaatın-
dayım. Takririmin kabulünü istirham ederim. 

Yüksek Reisliğe 
Lâyihanın altıncı maddesinin aşağıda yazılı 

şekilde kabulünü arz ve teklif ederim: 

MADDE 6 — En büyük mülkiye memurunun 
vereceği müzekkere üzerine cumhuriyet müddei
umumisi üçüncü maddedeki memnuiyete uy
gun olmayarak soy adı kullananların bu adı de
ğiştirmelerini ve tarihte ün almış olanlara ili
şik anlatan adların, hilafını iddia ile kullanıl
mamasını mahkemeden isteyebilir. 

Kanunla taayyün eden unvanlar mahfuzdur. 
Kocaeli 

Salâhattin 
ADLİYE En. NAMINA NÂZIM B. ( To

kat ) — Encümen bu takriri kabul ediyor, çün
kü encümenin maddesi: ( Hükümet, tarihte ün 
almış olanlara ilişik anlatan atların hilafını id
dia ile kullanılmamasını mahkemeden isteyebi
lir. Kanunla taayyün eden unvanlar mahfuz
dur) demektedir ki Salâhattin Beyefendinin tak-
rinin şekli ve prosedürü de ayni mealdedir. 

REİS — Hükümetin mütaleası var mı, efen
dim? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Hükümet te kabul ediyor efendim. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Efendim, ben
deniz bu maddenin ruhuna encümende de muha
lif kalmıştım. Sebebi şudur: Tarihte ün almış 
büyüklerin atlarını isim olarak almağı serbest 
bırakmıyoruz. Fakat diğer taraftan, herkes is
tediği ismi alacaktır. Hükümete verdiğimiz sa
lâhiyetle o, lüzum gördüğü hususlarda, alman 
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bu isimlerin tarihte ün almışların adı olduğunu 
iddia ile dava açabilecektir. Koyduğumuz bu 
madde ile soy adı etrafında Hükümetle halkı 
senelerce çarpıştıracak bir mevzu hazırlamış olu
yoruz. Halkın aldığı bu isimlerden hangileri 
tarihte ün almış olanların adı, hangileri bu ma
hiyetten uzak atlardır? Bunu kim tayin edecek
tir? 

Hususile Salâhattin Beyefendinin yeni bir 
teklifleri vardır ki « Aşiret, milliyet, şu ve bu 
gibi isimler kullanılamaz» diye geçen üçüncü 
madde mevzuuna dahil hususlarda dahi, dava 
için Hükümete salâhiyet veriyor. Tarihte ün 
alan isimler içinde dava salâhiyeti veriliyor. 
Bana öyle geliyor ki halkın % 10 u için dava 
açılsa 15 -18 milyon nüfus içinde, bu % 10 un ne 
tutacağını tahmin buyurunuz, Hükümet ne ka
dar dava açmak zaruretinde kalacaktır. Bunun 
neticesi ne olacaktır? Bu kestirilemez. 

Sonra şunu da ilâve etmek isterim ki niha
yet bu, ahkâmı şahsiyeye müteallik bir davadır. 
Daha dün yeni bir harç tarifesi kanunu kabul et
tik. Ağır, ağır harçlar koyduk. Bu rüsumu kim 
verecek? Müddeiumumiler dava etsin diyoruz. 
Bunların işleri çok azmidir ki, bu suretle alınmış 
soy atlarından dolayı, mülkiye memurlarından te
lâkki edecekleri emir üzerine, şunun, bunun hak
kında dava açsınlar? Onların .başlarını kaşıya
cak vakitleri yoktur. Bir çok yerlerde bir tek 
kâtipleri dahi yoktur. Bunları bir de nüfus işle-
rile bu suretle uğraştırmak doğru değildir. 
Maddenin tayyını teklif ederim. 

ADLİYE En. NAMINA NÂZIM B. ( To
kat ) — Efendim, bu madde bu kanunun en e;ü-
zel ve en haklı maddelerinden birisidir. Dahiliye 
vekilinin demin söylediği gibi, tarihte yer tut
muş olan büyüklerimize hürmet, onların namını 
muhafaza bizim vazifemizdir. Böyle bir ismi 
adeta gasbetmek isteyen... 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Niçin 
gasp? 

NÂZIM B. ( Devamla ) — Yeni alınacaklar 
içindir. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Mevcut olan? 
NAZIM B. (Devamla) — Onlar başka. 
Bu yolda bir harekette bulunmak isteyenler 

için Hükümet idarî bir karar almayor, onları 
mahkemeye sevkediyor. Biz bu maddenin şekli 
tatbikini nizamname tayin etsin demiştik. Sa
lâhattin Bey verdiği takrirle, bu hükmün de 
maddeye girmesini arzu ettiler. Bu, pek doğru
dur, Maddenin bu şeiklde kabulünü istirham 
ediyoruz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Mazbata 
Muharriri Beyefendiden bir noktanın tavzihini 
rica edeceğim. Meselâ, Köprülüoğlu, Türk ta
rihinde büyük bir şeref sahibi bir ailenin ismi
dir. Onun sulhundan gelen ahfadı onu elbette 
bırakmaz istemez. 

NAZIM B. (Tokat) — Şüphesiz. 

| HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Yani mak-
i şadınız, bu ailenin ahfadınm soy adını muhafa

za etmek ve onun ahfadından olmadığı halde, 
ariyeten bu ismi taşıyanları menetmektir değil 
mi? 

NAZIM B. (Tokat) — Çok teşekkür ederim, 
güzel izah buyurdunuz Maksat odur. 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Efendim, ka
bul buyurulan 3 maddede, bir takım memnuiyet-
ler ... tesbit edilmiştir. Aşiret ve sair millet at

ları ve gülünç atlar alınmasın, iğrenç atlar alın
masın diye, bunu dedikten sonra bunun her 
halde bir müeyyidesi olmak lâzımdı. Bunun yal
nız, ilk defa nüfus kütüğüne tescil edecek olan 
memurun takdirine bırakmak doğru olmaz. Fa
kat üçüncü madde hükmü dahilinde idarece ka
bul edilen her hangi bir soy adı yazılmış olur. 
Mevcut maddelerde, takririm, hiç bir değişiklik 
yapmıyor. Yalnız bir ilâvedir, ve bir vuzuh
tur, tasvip edileceğini ümit ediyorum. Maddede 
« Hükümet mahkemeden isteyebilir » diyor, bu 
ne demektir, Hükümetin her yerde hukuk mü
şaviri filânı yoktur. Nüfus işlerile, her halde 
müddeiumumileri alâkalandırmak lâzımdır. 
Nitekim nüfus tashihinde de bulunuyorlar. 
Müddeiumumilerin bu gibi umumî hukuka ta
allûk eden mesailde bulunması, teamül haline 
pelmistir. En büyük mülkiye memuru, nüfus 
idaresinden, böyle bir vaziyeti anlayınca, bir 
müzekkere ile, Cumhuriyet müddeiumumisine 
bildirir. Müddeiumumi de mahkemede bir da
va acar Çünkü mahkemeye sevkedilen bir dava 
olmadıkça, mahkeme kendiliğinden dava olarak 
bir şeye bakamaz. Bendenizin yazdığım takrir, 
Tnevcut hükümleri teyittir. Mazbata muharriri de 
bunu kabul ediyor? 

REİS — Efendim, bir takrir daha vardır. 
Sait Azmi Beyefendinin. Evvelâ onu okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
7 nci maddenin tayyını teklif ederim. 

Kayseri 
Sait Azmi 

REİS — Bu takriri revinize arzedivorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Takrir ka
bul edilmemiştir. 

Salâhattin Beyefendinin takrirlerinde, encü
men ve Hükümet müşterektir. Tensip buyurur
sanız takriri bir defa daha okutayım (Hacet yok 
sesleri). O halde evvelce Salâhattin Bevefendi
nin okunan takririni reyi âlilerine arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Takrir kabul 
edilmiştir. 

O halde 7 iken 6 numaralı olan madde, Sa
lâhattin Beyefendinin takrirleri veçhile olacak
tır. 8 inci madde 7 nci madde oluyor. 

MADDE 7 — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren iki yıl içinde gerek soy adı olmayanlar 
ve gerekse soy atlarını değiştirmek isteyenler 
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taşıyacakları adı Hükümetin tayin edeceği şe
kilde nüfus kütüklerine geçirilmek üzere bildi
rirler. Bu iş için verilecek her nevi evrak pul 
resminden muaftır. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
madde, bu iş için verilecek her nevi evrakın 
pul resminden muaf tutulmasını emredilor. Cok 
yerindedir. Yalnız hatıra şu geliyor. Acaba bu 
is için evraktan maada bir muamele var da o 
bir resim ve harca mı tâbidir? ikincisi bu isim
lerin değiştirilmesi dolayısile, şüphesiz bazı ti
caret evleri firmalarında da bazı derişiklikler 
yapacaklardır. Onlara da bu tebdil dolayısile 
bazı gûna tedivat mecburiyeti koyacak olursak 
ben korkarım ki, bu kanunun tatbikatı ancak 
ikinci senenin sonuna kalır. Bu itibarla, büyük 
bir yekûn tutmayacağı tahmin ediliyorsa, bun
dan mütevellit tashih muamelelerinden de pul 
ve resim alınmamalıdır. Encümenden bunu ri
ca edeceğim. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, bu su
al encümene değil, Maliye vekilinedir. 

REÎS — Efendim, Hakkı Tank Bey encü
menden sual buyurdular. Eğer Zati âliniz Ma
liye vekilinden sual buyurursanız Maliye vekili 
Bey cevap verirler. 

ADLİYE E. N. NÂZIM B. (Tokat) — Ben
denizin burada söyleyleceğim bir şey yoktur. 
Şükrü Bev arkadaşımızın dedisi gibi, bu Ma
liye vekiline ait olan bir sualdir. Fakat biz 
burada yalnız pul parasını düşündük, başka re
simleri düşünmedik. 

REÎS — Şükrü Beyefendi, Maliye vekili Bey
den sual soruyor musunuz efendim? 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, ben
deniz Hakkı Tarık Beyin suallerinin Maliye ve
kili Beve teveccüh ettiğini ifade etmek istedim, 
yoksa başka bir sualim yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, bu kanundan mütevellit 
tahavvüllerden pul resmi almayacağız ama, bu
nu ileri sürüpte, başka muameleler yaptırmak 
isteyenlere de, hiç bir zaman müsaade ede
meyiz. 

Bir memleket vergile yaşar. Fakat bu kanun 
bir vergi kanunu değildir, ismini değiştiren bu 
muafiyetten istifade eder. At değiştirmeden do
layı hâsıl olacak şeylerden pul parası almaya
cağız. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Hakkı Tarık Be
yefendi, çok muhik olarak bir mesele mevzubahs 
ettiler. Bu maddede, yalnız bu bapta verilen ev
rakın pul resminden müstesna olduğu zikredil
mektedir. Bunu takip edecek bir çok muamele 
var. Meselâ hüviyet cüzdanını değiştirecek. Bu da 
pul resminden muaf mı olacak? Bunu sordular, 
ben de bu sualin muhatabı Maliye vekilidir, 
dedim. 

MALÎYE V. FUAT B. — Hüviyet cüzdanla

rının vergiden muaf olup olmadığı kanunları
mızda musarrahtır. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — O halde mesele 
yoktur. Bunu tavzih ettirmek istiyordum. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Bu kanun 
mevkii meriyete geçtikten sonra herkes, evlen
me cüzdanlarını, hüviyet cüzdanlarını değişti
recek. Bunların her birinin kıymeti, maliyet fi-
atlarının fevkindedir. Evlenme cüzdanı bir lira, 
meşin kaplısı beş lira... Hüviyet cüzdanının ta
nesi elli kuruştur. Halbuki bunların hakikî kıy
meti altmış paradır. Bunlar zaten birer vergi 
demektir. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Efendim, bu kanun dolayısile hüviyet ve ev
lenme cüzdanları değişecek değildir. Badema 
bunları alacaklar lâzımgelen harçları verecek
lerdir. Bu kanunda evvelâ, vergi mevzubahs de
ğildir. Saniyen vergi kaçakçılığına sebep olacak 
değiliz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
ya aile ismini, veya şahsî ismini, bu kanun mu
cibince tebdil edenler, nüfus tezkerelerini de
ğiştirmek mecburiyetindedirler. 

DAHİLÎYE V." ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Değildirler. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Sözümü 
bitireyim efendim. Eğer bunları değiştirmek 
mecburî ise, hüviyet cüzdanlarına, yeni isimler, 
tashihen ilâve edilecekse, kanunun ifadesi doğ
rudur, tebdile lüzum yoktur. Bu hususta tebdilât 
vanmak lâzım ise onların bir maliyet fiatı var
dır, onu almak zaruridir. Bir de Devletin kıy
metli evrakı vardır. Bu da kıymetli evraktan 
maduttur. Evlenme işi dolayısile veyahut doğ
rudan doğruya nüfus kâğıdını değiştirmek ica-
bettiği takdirde, bedelini vereceklerdir. Fakat bu 
kanunun mecburiyeti altında yapılacak tebed
düllerde, mademki damga için bir muafiyet dü
şünüldü, nüfus kâğıtlarının tebdilinde yalnız ma
liyet fiatı almakla iktifa etmek doğru olur. Çün
kü bu kanunun tatbikine geçtiğimiz zaman gö 
receğiz ki, yeniden bir çok nüfus tezkeresi ver
mek veya tashihat yapmak vaziyetile karşıla
şılacaktır. Bu fazla külfeti biz tahmil ediyoruz. 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
Efendim, bu tashihat, sicillâtta ana kütüklerine 
ve ellerindeki nüfus tezkereleri üzerine yapı
lacaktır. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Öyleyse 
mesele yoktur. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Maruzatım, 
bu kanunun hükmünü iki sene sonra değil dahu 
altı ay geçer geçmez filen mevkii meriyette gör
mek arzusu hakkındadır. Biz bir madde koya
lım. «Söyleyişte, yazışta, imzada öz adı önde soy 
adı sonda kullanması mecburidir.» Her hangi 
bir ticarethane kendi firmasında öz adını yalnız 
kullanıyorsa bundan sonra alacağı veyahut bu
lunan soy adını da beraber mi kullanır? Böyle 
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bir manayı tazammun etmiyorsa ve encümenin 
maksadı bu ise mesele yoktur. Eğer böyle değil
se aldığı soy atlarını da beraber yazmak lazım
sa öz atlarile beraber firmalarında soy atları
nı da beraber kullanmak mecburi olacak. Böy
le midir? 

ADLÎYE E. N. NÂZIM B. (Tokat) — Tica
ret mesaili tamamile ayrıdır. 0, ticaret kanu
nuna tâbidir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Eğer bu hal 
devam edecekse bu kanunun iki sene sonra da 
tatbikine imkân yoktur. 

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

MADDE 8 — Soy adı seçme işlerinde çıka
cak ihtilâfları halletmek ve kendiliklerinden soy 
adı seçemeyenlerle anası, babası belli olmayan 
çocuklara at takmak ve bir adm kanunun iste
diği şekle uygun olup olmadığı hakkında karar 
vermek salâhiyeti, ana kütüğün bulunduğu yerin 
en büvük mülkiye memuruna aittir. 

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

MADDE 9 — Valiler ve kaymakamlar soy 
adlarının nüfus kütüklerine ve doğum kâğıtla
rına doldurulması işinde diğer Devlet dairele
rinde münasip gördükleri memurları is bitinceye 
kadar yardımcı olarak nüfus dairelerinde çalış
tırmaca salahiyetlidirler. 

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

MADDE 10 — Bu kanunun tayin ettiği müd
det seçtikten sonra soy atlarını değiştirmek iste
yenler kanun müddetinin bu baptaki hükümleri
ne tâbi olurlar. 

ADLİYE E. Na. NAZIM B. (Tokat) — 
Efendim, maddenin 3 üncü satırında bir matbaa 
yanlışlığı vardır. (Kanun müddetinin) diye 
yazılmıştır. ( Kanunu medeninin ) olacaktır. 
Tashihini rica ederim. 

REÎS — Efendim, 10 uncu madde olan 11 
inci maddenin 3 üncü satırında (kanun müdde
tinin) vardır, Bu (kanunu medeninin) olacak
tır. Maddeyi bu suretle kabul edenler ... Et
meyenler ...Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Soy atlarının nüfus kütüğüne 
ve doğum kâğıtlarına yazma işinde ihmali gö
rülen memurlar hakkında kaymakamlar bir haf

talığa, valiler on beş günlüğe kadar maaş kes
me cezası verebilirler. Bu kararlar kati olup 
ilk ödenecek maaştan kesilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenelr ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — 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 edilenlerden 
on liradan elli liraya kadar hafif para cezası 
alınır. Bu cezalara mahllî idre heyetleri karar 
verir ve vali veya kaymakamların tasdiki ile 
katileşir. 

ADLÎYE E. Na. NAZIM B. ( Tokat ) — 
Efendim, maddenin en sonundaki (Bu cezalan 
mahallî idare heyetleri karar verir) ibaresi (Bu 
cezalar mahallî idare heyetleri kararils verilir 
ve vali veya ... ) olacaktır. Bir cümle • tashihi
dir. 

REÎS — Maddeyi bu tashih veçhile kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanunun tatbik yollarını 
gösterir bir nizamname yapılacaktır. 

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

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarih'nclen 
altı ay sonra meriyete girecektir. 

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

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe Dahiliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kaibul 
edilmiştir. 

Efendim, nebatları kontrol ve temizleme mü
esseseleri hakkındaki kanuna, kabul etmek su-
retile 197 zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 
197 reyle kabul edilmiştir. 

Tensip buyurursanız, bir çeyrek saat istira
hat edelim, sonra müzakereye devam ederiz. 
(Muvafık sesleri). O halde 15 dakika sonra top
lanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 17,15 



Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 17,30 

REİS — Esat Bey 
KÂTİPLER — Hamdi B. (Mersin), Ali B. (Rize) 

REİS — İkinci celse açılmıştır. 
3 — tdare Heyetinin, memurin kanununun 

84 üncü maddesinin D fıkrasının- tefsirine dair 
4/78 numaralı takriri ve Sıhhat re içtimaî mua
venet- ve Memurin kanunu muvakkat encümenleri 
mazbataları [1] 

REİS — Mütalea var mı efendim? ( Hayır 
sesleri) Mazbatayı kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

4 — Matbuaları toplama hakkında 1/903 nu
maralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye, Adli
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim, bu kanunun bir maddesi 
Maarif encümenine gitmişti. Encümenden gel
miştir. Okutuyorum: 

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

A) Bir nüsha Millî kütüphaneye (Bu kütüp
hane teşkil olununcaya kadar derlenen basmaya-
zı ve resimler Maarif vekilliğinin bu işe memur 
edilen teşkilâtı tarafından hıfzolunur); 

B) Bir nüsha Ankara umumî kütüphanesine; 
C) Bir nüsha İstanbul Üniversitesi kütüpha

nesine ; 
D) Bir nüsha İstanbul umumî kütüphanesi

ne; 
E) Bir nüsha İzmir umumî kütüphanesine. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 18 — Bu kanun neşri tarihinden 

itibaren muteberdir. 
MÜKERREM B. ( İsparta ) — (Bu kanun 

neşri tarihinden muteberdir) şeklinde olsun. 
REİS — Bu suretle reyi âlinize arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 16 — Bu kanunun icrasına İcra Ve-

[1] 249 numaralı matbua zaptın sonundadır 

killeri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddeler içe
risinde müstacelen ve tercihan müzakeresi iste
nilenler var. Bu husustaki teklifleri reyinize ar-
zedeceğim. 

Üçüncü maddedeki, Ankara şehri İmar mü
dürlüğü bütçe kanununun tadili hakkındaki 
kanunun müstacelen ve tercihan müzakeresi tek
lif olunuyor. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 3 ve 6 ncı maddelerinin tercihan 

müzakeresini teklif ediyorum. 
İsparta 

Mükerrem 
REİS — 3 üncü madde Ankara şehri imar 

müdürlüğüne aittir. 6 ncı madde Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan kanuna mütealliktir. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 8, 9, 11 inci maddelerinin terci

han müzakeresini teklif ederim. 
İsparta 

Mükerrem 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Sıra ile 

gitsek terciha hacet kalmaz. 
REÎS — Onlardan evvel de ruznamede bir 

kaç madde vardır. 
Şu halde beş maddenin tercihan müzakeresi 

teklif ediliyor. 8 inci madde, Maarif vekâleti 
tarafından idare edilecek mektep pansiyonları
na 9 uncu madde, millî musiki ve temsil aka
demisine, 11 inci madde ise, müze ve rasatha
ne teşkilâtına aittir. 

Bu beş maddenin müstacelen ve tercihan mü
zakeresi teklif ediliyor. Reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir 

5 — MUHTELİF EVRAK 

/ —- İran Hehinşahı Hazretlerinin Türkiyeyi 
uyar etleri müuasebetile iran Mebusan Meclisine 
•ekilen telgrafa gelen cevap 

REİS — Efendim, bunları geçmeden evvel, 
İran Meclisinden gelen bir telgraf vardır; oku
nacaktır : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhterem Reisi 

Kâzım Paşa Hazretlerine 
Ankara 

Zati âlilerinin inayetkâr telgraflarım (Mec
lisi Millî) de kıraat ettim. Henüz iki satır oku
madan mebusların yükselen alkış sadalan, se
simi ismaa ve telgrafın bakiyesini kıraate mâni 
oldu. 

îran mebusları, Büyük Şehinşahlan hakkın
daki nihayetsiz alâkaları dolayısile, kendileri
nin hakikî sv.rette sevdikleri rehberlerine karşı 
hürmet ve tekrim gösteren bir millete kendi 
kalplerinde muhabbet beslerler. 

Türk Milletinin güzel kabul tarzı itimat edil
melidir ki, bizde her zaman için en iyi hisler 
uyandırmıştır. Iran Millet Meclisi kendi azası
nın samimî ve minnettarane hislerine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi nezdinde tercüman olma
ğa beni memur etmiş olduğundan, kudretli 
Türk Milletinin azamet ve taalisinin, tran Mil
letini son derece alâkadar ettiğini arz ve iblâğ 
eylerim. Eğer şahsî duygularımı bu memuriye
te ilâve edecek olursam arzederim ki, bunda 
benim için de bir hissi iftihar nasip olmuştur. 

Tahran 18 haziran 934 
îran Meclisi Millisi Reisi 

Dadger 
(Sürekli alkışlar). 
.-; — Ankara şehri İmar müdürlüğü 1931 se

nesi bütçe kanunu lâyihasının 5 inci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında 1/1031 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

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

Ankara şehri İmar müdürlüğü 1934 malî 
sonesi bütçe kanununa müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Ankara şehri îmar müdürlüğü 

Dahiliye vekâletinin tasdiki ile Ankaranın 
plânlaştırma programı icabı olarak tahakkuk 
edecek istihkaklara verilmek ve iki senede itfa 
edilmek üzere 350 000 liraya kadar istikraz ak-
tine ve Maliye vekâleti dahi bu istikraza kefalet 
etmeğe mezundur. 

Bu istikrazın 150 000 lirası İmar müdürlü
ğünün 1933 senesi bütçe kanununun 5 inci mad
desi mucibince aktedilen 150 000 liralık istikra
zın itfasına tahsis edilecektir. 

Bu istikrazın hâsılı bir taraftan bütçenin va
ridat kısmında (İstikraz hâsılı) namile açılacak 
bir fasla irat diğer taraftan masraf kısmında 
(İstimlâk bedelleri) tertibine tahsisat olarak ilâ
ve ve kaydile usulen sarfolunur. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Bir sual 

[1] 236 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

efendim. 
Gördüğümüze göre Ankaranm imar plânı 

tatbik olunabilmek için mevcut kaddastro hari
talarını, birbirine rabıtalı şekilde tanzim etmek 
lâzımdır. Bu muamele bitmedikçe mevcut iş 
yürümüyor. 

Bunu bertaraf etmek için ne tedbir alınmış
tır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

DAHİLİY VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, plânı tatbik etmek, bütçe 
meselesi olduğundan, onuu mümkün mertebe 
az masrafla yapabilmek için bir takım müşkü
lâta maruz bulunmaktayız. Bunun için bu se
ne kadroya mühendis ilâve ettik ve şehri yedi 
mmtakaya tefrik ettik. Bu mıntakalarm ayn 
ayn plânını tatbik etmek için Heyeti Vekile 
kararı aldık. Mıntaka mmtaka yapılacak olur
sa, masrafla, 7 senede bir işi ikmal edebileceği
mizi ümit ediyorum. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Efendim, 
bendenizin maruzatım tapu ve kadastro daire
lerine matuftur. Bunların eksiklikleri tamam
lanmadıkça, yedi mmtakaya ayırarak tatbik 
sahasına geçmekte de müşkülât olacaktır. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, bizim yaptırdığımız plân 
ve parseller kadastroya da esas olabilecek tarz
da yapılmaktadır. 

REİS — Başka mütalea var mı efendim? 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

6 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cet
velin Dahiliye vekâletine ait olan kısmında deği
şiklik yapılmasına dair 1/980, Muş vilâyeti da
hilinde Bingöl atlı bir kaza ve bu kazaya bağlı 
olmak üzere Uğnut atlı bir nahiye teşkili hak
kında 1/1000, Erzurum vilâyeti dahilinde Çat 
atlı bir kaza teşkiline dair 1/1001, Samsun 
vilâyetine bağlı Kavak nahiyesinin kaza haline 
konulması hakkında 1/1010, Bolu vilâyeti dahi
linde 4 nahiyenin kaldırılmasına ve Akçaşehir 
adile bir kaza kurulmasına dair 1/1050 ve Gire
sun vilâyetine bağlı Bulancak nahiyesinin kaza 
haline konulması hakkında 1/1077 numai'alı ka
nun lâyihaları ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları [1] 

[1] 245 numaralı matbua zaptın sonundadır, 
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REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın

da mütalea var mı efendim? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

bu kanunun ismi yeniden beş kaza teşkiline 
ve iki vali muavinliği ihdasına ve Maliye ve Da
hiliye vekâletlerile Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü kadro cetvellerinde tadilât yapılmasına 
dair kanun lâyihasıdır. 

Bu kanunun maddeleri arasında, bir kaç de
fa göz gezdirdiğim halde, iki vali muavinliği 
ihdasma dair bir kayit göremedim. Sonra bence 
mühim plan bir şey daha vardır. Bilhassa Ad
liye vekili Beyefendiden sormak isteyorum; ka
zalar teşekkül ediyor, bazı nahiyeleri kaza hali
ne kalbediyoruz. Hatta 90 köylü mühim bir ka
za teşekkül ediyor. Fakat bu kanunda dahilî teş
kilât, kadastro teşkilâtı, maliye teşkilâtı yapıl
dığı halde Adliye teşkilâtı yoktur, kanununa 
göre, her kazada bir mahkemei asliye bulunması 
lâzımgeldiği halde bu kazalarda adliye teşkilâtı 
yapılmıyor. Binaenaleyh adliyesiz bir kaza teş
kiline imkân olmadığına göre, Adliye vekili Be
yefendi arkadaşımın bu husustaki noktai naza
rını öğrenmek isteyorum. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
( Muğla ) — Vali muavinleri kanunda vardır, 
düşmüşse bunu encümen tabiî tashih eder. 

Adlî teşkilât, idarî teşkilâtı takip etmemek
tedir. Adliyenin büsbütün ayn teşkilâtı var
dır. Eskiden olduğu gibi, adliyenin her kazada 
teşkilâtı yoktur. Adliye, teşkilâtım kendi işinin 
icabma göre yapıyor. Kaza merkezlerinde mah
kemelerin bulunması şayanı temennidir. Bütçe
leri müsait ve kadroları kâfi ise bu seneden iti
baren bu kazalarda mahkeme teşkilâtı yaparlar. 

REFlK ŞEVET B. (Manisa) — Teşkili mu-
hakim diye bir kanun vardır. O kanunun bir 
maddesinde, her kazada bir bidayet mahkemesi, 
bir asliye mahkemesi olacağına dair bir kayit 
vardır. Binaenaleyh Vekil Beyefendinin noktai 
nazarlarına göre, mülkî teşkilât, adlî teşkilâtı 
takip etmez amma, her kazada bir asliye mahke
mesinin bulunması asıldır. Bir arkadaşın hatır
lattığına göre, yeni teşkil edilecek kazalarda 
doktorluk ve sair sıhhî teşkilât ta eksiktir. Ten
sip buyurulursa, yarım yamalak bir teşkilât yap
maktansa, Heyeti muhteremeden rica ediyorum, 
Adliye ve Sıhhiye vekilleri Beyefendilerin mü-
taleası alınmak üzere bunun müzakeresi tehir 
olunsun. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim ıkanunun esbabı mucibesine 
bakılacak olursa bu, idarî zaruretler dolayısile 
ihtiyar edilmiş bir külfettir. Evvelemirde mem
leketin asayiş ve idaresine taallûk eden cihet, 
nazarı itibare alınarak kanun sevkedildi. Büt
çelerin vaziyeti malûmdur. Eğer bu kazalarda 
bu sene Adlî teşkilât yapılamazsa, gelecek sene 
yapılabilir. Zannederim ki Adliye bu kanu
nun hükmünü yerine getirecektir, tabiî bütçe

sinin ve kadrosunun müsaadesi nisbetinde. Bu 
sene dahi bu imkânı bulursa derhal mahkeme 
teşkil edilir, ve hâkimlerini gönderir. Asıl ka
zaların yapılmasına saik olan sebep, idare ve 
asayiş meselesidir. Bunun uzamasında zararı
mız vardır. O zararın bir gün evvel olsun önüne 
geçmek istiyoruz. Bu kazaları kabul buyurun, 
sonra adliye işi de halledilir. 

Sonra lâyihada vali muavinleri de vardır. 
BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 

— Efendim, mahkeme teşkilâtı, arkadaşları
mız pek iyi bilirler, Refik Beyefendi kendileri 
de bilirler ki, vilâyet üzerine, kaza üzerine hâ
kimler ve memurlar taksim edilmiş değildir. 
Adliyece hâkimler, sınıflara taksim edilmiştir. 
Bu sınıflar da teşkilât kanununda mevcuttur. 
Binaenaleyh bu yeni teşkil edilen kazalarda, 
Hükümet bir zaruret görürse, filan ve filân de
receden hâkim ve müddeiumumi göndermesine 
hiç bir mâni yoktur. 

Sıhhiye teşkilâtına gelince; Esasen hali ha
zırda bile mülkiye teşkilâtının hepsinde srhhiye 
teşkilâtı yoktur. (Vardır sesleri). Temin edile
memektedir, yoktur. Ancak bu sene temin edil
miştir. Binaenaleyh doktor bulunabilirse bu 
kazalara da göndermekte hiç bir mâni yoktur. 

Sonra Refik Şevket Bey, vali muavinlerinden 
hiç bahis yoktur buyurdular. Kanuna bağlı bir 
numaralı cetvele bakarlarsa orada vardır, göre
ceklerdir. 

REFİK ŞEVKET B. (M:.:ı:^a) — Mükerrem 
Bey ifadelerinde, hâkinde mahkemeyi karıştırı
yorlar. Her kazada bir mahkemei asliye bulun
ması meselesi başkadır, hâkimlerine derecesi 
meselesi başkadır. Bu noktaları bendenizin sözü
me ithaf buyurmamalarmı rica ederim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında bir 
teklif yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yeniden beş kaza teşkiline ve iki vali muavinliği 
ihdasma ve Maliye, Dahiliye vekâletlerile Tapu 
ve kadastro umum müdürlüğü kadro cetvellerin

de tadilât yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — Muş vilâyeti dahilinde merkezi 

Kale olmak ve aşağıdaki cetvelde atları yazılı 
39 köyden ibaret bulunmak üzere (Bingöl) adı 
ile bir kaza ve bu kazaya bağlı olmak üzere Uğ-
nut adı ile bir nahiye teşkil edilmiştir. 

REİS — Müsaade ederseniz köy isimlerini 
ayrı ayrı okumayalım. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu kaza
lara raptedilen köyleri, kanunun içinde say
makla, bu merbutiyeti kanunen kabul etmiş 
oluyoruz demektir. Halbuki idarei umumiyei 
vilâyat kanununa göre, bir kazaya ait köyün 
diğer bir kazaya raptedilmesi kanunla değil, 
doğrudan doğruya Heyeti Vekile kararı ile olur. 
Halbuki biz bu köyleri kanunla bağlıyoruz. île-
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ride Heyeti Vekile bunu bozamamak vaziyetine 
düşmez mi? Bunu öğrenmek isteyorum. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Refik Şevket Bey 
yanlış anlamışlar. Aflerine mağruren arzedeyim 
ki, evvelce kaza teşkilâtı olan bir yerde, bir iki 
köyü alıp diğer bir kazaya vermeğe, Heyeti Ve
kile salâhiyettardır. 

Yalnız kaza teşkilâtında, Heyeti Vekilenin 
kararına imkân yoktur, bunun için kanunî mad
de lâzımdır. 

DiAHÎLÎYE VEKÎLÎ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — îlk teşkilât olduğu için, kanunda 
köylerin isimlerini de zikirde fayda gördük. Bi
lâhare tebeddüllerde ahkâmı umumiye cari ola
cak. Meclisi umumiler karar verdikten sonra 
o kadar buraya gelecektir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Şimdiye ka
dar teşkil ettiğimiz kazalarda, hep böyle köy 
ismi gösteriyor mu idik? 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Evvelce köylere taallûk ettiği tak
dirde meclisi umumiler ne suretle karar verirse 
aynen kabul ediyorduk. Meclisi umumiler hali 
teşekkülde iken bu hususta bazı kararlar çıkar
dılar. Meselâ, Pazarcıkta, Solhanda olduğu 
gibi. Meclisin son günleri olduğu ve şarka 
ait bu kazaların bir an evvel teşekkülünü zarurî 
gördüğümüz için, köyleri de zikretmekte fay
da gördük. Eğer mahzur varsa, Heyeti Ce-
lile hakemdir. Bendeniz bu zikirde bir mahzur 
görmüyorum. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Vekil 
Beyden bir sual soracağım. 

Efendim, bu hususun kanuna yazarsak, vilâ
yet meclisi umumileri, bilâhare bu kanunda 
yazılı köyler hakkında bir tebdil kararı veremi-
yeceklerdir. Onun için vilâyat meclisi umumile
rine bu hususta salâhiyet verilmesi bendenizce 
daha doğrudur. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, bu kanunda diğer bir he
yete salâhiyet verirsek, bu salâhiyet te kanunî 
olacaktır. Ahkâmı umumiyemizde, köylerin 
kazalara raptında ne yollar takip edileceği var
dır. İlk defa olarak şarkta iki kaza teşkil ediyo
ruz. Yapılan iş idarî ve inzibatidir. Bu kaza
lardan birisi Erzurumda, diğeri Muştadır. Ha
kikaten bununla, büyük bir boşluğa cevap ve
riyoruz. Evvelce Solhan kazasmı teşkil ettiği
miz zaman gördük ki, asayiş noktai nazarından 
da, idarî noktai nazardan da, büyük faideler 
temin edilmiştir. Bu seferde Çat ve Bingöl ka
zalarını teşkil ediyoruz. Hangi mahallerde han
gi kazaların teşkil «dileceğini coğrafî vaziyet
lere göre ve Erkânı harbiyenin de noktai na
zarını öğrenmek suretile, tesbit ediyoruz. Eğer 
buradaki köy isimlerini kaldırırsak, kanunun 
mahiyeti daha genişletilmiş olur. Bittabi yine 
ayni köyler tebdil olunacaktır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, bti 
hâdise yeni bir iş değildir. Yani Mecliste kaza 
teşkili ilk defa vaki olmuyor. Binaenaleyh şu 
kadar zamandanberi şu kadar kaza tesis ve teş
kil eyliyen meclis, o kazalara bir çok ta köy 
ve nahiye vermiştir. Bu usulden inhiraf için 
ortada bir sebep yoktur. Kaza teşkilinde tuttu
ğumuz doğru yoldan inhiraf için hiç sebep yok
ken, yeni oir usul ihdas ediyoruz, unun içindir 
ki bendenizce, köylerin bir kazadan diğer ka
zaya alınıp verilmesi keyfiyeti, umumî şekilde 
malûm olduğuna göre, o hususî vaziyeti bozup 
yeni bir şekil ihdas etmektense, ayni doğru yola 
devam ederiz. Hiç bir mazarratı olmayan yolda 
devam etmek daha doğrudur. 

DAHİLİYE V. ŞUKRU KAYA B. (Muğla) — 
Efendim, müsaade buyurursanız bir vilayete 
merbut kazaları değiştirmek başkadır, muhtelif 
vilâyetlere ait köylerin kazalarını değiştirmek 
başkadır. Eğer köyleri saymakta bir fayda mü
lâhaza edilmiyorsa, kazaların nereye verilece
ğine dair vekâlete bir salâhiyet verilsin, mesele 
biter. 

ABDÜLHAK B. (Erzincan) — Beyefendinin 
izah buyurdukları cetvele bakılacak olursa, Er
zincan vilâyetinin bir kazasından Muş vilâye
tinde teşkil edilen Bingöl kazasına bazı köyler 
veriliyor. Her halde kanunda yeri olmak lâzım
dır. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Mesele budur, bir defaya mahsus olmak üzere, 
vekâlete salâhiyet verilirse, mesele hallolunur, 
biter gider. 

RÜŞIT B. (Gazi Antep) — Efendim, şimdi 
bu köylerle kaza teşkil edilir. Ondan sonra icap 
ederse Dahiliye vekâleti kazaların reyini alır. 
Tabiidir ki, o vilâyetler meclisi umumilerinin 
mütalealarım sormak lâzımdır. Şimdi bir defaya 
mahsus olmak üzere bunun çıkması muvafıktır. 

ABDÜLHAK B. (Erzincan) — Zannediyo
rum ki, bu iş yapılırken harita üzerinde bir ta
kım tetkikatı mahsusa yapılarak, bunların mer
kezî bir vaziyette olması düşünülmüştür,. Yoksa 
mahallerinde bırakılacak olursa heybe gibi bir 
şey olur, dağılır. Bu bir tetkik mevzuudur. Her 
halde bunun böyle kalması çok muvafıktır. Son
ra icabederse yine vilâyetler ufak tefek tadilât 
yapabilirler. 

YUSUF B. (Denizli) — Her halde bir mad-
dei kanuniye bulunması lâzımdır. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Beyefendinin dediği gibi haritayı göz önüne ge
tirecek olursak Muş, Erzurum, Erzincan vilâ
yetleri arasında bir idare boşluğu vardır. (Bo
ğulan gediği), (Sulhan) yerleri buralarda birer 
idare boşluğudur. Buralarda şimdi bir takım 
adamlar arasıra sarkıntılık yapmaktadırlar. Ay
ni zamanda oraları büyük yolların geçitleridir. 
Diyarbekir - Erzurum, Van - Erzincan yolla
rının geçididir. Bu yollar boş olduğu için, ar-
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zettiğim gibi, arasıra sarkıntılık olamaktadır. 
Evvelce Behisni ile Pazarcık mmtakalannda 
sarkıntılık olmakta idi. Fakat yaptığımız kaza 
teşkilâtile şimdi zail oldu. Cenupta Bingöl, şi
mali garbide Çat kazalarını teşkil edecek olur
sak, bu mahzuru idarî kalkıyor. Bunun için ha
rita üzerinde birer birer köyleri nazarı itibara 
alarak bu ihtiyaçları tesbit ettik. Bence bir mah
zur yoktur. Fakat Heyeti Âlinizce bir mahzur 
görülüyorsa vekâlete bu hususta salâhiyet ver
mekle mesele halledilmiş olur. 

BEİS — Evvelce Refik Şevket Beyin takri
rini okutayım, ondan sonra kendileri izah et
sinler. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen (teşkil edilen ka

zalara ayrılacak köylerin tayin ve tefrikine Hü
kümet mezundur.) maddesinin kabulünü teklif 
ederim. 

Manisa 
Refik Şevket İnce 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar esasen beş kaza teşkil olunuyor. Beş mad
de yapılmıştır. Halbuki bunun heyeti mecmua
sının bir madde olması lâzımdı, bu beş kaza da 
maddeler içinde fıkralar olarak konacaktı. Bi
naenaleyh tensip buyurursanız bunu bir madde 
olarak kabul edelim ve fıkra olarak dahi kaza
lara münasip görülen köyleri tesbit etmekte Hü
kümet ve Dahiliye vekâleti mezundur diyelim, 
mesele halledilmiş olur. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim bu 
kanunu encümene veriniz, bir daha tetkik edip 
o şekilde getirelim. 

ABDÜLHAK B. (Erzincan) — Yalnız bir 
şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu muamelenin sa
bıkı vardır. Meselâ: Yalova kazası teşkil edi
lirken kanunda köyleri saydık ve böylece bir 
kanun lâyihası çıktı. Binaenaleyh bu kanunun 
da böyle çıkması lâzımdır. 

REİS — Efendim bu kanunu Bütçe encü
meni istiyor, encümene gönderiyoruz. 

7 — Maarif vekâleti tarafından idare edile
cek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 3 üncü 
maddesinin 2 inci fıkrasının tefsiri hakkında 
3/326 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Macırif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Efendim, bunun tercihan müzake
resine karar verilmiştir. Heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? Maddelere geçil
mesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasına rey vermeyenler lütfen 
reylerini versinler efendim. 

[1] 251 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Maarif vekâleti tarafından idare edilecek 
pansiyonlar hakkında kanun 

MADDE 1 — Lise ve orta mekteplerle yük
sek ve meslekî mekteplere alınacak ücretli leylî 
talebe için ıbu mektepler içinde veya bunlara 
mülhak olmak üzere leylilik teşkilâtına elveriş
li bulunanlarda pansiyonlar tesis olunur. Bu 
pansiyonların bütçeleri Maarif vekâletince ya
pılır. 

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

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 2 — Pansiyon talebesinden alınacak 
ücret miktarı, pansiyonun bulunduğu yerin ra
yici, mektebin leylilik teşkilâtına taallûk eden 
masrafları ve bina vaziyeti, talebe adedi ve di
ğer hususî şartlar nazara alınarak her sene büt
çe kanunile tesbit olunur. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Muhterem ar
kadaşlar; bu madde mekteplerde leylî tahsil ta
kip eden çocuklara taallûk ettiği için memleket 
maarifini yakinen alâkadar eder, zannederim. 
Malûmu âliniz, bundan evvel gene böyle bir 
mektep pansiyanları hakkında tedvin edilmiş 
olan kanunla tahsil ücretlerini malî takdire bı
rakmak mevzubahs olmuştu. Ondan sonra vaka 
şöyle olmuştur: 

Istanbulda tahsil edenler senede 300 - 400 
lira verir, İzmirde tahsil edenler 225 lira verir, 
diğer vilâyetlerde de aşağı yukarı bu miktarda 
para verirler. Malûmu âliniz içinde bulunduğu
muz hayat şartlarına göre, bu ücretleri tediye 
edebilmek herkesin elinden gelmiyor. Bu yüz
den talebeyi leylî okutmak keyfiyeti azalıyor. 
Halbuki cümleniz tasdik edersiniz ki mektepte 
niharî okumakla, leylî okumak arasında büyük 
bir fark vardır. Mektepte leylî talebelikte elde 
edilmiş olan istifade ve gayeleri arasındaki fark 
çok fazladır. Mekteplerimizden lâyık olduğu ka
dar istifade edebilmemiz için, mektebe leylî ola
rak devam edeceklere, mümkün olduğu kadar, 
teshilât gösterilmesi lâzımdır. Senede 220, 250. 
300 lira para verebilmek, çok güç olmakla bera
ber, memlekette bu günkü hayat şartlarına göre, 
leylî pansiyonları daha ucuza idare etmek müm
kündür. Binaenaieyh şu maddenin sonuna şöy
le bir fıkra ilâvesini rica ediyorum. «İşbu sene
lik ücretler İstanbulda 200, İzmir ve Ankara 

.150 lira, diğer vilâyetlerde 120 lirayı geçemez.» 
Bu fıkra maddeye ilâve edildiği takdirde, leylî 
talebe adedi çoğalır ve memleket te çok istifa
de eder zannederim (Bravo sesleri). 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Leylî ücretlerinin indirilmesi Bütçe encümeni 
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heyeti umumiyesinde de mevzubahs oldu ve bu
na biz de derin tetkikten sonra ne yapmak ka
bilse yapmaya karar verdik ve isteyoruz. Fakat 
bütçe kanunu çıkmıştır. Masraf tesbit edilmiş
tir. Bundan büyük mikyasta veya her ne mik
tarda olursa olsun indirmek için, bütçeye yar
dım etmek lâzımdır. Binaenaleyh bunu tensip 
buyurulursa tedricen indirelim. Şimdilik mad
denin bu şekilde kabulünü rica ederim (Doğru 
sesleri). 

REİS — Bir takrir vardır okuyacağız. 

Yüksek Riyasete 
İkinci maddenin sonuna şu fıkranın ilâvesini 

teklif ederim: 
İşbu senelik ücretler Istanbulda 200, İzmir ve 

Ankarada 150 lira ve diğer vilâyetlerde 120 lira
yı geçemez. 

Kastamonu 
Suat 

BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Efendim, geçende kabul buyurdu
ğunuz 1934 bütçe kanununda bir (M) cetveli 
vardır . Bu cetvelde pansiyonlu mekteplerde 
ücretle okutturulmakta olan her talebeden alı
nan pansiyon ücreti tayin edilmiştir. Istanbul-
da Galatasaray lisesinde 300 lira, iptidaî kısmı 
için 275 lira, Istanbulun diğer liselerinde 225 li
ra, Ankara lisesinde 275 lira, Konya lisesinde 
140 lira, Balıkesirde 180 lira ve saire ve saire... 

Encümeniniz bu (M) cetvelinin tertibi esna
sında Hükümetle havlıca münakaşa yaptı. Sebe
bi de hakikaten, çocuklarını mektepte ücretle 
okutmakta olan babaların bu günkü iktisadî 
şeraite göre, ağır bir yük altında bulunmaları
dır. Bahusus çocukları müteaddit olan babalar. 
Bu itibarla bu ücretlerin tenzili lâzımdır, dedik. 
Maarif vekâleti, bu teklif olunan rakamları, her 
pansiyon bulunan liselerin merbut bulunduğu 
vilâyetlerin valilerinden ve maarif müdürlerin
den aldığı malûmata göre tertip ettiğini ve ma
hallin rayicine göre iaşe masrafı hesap edilerek 
verilmiş olduğunu ifade etti. Encümen de bu 
cetvelde ufak tefek tadiller yaparak bunu ka
bul etti ve önümüzdeki 1935 senesi bütçesi için, 
esaslı tetkikat yaparak, vilâyetlerden gelen bu 
malûmatı mutlak surette kabul etmeyip, daha 
ziyade tamik ederek, böylece bir cetvel hazırla
yıp 1935 bütçe kanununa raptetmeği konuştuk. 

Bu itibarla 1934 bütçe kanununa merbut 
olan bu cetvel, Heyeti Celilenin tasdikma ikti
ran etti. Binaenaleyh Dr. Suat Beyefendinin 
verdikleri tadil takriri, her halde 1934 senesi 
için kabili kabul olmamak lâzımdır. Çünkü dün 
kabul ettiğimiz bir maddenin tadilidir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — O nok
tadan mahzur yoktur. İki gün evvel Ziraat ve
kâletine ait bir kanunla, bütçe kanununda tadi
lât yaptık. Buna gelince, zaten rakamlar tetki-

ka müstenittir. 1935 bütçesinin takdimi esnasın
da Hükümet, daha esaslı bir cetvel getirecektir. 
Maddenin aynen kabulünü rica ederim. 

ÎBRAHÎM YÖRÜK B. (Balıkesir) — Efen
dim, Balıkesirde 180 lira ile 8 nüfuslu bir aile 
idare ediyor. Bu kadar para bir çocuk için faz
ladır. 

BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
( İsparta ) — Arkadaşıma arzedeyim ki, Balı
kesir mevzuu ile bilhassa alâkadar olduk. Vekil 
Beyefendi de buradadırlar. Kendileri de Balıke
sir vilâyetinden aldıkları tezkereyi aynen oku
dular. Orada ancak 180 liranm bir çocuk için 
kifayet edebileceğini anlıyoruz. 

İBRAHİM YÖRÜK B. (Balıkesir) — O Ba
lıkesir valisi ise, ben Balıkesirim yerlisiyim. Her 
halde bu hususu onlardan daha iyi bilirim. Ba
lıkesirde sebzenin kilosu 20 para, etin okkası 
20 kuruştur. 180 lira ile bir talebe geçindirmek 
ifrata kaçmaktır. 

BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — 180 lira yalnız iaşe masrafı değil
dir. Bunun içinde teshin, tenvir ve sair masraf
lar da dahildir. Bu tadil huzuru âlinize arzedil-
miş başka kanuna matuftur. O kanunda da, bu 
pansiyon hasılatından muayyen nisbetlerde sar
fiyata, Heyeti Celile salâhiyet vermiştir. 

Bu masraflardan birisi idarî vazife almış 
olan, gece vazifesi almış olan müdür, müzake
reci muallim ve saireye verilecek ücretlerdir 
(Gürültüler). 

Efendim, kanunu arzediyorum. Heyeti Ce
lilenin kabul ettiği bir kanundur. Kanun bu 
masrafların, pansiyon hasılatından verilmesi sa
lâhiyetini vermiştir. İdare masrafı var, icar 
var. Mektep binası mevcut talebeyi istiaba kâfi 
gelmezse, isticar edilecek bina kirasının da, bu 
pansiyon hasılatından verilmesi salâhiyeti var
dır. Bu itibarla arkadaşımızın 180 lirayı tama-
mile iaşe masrafı olarak telâkki etmesini doğru 
bulmuyorum. 

RİFAT B. (Zonguldak) — Efendim, vaktile 
leylî talebenin - biz tahsil gördüğümüz zaman -
yevmî iaşesine isabet eden miktar Maarif neza-
retince tesbit edilirdi ve tebliğ edilirdi. Bu 
tebliğ üzerine mahallî rayiç nazarı itibare alın
mak suretile talebe beslenir ve her türlü ihtiya
cı tatmin olunurdu. Halbuki, şimdi, bir kaç 
sene evvel vermekte olduğumuz ücretlerle bu
günkü ücretler arasında bir fark yapılmış değil
dir. Fakat maişet ucuzlamasında oldukça büyük 
tebeddülat vardır, iaşe meselesinden başka bir 
şey yapıldığı yoktur. Melbusat verildiği yok
tur. Beytutet için bir şey yapılmıyor, çünkü 
mektep binaları var. Hiç olmazsa bu hususta 
artan paranın başka yere sarfedilmesini anla
yabilmiş olmak için, bir talebeye yevmiye kaç 
kuruş iaşe masrafı kabul edilmiştir. Bunun hak
kında malûmat lütfeder misiniz? 
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BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Bütün liselerde tahsilde bulunan talebe hep
si toplanmış ta Ankara veya îstanbulda veya 
Konyada veya Sıvasta birleştirilmiş değildir ki, 
Sıvasta rayiç şudur, diye bir şey söylemeğe im
kân olsun. Bir kere memleketin muhtelif yer
lerinde ; hayat şartlan, maişet hususları ve saire 
mütefavittir. Bu itibarla Rifat Beyefendinin 
suallerine tam karşılıklı cevap vermeğe imkân 
yoktur. Bir talebe kaça iaşe ediliyor? Bu, her 
yerde ayni olmadığı için, bir şey söylemeğe im
kân yoktur. 

RIFAT B. (Zonguldak) — Bir talebenin 24 
saatte kaç kuruşluk yemek yiyeceği tesbit olu
nabilir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Olunamaz efen
dim. 

RÎFAT B. (Zonguldak) — Sonra biliyorsu
nuz ki Galatasaray lisesinin her smıf talebesi 
için ayrı ayrı ücret almıyor. Bina maarifindir, 
muallimlerin aldıkları maaş muayyendir, müs
tahdem muayyendir. Bunlar böyle olduğu hal
de neden her sınıf için ayrı ayrı ücret almıyor? 

REFÎK B. (Konya) — Bendenizin sualimi 
Rifat Beyefendi sordular. Yalnız bir noktayı ik
mal etmek için Mükerrem Beyefendiden rica 
edeceğim. Hükümetten bu hesapları alırken, 
Rifat Beyefendinin temas ettikleri gibi, meselâ 
Ankarada, îstanbulda, İzmirde. hulâsa hayat pa
halılığı olan verlerde bir çocukun bir günde yi
yecek masrafının kaç kuruş olduğunun sövlen-
mesi lâzımdır. Tâ ki verilen slâhiyet yerinde ol
sun. Evet pansiyon ücretlerinden, iaşeden baş
ka yerlere de masraf yapılması, diğer bir ka
nunla kabul edilmiştir. 

Bu güzel, amma ne artıyor, ne vermemiz lâ
zımdır? Elde mikyas yok. Konyada askerî mek
tebini gezerken izahat istemiştim. Bir talebenin 
iaşesinin 20 kuruştan aşağı olduğunu söylediler. 
esaslı bir hüküm verebilmek için, mutlaka tet
kike istinat eden bir cetvel olması lâzımdır. Ne 
alınıyor, bundan ne artıyor? bunları bilmeden 
vereceğimiz hüküm yanlış olur. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (Isnarta) 
— Efendim, bendeniz vilâyetlerden aldığımız 
malûmat üzerine, encümene düşeni arzettim. Di
ğer cihet Hükümete aittir. Hükümet cevabını 
versin. 

REtS — Efendim, bir sual daha soruyorlar. 
HAYRETTİN B. (Balıkesir) — Maarife ait 

resmî mekteplerde yatıp kalkan talebeden kira 
ve amorti namile bir şey alınmıyor mu? 

MÜKERREM B. (Devamla) — Maarife ait 
mektepler için kira yoktur. Amortisman vardır, 
fakat nisbeti pek hatırımda değil, eğer bina Hü

kümetin değil ise kira üzerinden ücret alınacak
tır. Esasen bu kanunda vardır. 

REtS — Efendim, müsaade buyurursanız bir 
şey arzedeyim. Bu yapılan müzakereleri, ikinci 
madde hakkında telâkki ediyorum. Yoksa Su
at Beyefendinin verdikleri takrir hakkında de
ğil. İkinci maddeyi müzakere ediyoruz demektir. 
Suat Beyefendinin verdikleri takrir ancak reye 
konur, nazarı itibara alınırsa o zaman encüme
ne gider, encümen tetkik eder. Binaenaleyh 
şimdi cereyan eden müzakereyi Suat Beyefendinin 
takrirleri ürerine telâkki etmemek lâzımdır. 
İkinci maddeyi müzakere ediyoruz demektir. 
Etf-er söz isteyen arkadaşlar, ikinci maddeyi mü
zakere için istiyorlarsa söz vereyim. Yok, 
Suat Bevefendinin takrirleri üzerine ise, arzet-
ti<Hm gibi, nizamnamei dahilimiz mucibince, bu 
takriri Heveti Celile nazarı itibare alırsa encü
mene göndereceğiz (Doeru sesleri). Emin Aslan, 
Reşit ve Sait Azmi Beyefendiler söz istediler. 
Söylevecekleri ikinci madde hakkında ise söz 
verevim. Takrir hakkında ise, Heveti Celile-
nin nazarı dikkatine arzedeceqim, takrir nazarı 
dikkate alınırsa, encümene göndereceğim. 

HASAN FEHMİ B .(Gümüşane) — Reis Bey, 
usul hakkında arzedeyim. 

REİS — Bendeniz arzettim, zannederim. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bende 

nizi tatmin etmedi, müsaade edin söyleyeyim. 
REİS — O halde buvurun. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Arkadaş

lar, her hangi bir kanunun müzakeresinde bir 
zat tadil name verir. Bu tadilname, maddenin 
tavvı hakkında olur, yahut bir fıkranın ilâvesi 
hakkında olur. Bu müzakere edilir. Elbette 
söylenecek sözler, mütalealar, o takririn lüzum 
ve ademi lüzumunu tavin için olmalıdır ki, He
yeti delile de bu takriri nazarı mütaleaya al
makta veya almamaktaki ihtivacı tayin ve tak
dir etsin. Encümenden gelmiş bir madde var
dır, müzakeremiz valnız bu. maddeye maksur-
dur dersek, bu şekilde telâkki edersek, o hal
de encümenden gelmeyen, encümenden gelen 
mazbatalar içinde yazılı olmayan her hangi bir 
fikri, tadilnameyi, burada müzakere etme
mek lâzımgelivor. Bu tamamen nizamnameye 
muvafık olmadıeı ffibi. bizim teklif ve tadil 
hakkımızı da takyit eden bir netice olur. Mü
zakere e'erdş şekilde devam etmelidir, ondan 
sonra kifayeti müzakere nazarı itibare alınır. En
cümene verilir, fakat müzakerenin lüzum ve 
ademi lüzumunun taayyün etmesi için, müza
kerenin cereyan etmesi lâzımgelir. Her encü
menin maddesini, hem de okunan tadilnameyi 
müzakere edelim, bu günkü kabul ettiğimiz usul 
budur. Bunu değiştirmeye lüzum yoktur. Usu
le dair olan maruzatım budur. 

Müsaade buyurursanız esas hakkında da iki 
kelime ile maruzatta bulunayım (Hay hav ses
leri). 
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Arkadaşlar, pansiyon kanunu 1931 senesinde 

bir defa tadil edildi, 32 senesinde dahi esaslı bir 
tadil yapıldı. 31 senesinde mevcut olan pansi
yon kanunu, bu gün benden evvel söz söyle
yen arkadaşlarımın temas ettiği masraflardan 
daha geniş masrafları ihtiva ediyor. Hatta bu 
masraflardan başka, her 10 pansiyon talebesine 
bir de leylî meccani talebe masrafı tahmil edili
yordu. Eski kanunda bina inşaat ve hatta mek
teplerin tamiratı da ilâve ediliyordu. Son kanun 
mümkün olduğu kadar bu masrafları azaltmağı 
ve hakikî bir masraf almağı istihdaf eden bir 
tadil görmüş ve Heyeti Celileniz de bunu kabul 
etmiştir. Beİki pansiyon ücretleri, bütçe kanu
nuna merbut olarak tasdik ediliyor ve her sene 
bu usulün ihdas edilmesinin sebebi de, ücretle
rin yüksek alınmasına meydan bırakılmaması 
için bütçede bir hüküm olarak bulunmasını 
temindir. Bu, 3 - 4 seneden beri devam ediyor. 
Eskiden bu tamamen Maarif vekâletinin takdiri
ne bırakılmıştı. Bu sene bütçesine merbut olan 
cetvel mucibince alınan miktarlar, belki biraz 
yüksek belki de mutedildir denebilir. Fakat 
tasdik ettiğiniz cetveli bu kanunla tadil etmek
te bir fayda mülâhaza etmem. Şunu da ilâve ede
yim ki, pansiyon kanunu, maarif idarelerince 
ölçüsüz şekilde ve mahiyette tatbik edilecekse, 
pansiyon kanunu esasen masrafları birer birer 
tadat etmiştir. Pansiyonlarda gece nöbetçisi ola
rak bulunacak muallime, vazife harici bir üc
ret vermek ve bunun miktarı şehrisini yine ka
nunla tayin etmek, zannederim ki çok lyzumlu, 
çok faydalı bir mahalli sarftır. Pansiyonda bu
lunacak talebeye, maarif bütçesi iaşe bedeli ver
sin dersek bu, ancak maarif bütçesinin hini tan
ziminde derpiş edilmiş bulunmak şartile belki 
kabul olunabilirdi. Fakat pansiyon kanunu bu 
bedelin pansiyonlarca verilmesini tayin etmiş
tir. Ayni zamanda pansiyon binalarının ufak te
fek tamiratını da bu kanun pansiyonlara yüklet
miştir. Evvelce mevcut olan ve takdiri daima 
maarif idarelerine bırakılmış olan geniş masraf 
hadlerini kaldırırsak muayyen bir çerçeve da
hilinde tadadî bir şekilde zikrettiğimiz bu pan
siyon ücretlerinin haricine çıkmış oluruz. Vakıa 
vilâyetlerden her sene soruluyor. Alınan cevap
lar da Hükümete geliyor. Hükümete gelen fiat 
cetvelleri, bütçe kanunnna raptedilerek encüme
ne veriliyor. İhtimal Bütçe encümeni de bu hu
susta lâzımgelen tadilâtı nazan itibare almış
tır. Eğer bu yolda, Meclisi Âli, daha esaslı bir 
hesap görerek pansiyon ücretlerinin tenziline 
matuf bir karan arzu buyurulursa, bendenizce 
bunun yeri bu kanun değildir. Bunu 1935 sene
sinde tatbik etmek zarurî olur. Yoksa bu gün
den bu mesele üzerinde tekrar karara gitmek, 
bunlarm hesaplarını toplamak müşkülâtından 
dolayı, doğru değildir. Çünkü bunun için vilâ
yetlerle muhabere etmemiz, belediyeler ve ma
hallî idarelerden rayiçleri, iaşe bedellerini sor

mamız, Türkiyede ne kadar pansiyon mevcut 
ise bu pansiyonlardan cetvel istememiz lâzımdır. 
Zannediyorum ki pansiyonlar yalnız liselerde 
değil, muallim mekteplerinde ve orta mektepler
de de vardır. 

İkinci bir nokta da; pansiyon kanunu üzerin
de tadilât yaparken, mevcut masrafların bir 
kısmmı, umumî Devlet bütçesine yükletmekle, 
mesele belki hallolunabilir. Bu iki ameliye ya
pılmadıkça pansiyonlar ücretinden şunu ve şu
nu tenzil edelim dersek, pansiyonlar mefluç ka
lır. 

Devlet bütçesine, pansiyonların gece masraf
larına, idare masraflarına tekabül eden masraf
ları koymamışlarsa - ki koymamışlardır - biz 
tenzil edesrek, zannederim ki çok yanlış bir şey 
olur. Bendenizce bu müzakereyi burada kâfi 
görelim. Maarif vekâleti bunun üzerine esaslı 
tetkikat yapsın, Meclisi Âlinin arzu ettiği şekil
de, Meclisin temayülâtmı göz önüne alarak bu 
masrafları mümkün olduğu kadar teksir etsin. 

REİS — Hasan Beyefendi, mademki Suat Be
yefendinin takririleri üzerine söz söylediler, di
ğer arkadaşlara da söz vereceğim. Yalnız şunu 
arzedeyim ki, tadilnameler hakkında, nizamna
mede ayn ahkâm vardır. Kanunun heyeti umu-
miyesinin müzakeresi sırasında olan tadilname-
lerle birinci veyahut ikinci müzakere sırasında 
verilecek tadilnameler tamamen ayrı hükümlere 
tâbidir. Heyeti umumiye müzakeresi sırasında 
kanun zirine encümence yazılmış olan tadilna
meler kanun gibi müzakere olunur. Heyeti umu
miye müzakeresi esnasında. Fakat birinci ve 
ikinci müzakere esnasında verilen tadilnameler 
ise Heyeti Celilenin reyine arzedilir. Kabul edi
lirse encümene havale edilir. Eğer encümen maz
bata muharriri isterse, doğrudan doğruya en
cümene gider, istemem derse, Heyeti Celile ha
kem olur. Kabul ederse encümene gönderir. Fa
kat mademki Heyeti Celile bunun üzerinde mü
zakere istiyor ve Hasan Fehmi Beyefendi de 
söylediler, o halde isteyenlere söz vereceğim. Bu
yurun Emin Aslan Bey! 

EMÎN ASLAN B. (Denizli) — Bendeniz tak
ririn lehinde idarei kelâm edeceğim. Memleket 
dahilinde yaptığım tetkikatta, bir çok liselerde, 
hemen her yerde, fiatlann fazlalığından bah
sediliyor ve çocuk velileri daima şikâyet edi
yorlar. Benim de akrabamdan bir çocuk var, bu
rada okutuyorum. Geçen sene Bursa lisesinden 
buraya nakletti. Sekiz ay içinde 275 lira ver
dim. Bir o kadar da diğer masraflara verdim, 
500 küsur lira tuttu. Çocuk dönmek üzere idi. 
Nihayet iki ikmal ile kurtuldu, gitti. Sonra ey
lülde gelecek, ikmal imtihanını verecek, önü
müzdeki sene için 500-600 lira daha. İşin bir 
de program, tedris kısmı var. Geldiği yerin 
programile buranın programı birbirine uymu
yor. Geldiği yerdeki mektebin her hangi bir 
ders muallimi askere gitmiş, müfredat progra-
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mı tamamen tatbik olunamamış. Yahut burada
ki muallim askere gitmiş, oradaki buradakini 
telâfi edemeyecek. Nihayet, programın aksaklığı 
yüzünden çocuk imtihanda muvaffak olamıyor. 
Bu şerait dahilinde her veli bu kadar ağır bir 
masrafa tahammül edemez. Arzettiğim gibi, bir 
çok yerlerde bu şerait yüzünden bir çok talebe 
müşkül vaziyette bulunmaktadırlar. Her halde 
rayiç çok ucuzlamıştır. Tedris ve muallim kad
roları noktasından, liselerin kadrolarını doldur
mak ve talebeyi bilâhare müşkül mevkide bırak
mamak lâzımdır. Bahusus ta Maarif vekâleti çok 
cezri tedbirler almalıdır. Sene ortalarında sınıf
lan boş bırakmamalıdır. Çünkü bunlar nihayet 
mevzu ile alâkadardır. Bir veli, Maarif vekâle
tine taallûk eden hatalardan dolayı çocuğu için 
her sene 500 lira sarfedemez. Zaman naziktir, 
kısadır. Bir de buna, senede 500 lira gibi gali 
bir para inzimam ediyor. Binaenaleyh Balıke
sir de olsun, îzmirde olsun, Denizlide olsun yap
tığım tetkikat neticesinde, çocuk velileri ve hat
ta mektep müdürleri bile, bu ücret çok fazla
dır, Maarif vekâleti nezdinde teşebbüsatta bu
lunun, diye şikâyet ettiler. Denizli ve Konya gi
bi yerlerde değil bir talebe 80, 90 lira ile, bir 
aile müreffehen geçinmektedir. Binaenaleyh tak
ririn reye konmasını ve kabulünü rica ederim. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, leylî 
talebeler bir defa mektepte yatmaktadırlar. Her 
nerede lise teşkilâtı yapılmışsa mutlaka mek
tep, ya halk tarafından veyahut Hükümet tara
fından yapılmıştır. Zaten mektep binası olma
yan yerlerde lise teşkilâtı yapılmamıştır. Ço
cukların vermiş olduğu para, yalnız mektep ia
şesine aittir. Muallimlerin maaşları bu para ile 
verilmez. Esasen çocuk velileri mütenevvi ver
giler içerisinde, Maarif vergisi de vermektedir
ler. Çocuklara muallim maaşlarını da yükletip 
ikinci bir vergi almak şekli doğru olmadığı gibi, 
bu kanunun gelecek seneye de tehiri doğru de
ğildir. Esasen gelecek seneye kalırsa bir sene da
ha atlamış olur. Çünkü 935 senesi kânununda 
çıkacağına nazaran bir ay sonra 936 senesi gi
recek ve kanun ancak 936 da tatbik olunabile 
çektir. 

Bundan dolayı bu gün alınan paralar, bence 
çok fazladır. Bugün askerî mekteplerde bir ta
lebenin yevmiyesi 28 kuruşa geliyor. Halbuki 
Burada 50 kuruş kadar olsa, bu miktar neden 
250 lirayı tutuyor? Binaenaleyh takririn kabulü 
lâzımdır. Bütçede tenzilât olmaz, diyorlar... 
Nasıl olamaz mis ... Meclisi Alî karar verdikten 
sonra her şey olur. 

MAARİF VEKİLİ HtKMET B. (Manisa) — 
Bu müzakerelerden anlaşılıyor ki pansiyon para
sı yalnız iaşe bedelidir. Halbu ki iaşe bedeli bu
nun bir kısmıdır. Bu miktar günde 40 - 50 ku
ruş olur. Bu yerine ve rayicine göredir. Fakat 
bunun içinde bir de tenvir ve teshin masrafı 
vardır. Şimdi Ankaradaki liseyi ele alalım: Bu 

lise de senede 300 ton kadar kömür yakılır. Bu 
kömürü leylî olması sebebile yakar, neharî mek
teplerde böyle değildir. Tenvir de böyledir. 
Muallimler leylî mekteplerde müzakereci gibi 
bulunurlar. Neharî mekteplerde ise, vazifeleri 
biter bitmez giderler. Binaenaleyh aralarında 
çok fark vardır. Biri dört saat çalışır, diğeri 
gece dahi bir kaç saat vazife alır. Bunlar için 
de kendisine ayrıca ücret verilir. Binaenaleyh 
ücretleri artan pansiyonların miktarı, memle
kette, bir kaç tanedir. Denizli müdürü ücret
lerin fazla olduğundan bahsetmiş. Fazla gel
miş te para artmış mıdır? Bunu bir müdür na
sıl söyliyebilir? Pansiyondan para artmış mıdır. 
Şayet, böyle bir yola gidecek olursak, nihayet 
tenzilden hâsıl olan farkı Maarif bütçesine ilâ
ve lâzımdır. Benim teklifim şudur ki bu ka
nun Bütçe encümenine tekrar iade edilsin, mad
deler tekrar görüşülsün (Muvafık sesleri). 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Bu kanunun Bütçe encümenine iadesini talep 
ediyorum. 

REİS — Encümen kanunu istiyor. (Evvelâ 
takrir reye konulsun sesleri). 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
Encümen lâyihayi isterse, takririn reye konulma
sı kalır. 

REFlK B. (Konya) — Emin Aslan Bey, De
nizli mektebi müdürü diye bir tahsis yapmadılar. 
Bu vaziyetten dolayı bu adam mağdur olmasın. 

EMtN ASLAN B. (Denizli) — Yalnız Denizli 
müdüründen değil, birçok müdürlerden işittim. 

REİS — Bütçe encümeni lâyihayı tekrar is
tiyor. Ayni zamanda Suat Beyefendinin takri
ri de var, ikisi beraber. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Reis Beyefendi, yalnız kanunu rica ediyo
rum. Takrir nihayet kanunun maddelerinin 
reye konulduğu esnada tadilini tazammun ede
cek mahiyette olduğu için o zaman reye konu
lur. 

REFtK ŞEVKET B. (Manisa) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

RElS — Buyurun! 
SAlT AZMt B. (Kayseri) — Daha evvel ben 

söz istemiştim. Hakkımı aldınız. 
REtS — Evet, sizin sıranızı almaya mecbur

dum. Çünkü sizden sonra Hükümet ve encümen 
mazbata muharriri söz istediler. Şimdi de Refik 
Şevket Bey, usul hakkında söz istedi. Zati âli
niz doğrudan doğruya söz istediniz. 

Binaenaleyh sizin söz sıranızı almağa mec
burdum. 

REFtK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar ; bu kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresi 
bitti, sonra birinci madde kabul edildi, ikinci 
maddenin müzakeresine geçtik. Kanunun heyeti 
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ümumiyesinin kabulile maddelerinin müzakere
sine geçilmesi demek, o kanunun, heyeti umu-
miyenin malı olması demektir. Heyeti umumiye-
nin malı olduktan sonra, encümenin bu kanunu 
geri istemesi için sebep göstermesi lâzımdır. 
Göstereceği sebep ne olabilir? Bu maddenin mü
zakeresi esnasında edindiği intibala, değişiklik 
yapmağa lüzum görmesidir. Yoksa Heyeti umu-
miyeye malolan bir kanuna, her zaman encümen 
hâkim değildir. Bu noktai nazardan bu kanunu 
alâkasına binaen Maarif encümeni isteyebilir. 
Ben okumadım, bana münasebeti vardır diye 
Adliye encümeni de isteyebilir. Fakat doğrudan 
doğruya bu kanunu ihzar eden encümenin ka
nunu tekrar istemesinde, yeni sebeplerin hâsıl 
olması lâzımdır. Geri istemek için yeni sebepler 
hâsıl olmuş mudur? Takriri nazarı dikkate al
mışlar da onun için isteyorlarsa mesele yoktur. 
Fakat takrir okunmadan, reye konmadan bu 
kanunu isteyorum demek, bu müzakerelerden 
hâsıl olan neticeyi imha etmek demektir ki bu, 
doğru değildir. Onun için bendeniz encümenin 
kanaatinin doğru olmadığı kanaatindeyim (Al
kışlar). 

REİS — Sait Azmi Bey sıra geldi, buyu
runuz. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Vaz geçtim efen
dim. 

MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
Hükümet namına kanunu geri isteyorum. 

REİS — Bir defa ruznameye girmiştir. An
cak Heyeti Celilenin karan ile geri verebiliriz. 
Bu hususta nizamname sarihtir. Yalnız ruzname
ye girmemiş olanlar Heyeti Celilenin nazarı ıttı
laına arzedilerek geri gönderilir. Bu, ruznameye 
girmiştir. Nizamname elimizde. Müsaade buyu
rursanız okuyalım. 

BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Reis Beyefendi okumağa hacet yok
tur. Namütenahi teamül vardır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Hükü
met ve sahibi teklif her zaman geri alabilir. 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Neyi alabilir, 
nasıl alır? Elimizde nizamname vardır. Ruzna
meye girmeden evvel, İcra Vekilleri namına 
Başvekil tezkere yazıp geri isteyebilir. Her me
selede usul hakkında söz alırsınız, en mühim 
kanunları bu gibi sözlerle geri bırakırsınız ve 

; Hükümet te nihayet kanunu geri almak mecbu
riyetini hisseder (Gürültüler). 

REİS — Efendim, muhterem arkadaşlarım
dan çok rica ederim, sükûnetle müzakere ede
lim. Sükûneti muhafaza etmediğimiz takdirde 
kanunun selâmetle çıkması mümkün olmayacak
tır (Ekseriyet yoktur sesleri). 

Dahilî nizamnamenin 68 inci maddesi: (Hü
kümet veya teklif sahibi verilen kanun lâyiha
sının veya tekliflerini ruznameye almadan ev
vel Heyeti umumiyeye malûmat vermek şartile 
geri alabilir. Şu kadar ki bu lâyiha veya ka
nun tekliflerini die'er bir mebus veyahut ait ol
duğu encümen üzerlerine alırlarsa müzakereye 
devam olunur. Bu lâyiha ve teklifler ruzna
meye alınmışlarsa geri alınmaları için Heyeti 
umumiyenin karar vermesi lâzımdır) . (Alkış-

I 1ar). Binaenaleyh şimdi Hükümet bu kanunu 
geri istiyor. Heyeti umumiyenin tasvibine ar-

I zedilmesi lâzımdır. 
j MAARİF VEKİLİ HİKMET B. (Manisa) — 
| Kanunun tehiri müzakeresini istiyorum (Ekse

riyet yok sesleri), (Gürültüler). 
| REİS — Ekseriyet olmadığını beş mebus aya

ğa kalkarak söylemesi lâzımdır. (Ekseriyet yok
tur diyerek bir çok zevat ayağa kalktı) 

l O halde ekseriyet olmadıkı anlaşılmıştır efen
dim. 

i Reye arzedilen lâyihanın neticesini arzede-
', ceğim. 
| Ankara şehri İmar müdüriyeti 1934 senesi 
1 bütçe kanununa müzeyyel kanuna 177 zat rey 

vermiştir. Kanun 177 reyle kabul edilmiştir. 
Cumartesi saat 15 te toplanılmak üzere cel

seyi tatil ediyorum efendim. 
i Kapanma saati : 19 
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Nebatları kontrol ve temizleme müesseseleri hakkında ki kamına verilen 
reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B, 
Ömer Resul B. 

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

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B, 

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

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

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 
Adnan B. 

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

Bayazıt 
İhsan B. 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
: 197 
• 197 

0 
0 

120 
0 

/ Kabul edenler J 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
1 i asan Hayri B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi P^. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

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

Oümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 

Ali B. 
Ali Rıza B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

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

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

Kars 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

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

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

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

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

Manisa 
Hikmet B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzaik B. 
Ali Rıza B. 

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

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

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Anmet İhsan B. 
Hamai B. 

İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fnat B. 

Samsun 
Dr. Asran B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

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

Stvas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Cemil B, 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 
Süleyman Sim B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

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

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Rasim Serataıroğlu B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Numan B. 
Artvin 

Asım B. 
Aydın 

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

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
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İdare Heyetinin memurin kanununun 84 üncü maddesinin 
D fıkrasının tefsirine dair 4/78 numaralı takriri ve Sıhhat ve 

içtimaî muavenet ve Memurin kanunu muvakkat 
encümenleri mazbataları 

T.B.M.M. 
İdare Amirliği 29 - V -1934 

Yüksek Reisliğe 

Memleket dahilindeki resmî ve hususî müesseselerde tedavileri lüzumu fennen sabit olan hasta 
memurların tedavi ve yol masraflarının mensup oldukları vekaletlerce tesviye kılınacağı 788 nu
maralı memurin kanununun 84 üncü maddesinin (D) fıkrası hükmüne giren muamelelerden olma
sına mebni icabı halinde tatbik edilegelmekte ise de bu meyan da bir kısım memurların hastalıkla
rının kaplıcalarda tedavilerine gösterilen fennî lüzumlar üzerine bunların da sıhhî müesseseler ida-
dma dahil olmaları lâzımgeleceği iddiasile zikrolıman kanunun (D) fıkrası mevzuuna girmesi icap 
edeceği ve bu itibarla tedavi ve yol masraflarının itası kanuna uygun olacağı derrae'yan kılınmak
tadır. 

Halbuki: Metninde yalnız müessesatı sıhhiye tabirinin- kullanılması ve başkaca şümulü ifade 
eder mahiyette vuzuh ve sarahat olmaması hasebile kaplıcalarda tedavilerine lüzum gösterilenlerin 
de bu mevzuun, şümulü dairesine girip girmeyeceği kestirilemediğinden tatbikattaki imali tereddü
dü mucip olduğundan keyfiyetin tefsirine müsaadei devletleri yüksek tensiplerine arzolunur 
efendim. 

îdare Âmiri idare Âmiri idare Âmiri 
M.Ali 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve î. M. Encümeni 7 -VI -19.34 

Karar No. 2 
Esas No. 4/78 

Yüksek Reisliğe 

788 numaralı memurin kanununun 84 üncü 
maddesinin (D) fıkrasındaki müessesatı sıhhi
ye tabirine kaplıcaların da dahil olup olma
dığı hakkında Memurin kanunu muvakkat en
cümenince Sıhhat encümeninin de mütaleası 
alınmasına lüzum görülmüş olduğundan keyfi
yet müzakere ve tetkik edildi: 

Mezkûr (D) fıkrasındaki resmî ve hususî 
müessesatı sıhhiye tâbirinden maksat, umumî 

ve hususî idareler ve belediye ve Evkaf hasta
neleri (Diğer askerî hastaneler gibi Bursa Çe-
kirgesindeki askerî hastane de bu meyandadır), 
sanatoryomlar, prevantoryomlar, doğum evleri 
ve 5 -V-1933 tarih ve 2219 sayılı kanun ile 
hakikî veya hükmî şahıslar tarafından açılma
sına müsaade edilmiş olan hususî hastaneler
dir. Her ne kadar fizyoterapi alât ve levazı
mını ihtiva ile münhasıran hasta kabul eden 
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kaplıcalar da müessesatı sıhhiyeden sayılırlar 
ise de memleketimizde bu kabil tesisatı havi 
Bursa ÇeMrgesindeki askerî hastaneden başka 
kaplıca hastanesi bulunmadığından bu gibi 
müesseseler çoğalıncaya kadar behemehal kap
lıcalarda tedavileri icap eden hasta memurla
rın da mezkûr (D) fıkrası hükmünden müstefit 
olabilmeleri muvafıkı nasafet olacağı düşünü
lerek mütehassıs tabipleri bulunan bir hastane 
heyeti sıhhiyesi tarafından kaplıcalarda teda
vilerine lüzum gösterilen memurların şifalı has
saları Sıhhat vekâletince musaddak, teşkilâtı 
muntazam ve sıhhî levazımı mevcut bulunan 

788 numaralı memurin kanununun 84 üncü 
maddesinin «D» fıkrasına göre memleket dahi
lindeki resmî ve hususî müessesatı sıhhiyede te
davileri lüzumu fennen sabit olan hasta memur
lara tedavi ve yol masraflarının ait oldukları 
vekâletçe tesviye kılınacağı muktazi ise de etib-
ba raporlarmda kaplıcalara gitmesine lüzum 
gösterilen memurlara da bu fıkra mucibince te
davi ve yol masrafı verilip verilmemesi husu
sunda hâsıl olan tereddüt ve müşkülâtı izale için 
«D» fıkrasındaki müessesatı sıhhiye tabirine kap
lıcaların da dahil olup olmadığının tefsiren hal 
ve tayinine dair Büyük Millet Meclisi İdare 
amirliğinden takdim edilip Memurin kanunu 
muvakkat encümenine havale buyurıüan 
29 - V - 1934 tarihli takrir îdare âmiri Memet 
Ali Beyin huzurile mütalea ve tetkik edilmiştir. 

Meselenin fennî cihetten izahı için İhtisas 
encümeninin mütaleasmdan istifade edilmesi te
zekkür kılınarak evrak Sıhhat ve içtimaî mua
venet encümenine tevdi kılmmış idi. 

Encümen cevabında: Mezkûr maddenin «D» 
fıkrasındaki resmî ve hususî müessesatı sıhhiye 
tabirinden maksat,; umumî ve hususî idareler ve 
belediye ve evkaf hastaneleri, askerî hastaneler, 

kaplıcalarda tedavi edilmelerinin de Meclisi 
Âlice tanzim edilmekte olan yeni memurin ka
nununda bu fıkra şümulüne sokulması şayanı 
temenni görülmüştür. 

Memurin kanunu muvakkat encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe tak
dim olunur. 
Sıhhat ve iç. Mu. En. Rs. M. M. Kâ. 

Erzurum Bursa Manisa 
Dr. Ahmet Fikri M. Dr. lifik Dr. Saim 
Aza Aza Aza 

Antalya Erzurum Malatya 
Dr, Cemal Dr, Şinasi Dr. ilimi 

sanatoryomlar, prevantoryomlar, doğum evleri 
ve 2219 numaralı kanun ile hakikî veya hükmî şa
hıslar tarafından açılmasına müsaade edilmiş 
olan hususî hastanelerdir. Her ne kadar fizyo
terapi ve levazımını ihtiva ile münhasıran hasta 
kabul eden kaplıcalar da müessesatı sıhhiyeden 
sayılırlar ise de memleketimizde bu kabîl tesisatı 
havi Bursa Çekirgesindeki askerî hastaneden 
başka kaplıca hastanesi bulunmadığı bildiril
mektedir. Yukarıdaki izahata nazaran vaziye'i 
hazıraları resmî ve hususî hastane evsafını taşı-
mıyan kaplıcaların «D» fıkrasındaki müessesa^ 
ti sıhhiye tabirinin dairei şümulüne dahil olma
dıkları mezkûr fıkranın mâna ve mefhumile de 
anlaşıldığı cihetle muhtacı tefsir görülemediğine 
encümenimizce müttefikan karar verildi. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzedilmsk 
üzere takdim olunur efendim. 

Memurin K. M. E. R. M. M. Kâ. 
Çanakkale Erzincan 

Osman Niyazi Abdülhak 

Aza Aza Aza Aza 
Kocaeli Tokat Afyon Bursa 
Bayıp Jîemi İzzet 'Ulvi Emin Fikri 

Memurin kanunu Muvakkat encümeni mazbatası 

T. M. M. M. 
M. Ka. Muvakkat encümeni .17' - VI - 19.-J-I 

Karar No. S 
Esas No. 4/78 

Yüksek Reisliğe 
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Ankara şehri imar müdürlüğü 1934 senesi bütçe kanunu lâ
yihasının 5 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/1031 

numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 21-V-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/1387 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
8-IH-934 tarih ve 6/471 sayılı tezkereye zeyildir. 
Ankara şekri İmar Müdürlüğünün 934 malî senesi bütçe kanun lâyihası ile kabul edilmiş 

olan (150 000 ) liralık istikraz salâhiyetinin ( 350 000 ) liraya iblâğına lüzum görüldüğün
den bu hususta Maliye Vekâletince teklif olunup İcra Vekilleri Heyetinin 21-V-934 tarihli 
içtimaında Büyük Meclise arzı kararlaştırılan maddei kanuniye lâyihası, Maliye Vekâletnin esbabı 
mucibeyi havi teklif sureti ile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur 

Mevzubahs bütçe lâyihası jle birlikte müzakeresine müsaadeleri rica olunur efendim. 
Başvekil 

tsmet 

Maliye vekilliğinin 21-V-1934 tarih ve 11791/26 sayılı tezkeresi suretidir 
Dahiliye vekâletince tanzim olunan Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1934 malî yılı bütçe 

kanununa Ankaranın plânlaştırılma programı icabı olarak tahakkuk edecek istimlâk bedellerine 
verilmek üzere konulan 350 000 liralık istikraz salâhiyeti Hazinece 150 000 liraya tenzil ve bu 
suretle tadilen tanzim olunan kanun lâyihası 6-IH-1934 tarih ve 4670/5 numaralı tezkere ile 
makamı devletlerine takdim edilmişti. 

Bu kere Dahiliye vekâleti celilesinden alınan tezkerede; bütçe kanununa 150 000 lira 
olarak konulan bu istikraz salâhiyetinin ancak 1933 senesinde istikraz suretile yapılan borç
ların itfası karşılığı olacağı ve tahsisatsızlık yüzünden Ankara şehri imar işlerinin 1934 malî 
yılı içerisinde yüz üstü kalacağı cihetle mezkûr salâhiyetin 350 000 liraya iblâğı işar buyu-
rulmuştur. Bu vaziyet Hazinece de nazarı dikkate alınarak bu işin temini için 150 000 liraya 
tenzil edilmiş olan mezkûr salâhiyetin 350 000 liraya çıkarılması muvafık görülmüştür. 

Bu maksadı teminen hazırlanan maddei kanuniye Büyük Millet Meclisi Bütçe encümeninde 
tetkik edilmekte bulunan 1934 senesi Ankara şehri imar müdürlüğü bütçe kanununun 5 inci 
maddesi yerine kaim olmak üzere leffen tekdim kılınmış olduğundan Yüksek Meclise arzına 
müsaade buyurulmasım istirham eylerim efendim. 

Maliye vekili 
Fuat 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
•e encümeni 13-VI-1934. 

M. No. 158 
Esas No. 1/1031 

Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1934 malî 
senesi bütçe lâyihası ile teklif edilmiş olan be
şinci madde yerine kaim olmak üzere Başve
kâletin 21 mayıs 1934 tarih ve 6/1387 numaralı 
tezkeresile Yüksek Meclisin tasvibine ar/olunan 
kanun lâyihası encümenimizee aynen kabul 
olunarak mezkûr idarenin 1934 bütçe lâyihasilc 
birlikte Umumî heyetin tasvibine arzolunmuş 
iken nıezkûr maddenin karşısına (Aynen kabul 
edilmiştir) fıkrasının konulmamasmdan naşi 
Umumî heyetçe ibütçe lâyihası 5 inci madde ol
maksızın kabul ye tasdik buyuralmuş olduğundan 

işbu lâyiha mezkûr idarenin 1934 bütçe kanu
nuna ilâve edilmek üzere müstakil bir lâyilıa 
halinde arz ve teklif olunmuştur. 

Müstaceldi müzakere buyurulmak üzere Yük
sek Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Erzurum 

Aziz . 
Kırklareli 

Şevket 

Reis V, • 
İsparta 

Mükerrem 
Erzurum İzmir 

Âsim Kâzım 
Manisa 

M, Turgut 

Bursa 
Dr. Galip 

Konya 
A. Muzaffer 

Yozgat 
S. Sim 



HÜKÜMETİN TEKLİF t 

1934 malî senesi Ankara şehri İmar müdürlüğü 
bütçe kanununa konacak muaddel beşinci madde 

MADDE 5 — Ankara şehri îmar müdürlüğü 
Dahiliye vekâletinin tasdiki ile Ankaranm 
plânlastırma programı icabı olarak tahakkuk 
edecek istihkaklara verilmek ve iki senede itfa 
edilmek üzere 350 000 liraya kadar istikraz ak
üne ve Maliye vekâleti dahi bu istikraza kefalet 
etmeğe mezundur. 

Bu istikrazın 150 000 lirası îmar müdürlü
ğünün 1933 senesi bütçe kanununun 5 inci mad
desi mucibince aktedilen 150 000 liralık istikra
zın itfasına tahsis edilecektir. 

Bu istikrazın hâsılı bir taraftan bütçenin va
ridat kısmında (İstikraz hâsılı) namile açılacak 
bir fasla irat diğer taraftan masraf kısmmda 
istimlâk bedelleri tertibine tahsisat olarak ilâve 
ve kaydile usulen sarfolunur. 

21 - V - 1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet S. Saraçoğlu Zekât 

Da. V. ' Ha.V.V. Mal. V. 
Ş. Kaya S. Kaya Fuat 

Mi V. ' Na. V. îk. V. 
Hikmet Ali M. Celâl 
S. t. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Bana Muhlis 
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I BÜTÇE ENCÜMENİNİN TM)İLÎ 

1934 malî senesi Ankara şehri îmar müdürlüğü 
bütçe kanununa müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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





Sıra No 245 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı (2) numaralı cetvelin 
Dahiliye vekaletine ait olan kanunda değişiklik yapılmasına dair 1/980, Muş vilâyeti dahilinde 
Bingöl atlı bir kaza ve bu kazaya bağlı olmak üzere Uğnut atlı bir nahiye tenkili baklanda 
1/1000, Erzurum vilâyeti dahilinde Çat adk -bir kaza teşkiline dair 1/1001, Samsun vilâyetine bağ
lı Kavak nahiyesinin kaza haline konulması hakkmda 1/1010, Bolu vilâyeti dahilinde 4 nahiyenin 
kaldırılmasına ve Akçeşebir adile bir kaza kttrulmasrna dair 1/1060 ve företun vilâyetine bağlı 
Bulancak nahiyesinin kaza haline konulması hakkmda 1/1077 ıramaralı kamm lâyihaları re Da

hiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Devlet memurları ayMöarram tevfcit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı oetveün 
Dahiliye vekâletine ait olan krammda değişiklik yapılmaaraa dair 1/960 numaran kanun H^ihası 

ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T. Ç. 
Başvekâlet j -W^i$34 

Kararlar Müd&Huğü 
Sayı : tf/m5 

T. B. M. M. Yükaek Repliğine 

İki vali muavinliği ihdası münasebetrfe Devlet memurları maaşatımn tevhit ve teadülü hak
kındaki 1452 numaralı kanuna bağlı cetvelde tadilât yapılması hakkında Dafhrliye vekifiiğfrîce 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3-V-g34 te Yüksek Meclise arzı karartaştrrilan kantrn 
lâyihası esbabı mucibesi ve ilişiği cetvellerle birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Balıkesir vilâyetinin coğrafi ehemmiyeti, genişliği ve nüfusunun çokluğu ftibarite idleri bir 
kısım vilâyetlerimizden daha fazladır. Vilâyetin merkez kazası 15 nahiye île 341 köyden mü
tevekkildir. Nüfusun ve köylerin fazlalığı muamelâtı da o nisbette arttırm^ır. Merkez kazası 
muamelâtı, vilâyet makamını diğer kazaların işlerine bakmağa vakit bırakmayacak derecede işgal 
etmektedir. 

Vilâyet işlerjnjn hüsnü tanzimi için bir vali muavinliği ihdası vilâyetten iâîep edilmekte ve 
buna karşılık olmak üzere de üç nahiyenin lâğvile tahsisat ouîunmakta olduğundan vaki olan 
teklif muvafık bulunmakla kabul edilmiştir. 

Lia)ğwdiiee«lk:üç «aMjse ^absisaJteüa Air vali mtıavinligiiahsaaaiifîclaiî fazla ve ifei 'Vâü fliua-
tmligi tehsiiat*tn karşıkdsğından bir vati anuavminin îiai*kesmie•• «e diğerinin de bu vUâsıete 
muadil başka :bir vilâyette isbJbaÜBiı edilmek üzepe iki vali -möavini^i ihdası hjaidcmdar'tftnaifii 
olunan tkamm USşohast esbaba «rudibfiJİLe bisbkte raptet takdim kita»dı. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Karar No. 46 
Esas No. 1/980 

12 -V-1934 

Yüksek Reisliğe 

iki vali muavinliği ihdası münasebetile Dev
let memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanuna bağlı cetvel
de tadilât yapılması hakkında Dahiliye vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
3 - V -1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihasının esbabı mucibe tezkeresi 
ve ilişiği olan cetvellerle birlikte gönderildiği
ni bildiren Başvekâletin 7 - V -1934 tarih ve 
6/1135 sayılı tezkeresi encümenimize havale fou-
yurulmuş olmakla Dahiliye vekâleti Vilâyetler 
umum müdürü Beyin de bulunduğu 9-V-1934 
teki toplantımızda okundu ve lâyiha tetkik 
edildi: 

Mülhakatı çok ve işleri fazla olan vilâyet
lerde vali muavinleri bulundurulmasındaki lü
zum ve fayda izahtan varestedir. Verilen iza
hata nazaran Balıkesir vilâyeti dahilinde adedi 

fazla olan nahiyelerden üçünün lâğvedilme
sinde mahzur olmadığı anlaşılmış olmakla bun
ların lâğvedilerek elde edilecek tahsisatla biri 
Balıkesir vilâyetinde ve diğeri lüzum görülecek 
başka bir vilâyette olmak üzere iki vali mua
vinliği ihdası muvafık görülmüş ve lâyihanın cü
zî ilâve ile kabulüne karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Da. En. Rs. Rs. V. 
Tekirdağ 

Cemil 
Aza 

Samsun 
Zühtü 

Aza 
Trabzon 
Fatin 

Aza 
Adana 

Ali Münif 
Aza 
Muş 

Hasan Reşit 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 
Aza 

Çorum 
î. Kemal 

Aza 
Zonguldak 

Halil 

Kâ. 

Aza 
Rize 
Esat 
Aza 

Zonguldak 
Rifat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanuna merbut cet
velde tadilât yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maaşatm tevhit ve teadülüne 
dair olan 1452 numaralı kanunun (2) numaralı 
cetvelinin Dahiliye vekilliği kısmına; merbut 
(1) numaralı cetvelde derece, adet, maaşı yazılı 
memuriyetler ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 —1452 numaralı kanunun (2) nu
maralı cetvelinde yazılı Dahiliye vekilliği kıs
mından merbut (2) numaralı cetvelde derece, 
adet, maaşı yazılı memuriyetler çıkarılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü 1 haziran 
1934 tarihinden başlar. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra-

DAHtLtYE ENCÜMENİNİN TADlLt 

1452 numaralı kanuna merbut cetvellerin Dahi
liye vekilliğine ait kısmında değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maaşatm tevhit ve teadülüne 
dair olan 1452 numaralı kanunun (2) numaralı 
cetvelinin Dahiliye vekilliği kısmına, bu kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvelde derece, adet ve ma
aşları yazılı memuriyetler ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 —1452 numaralı kanunun (2) nu
maralı cetvelinin Dahiliye vekilliğine ait kıs
mından, bu kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde 
derece, adet ve maaşları yazılı memuriyetler 
çıkarılmıştır. 

MADDE 3 - - Hükümetin teklifi benimsen
miştir. 

MADDE 4 —• Hükümetin teklifi benimsen-



ya İcra Vekilleri Heyeti 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

H. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 

ik. v. S;Î.M. v. 
M. Celâl Dr. Refik 

memurdur. 
3 - V 

M.M.V, 
Zekâi 

Mf. V. 
Hikmet 

G.î. V. 
Ali Raim 
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-1934 
Da.V. 

Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
Zr. V. 
Muhlis 

iniştir 

Hükümetin teklifine bağlı (l) numaralı cetvel 

Adet Memuriyetin nevi Derece Maaş 
2 

1 
2 
3 
3 

Vali muavinliği 

(2) numaralı cetvel 

Nahiye Müdürlüğü 

Nahiye tahrirat kâtibi 
Nahiye nüfus memuru 

6 

12 
14 
19 
19 

70 

25 
20 
10 
10 

Muş vilayeti dahilinde Bingöl atlı bir kaza ve bu kazaya bağlı olmak üzere Uğunt atlı bir 
nahiye teşkili hakkında 1/1000 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt : 6/1227 

13- K- 1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Muş vilâyeti dahilinde Bingöl atlı bir kaza ve bu kazaya bağlı olarak Uğnut atlı bir nahiye 
teşkili hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12-V-934 toplanışında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına 
sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Erzurum merkezile kiğı, Solhan, Varto, Hınıs, Tercan kazaları arasında açık ve 'boş kalan geniş 
mmtakanm bu havalideki emniyet ve asayişe menfi tesir yapmakta olduğu hâdiselerle sabit olmuş
tur. 

Bu itibarla bu vâsi sahada iki kaza teşkili düşünülmüştür. Teşkil edilecek bu kazalardan maksat 
Erzurum vilâyetinin Taşken ve Erzincan vilâyetinin Şorik mıntakalarmda asayişin temini ve Şark 
havalisinin ana yollarından biri olan Erzurum - Diyarbekir şosesinin emniyetinin teminidir. Diğer 
taraftan halkın Hükümetle olan temas ve münasebetlerinin de asayiş üzerinde bilvasıta müessir 
olan bir âmil olduğu düşünülerek ve göz önünde tutularak yeni kazaların hudut ve merkezleri ona 
göre tesbit olunmuştur. 
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Teşkil edilen yeni kazalar en ziyade şekavet mıntakası olan Hins in Taşken, Karaoğlan ve Kiğırım 

Şorik, Tercanın Yavi mıntakalannı Hükümet teşkilâtının, yakından gözü önünde bulundurmak ve 
Cibranlı aşiretinin asayişi ihlâl edecek hareketlerine meydân vermemek hususlarını temin etmiş 
olacaktır. 

Bu kazalardan birinin Erzurum vilâyeti dahilinde Çat mevkiinde ve bu namda teşkili muvafık 
görülmüş ve bu bapta hazırlanan kanun lâyihası Yüksek Meclise arzedilmiştir. 

Kazalardan ikincisi: Muş vilâyeti dahilinde bulunmak ve merkezi Kale olmak üzere Solhan 
kazasının 21, Varto kazasının 7» Kiğı kazasının 11 - ki ceman 39 köyden ibaret bulunacaktır. 

Bu geniş sahanın emniyetinin mutlak surette temini için ayrıca Uğnut mevkiinde bir nahiye 
teşkil edilmiştir. 

Kazanın merkezi olarak Kale mevkii intihap ve kazanın adı da bu civarda bulunan dağlara izafe
ten (Bingöl) olarak tesbit edilmiştir. 

Bu kaza ve nahiyedeki Dahiliye memurlarının maaşlarını karşılamak üzere Balıkesir vilâyeti 
merkezine merbut Yeniköy nahiyesile Konya vilâyetinin Cihanbeyli kazasına tâbi Böğrüdelik nahi
yesi lâğvolunmuşlardır. Lâğvedilen iki nahiyeden tasarruf edilecek para 3 720. lira, buna mukabil 
yeni teşkil edilecek kaza ile buna tâbi nahiyenin masrafı 3 744 liradır. Bu suretle yeni teşkil edi
lecek kaza ve nahiyenin bütçenin masraf faslında bir- fazlalık husule getirmemesi de temin edilmiş 
olacaktır. 

Yeni teşkil edilecek bu kaza ve nahiye hakkında vilâyet idaresi kanununun ikinci maddesine 
tevfikan Muş ve Erzincan vilâyetleri idare heyeti ve umumî meclislerinin de mütaleaları alınarak 
merbut kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 52 
Esas No. 1/1000 

17 -V - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Muş vilâyeti dahilinde Bingöl atlı bir kaza 
ve bu kazaya bağlı olarak Uğnut atlı bir nahiye 
teşkili hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetinin 12 - V - 1934 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mueibesile birlikte gön
derildiğini bildiren Başvekâletin 13 mayıs 1934 
tarih ve 6/1227 sayılı tezkeresi Encümenimize 
havale buyurulmuş olmakla vilâyetler idaresi 
umum müdürü Beyin de bulunduğu 18 - V - 1934 
teki toplantımızda okundu: 

Mezkûr kazanın ve nahiyenin teşkilini zarurî 
kılan sebepler kabule şayan görüldüğünden Hü

kümetin teklifinin tasvibine karar verilmiştir. 
Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Dahiliye E. Reisi R. V. M. M. Kâ. 
Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale 
Cemil 

Giresun Trabzon 
A. Münir Fatin 

Alza Aza 
Samsun Ordu 
Zühtü tsmail 

Aza 
Ordu 

Ahmet İhsan 

Şükrü 
Afyon K. Malatya 
İzzet Ulvi Vasıf 

Aza Aza 
Çorum Şebin K. 

1. Kemal Vasfi Raşit 
Aza, 

Zonguldak 
Rifat 
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HÜKÛMETÎN TEKLÎFÎ 

Muş vilâyeti dahilinde merkezi Kale mevkii ol
mak üzere (Bingöl) adile ve bu kazaya merbut 
olmak üzere (Uğnut) namile bir nahiye teşkiline 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Muş vilâyeti dahilinde mer
kezi Kale olmak ve (1) numaralı cetvel
de atlan yazılı 39 köyden ibaret bulunmak 
üzere (Bingöl) adile bir kaza ve bu kazaya 
bağlı olmak üzere (Uğnut) namile bir nahiye 
teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kazanın dahiliye kadrosu
nu karşılamak üzere iki nahiye lağvedilmiştir. 
Lâğvedilen iki nahiyeye ait ilişik, (iki) nu
maralı cetvelde yazılı memuriyetler 1452 nu
maralı kanuna merbut (2) numaralı cetvelin 
Dahiliye vekilliği kısmından indirilmiştir. 

MADDE 3 — Yeniden kurulan kaza ve na
hiyede çalıştırılacak olan ve (3) numarak cet
velde derece, adet ve maaş miktarlar* göste
rilen Dahiliye memurlarına ait teşkilât kad
rosu 1452 sayılı kanuna merbut (2) numaralı 
cetvelin ait oldukları kısımlara ilâve olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmü 1 haziran 
1934 senesinden başlar. 

MADDE 5 -— Bu kanunun hükümlerim ie-
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf.V. 

S. t. M. V. 
Zte. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na.V. 
Ali 
G. î. V. 
AMRma 

12-V-1984 
M. M. V. 

Zekâi 
Mal.V. 
Fuat 
lk.V. 

M. Celâl 
Zr. V. 

Muhlis 

Hükümetin teklifine bağlı (1) numaralı 
cetvel 

Solhan kazasından alınacak köyler: 
1 - Çirik (Uğnut nahiyesi) 
2 - Tokliyan 
3-Buran 
4 - Cebanu 
5 - Bedran 
6 - Çevlikiseman 

7 - Seyrenan 
8 - Bahçe 
9 - Kara balçık 
10 - Kaanişan 
11 - Yenfköy 
12 - Haaanova 
13-Çatak 
14 - Karahamza 
15 - Bağlm^a 
16wArbu 
17 - Selikan 
18 - Yukançîr 
19 - Aşağıçır 
20 - Kiliseli 
21-Hişhitük 

Varto kazasından alınacak köyler: 
22 - Yoncalık 
23 - Kargapazar 
24 - Kanireş nıaa Kanitaht 
25 - Sakaviran 
26 - Alipiran 
27 - Yalnızan 
28 - Kale 

Erzincan vilâyetinin JŞLiğı kazasının 
Çerme nahiyesinden alınacak köyler 

29 - Batan 
30 - Çiftlik 
31 - Hirmeyan 
32 - Kaşıkçı 
33 - Kümbet 
34 - Gerran 
35 - Celâl 
36 - Çatak 
37 - Çerme 
38 - Kızılçubuk (Mezraasile) 
39 - Liçik (Mezraasil*^ 

Bu köylere ait 
1 - Çorik 
2-Kopik 
3 - Mikâil 
4 - Viranşehir 
5 - Kazanlı 
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Hükümetin teklifine bağlı (2) numaralı cetvel 

Adet Memuriyetin nevi Derecesi Maaşı 

2 

2 
2 

Birinci sı mı nahiye Mü
dürü 
Nahiye tahrirat kâtibi 
Nahiye nüfus memuru 

(3) numaralı cetvel 

Üçüncü sınıf kaymakam 
Üçüncü sınıf kaza tahrirat 
kâtibi 
Üçüncü sınıf kaza nüfus 
memuru 
Nüfus kâtibi 
Üçüncü sınıf nahiye mü
dürü 

12 
19 
19 

9 

16 

16 
19 

14 

25 
10 
10 

40 

16 

16 
10 

20 

Erzurum vilayeti dahilinde Çat atlı bir kaza teşkiline dair 1/1001 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1229 

13 -K- 1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Erzurum vilâyeti dahilinde merkezi (Çat ) olmak üzere bir kaza teşkili hakkında Dahiliye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12-V-934 toplanışında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Erzurum ile Solhan arasında büyük bir sahanın mevcut oluşu gerek Erzurum ve gerekse Erzin
can vilâyetlerinin asayiş vaziyeti üzerinde daima müessir bulunmuş ve bu keyfiyet asayişi ihlâl ede
cek menfi hâdiselerin vukuu ile sabit olmuştur. Bu itibarla bu sahada iki kaza teşkili derpiş edil
miştir. 

Teşkil edilecek bu kazalardan maksat Erzurum vilâyetinin Taşken ve Erzincan vilâyetinin Şorik 
mmtakalarmda asayşin temini ve Şark havalisinin ana yollarından biri olan Erzurum - Diyarbekir 
şosesinde emniyetin tesisidir. Diğer taraftan halkın Hükümetle olan temas ve münasebetinin de 
asayiş üzerinde bilvasıta müessir olan bir âmil olduğu göz önüne alınarak yeni kazaların hudut ve 
merkezleri de ona göre tesbit olunmuştur. Teşkil edilen yeni kazalar en ziyade şakavet mmtakası 
olan Hinisin Taşken, Karaoğlan, Kiğinin Şorik ve Tercanm Yavi mıntakalarmı Hükümet teşkilâ
tının yakından gözü önünde bulundurmak ve Cibranlı aşiretinin asayişi ihlâl edecek hareketlerine 
meydan vermemek hususlarını temin etmiş olacaktır. Bu kazalardan birincisi Erzurum vilâyeti dahi 
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linde bulunmak ve merkezi Çat olmak üzere Yavi nahiyesinin 80 köyünü ve Gökoğlan nahiyesinin 
tamamını ihtiva edecek ve ceman 108 köyden ibaret bulunacaktır. Yavi nahiyesinin garp mıntaka-
smda kâin mütebaki 14 köyün yakınlık noktasından Tercan kazasına bağlanacaktır. Bu kazadaki 
dahiliye memurları maaşatını karşılamak üzere Erzurum vilâyetinin İspir kazasına bağlı Karataş 
nahiyesile Tercan kazasına 'bağlı Yavi nahiyesi lağvedilmiştir. Lâğvedilen iki nahiyeden tasarruf 
edilecek para 3 720 lira, ıbuna mukabil yeni teşkil edilen kazanın masarifi de 3 800 liradır. Bu su
retle yeni teşkil edilecek kazanın bütçenin masarif faslmda bir fazlalık husule getirmemesi de te
min edilmiş olacaktır. Kazanın merkezi olarak Erzurum - Diyanbekir şosesi üzerinde ve merkezî va
ziyette bulunmak itibarile Çat köyü intihap ve kazanın ismi de Çat kazası olarak tesbit edilmiştir. 
Yeni teşkil edilecek bu kaza hakkında vilâyet idaresi kanununun ikinci maddesi hükümlerine tevfi
kan Erzurum vilâyeti idare heyeti ve umumî, meclisinden de karar alınarak -merbut kanun projesi 
tanzim edilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 53 
Esas No. 1/1001 

17 -V - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Erzurum vilâyeti dahilinde merkezi Çat olmak 
üzere bir kaza teşkili hakkında Dahiliye vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
12 - V - 1934 toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesi-
le birlikte gönderildiğini bildiren Başvekâletin 
13 mayıs 1934 tarih ve 6/1229 sayılı tezkeresi en
cümenimize havale buyurulmuş olmakla vilâyet
ler idaresi umum müdürü Beyin de bulunduğu 
18 - V -1934 teki toplantımızda okundu ve mesele 
hakkında konuşuldu: 

Mezkûr kazanın teşkili lüzumuna dair Hükü
metin serdettiği esbabı mucibeye iştirak eden 
encümenimiz lâyihanın kabulüne karar vermiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Da. E. R. 
Tekirdağ 

Cemü 

Aza 
Giresun 
A. Münir 

Aiza 
Samsun 
Zühtü 

Aza 
Zonkuldak 

Rifat 

R. V. 
Tekirdağ 

Kâ 

Aza 
Trabzon 

Fatin 

Aza 
Ordu 

İsmail 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Afyon TC. 
İzzet Ulvi 

Aza 
Çorum 

t. Kemal 

Aza 
Ordu 

Ahmet İhsan 

Aza 
Malatya 

Vasıf 

Aza 
Şebin K. 
Vasfi Raşit 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Erzurum vilâyeti dahilinde merkezi Çat olmak 
üzere (Çat) adile bir kaza teşkiline dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Erzurum vilâyeti dahilinde 
İspir kazasına bağlı Karataş nahiyesile Tercan 
kazasına bağlı Yavi nahiyesi lâğvedilerek mer
kezi Çat köyü olmak ve (1) numarah cetvelde 
adlan yazılı, lâğvedilen Yavi nahiyesinin 14 
köyünün Ter cana terkile mütebaki (80) köy 
ile Gökoğlan nahiyesini tamamen ihtiva etmek 
ve (108) köyden ibaret olmak üzere (Çat) 
adile bir kaza teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 — Lâğvedilen iki nahiyeye ait 
ve ilişik (2) numaralı cetvelde yazılı memuri
yetler 1452 sayılı kanuna merbut (2) numaralı 
cetvelin Dahiliye vekilliği kısmından indiril
miştir. 

MADDE 3 — Yeniden kurulan kazada çalıştı
rılacak olan ve ilişik (S) numarah cetvelde de
rece, adet ve maaş miktarları gösterilen Dahi
liye memurlarına ait teşkilât kadrosu 1452 sa
yılı kanuna merbut (2) numaralı cetvelin ait 
oldukları kısımlara ilâve edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmü 1 haziran 
1934 tarihinden başlar. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

12-V-10S4 

Bş. V. 
İsmet 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Ik. V. 
M. Celâl 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mal. V. 
Fuat 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 

Mf. V. 

G. î. V. 
Ali Bana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 

Zr. V. 
Muhlis 

Hükümetin teklifine bağlı (1) numaralı cetvel 
Yavi nahiyesinin Tercan kazasına 

terkettiği köyler 
Köyün adı 
Iğığii süflâ 

» ülya 
Pardii süflâ 

» ülya 
Gölce mezraası 
Çer m e 
Haçköy 
Kilisekomu 
Arakilkomu 
Sağırmehmet komu 
Şıhköyü 
Kalecik 
Kafrenci 
Komsor 

Hükümetin teklifine bağlı (2) 
Adet Memuriyetin nevi 

2 Birinci sınıf nahiye mü
dürü 

2 Nahiye tahrirat kâtibi 
2 Nahiye nüfus memuru 

Hükümetin teklifine bağlı (3/ 
Adet Memuriyetin nevi 

1 Birinci sınıf kaymakam 
1 » » kazatahrira 

kâtibi 
1 Birinci sınıf kaza nüfus 

memuru 
1 Nüfus kâtibi 

' 

numaralı cetvel 
Derecesi 

12 
19 
19 

Maaşı 

25 
10 
10 

numaralı cetvel 
Derecesi 

7 
t 

14 

14 
19 

Maaşı 

55 

20 

20 
10 



Samsun vilâyetine bağlı Kavak nahiyesinin kaza haline konulması hakkında 1/1010 nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 20 - V - 1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 611311 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Samsun merkez kazasına bağlı Kavak nahiyesinin kaza haline konulması hakkında Dahiliye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 17-V-934 te Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmistir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Samsun merkez kazasına ıbağlı olan Kavak nahiyesi şoseden itibaren vilâyate 10 saat me
safededir. 92 köyden ibaret olup 25000 nüfusa maliktir. Demiryolu güzergâhındadır. Kâfi 
miktarda varidata maliktir. Mesahası, varidatı ve nüfusu ve köy adedi itibari! e kazalığa lâyık
tır. inkişafa müsait olan mezkûr nahiyenin coğrafî mevkiinin eihemmiyetine ıbinaen içtimaî, ida
rî, iktisadî vaziyetlerinin daha fazla inkişaf edebilmesi için kaza haline ifrağı zaruridir. Bu 
cihet nazarı dikkate alınarak ımezkûr nahiyenin Samsun vilâyetine irtibatı baki kalmak üzere Ka
vak adile kaza haline konulması münasip görülerek merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 23-V-1934 

Karar No. 65 
Esas No. 1/1010 

Yüksek Reisliğe 

Samsun vilâyetinin merkez kazasına bağlı 
Kavak nahiyesinin kaza haline konulması hak
kında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 10 - V - 1934 te Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyiha
sının esbabı mucibesile Ibirlikte gönderildiğini 
bildiren Başvekâletin 20 mayıs 1934 tarih ve 
6/1311 sayılı tezkeresi encümenimize havale Du
yurulmuş olmakla Dahiliye vekâleti vilâyetler 
idaresi umum müdürü Beyin de bulunduğu top
lantımızda okundu ve lâyiha hakkında konuşul
du. 

Vilâyet merkezinden on saat uzakta bulunan 
ve 94 parça köye ve 25 000 nüfusa malik ve üç 
şimendifer güzergâhında bulunması hasöbile te
rakki ve ümrana müstait olan Kavak nahiyesi

nin kaza haline konulması muvafık olacağı evs-
babı mucibe tezkeresinin mütaleasından ve veri
len izahattan anlaşılmış olmakla teklifin kabu
lüne karar verilmiştir. 

Tanzim olunan lâyiha Ulu Heyetin nazarı 
tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe tak
dim olunur, 
Dahiliye En. Reisi M. M. Aza 

Tekirdağ Çanakkale Bursa 
Cemil Şükrü Emin Fikri 
Aza Aza Aza Aza 

Ordu Giresun Kütahya Zonguldak 
Ahmet İhsan A. Münir Memet Rifat 

Aza Aza Aza Aza 
Amasya Samsun Rize Bursa 

Esat Zühtü Esat Fatin 
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HÜKÛMETÎ NTEKLİFÎ 

Samsun vilâyetine tâbi Kavak nahiye
sinin kasa haline konulması hakkında 

kanım lâyihası 
MADDE 1 — Samsun vilâyetine tâbi Kavak 

nahiyesi bu vilâyete irtibatı baki kalmak üzere 
kaza haline konulmuştur. 

MADDE 2 — Bağlı cetveldeki köyler bu 
kazanın mülhakatını teşkil edecektir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
ismet 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
tk. V. 

M. Celâl 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mal. V. 
Fuat 

S. t. M. V. 
Dr. Refik 

17-V-1934 
M. M. V. 

Zekâi 
Mf. V. 
Hikmet 
G. t. v. 

Ali Rana 

t 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
Zr. V. 

Muhlin 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Samsun vilâyetine bağlı Kavak nahiye
sinin kaza haline konulması hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Samsun vilâyetinin Kavak na

hiyesi bu vilâyete bağlı kalmak ve ilişik bir 
numaralı cetvelde yazılı köylerden mürekkep 
olmak üzere kaza haline konulmuştur. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

HÜKÜMETİN TEKLtFt 

Samsun vilâyeti 

Umumî nüfusu 

25 008 
Ağaeakise 
Ahıırlu 
Alaçam 
Alaçamderesi 
Alagöülek 
Artıklı 
Aslanca 
Aşağıçirişli 
Azaklı 
Başalan 
Bayındır 
Bektemür 
Belalan 
Beybesli 
Beyköy 
Bicincik 
Bistad 
Bükceyis 
Celalli 

merkez kazası Kavak nahiyesi 
köyleri 

Çakallı 
Çakallıkerkezi 
Çanklı 
Çayırlı 
Çirişli 
Çivril 
Çukurbük 
Çukurkebir 
Çukursağir 
Dağniç 
Değirmencili 
Demirci 
Dereköy 
Divanbaşı 
Duman 
Dura 
Emirli 
Germiyan 
Göçebeköyü 
Gülam 
Gülâmçukuru 
Hacılı 
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Hisarcık 
Hisariye 
îdrisli 
Ilıca 
Kapîhayat 
Karaaslan 
Karacalar 
Karadağ 
Karanto 
Karapınar 
KarayusuÖu 
Karga 
Karü 
Kavak 
Kavaklı 
Kaya 
Kayabaşı 
Kazancı 
Kethüda 
Koşaca 
Kozalan 
Közansığı 
Köseli 
Kurşunlu 
Kurşunlu 
Mahmutbeyli 
Mahmutlu 
Mezraa 
Münüz 
Muhsûnlü 
Muratbeyli 
Alamaca 
Ortakoy 
Ömerli 

Sakızlık 
Sarıalan 
Sarpak 
Serniç 
Seyyitali 
Sıralı 
Söylemiş 
Susuz 
Şekli 
Tabaklı 
Tatarmuslu 
Teke 
Teknecik 
Tepecik 
Toptepe 
Toptepe muhacirini köyü 
Yukarı çirişli 

Hükümetin teklifi 
Samsuna tâbi Kavak kazasmafait kadro 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

11 
18 
17 

14 
17 
19 

15 

Vilâyet nıemutları 
Kaza malmüdürü 
Kâtip 
Sandık emini 

Tahsil Heyeti 
Ka&a lahsil müfettişi 
Süvari tahsildarı 
Piyade » 

Varidat memurları 
Kaza varidat kâtibi 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 

25 
12 
14 

20 
14 
10 

17,5 

Bolu vilâyeti dahilinde 4 nahiyenin kaldmlmasına ve Akçaşehir adile bir kaza kurulmasına dair 
1/1050 numaralı kanım lâyibası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 24-V-1934 

Kararlar MMârim 
Sap: 611465 

Bolu vilâyeti dahilinde dört nahiyenin lâğviîe Akçaşehir namile bir kaza teşkiline dair 
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22-V-934 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve ilişiği cetvellerle birlikte Yüksek huzurlarına 

4 sunulmuştur efendim. 
Başvekil 
İsmet 
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' Esbabı mucibe 

Düzce kazasının şimalini teşkil eden ve vilâyetin yegâne deniz mahreç ve iskelesi bulunan 
Düzce kazasına bağlı Akçaşehir nahiye merkezi halihazırda 760 (hanede 4000 ve mülhakatile 
16000 nüfusu ihtiva etmekte ve Bolu vilâyetinin deniz mahreci olması hasebile iktisadî, içti
maî vaziyeti de şayanı memnuniyet bir halde (bulunmaktadır. 

Bu nahiye otuz sekiz muhtarlığı ihtiva ettiği gibi Düzce kazasından tabiî hudut ve coğrafî 
vaziyetlerle ayrı idarî bir cüzü tam vasıflarını haiz bulunmaktadır. 

Bu nahiyenin kaza haline kalbedilmesi hem nahiyenin iktısaden inkişafını, (hem de nüfus 
ve vüsat itibarile çok büyük ve ehemmiyetli bulunan Düzce kazasının idarî işlerini azaltacaktır. 

Bu mülâhazalara binaen Akçaşehir nahiyesinin kaza haline konulmasına lüzum ve zaruret 
hâsıl olmuştur. 

Ancak, tasarruf mülâhazasile ve bütçe muvazenesi noktai nazarından yeni bir masraf ihti
yarına lüzum ıgörülmeksizin maksadın husulünü teshil ve temin etmek üzere Bolu vilâyeti da
hilinde teşkilâtsızlık dolayısile idamelerinden şimdilik bir fayda memul olmayan Düzce kazasına 
bağlı «Grölyaka», «Gümüşova», «Gündoğdu», «Akçaşehir» nahiyelerinin lâğvile bunların mü-
dür tahsisatlarından yapılacak tasarruf ile yeni teşkil edilecek kaza, Dahiliye memurlarının ma
aş ve masrafları temin edilecektir. 

Dört nahiyenin lâğvile husule gelecek tasarruf miktarı senevi 3 224 liraya baliğ olmakta 
ve Dahiliye memurlarına verilecek maaşatm miktarı da 3 024 lira bulunmaktadır ki bu suretle 
202 lira da tasarruf edilmiş demektir. 

Böylece bu gün Akçaşehir nahiyesini çerçeveleyen 38 muhtarlık ile 16000 nüfustan mürekkep 
bir kaza teşkil edilmiş olacaktır. 

ilga ve teşkilât hakkında mahallî umumî meclis ve idare heyetinin mütalealan vilâyet ida
resi kanununun ikinci maddesi ahkâmına tevfikan alınarak merbut kanun lâyihası tanzim olun
muştur. 

Dahilîye encümeni mazabatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 27-V-1934 

Karar No. 57 
Esas No. 1/1050 

Yüksek Beisliğe 

Bolu vilâyetinde Akçaşehir atlı bir kaza teş
kili hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanıp 
İcra Vekilleri Heyetinin 22-V-1934 toplantı
sında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun lâyihasının gönderildiğini bildiren Başve
kâletin 24 - V - 1934tarih ve 6/1465 sayılı tezke
resi encümenimize havale Duyurulmuş olmakla 
Vilâyetler idaresi umum müdürü beyin hazır 
bulunduğu toplantımızda okundu ve lâyiha tet
kik edildi. 

16 000 nüfusa malik olan Akçaşehir nahiye
sinin halen bağlı bulunduğu Düzce kazasından 
tabiî hudutlarla ayrılmış bir idare mmtakası 
olduğu ve nahiye merkezi olan Akçaşehir ka

sabası da Bolu vilâyetinin biricik iskelesi olması 
hasebile ayrıca idarî ve iktisadî ehemmiyeti 
haiz bulunduğu anlaşılmış ve işbu nahiyenin 
kaza haline sokulması ıher veçhile faydalı olaca
ğına ve işbu kazanm teşkili için muktazi tah
sisatı temin etmek üzere biri Akçaşehir olmak 
üzere dört nahiyenin lâğvinde mahzur bulun
madığına kanaat getirilmiş olduğundan lâyiha 
tasvip edilmekle keyfiyetin Ulu Heyetin isabetli 
görüşüne arzına karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Da. E. Reisi M. M. Kâtip 

Tekirdağ Çanakkale 
Cemil Şükrü 
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Aza 
Muş 

Hasan Reşit 
Aza 

Aza 
Trabzon 
Fatin 
Aza 

Aza 
Adana 

Ali Münif 
Aza 

Aza 
Giresun 

A. Münir 

Aza 
Şebin Karabisar 
Vasfi Basit 

Aza 
Rize 

Esat 

Ordu Afyon Karahisar 
Ahmet îhsan İzzet Ulvi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bolu vilâyeti dahilinde dört nahiyenin 
lâğvile Akçaşehir namüe bir kaza teşki

line dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — Bolu vilâyetinin Düzce kaza

sına bağlı merbut «1> numaralı cetvelde gös
terilen dört nahiye lâğvedilerek merkezi Akça
şehir kasabası olmak üzere «Akçaşehir» adile 
bir kaza teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 — Lâğvedilen dört nahiyeye ait 
ve ilişik «2» numaralı cetvelde yazılı memuri
yetler 1452 sayılı kanuna merbut «2» numaralı 
cetvelin Dahiliye vekilliği kısmındaki nahiyeler 
teşkilâtından indirilmiştir. 

MADDE 3 — Yeniden kurulan kazada ça
lıştırılacak olan ve ilişik «3» numaralı cetvelde 
derece, adet ve maaş miktarları gösterilen Da
hiliye memurlarına ait teşkilât kadrosu 1452 
sayılı kanuna merbut «2» numaralı cetvelin ait 
oldukları kısımlara ilâve edilmiştir. 

MADDE 4 -• Bu kanunun hükmü 1 haziran 
1934 senesinden başlar. 

MADDE 5 -- Bu kanunun hükümlerini icra- ' 
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

S. Kaya 
' Mf.V. 
Hikmet 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ha.V.V. 
Ş. Kaya 

Na.V. 
Ali 

G.Î.V. 
AliRana 

22-V-1934 
M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
Fuat 
îk.V. 

Zr.V. 
Muhlis 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Bolu vilâyeti dahilinde dört nahiyenin lâğvi ve 
Akçaşehir atlı bir kaza teşkili hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Bolu vilâyetinin Düzce kazası

na bağl Akçaşehir, Gölyaka, Gümüşova, Oün-
doğdu nahiyeleri lâğvedilerek merkezi Akçaşe
hir kasabası olmak üzere Akçaşehir atlı bir ka
za teşkil olunmuştur. 

MADDE 2 — Lâğvedilen dört nahiyeye ait 
ve ilişik bir numaralı cetvelde yazılı memuriyet
ler 1452 sayılı kanuna merbut iki numaralı cet
velin Dahiliye vekilliği kısmındaki nahiyeler teş
kilâtından indirilmiştir. 

MADDE 3 — Yeniden kurulan kazada çalış
tırılacak olan ve ilişik iki numaralı cetvelde de
rece, adet ve maaş miktarları gösterilen Dahili
ye memurlarına ait teşkilât kadrosu 1452 sayılı 
kanuna merbut iki numaralı cetvelin ait olduk
ları kısımlara ilâve edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kamunu" hükmü 1 haziran 
1934 tarihinden başlar. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Hükümetin teklifine bağlı (l) numaralı cetvel 

Oölyaka nahiyesi 
Oümüşova » 
Gündoğdu » 
Akçaşehif » 

Hükümetin teklifine bağlı (2) numaralı cetvel 
Adet Memuriyetin nevi Derecesi Maaşı 

1 Birinci sınıf nahiye mü
dürü 12 25 

3 İkinci sınıf nahiye mü
dürü 13 22 

Hükümetin teklifine bağlı (3) numaralı cetvel 

Adet Memuriyetin nevi Derecesi Maaşı 

1 Üçüncü sınıf kaymakam Q 40 
1 Üçüncü sınıf kaza tahri

rat kâtibi 16 16 
1 Üçüncü sınıf kaza nüfus 

memuru 16 16 
1 Nüfus kâtibi 19 10 

Giresun vilâyetine bağlı Bulancak nahiyesinin kaza haline konulması hakkında 1/1077 nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 1 l-VI-934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/I70J 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Giresun Vilâyetine bağlı bulancak nahiyesinin kaza haline konulması hakkında Dahiliye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 9-VIrQ34 te Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve ilişiği cetvellerle birlikte Yüksek huzurlarına sunul
muştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

İktısaden ve ümran noktasından her gün bir az daha inkişaf eden ve 27 köy ile iki mahalle ve 
(18 000) nüfus ve (3 000) haneden mürekkep olan Bulancak nahiyesine, Piraziz nahiyesinin de il
hakı suretile bir kaza teşkiline vilâyet idaresi kanununun 2 inci maddesi mucibince Giresun vilâye
ti meclisi umumî ve idare heyeti kararlarile lüzum gösterilmiş ise de Bulaneağın iktisadî vaziyeti 
nüfusunun kesafeti hasebile atiyen daha ziyade inkişafa müsait bir vaziyette bulunmuş ve sarkan 
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Giresun merkez k&zası ile Küçük küre hattı tabiisi, şimalen Karadeniz, garben ve cenuben Ordu 
vilâyetlerile mahdut olan bu sahanın sahil cihetinden arzı 27 ve derinliği 90 kilometre imtidadında ol
duğu gibi takriben 1 600 kilometre terbimde sahaya malik ve 54 köy? 5 000 hane ve 35 000 nüfustan iba
ret olmasına göre yalnız Bulancak nahiyesinin lâğvile bu nahiyeye ait köylerle Pir Aziz nahiyesi ve 
mülhakatından mürekkep olmak üzere Bulancak namile bir kaza teşkili muvafık görülerek kanun 
lâyihası tanzim edilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 14 - VI -1934 

Karar No. 66 
Esas No. İ/1077 

Yüksek Reisliğe 

Giresun vilâyetine bağlı Bulancak nahiye
sinin kaza haline .konulması hakkında Dahili
ye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetince 9 - VI -1934 te Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibesile birlikte gönderildiğini bildiren Baş
vekâletin 11 haziran 1934 tarih ve 6/1701 sa
yılı tezkeresi encümenimize havale feuyuruLmuş 
olmakla Dahiliye vekâleti Vilâyetler idaresi 
umum müdürü Beyin de bulunduğu toplantı
mızda okundu ve lâyiha hakkında fconuşuldu: 

54 parça köye ve 35000 nüfusa malik ve te
rakki ve ümrana müstait olan Bulancak nahiye
sinin ikaza haline konulması muvafık olacağı 
eaba'bı mueibe tezkeresinin mütaleasmdan ve 

MADDE 1 — Giresun vilâyetine bağlı Bu
lancak nahiyesi lâğvedilerek kaza haline konul
muştur. 

MADDE 2 — Bağlı (1) numaralı cetveldeki 
köylerle Piraziz nahiyesi ve köyleri bu kazanm 
mülhakatını teşkil edecektir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

verilen izahattan anlaşılmış olmakla teklifin 
aynen kabulüne ıkarar verilmiştir. 

Tanzim olunan lâyiha Yüksek Reisliğin ha
valesi mucibince Bütçe encümenine takdim kı
lınmıştır. 

Da. En.ıRs. Rs. V. M. M.*N. Kâ. 
Tekirdağ Giresun 

Cemil A. Münir 
Aza Aza Aza Aza 

Zonguldak Ordu Kütahya Ordu 
Halil Ahmet Memet İsmail 

Aza Aza Aza 
Bursa Trabzon Zonguldak 

Emin Fikri Fatin Rıfat 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma tera Ve
killeri Heyeti memurdur. 

9 - VI -1934 
Bş. V. Ad. V. M.M.V. Da.V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş.Kaya Fuat Hikmet Ali 
îk. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Giresun vilâyetine bağlı Bulancak nahiyesinin 
kaza haline konulması hakkında kanun lâyihası 
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Hükümetin teklifi I 

Giresun vilâyeti merkez kazasına merbut Bu
lancak, ve Piraziz köylerini gösterir bir nu

maralı cetveldir. 

Köyün adı 

Ada 
Ahmetlu 
Andal 
Bulancak 
Burunucu 
Eriklimanı 
Ezeldere - Ihsaniye 
Hacet 
incirli 
înece 
Kayhan 
Kıcıklı 
Kısalan 
Kuz 
Küçükdere 
Küçüklü 
Sasu 
Süme 
Şemsettin 
Talipli 
Tamudere 
Tekmezar 
Tepeyoma 
Bucarlı 
Yaslıbahçe 
Yaykınlın 
Yunuzlu 

Piraziz nahiyesine merbut köyler: 
Köyün adı 

Aihurlu 
Alidede 
Aptal - Erenköy 
Aptal Rum - (Erenköy) 
Balçıklı 
Bayandır 
Cindi 
Çayır 
Elmalı 
Erenköy 
Akaağaç 
Kılıçlı 
Kızrkev 

Hükümetin teklifi 

Giresun vilâyetine bağlı Bulancık kazasına ait 
Kadro 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaşı 

Vilâyet memurları 
12 Malmüdürü 1 25 
18 Muhasebe kâtibi 1 12 
17 Sandık emini 1 14 

Tahsil heyeti 
14 Kaza tahsil müfettişi 1 20 
17 Süvari tahsildarı l 14 
1Q Piyade tahsildarı l 10 

Varidat memurları 
15 Kaza varidat kâtibi 2 17,5 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 14 - VI - 1934 
M. No. 166 

Esas No. 1/980, 1000, 
1001, 1010, 1050, 1077 

Yüksek Reisliğe 

iki vali muavinliği ihdasına ve yeniden beş 
kaza teşkiline dair olup Dahiliye encümenince 
tetkik edildikten sonra encümenimize tevdi kılı
nan altı adet kanun lâyihası Dahiliye vekâleti vi
lâyetler idaresi umum müdürü Sabri Bey hazır 
olduğu halde encümenimizce de ayrı ayrı tetkik 
edildi. 

Teklif olunan kanun lâyihaları esbabı mucibe-
lerinde izah olunan mütalealara binaen encüme
nimizce de kabul edilmiştir. 

MADDE 1 — Muş vilâyeti dahilinde merkezi 
Kale olmak ve aşağıdaki cetvelde atlan yazılı 
39 köyden ibaret bulunmak üzere (Bingöl) adı 
ile bir kaza ve bu kazaya bağlı olmak üzere Uğ-
nut adı ile bir nahiye teşkil edilmiştir. 

Solhan hazasından alınacak köyler 
Çirik (Uğnut nahiyesi) 
Tokliyan 
Buran 
Oeban 
Bedran 
Çeveilkiseman 
Seyrenan 
Bahçe 
Karabalçık 
Kamisan 
Yeniköy 
Hasanova 
Çatak 
Karahamza 
Bağlui İsa 
Arbu 

Lâyihalar birleştirilmek suretile yeniden ha
zırlanan lâyiha müstacelen müzakere edilmek üze
re Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis R. V. 
Burdur İsparta Bursa Elâziz 

M. Şeref Mükerrem Dr. Galip H. Tahsin 
Erzurum îzmir Manisa Giresun 

Asım Kâzım Turgut Kâzım 
Kırklareli Yozgat 
M. Nahit 8. Sim 

Selikan 
Yukançır 
Aşağıçır 
Kiliseli 
Hişhitük 

Varto kabasından alınacak köyler 
Yoncalık 
Kargapazar 
Kanireş maa Kanitaht 
Sakaviran 
Alipiran 
Yalnızan 
Kale 

Erzincan vilâyetinin Kiğı kazasının Çerme 
nahiyesinden alınacak köyler 

Batan 
Çiftlik 
Hirmeyan 
Kaşıkçı 
Kümbet \ 
Cerran 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Yeniden beş kaza teşkiline ve iki vali muavinliği 
ihdasına ve Maliye, Dahiliye vekâletlerile Tapu 
ve kadastro umum müdürlüğü kadro cetvellerin

de tadilât yapılmasına dair kanun lâyihası 
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Celal 
Çatak 
Çerme 
Kızılçubuk (Mezraasile) 
Liçik (Mezraasile) 

Bu köylere ait mezraalar 
Çorik 
Kopik 
Mikâil 
Viranşehir 
Kazanlı 

MADDE 2 — Erzurum vilâyeti dahilinde İs
pir kazasına bağlı Karataş nahiyesi ile Tercan 
kazasına bağlı Yavi nahiyesi lâğvedilerek mer
kezi Çat köyü olmak ve aşağıdaki cetvelde at
lan yazılı lâğvedilen Yavi nahiyesinin 14 köyü
nün Tercana terkile mütebaki 80 köy ile Gö-
koğlan nahiyesini tamamen ihtiva etmek ve 
108 köyden ibaret olmak üzere Çat adı ile bir 
kaza teşkil edilmiştir. 

Yavi nahiyesinin Tercan kazasına terkettiği 
köyler 

îğığii süfla 
» ülya 

Pardii süfla 
» ülya 

Gölce mezraası 
Çerme 
Haçköy 
Kilisekomu 
Arakilkomu 
Sağmnemet komu 
Şıhköyü 
Kalecik 
Kafrenci 
Konsor 

MADDE 3 — Samsun vilâyetinin Kavak na
hiyesi bu vilâyete bağlı kalmak ve aşağıdaki 
cetvelde yazılı köylerden mürekkep olmak üzere 
kaza haline konulmuştur: 

Ağcakise 
Ahurlu 
Alacam 
Alaçamderesi 
Alagöülek 
Artıklı 
Aslanca 
Aşağıçirişli 

Azaklı 
Başalan 
Baymdır 
Bektemür 
Belalan 
Beybesli 
Beyköy 
Bicincik 
Bistat 
Bükceyis 
Celalli 
Çakallı 
Çakallı kerkezi 
Çarıklı 
Çayırlı 
Çirişli 
Çivril 
Çukurbük 
Çukurkebir 
Çukursağir 
Dağniç 
Değirmencili 
Demirci 
Dereköy 
Divânbaşı 
Duman 
Dura 
Emirli 
Germiyan 
Göçebeköyü 
Gülâm 
Gülâm çukuru 
Hacılı 
Hisarcık 
Hisariye 
İdrisli 
Ilıca 
Kapı hayat 
Karaaslan 
Karacalar 
Karadağ 
Karanto 
Karapınar 
Karayusuflu 
Karga 
Karlı 
Kavak 
Kavallı 
Kaya 
Kayabaşı 



Kazancı 
Kethüda 
Koşaca 
Kozalan 
Kozansığı 
Köseli 
Kurşunlu 
Kurkunlu 
Mahmutbeyli 
Mahmutlu 
Mezraa 
Münüz 
Muhsunlu 
Muratbeyli 
Alamaca 
Ortaköy 
Ömerli 
Sakızlık 
Sanalan 
Sarpak 
Serniç 
Seyyitali 
Sıralı 
Söylemiş 
Susuz 
Şehli 
Tabaklı 
Tatarmuslu 
Teke 
Teknecik 
Tepecik 
Toptepe 
Toptepe muhacirini köyü 
Yukarı çirişli 

MADDE 4 — Bolu vilâyetinin Düzce kaza
sına bağlı Gölkaya, Gümüşova, Gündoğdu ve 
Akçaşehir nehiyeleri lâğvedilerek merkezi Ak
çaşehir kasabası olmak üzere Akçaşehir adı ile 
bir kaza teşkil edilmiştir. 

MADDE 5 — Giresun vilâyetine bağlı Bulan
cak nahiyesi lâğvedilerek aşağıdaki cetvelde gös
terilen köylerle Piraziz nahiyesi ve köyleri mül
hakatını teşkil etmek üzere Bulancak adı al
tında bir kaza teşkil olunmuştur: 

Ada 
Ahmeflû 
Andal 
Bulancak 
Burunucu 

Erfldimaıu 
Ezeldere - İnsaniye 
Haoet 
îeirli 
XIlVvv 

Kayhan 
Kiczklı 
Kısalan 
Kuz 
Küçükdere 
Küçüklü 
fiasu 
Süme 
Şemsettin 
Talipli 
Tamuda» 
Tekmezar 
Tepeyoma 
Baoarlı 
Yaslıbahçe 
Yaykmlm 
Yunuzlu 

Piraziz nahiyesine merbut köyler 
Aharlu 
Alidede 
Aptal - Erenköy 
Aptaîram - Erenköy 
Balçıklı 
Baymdzr 
Cindi 
Çayır 
Elmalı 
Erenköy 
Akaağaç 
Kılıçlı 
Kızıkev 
MADDE 6 — Bu kanuna bağlı (1) numaralı 

cet*eid« denece, adet ve maaşları gösterilen me
muriyetler Dahiliye ve Maliye vekâletlerile Ta
pu ve kadastro umum müdürlüğü kadrolarına 
ilâve olunmuştur. 

MADDE 7 — Bu kanuna bağlı (2) numaralı 
cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen 
memuriyetler Dahiliye vekâleti kadrosundan 
çıkanîmfijftır. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
, teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heveti memuldur. 
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[1] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

MALİYE VEKÂLETİ 

Vilâyet memurları 

11 
18 
17 

14 
15 
17 
19 

Kaza malmüdürü 
Kâtip 
Sandıkemini 

Tahsil heyeti 

Kaza tahsil müfettişi 
» » » 

Süvari tahsildarı 
Piyade tahsildarı 

12 Birinci sınıf nahiye müdürü 
13 İkinci » » » 
14 Üçüncü » » » 
19 Nahiye tahrirat kâtibi 
19 Nahiye nüfus memuru 

5 
5 
5 

3 
2 
5 
5 

25 
12 
14 

20 
17,5 
14 
10 

Varidat memurları 

15 Kaza varidat kâtibi 10 17,5 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

14 Vilâyet ve kaza tapu memuru * 
15 » » » » 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

6 İkinci sınıf vali muavini 
7 Birinci sınıf kaymakam 
9 Üçüncü sınıf kaymakam 

14 Birinci sınıf kaza tahrirat kâtibi 
16 Üçüncü » » » » 
14 Birinci smıf kaza nüfus memuru 
16 Üçüncü » » » » 
19 Nüfus kâtibi 

[2] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi 

1 
4 

2 
1 
4 
1 
4 
1 
4 
5 

20 
17,5 

70 
55 
40 
20 
16 
20 
16 
10 

Adet 

6 
3 
1 
7 
7 

Maaş 

25 
22 
20 
10 
10 



Sıra Ns 251 
Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyon
ları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 
3 üncü maddesinin 2 ncî fıkrasının tefsiri hakkında 3/32$ 

numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 25-V-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6\1538 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

2005 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının tefsiri hakkında Maliye ve Maarif 
vekilliklerinden yazılan 6 - V - 9 3 3 , 1 8 - V - 9 3 3 tarih ve64/22227 sayılı tezkerelerin suretleri 
Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Bu işin tefsir yolu ile tayinine. ye sonunun bildirilmesine Yüksek müsaadelerini dilerim 
efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Maliye vekilliği Kavanin müdürlüğü 46 numaralı ve 6 - Y -1933 tarihli tezkeresi suretidir 

Maarif vekilliğine 

16-XI-1932 tarih ve 34108 numaralı T. C. 
1702 numaralı kanun, lise müdürlerine ücretli idarî vazifelerinden dolayı verilecek ücret 

miktarını, liselerin leylî ve neharî oluşuna göre, 7 nci maddesinde tesbit etmiştir. Bu mad
deye ıgöre leylî lise müdürlerine 100, neharî lise müdürlerine de 70 lira verilecektir. Bugün 
leylî lise kalmamış ve binaenaleyh alelûmum liseler neharî .bulunmuş olduğuna göre 100 lira 
ücret bundan sonra mevzubaihs olmamak lâzımgelir. Bu itibarla muihasipleree 2005 numaralı ka
nunun 3 üncü maddesindeki ücrçt farkı kaydini 70 lira ile 100 lira arasındaki farka matuf te
lâkki ederek muamele yapılması doğru değildir. 

1838 numaralı kanunun üçüncü maddesine nazaran mektepte vazifeten gece thizmetlerile mü
kellef olan muallimlerden gayri, bu hizmetlerle tavzif edilecek muallimlere vazifedar olanlara 
kıyasen, pansiyon varidatından ayrıca ücret verilecektir. Bu madde yalnız pansiyonda tav
zif edilecek muallimleri nazarı dikkate almış ve pansiyonun idaresi kendisine mevdu bulunan 
müdürlerin pansiyon varidatından ayrıca ücret almalarmı tecviz etmemiştir. 2005 numaralı 
kanun ise 3 üncü maddesinin 2 nci (Her pansiyonun idaresi tâbi bulunduğu mektebin müdü
rüne mevdudur. Pansiyonlarda idarî vazife ile gece vazifesi alan müdür ve muallimlere pan
siyon varidatından ayrıca ücret verilir) fıkrasile tadil edilmiş ve mektep müdürlerinin pansiyon 
idaresinden dolayı ücret alması kabul edilmiştir. 2005 numaralı kanun Ibu suretle müdürlere 
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ayrıca ücret verilmesini kabul etmiş olmasına ve 1932 malî senesi bütçe kanununa merbut (N) 
cetvellerinin 2 numaralısında da pansiyon idaresine müteallik vazifelerine mukabil «müdürlere 
verilecek ücretleri gösterilmiş bulunmasına göre lise müdürlerine 1702 numaralı kanunda tesbit 
edilen ücretten başka - bu ücret bugün leylî lise kalmadığına göre 70 liradır - mezkûr cetvelde 
gösterilen ücretin verilmesi 2 nci fıkranın tarzı tahririne nazaran, muvafık görülmekte ve bu 
hususta Vekâleti eelileleri nokta i nazarına iştirak edilmekte ise de bu takdirde ayni maddenin 
3 üncü fıkrasına mana vermek mümkün olmuyor. Çünkü 2 nci fıkraya ıgöre müdür ve mual
limlere pansiyondaki hizmetlerinden dolayı ayrıca ücret verilmesi kabul edilmiş ve bu ücret te 
bütçe kanununa meribut salîfülârz (N) cetvelinde gösterilmiş olduğuna göre maksadı kanun hâ
sıl oluyor. Kanunun, müracaat edilen esbabı mucibe mazbatası ve Meclis müzakeratmt ihtiva 
eden zabıt ceridelerinde de 3 üncü fıkradaki ücret farkı hakkında kanaat verici bir netice el
de edilememiştir. 

Gerçi zabıtlarda Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Zaim Beyin bir suale verdiği ce
vapta aynen (Pansiyonda gece vazifesi gören muallimlere aittir. Neharî mekteplerde tedrisat 
yapan hiç bir muallim gece vazifesi] e mükellef değildir. Gece vazif esile meşgul olacakları için 
bu fark verilmiştir) denilmiş ve bir ücret farkından bahsedilmiş ise de ücret farkının neye ma
tuf olduğu izah edilmemiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasile pansiyonun mensup olduğu mektep müdürlerine mutlak olarak ücret 
verilmesi kabul edildiğine göre 3 üncü fıkranın mahalli tatbiki kalmıyor. Diğer taraftan Kemal Za
im Beyin izahatına göre ücret farkınm verilmesi sebebi izah edilirken bu ücretin verilmesi ne
harî mekteplerde tedrisat yapan hiç bir muallim gece vazif esile mükellef olmadıkları cihetle 
pansiyonda deruhte edecekleri gece vazifelerile meşgul olmalarına istinat ettiriliyor. 

Bu izahata nazaran esasen gece vazifesile mükellef olanlara bir şey verilmemesi icap edi
yor. Halbuki yukarıda tahlil olunduğu üzere maddenin ikinci fıkrası alelıtlak pansiyon mü
dürlüğünü deruhte eden müdürlere ücret verilmesi kafoul edilmiş bulunuyor. Velhasıl madde
nin ikinci ve üçüncü fıkralarını telif imkânı bulunamamıştır. 

Bu itibarla meselenin tefsiren halli muvafık olacağını arzeylerim efendim. 

Maarif vekilliği 22227 numaralı ve 18 -V-1933 tarihli tezkeresi sureti 

Yüksek Başvekâlete 

2005 numaralı kanunun üçüncü maddesi hükmüne göre mektep müdürlerine pansiyondaki hizmet
lerine mukabil verilecek ücret hakkında bazı m al müdürlüklerinin tereddüde düşmeleri üzerine Ma
liye vekâleti ile bu hususta cereyan eden muhabere evrakı bağlı olarak takdim kılınmıştır. Pansi
yon müdürlerine kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki sarahat ve bütçeye merbut (N) 
cetvelinde »gösterilen kadro mucibince ücret verilmesi icap ettiği Hazinece de kabul edilmekte ise 
de ayni maddenin 3 üncü fıkrasındaki «ücret farkı» kaydinin tefsiri icap edeceği mütaleası serdo-
lunmaktadır. Vekâletimizce 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası çok sarih görülmekte ve bütçeye merbut 
(N) cetveli de bu sarahate istinaden tanzim edilmiş olduğu mütalea olunmakta ise de mezkûr mad
denin Maliye vekâletinin mütaleasına tevfikan tefsirine delâlet buyurulmasmı yüksek saygılarımla 
arzederim efendim. 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 

Karar No. 5 
Esas No. 3/326 

3-V-1934 

Yükısek Reisliğe 

2005 numaralı kanunun 3 üncü ımaddıesinin 
ikinci fıkrasının tefsiri talebi (hakkında Başvekâ
leti eeldleden gönderilen 25-V-1933 tarih ve 
308 numaralı tezkere ve ilişikleri encümenimizde 
okundu. 

1838 numaralı kanun ile mekteplerde leyli-
lik kaldırılmış ve icap eden yerlerdef pansiyon 
açılması ve pansiyon idare eden müdürlere de 
eski leylî mektepleri idare ettikleri zamanda al
dıkları ücret haklarına ihalel' gelmemesi esası 
kabul edilmişti. 2005 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesinde de ücret farkmın verileceği tasrih 
edilmiştir. Ve yine Oımaddede pansiyonlarda kul
lanılacak ücretli memur ve müstahdemlerin kad
roları her sene Maarif vekâleti bütçesile birlikte 

Büyük Meclisin tasvibine araolunur denilmiştir. 
1933 senesi bütçesinin 17 nci maddesine bağlı 
«N» cetveli de o senede tatbik edilecek ücretli 
memur ve 'müstahdemlerin kadrosu gösterilmiş
tir. Bu sebeplere binaen ücret farkı (N) cetve
lindeki ücretlerin olduğu anlaşıldığından aşağıda
ki tefsir fıkrası yazılarak Büyük Meclisin tasvi
bine sunulmuştur. 

Mf. E. Reisi 
Erzurum 

Nafi Atuf 

M. M. 
Afyon Karahisar 

Haydar 

Aza Aza Aza 
Ordu Ş. Karahisar Urfa 

Hamdı 8. Mıtıksudi Refet 

Kâtip 
Sinop 

Aza 
Ankara 

Aha Gündüz 

Tefsir fıkrası 

2005 numaralı kanunun 3 üncü maddesindeki 
ücret farkı sözünden maksat neharî mektep mü
dürlerine verilen müdürlük ücretinden başka on

lara pansiyon da idare ettikleri için 1933 senesi 
bütiçe kanununun 17 nci maddesine bağlı «N» 
cetveli mucibince verilecek ücretlerdir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No.'167 
EmNo.M/ŞZG 

16 -VI - 1934 

Yüksek Reisliğe 

2005 sayılı kanunun üçüncü maddesinin ikinci 
fıkrasının tefsiri hakkıfida Maliye ve Maarif ve
killiklerinden yazdan 6 - V -1933, 18 - V -1933 
tarijı ve 64, 22 227 sayılr tezkerelerin Yüksek 
Meclise takdim edildiğini bildiren Başvekâletin 
25 - V - 1934 tarih ve S/1538 numaralı tezkere-
sile merbutları encümenimize havale buyurulmak-
La. -Mşarif vekili Hikmet, Divanı muhasebat re
isi Seyfi -Beyler huzurile tetkik ve mütalea 
olundu. 

Maliye ve Maarif vekilliklerinden gelen tez
kerelerde izah edildiği veçhile 1702 numaralı ka
nun lise müdürlerine ücretli idarî vazifelerinden 
dolayı verilecek ücret miktarını liselerin leylî ve 
neharî oluşuna göre tayin etmiştir. Bu kanuna 
göre leylî lise müdürlerine azamî 100, neharî lise 
müdürlerine 70 lira makam ücreti verilir. 1883 
numaralı kanunla mekteplerde leylilik kaldırıl
mış ve icap eden yerlerde pansiyon açılması ve 
pansiyon idare eden müdürlerin eski leylî mektep-
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leri idare ettikleri zamanda aldıkları, munzam 
ücret haklarma halel gelmemesi kabul edilmiş ve 
2005 numaralı kanunla da bir ücret farkının ve
rileceği ve pansiyonlarda kullanılacak ücretli me
mur ve müstahdemlerin kadrolarının her sene 
Maarif vekâleti bütçesile birlikte Büyük Meclisin 
tasvibine arzolunacağı tasrih edilmiş ve 1933 se
nesi bütçesine bağlı (N) cetvelinde de o sene tat
bik edilecek ücretli memur ve müstahdemlerin 
kadrosu gösterilmiş ve tasdik olunmuştur. 

Tatbikatta 1934 senesi şubat gayesine kadar 
neharî mektep kadrosundan pansiyonda ücretli 
vazife almış olanlara neharî mektep kadrosunda
ki ücretleri ile bütçeye merbut ve musaddak pan
siyon kadrosundaki ücretleri tamamen verilmiş 
ve Divanı muhasebatça bu muamele bir müddet 
tasdik olunmuştur. 

Bilâhare Divanı muhasebat, neharî, mektep
lerde vazifesi bulunup pansiyonlarda dahi hiz
meti bulunanlara pansiyon kadrosundan verile
cek ücretlerin 1702 numaralı kanunda leylî mek
tepler için tayin edilmiş olan azamî hadleri te
cavüz edemeyeceği ve binaenaleyh bu kabil me
murlara pansiyon kadrosundan ancak farkı üc
ret verilebileceği mütaleasmda bulunmuş, Mali
ye vekâleti de bu noktai nazara iltihak etmiş ve 

bu yolda muamele ifası bir tamim ile tebliğ'olun^* 
muştur. 

Bu kanunların tatbikmda uzun bir müddet 
Maarif vekâletinin telâkki tarzına göre muame
le ifa edilmiş bulunması ve bu muameleye diğer 
alâkadar dairelerin de itiraz etmemiş olması 
mevcut hükümlerin muhtelif suretlerle telâkki
ye imkân verecek bir şekilde bulunduğunu gös
termekte olduğundan esas itibarile Divanı mu
hasebatın noktai nazarına iltihak eden encüme
nimiz bu meselenin bir tefsir ile hallini muvafık 
»bulmamış ve yukarıda zikredilen kanunlann 
muhtelif şekilde tatbika müsait bulunan hüküm
lerini tevhit ederek işbu kanun lâyihasını hazır
lamıştır. 

Bu esaslara göre hazırlanan kanun lâyihası 
müstacelen müzakere buyurulmak üzere Umumî 
Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reis vekili Bu M. M. 
Burdur İsparta Konya 
M. Şeref Mükerrem A, Muzaffer 
Kâtip 
Tokat Bursa Erzurum İzmir 

Süreyya Dr. Galip Aziz Kâzım 
Kayseri Manisa Yozgat Sivas 

A, Hilmi M, Turgut S. 8%m M. Remzi 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Maarif vekâleti tarafından idare edilecek pansi
yonlar hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Lise ve orta mekteplerle yük
sek ve meslekî mekteplere alınacak ücretli leylî 
talebe için bu mektepler içinde veya bunlara 
mülhak olmak üzere leylilik teşkilâtına 
elverişli binalarda pansiyonlar tesis olunur. Bu 
pansiyonların bütçeleri Maarif vekâletince ya
pılır. 

MADDE 2 — Pansiyon talebesinden alına
cak ücret miktarı, pansiyonun bulunduğu yerin 
rayici, mektebin leylilik teşkilâtına taallûk eden 
masrafları ve bina vaziyeti, talebe adedi ve di
ğer hususî şartlar nazara alınarak her sene büt
çe kanunile tesbit olunur. 

MADDE 3 — Bir veya ayn pansiyonlarda 
müteaddit kardeşler bulunduğu takdirde ikin
cisinin ücretinden % 15, üçüncüsünden % 20, 

dördüncüsü ve diğerlerinden % 25 tenzilât ya
pılır. 

Maaşları 1452 numaralı kanunun yedinci ve 
daha aşağı derecelerine tekabül eden miktarlar
da bulunan Devlet memurları çocuklarından % 
10 tenzilât yapılır ve bu tenzilât farkı Maarif 
vekâleti bütçesindeki tahsisatından ve Devlet 
tarafından tediye olunur. 

Pansiyonlarda tenzilâta tâbi çocuğu bulunan 
bu memurlardan vefat edenlerle tekaüt edilen
lerin çocukları bulundukları tahsil devresini 
(ilk veya orta veyahut lise) ikmal edinceye ka
dar tenzilâttan istifade ederler. 

MADDE 4 — Halen leylî ve meccani olarak 
lise ve orta mekteplerde okumakta bulunan ta
lebe ile kanunu mahsusuna tevfikan bu mektep-
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lerde leylî ve meccani olarak okutulacak tale
benin bulunacakları pansiyon ücretine kryasen 
ücretleri ve sair masrafları Maarif vekâleti büt
çesinden verilir. Pansiyonlara Devletçe okutu
lacak talebeden başka meccani talebe kabul olun
maz. 

MADDE 5 — Pansiyonlar tâbi bulundukları 
mektebin müdürleri tarafından idare edilir. 
Mektebin başmuavin ve muavinlerile diğer idare 
memurları pansiyonun leyliliğe ait terbiye ve 
idare işlerile de muvazzaftırlar. Talebesi çok 
olan ve teşkilâtı kifayet etmeyen pansiyonlarda 
bu işler için hariçten, memurluk evsafını haiz 
bulunmak şartile, lüzumu kadar memur alınabi
leceği gibi mektep muallimlerinden veya hariç
ten müzakereci de istihdam olunabilir. 

MADDE 6 — Aslî vazifelerine ilâve olarak 
pansiyonlarda müzakerecilik deruhde eden mu
allimlerle muallimlik evsafım haiz memurlara 
ayda 35 lirayı geçmemek üzere pansiyon bütçe
lerinden ücret verilir. Gerek bu ücretler ve ge
rek hariçten alman memurların ve pansiyonla
rın diğer müstahdemlerinin ücretlerine ait kad
rolar her sene Maarif vekâleti bütçesile birlikte 
Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzolunur. 

MADDE 7 — Pansiyon talebesinden alına
cak ücretler eylül, kânunuevvel ve mart ayla
rında olmak üzere üç taksitte tahsil olunur. Bi
rinci taksit talebenin pansiyona kaydolunduğu 
gün, ikinci ve üçüncü taksitler kânunuevvel ve 
mart aylarının başlarında alınır. Birinci taksi
tin derhal tesviyesi lâzımdır. 

İkinci ve üçüncü taksitlerin tesviyesi için 
en çok on gün mühlet verilir. Taksitlerini on 
gün içinde vermeyen talebe, velisine teslim 
olunur. Tatili mektepte geçirmek mecburiye
tinde bulunduğu anlaşılan talebeden ayrıca ve ta
til başrnda maktuan otuz lira ücret alınır. 
Ders senesinin her zamanında pansiyonlara ta
lebe kabul olunabilir. Ancak her hangi bir tak
sit devresinde kabul olunan talebe o taksitin 
tamamını ödemeğe mecburdur. Bu taksit dev
resi içinde pansiyonla alâkasını kesen talebeye 
bu devreye ait taksitten bir şey iade olunmaz. 
Ancak bir mektep pansiyonundan diğer bir 
mektep pansiyonuna naklen giden talebenin 
evvelki mektebinde tediye ettiği taksit müd
deti için yeni mektepte ücret aranmaz. 

MADDE 8 — Pansiyonların merbut bulun. 
duklan mekteplerin muallimlerile neharî ta
lebesi her öğün için tabelâ mucibince nüfus 
başına günde isabet edecek ücretin yansından 
yüzde on fazlasını vermek şartile pansiyon ta
belâsına dahil olarak yemek yiyebilirler. Pan
siyonlarda vazife göçen müdür, başmuavin, 
muavin, muallim ve memurlarla müstahdemler 
meccanen yemek yerler. 

MADDE 9 — Pansiyonlar hâsılatı umumî 
bütçenin nâzım hesaplar meyamnda açılacak 
pansiyonlar varidatı faslına irat, pansiyon
ların tesisat, idare, iaşe ve sair masraflarile 
inşaat, tamirat ve sigorta karşılıkları ve kulla
nılacak memur ve müstahdemlerin ücretleri 
Maarif vekâleti bütçesinde ayni unvanla açıla
cak bir fasla tahsisat kaydolunur. Varidat ve 
masraflar için Ziraat bankasında karşılıklı fa
izli bir hesabı cari açılır. 

MADDE 10 — Pansiyon açılacak yerlerde 
bina ihtiyacı olduğu ve millî emlâkten münasip 
bina bulunduğu takdirde Maliye vekâletinin 
muvafakatile bu bina bedelsiz olarak pansiyona 
tahsis edilir. Pansiyonların tesisatı için lâzım 
olan eşya ve levazım da Maarif vekâletince pan
siyonlara bedelsiz olarak terkolunabilir. 

MADDE 11 — Prevantoryomda da bu kanun 
hükümleri dahilinde açılacak pansiyonda ibate 
ve iaşe ve tedavi edilmek üzere ücretle talebe 
ve muallim kabul olunabilir. Prevantoryom pan
siyonundan alınacak ücret miktarı Maarif vekâ
leti tarafından tesbit edilir. 

MADDE 12 — Pansiyonlarda senesi içinde 
sarfolunmayan varidat ertesi seneye devredi
lir. Pansiyon hasılatmm yüzde beşi tesisat ve 
amortismanlar karşılığı, yüzde biri yangın veya 
her hangi kaza neticesinde harap olan mektep 
ve pansiyon binalarının yeniden inşası ve yüzde 
altısı pansiyon binalarında yapılacak tamirat ve 
küçük inşaat karşılığı olmak üzere ihtiyat pa
rası olarak bu namlar altmda açılacak hususî 
hesaplara kayit ve bankada muhafaza olunur. 

Bu hesaplardan Maarif vekâletinin göstere
ceği lüzum üzerine ait bulundukları mevzulara 
sarfiyat yapılabilir. 

MADDE 13 — Mektep pansiyonları hak
kındaki 6 -VII -1931 tarih ve 1838 numaralı 



ve 11 - VI -1932 tarik ve 2005 numaralı kanuni 
larth hiSkümleri mülffadn*. 

MUVAKKAT MADDE — Pansiyonu bulu
nan mektep müdürlerine şubat 1934 nihayetine 
kadar olan müddet için 1702 numaralı kanunun 
7noi maddesine tevfikan tahsis edilmiş olan üc
retler ile 2005 numaralı kanun hükmünce 1932 

6 _ 
ve 1933 malî seneleri muvazenei umumiye ka
nunlarına bağlı «N» cetvellerine göre tahsis 
edilmiş olan ücretlerin mecmuu tesviye olunur. 

MADDE 14 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 


