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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Dahiliye, Maliye vekâletlerile Tapu umum müdür
lüğü kadro cetvellerinde tadilât yapılmasına dair ka
nun lâyihası müzakere ve kabul edildi. 

Mektep pansiyonları hakkındaki kanun lâyihası 
encümene verildi. 

Millî musiki ve temsil akademisi teşkiltâına dair 
kanun lâyihasının dört maddesinden maadası kabul 
edildi. 

Müze ve rasathane teşkilâtına, 
Türkiye Cümhuriyetile İsviçre Hükümeti arasında 

aktedilen mücrimlerin iadesine ve cezaî mevadda kar
şılıklı muzahereti adliyeye müteallik mukavelename 
ile medenî ve ticarî mevadda adlî münasebetleri tan
zim eden mukavelenamenin ve uzlaşma, adlî tesviye 
ve hakem muahedesini muaddil protokolün tasdikı-
na dair kanun lâyihaları kabul ve f 

Beynelmilel yardım birliği mukavelesinin tasdiki 
hakkındaki kanuna bir madde tezyiline dair kanun lâ
yihasının birinci müzakeresi icra edildi. 

Gümrük tarife kanununun dördüncü maddesinin 

2 — HAVALE 2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Teklifler 

1 — Kars mebusu Ömer Kâmil Beyin, Kars vilâ-
yetile Bayazıt, Erzurum ve Çoruh vilâyetlerinin bazı 
parçalarında muhacir ve sığıntıların yerleştirilmesi 
ve yerli çiftçilerin topraklandırılması hakkındaki ka
nunun 3 üncü maddesine dair kanun teklifi (îskân ka
nunu muvakkat encümenine) 

Tezkereler 
2 — 1930 senesi Hazine hesabı umumisi hakkında 

tanzim kılınan mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığına dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(Divanı muhasebat encümenine) 

3 — ölçüler kanununun 4 üncü maddesinin tefsiri 

1 — Gümdisane mebusu Hasan Fehmi Beyin, 
Ankara şehri İmar ynüdürlüğünce yapılacak is-

tefsirine dair mazbata ile, 
Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hak

kındaki kanunların tadiline, 
Polis teşkilâtı kanununa merbut cetvelin tadiline, 
Ankarada dikilmiş olan zafer heykeli aksamının 

gümrük resminden muafiyetine, 
Gümrük kanununun 13 üncü maddesinin kaldırıl

masına, 
Kırtasiye stoku için bir buçuk milyon liralık mü-

tedavil sermaye ittihazına, 
Afyon Karahisarındaki zafer abidesinin gümrük 

ve saire resimlerinden istisnasına, 
Orta orman mektebi teşkiline ve muallimlerine 

dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildikten 
sonra pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Mersin Rize 

Hamdi Ali 

hakkında Başvekâlet tezkeresi (İktisat, Sıhhat ve iç
timaî muavenet, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
4 — İstanbul mebusları Hamdi Mustafa ve Hay-

rullah Beylerin, lâstikten yapılan ayakkabıların beher 
çiftinden 100 kuruş istihlâk resmi alınmasına dair 
2/115 numaralı kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

Muhtelif 
5 — Millî hâkimiyet bayramı münasebetile cemi

yeti belediye reisliğinden gelen telgraf 
6 — Edirne Cumhuriyet Halk Fırkasından mevrut 

telgraf 

timlâk muameleleri hakkındaki takririnin ruzna
meye alınmasına dair takriri. 

* • • 

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

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

mm* 

REİS — Celse açılmıştır efendim. | Bir takrir var, onu okuyoruz. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
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Yüksek Reisliğe 

25-VI-1934 
Belediye istimlâk kanununun İmar müdüri

yetine de teşmili hakkındaki maddenin müzake
resi sırasında verdiğim tadilname kabul edilerek 
kanuna ilâvesi için lâyihayı son tetkik eden Adliye 
encümenine verilmiş ve Adliye encümenince de 
bu tadilname esas itibarile muvafık olmakla be
raber imar kanununa zeyledilmesi daha uygun 
olacağı mütaleasile istimlâk kanunundan tefrik 
edilmesi yolundaki mazbatasile aynca tedvini 
tensip edilmişti. 

Umumî Heyetin kabulüne iktiran eden bu 
maruzatımın daha uzun müddet sürüncemede 
kalmaması için müstacelen Dahiliye encümenin
ce görüldükten sonra (2 temmuz 1934) pazarte
si ruznamesine ithalini arz ve teklif eylerim. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

ADLİYE E. N. RAÎF B. (Trabzon) — Efen
dim, Hasan Fehmi Bey tarafından verilmiş olan 
bu teklif, belediye istimlâk kanununa ilâve 
edilmesi talep olunan bir hükmü ihtiva etmek
te idi. Heyeti Celileniz bu takriri, nazan iti
bar ve mütaleaya alınmaya değer kaydile, Adli
ye encümenine tevdi buyurdu. Encümen tet-
kikatı neticesinde, bu hükmün Ankara imar 
müdürlüğüne ait kanunu alâkadar ettiğini ve 
belediye kanunu ile alâkası olmadığım gördü 
ve tertip ettiği bir mazbata ile Heyeti Celile-
nize, belediye istimlâk kanununa böyle bir hü
küm konulmasına lüzum yoktur, Ankara imar 
kanunu, alâkadar eder demiştik. Takrirde gö
rüyorum ki, Adliye encümeni bu tadilnameyi 
esas itibarile kabul etmiştir. Binaenaleyh Da
hiliye encümenince de tetkik edilsin, Adliye 
encümeninin tetkikinden vaz geçilsin diye bir 
talep vardır. Halbuki Ankara İmar müdür
lüğüne ait olan bu kanun tamamen hukukî ma
hiyettedir ve Adliye encümenini alâkadar eyle
mektedir. Bu itibarla Adliye encümeni tarafın
dan tetkik edilmeksizin Dahiliye encümeninde 
tetkik olunarak Heyeti Celilenize arzedilecek 
olursa, tetkikin noksan bulunacağı ve Adli
ye encümeninin düşüncelerini ihtiva etmeyeceği 
mahzuru vardır. Adliye encümeninin bu işi 
şimdiye kadar niçin tetkik etmediği meselesine 
gelince; efendim, bu işi encümen müzakere eder
ken denildi ki, mademki bu kanunu 
alâkadar etmez; o halde bir kanun teklifi ma
hiyetindedir, aynca esbabı mucibeli bir teklif 
yapsın. Bazı arkadaşlar; buna lüzum yoktur, 
mademki Meclisi Âliye verilmiştir; o halde biz 
teklif edelim, encümen namına yapalım, dedi
ler. Şimdiye kadar lâyiha halinde Huzuru Âli
nize gelmemesinin sebebi encümene her gün mü
temadiyen mühim kanunların gelmesi ve müte
madiyen onlarla meşgul olmamızdır. Altı ta
ne ölüm cezasını havi dosyalar gelmiştir. Tea-

mülen bunlarm bir gün bile tehiri caiz değildir. 
Sonra memleketin asayişile alâkadar polisin 

vazife ve salâhiyetine ait kanun vardır. Kaçak
çılığın men ve takibi hakkındaki kanuna ilâve 
edilecek maddeler vardır. 130 maddelik ceza 
muhakemeleri usulü hakkındaki kanunu alâka
dar eden maddeler vardır. 

Dün tatil olmasına rağmen Adliye encümeni 
yinn çalışmış, bazı kanunlar çıkarmıştır. Ha
san Fehmi Beyin takrirlerinden öyle hissettim 
ki, şimdiye kadar işi olmadığı halde Adliye en
cümeni bu kanunu çıkarmadı kokusu vardır. 
Böyle bir şeyin varit olmadığını arzetmeği va
zife bilirim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Adliye 
encümeni az veya çok çalıştı diye takririmde 
bahsetmediğim gibi böyle bir telâkkinin yeri de 
icabı da yoktur. İstimlâk kanununun müza
keresi esnasmda Heyeti Celileye takdim ettiğim 
takrir, nazan mütaleaya alınarak Adliye encü
menine verildi. Adliye encümeni de bunu ka
nun halinde imar kanununa ilâve edelim diye 
karar verdi. Bendeniz bir şey demedim. Çün
kü maksat, ihtiyaç olarak görülen bir eksiğin 
tamamlanmasıdır. 

Yoksa bu kanuna zeylolunsun, şu kanuna zey-
lolunsun gibi bir şey söylemedim. Heyeti Ce
lilenize bu suretle arzettiler ve Heyeti Celile
niz de ayni şekilde kabul etti. Mesele; tadil
nameyi imar kanununa zeyildir diye Heyeti Ce-
lile bu esası nazarı dikkate almıştır. Şimdi 
doğrudan doğruya bir teklif arzetmiyorum, ki 
bu kanunda bir yeri yoktur, binaenaleyh imar 
kanunile alâkası vardır gibi yeni bir manaya 
mahal versin. Bu hususta cereyan eden müza
kereler sırasmda Adliye encümeni beni de ça
ğırdı. Noktai nazanmı da izah ettim. Bu noktai 
nazarlann esasını reddetmiş değillerdir. Benim 
teklifim, bu meselenin 2 temmuz pazartesi ruz-
nameyesine alınmasıdır. 

İmar kanunu Dahiliye encümeninden çıktığı 
ve Adliye encümeni de bu meselenin imar kanu
nuna zeyledilmesi lâzrmgeldiğini mazbatasında 
zikrettiği için, bu işi orası halletsin, demekteyim. 
Maamafih teklif kendilerindedir, çünkü Heyeti 
umumiyeden oraya havale edilmiştir. Ancak ka
nunun behemehal bu sene çıkmasında bir zaruret 
vardır. Eğer arzu buyururlarsa bunun esasını da 
arzedeyim. Fakat tekrar Heyeti Celilenize gele
ceği için, şimdi söylemekten içtinap ediyorum. 
Geldiği zaman lüzumlu veya lüzumsuz mu oldu
ğunu Heyeti Celile de görecektir. Zaten lüzumlu 
ve muvafık görülmüştür ki karar Heyeti Celile-
den çıkmış ve ondan sonra Adliye encümenine 
havale edilmiştir. 

Kanaatimce Adliye encümeni az çalışmıştır 
gibi bir şey katiyen mevzubahs olamaz. Adliye 
encümeni ve diğer encümenlerin hepsi, kendile
rine verilen vazifeleri yapmakla mükelleftirler. 
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Bu meyanda Adliye encümeni de çok çalışan ve 
kendisine çok iş düşen bir heyettir. 

Bu iş, çok uzamıştır, çok lâzımdır, müstacel
dir. Ruznameye alınmasını teklif ediyorum ki 
zannederim bu da hakkımdır. 

REİS — Başka söz isteyen yok. Takriri reye 
arzediyorum. Hasan Fehmi Beyin takririni ka
bul edenler . . . . 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Reis 
Bey, usul hakkında söz isteyorum. 

REÎS — Buyurunuz. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 

istimlâk kanunu müzakere edilirken Hasan Feh 
mi Beyefendi bu kanunun Ankara imar müdür
lüğüne de teşmili hakkında bir teklifte bulun
muşlar. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — O madde 
kabul edildi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Meclisi 
Âli, nazarı dikkate almış, encümene göndermiş. 
Buna rağmen Adliye encümeni bu tadili hariç 
bırakarak kanunu ikmal etmiş ve kanun da çık
mış. Adliye encümeni bunu bu kanuna zeyil ya
hut ilâveden ziyade Ankara imar kanununa ilâ
ve edilmesi lâzımgelir demiş. O halde kanun 
münferit kalıyor. Başlı başına bir kanun yapıl
ması lâzımgeliyor. Bendenizce gerek Adliye en
cümenin, gerek Dahiliye encümeninin istimlâk 
kanunu dolayısile nazarı dikkate alınıp ta bilâ
hare açıkta kalan bir takriri, doğrudan doğruya 
kanun yapmak muvafık değildir. Hasan Fehmi 
Beyefendinin bu teklifini, doğrudan doğruya 
esbabı mucibeli, muvazzah bir kanun teklifi ha
linde yapması ve bu suretle encümenlerden geç
mesi daha muvafıktır. 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Efen
dim; Adliye encümeninin, Meclisi Âlive sevket-
tiği mazbata ve oradaki müzakereler, bu kanunu 
İmar kanununa zeylolarak sevkedeceğiz yolun
dadır. Heyeti Celileye bu esbabı mucibe ile gel-
dide ötekinden hariç bırakıldı. Buna lüzum yok
tur, nazarı itibara alınmasına lüzum yoktur, şek
linde olmadı. Heyeti Celileye arzedilen mazbata 
bu şekildedir.. 

REİS — Heyeti Celileye şimdiki takriri ar-
zedince, şüphesiz hakem olurlar. 

Okunan takriri reyi âlilerine arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Bey, 

1 — Millî musiki ce temsil <t.];adenrisi lıal-
hinda 1 n0-i5 numaralı kanun lâuihusı re Maarif 
re Iiütee encümenleri mazhaiahrrı 

REİS — Bu kanunun iki maddesi encümene 
havale edilmişti. Oradan gelmiştir. Müzakere 
edeceğiz. 

ON BİRİNCİ MADDE — Musiki muallim 

- 3 

anlaşılmadı. 
REİS — O halde, istirham ederim, ayağa kal

kalım. (Hayır, onu demiyoruz, reye konan ne
dir? sesleri). 

Hasan Fehmi Beyin okunan takririni reye ar
zediyorum. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Efendim, 
takrir, Dahiliye encümenine gidecek, kanun şek
linde müzakere edilecek. 

REİS — Takrirde 2 temmuzda ruznameye 
alınmasını da teklif ediyorlar. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Dahiliye 
encümeninden o tarihe kadar çıkar veya çıkmaz, 
o başka mesele. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Bey, 
bendeniz Dahiliye encümenine havalesini arzedi
yorum. Eğer yetişirse 2 temmuzu ilâveten rica 
ediyorum. 2 temmuz olmazda 5 temmuz olur. 

REİS — O halde Dahiliye encümenine ha
vale ederiz. Takririnizde 2 temmuzda ruznameye 
alınması yolunda bir kay it vardır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Dahiliye 
encümeninden rica ediyorum. Yetişirse... 

REİS — Bu kaydi ilâve ettikten sonra reye 
hacet kalmaz. O kayit ile Dahiliye encümenine 
havale ederiz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Adliyeye 
karar ile gitti. 

REİS — Efendim, Dahiliye encümeni mazba
ta muharriri Bey talep ediyorlarsa karardan ev
vel göndeririz. Talep etmiyorlarsa . . . . 

RAİF B. (Trabzon) — Adliye encümeni tet
kik etmeyecek midir, yalnız Dahiliye encümeni 
mi tetkik edecektir? Yoksa Adliye encümeni bir 
karara vardıktan sonra bir kere de Dahiliye en
cümeni mi tetkik edecektir? 

REİS — Efendim, Adliye encümeni yapacağı 
muameleyi yapacaktır. Müteakiben bir kerre de 
Dahiliye encümenine gitmesini teklif ediyorlar. 
Söyledikleri budur. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Dahiliye en
cümenine gidecek. Dahiliye encümeni lüzum gö
rürse tabiî gider. 

Hasan Beyefendinin talep ettikleri şey Dahi
liye encümenine havalesidir. 

REİS — O halde reyi âlinize havale edilecek
tir. 

Dahiliye encümenine havalesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

mektebini bitirenler, gerek musiki muallim mek
tebinde yatar talebelikle bulundukları, gerek 
daha önce başka yatı mektebinde parasız ola
rak okudukları zamanın bir buçuğa kadar bir 
zaman Devletin kendilerine göstereceği resmî 
işleri yapacaklardır. 

Mektebi bitirdikten sonra kendilerine verilen 
işi üstüne almayanlar ve kendileri için yapılma-

6 — 

SD 4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 



I : 7 3 2 5 - 6 - 1 9 3 4 C t 1 
sı borç olan işi bitirmeden önce, işi bırakmak 
suretile aynlanlar veya ceza olarak mektepten çı
karılanlar kendileri için Devletçe yapılan mas
rafları faizile beraber ve üstüne % 50 sini ekle
yerek para ile ödeyeceklerdir. Ancak bir müd
det iş gördükten sonra yukarıda gösterilen şekil
de avrılanlardan iş başmda bulundukları zama
na düşen para alınmaz. 

REİS — Mütlea var mı? Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Temsil şubeleri 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Temsil şubesi, 

tiyatro, opera, balet ve koro kısımlarına ayrılır. 
Bu şubede de tahsil parasız ve yatılıdır. 

Talebenin nasıl alınacağı, ne kadar okuvacak-
ları, okutma programı ve çalışma yolları Maarif 
vekâletince tesbit olunur. 

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

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

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

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya Maliye ve Maarif vekilleri me
murdur. 

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

Kanunun heveti umumiyesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Büyük Millet Meclisi ve m üst e mil atındaki 
eşi/aya dair 5/59 numaralı Meclis lı('saplarının 
tetkiki encümeni mazbatası [1] 

REİS — Meclisi Âlice malûmat hâsıl olmuş
tur. 

3 — Millî sar aylardaki eşya hakkında 5/60 
numaralı Meclis hesaplarının tetkiki encümeni 
mazbatası [2] 

REİS — Meclisi Âlice malûmat hâsıl olmuı-
tur. 

/— Mülga seyrisefain idaresinin 1930 senesi 
son hesabına ait mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakkında 3/466 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tczkeresile Seyrisefain idare
sinin 1930 senesi son hesabı hakkında 1/441 nu
maralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası [3] 

11 | 263 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
12 | 262 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[3] 261 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

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

Seyrisefain idaresinin 1930 malî senesi hesabı 
kati kanunu 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1930 se
nesi masarifi merbut (A) işaretli cetvelde yazılı 
olduğu veçhile 5 560 520 lira 31 kuruştur. 

REİS — Mütalea var mı? Birinci maddeyi 
(A) cetvelile birlikte reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1930 senesi 
varidatı ba^lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
veçhile 4 799 311 lira 9 kuruştur. 

REİS — Mütalea var mı? İkinci maddeyi 
(B) cetvelile birlikte reyinize arzedivorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1930 senesi için verilen tahsi
sattan sarf edilmeyen ve miktarı (A) işaretli cet
velde ayrı bir sütunda gösterilen 494 313 lira 
69 kuruş iptal olunmuştur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi cetvel ile 
birlikte reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İktisat vekili memurdur. 

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

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

Efendim, birinci müzakeresi icra edilecek iki 
kanun vardır. İkisinin de müstaceliyetle müza
keresi hakkında teklifler vardır. 

Birincisi bir takrirle, ikincisi de encümenin 
mazbatası ile teklif edilmektedir. Her ikisinin 
de müstaceliyetle müzakeresini reyi âlinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

5 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununa bir 
madde ilâvesi hakkında 1/1082 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası \ 1] 

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

[1] 264 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Tekaüt kanununa bir madde ilâvesi hakkında 

kanun 

MADDE 1 — 1683 numaralı askerî ve mül
kî tekaüt kanununa aşağıdaki madde ilâve edil
miştir : 

(Harp ihtimali devresinde) zabıtanın talep-
lerile tekaüt ve istifa muamelesi vaziyetin in
kişafına, tehlikenin zevaline tehir olunabilir. 

Bu devrin başlaması ve bitmesi icra Vekil
leri lioyeti kararile tesbit olunur. j 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Efendim, ! 

encümen azasından bir zat; Hükümetin kullan
dığı tabir muvafıktır demiştir. Her haıde bu j 
maddede olacaktır. Bu tabirin encümendin i z 
nini rica ederim. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. KÂZIM Pş. 
(Diyarbekir) — Efendim, Hükümet, (harbe ha
zırlık) demişti. Buna encümen ( harp ihtimali 
devresi) demiştir. Aradaki fark budur efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Hükû-
metinki daha vazıhtır. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Efendim, 
Hükümetin teklifi daha muvafıktır. Çünkü harp 
ihtimali devresi her zaman mevcuttur. İhtimal { 
vardır diye bu devam edemez. Binaenaleyh Hü- j 
kûmetin tabiri olan «harbe hazırlık devri» de- i 
mek daha muvafıktır. Zannederim Mazbata mu- j 
harri Ps. da bunu kabul ederler. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. KÂZIM Pş. 
(Diyarbekir) — Efendim, seferberlik talimatna
mesinde de resmî olarak harp hazırlığı devresi 
diye kullanılmıştır. Bunun bu şekilde olmasında 
bizce de mahzur yoktur. 

REİS — Efendim, encümen de muvafakat 
ediyor. O halde maddeyi Hükümetin teklifi 
veçhile (harbe hazırlık devrinde) şeklinde tashih 
ederek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

RÂSIH B. (Antalya) — Efendim, encümen 
izahat versin; çünkü encümen değiştirmiştir. 

REİS — Encümen muvafakat etti, Heyeti 
Umumiye de kabul etti. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu- j 
teberdir. | 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme- j 
yenler . . . Kabul edilmiştir. I 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya j 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. ! 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme- j 
yenler . . . Kabul edilmiştir. I 

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

6' — Muvakkat kaza salâhiyeti!e diğer yer
lere gönderilecek hâkimlere verilecek tahsisata, 
dair 1/1073 numaralı kanun lâyihası ve Adliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları [ / ] . 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Muvakkat kaza salâhiyetile başka yerlere gönde
rilecek hâkimlere verilecek tahsisat kanunu 

MADDE 1 — 367 numaralı kanuna göre mu
vakkat kaza salâhiyeti verilerek başka yerlere 
gönderilen hâkimlere, gönderildikleri memuri
yetlere muhassas maaş tutarının üçte birinden 
yansına kadar vekâletçe tensip edilecek miktar
daki tahsisat, maaşlarına ilâveten verilir ve bu 
tahsisat Adliye bütçesinin maaş tertibindeki kad
ro tasarruflarından tesviye olunur. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1931 malî senesi bütçe kanunu
nun hükmü meri 19 uncu maddesinin 367 numa
ralı kanuna göre istihdam edilen hâkimlere ta
allûk eden hükmü ilga edilmiştir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

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

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. Perşembe günü saat 15 te toplanıl
mak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,30 

[1] 26T) nıunanüı mallına zaptın sonundadır. 

» e « 

T. B. M. M Matbaa*. 



Sıra No 263 
Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtındaki eşyaya dair 5 59 
numaralı Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. H. T. encümeni 21 - VI-1934 

Karar No. 8 
Esas No. 5J59 

Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi binasının salon ve dairelerile matbaasında mevcut demirbaş eşyanın 
dahilî nizamnamenin 62 nci maddesine tevfikan İdare âmirleri tarafından verilen defter üzerine 
tetkik edilerek hepisinin tamam ve daire müdürünün mütemadi ve şayanı takdir dikkati ve ey i 
bakmasile muntazam bir halde görülmüş ve yalnız lokantaya ait eşyadan bazıları evvelce 
lokantayı işleten adam tarafından zıyaa uğratılmışsa da kendisinden tazminine teşebbüs edilmiş 
olduğu İdare heyetinden alman malûmat üzerine arzolunur. 

M. H. T. En. Rs. M. M. Murakıp Aza 
Van Ankara Denizli Balıkesir 

Hakkı Rıfat Mazhar Müfit M- Cavit 
Aza Aza 

Çankırı Balıkesir 
Ziya İbrahim 





Sıra No 262 
Millî saraylardaki eşya hakkında 5/60 numaralı Meclis 

hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 

T. B. M. Af. 
M. fi. T. encümeni 21-VI-1934 

Karar M 7 
Esas M 5/60 

Yüksek Reisliğe 

Maliye vekâletinden Büyük Millet Meclisine devredilen millî saraylardaki eşyanın bir kısmı 
dahilî nizamnamenin 62 nci maddesine tevfikan evvelce teftiş ve tetkik edilmiş ve Dolma-
bahçe sarayının mahzen ve bodrumlarında bulunan eşyaya mevsimin müsait olmaması yüzün
den bakılmamadığı Heyeti celileye takdim olunan raporda arzolunmuştu. 

Bakılamayan bu eşyanın sonradan sarayın münasip yerlerine çıkarıldığı haber verilmesi ve 
bodrumlarda tetkikte bulunabilmek zamanının gelmesi üzerine encümenden üç zat Yüksek 
Reisliğin tensibile oraya gitmiş ve geri kalan eşyayı da İdare âmirleri tarafından verilen defter
ler birer birer karşılaştırılarak tamam görmüş oldukları arzolunur. 

M. H. T. En. R. 
Van 

Hakkı 

M. M. 
Ankara 
Rifat 

Murakıp 
Denizli 

M. Müfit 

Aza. 
Balıkesir 

M. Cavil 

Aza 
Çankırı 
Ziya 

Aza 
Balıkesir 

İbrahim 





Sifa M» 261 
Mülga Seyrıs^fam idaresinin 1930 senesi son hesatbına ait 
mutabakat beyannamesinin takdim kıkndtğı hakkında 3/466 
nomaralt Divanı muhasebat rryaseti tezkeresile Seyrisefam 
idaresinin 1930 senesi son hesabı hakkında 1/441 numaralı 

kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

Mülga seyrisefain idaresinin 1930 senesi son hesabına ait mutabakat beyannamesinin takdim 
kümdığı hakkında 3/466 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı muhasebat 16 I V f 1934 

V. 45218 
H. 92 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine . 

Mülga Seyrisefain idaresinin Q30 senesi hesabı katisine ait olarak Divanca tanzim edilen 
beyanname ile müteferri cetvelleri leffen arz ve takdim kılınmıştır efendim. 

Di. M. Reisi 
Seyfi 

Beyanname 

Mülga Seyrisefain umum müdürlüğünün 1930 senesi hesabı katisi İktisat vekâletinden gönde
rilmekle muhasibin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaş
tırıldı. 

1 — 1928 ve 1929 seneleri mutabakat beyannamelerinde de arzedildiği üzere idarenin emanattan 
bir çok borcu olmasına rağmen 1930 senesi bütçe kanununun 3 üncü maddesindeki mutlakiyete bi
naen sandık mevcudu olan 345 880 lira bütçenin ikinci faslına tahsisat olarak ilâve ve sarf edil
miştir. 

2 — İdare hesabının tetkiki sırasında 1930 senesi bütçesinin 2 inci-faslının 4 üneü madde
sine mevzu tahsisata ımahsubeiı yapılan tediyattan idare vapurlarının havuz ücreti olup bu fasıl 

ve maddeye kaydolunan ve mahiyeten bir mahsup muamelesinden ibaret bulunan 14 985 lira 84 
kuruşun tahsisatı tecavüz eylemesi üzerine muhasiplikçe hesaplardan çıkarıldığı görülüp âmiri ita

ca yaptırılan tamirattan mütevellit olan ve tahsisatın kifayetsizliği hasebile muhasiplikçe bizzarur 
kayit harici bırakılan sarfiyatı mezkûrenin 2231 numaralı kanun ahkâmına tevfikan mahsubunun 
temini İktisat vekâletine yazılmış ve alınan cevapta tasfiye heyetince icabına tevessül edildiği bildi
rilmiştir. Meselenin sureti cereyanına nazaran senesi içinde tahsisat fevkinde bir hizmet ifası mev
cut olmakla beraber 2231 numaralı kanunla bu idarenin 1931 senesi nihayetine kadar ki bilûmum 
sarfiyatının seneleri bütçelerinin umumî yekûnlarında tahsisat bakiyesi mevcut olmak şartilemah-
subajıa cevaz Texümiş ve 1930 senesi bütçesinde de bu mahsuba müsait bakiyei muhassasat mevcut 
bulunmuş olması itibarile mahsubuna imkân hâsıl olmuş ve fakat muamelei mahsubiye yapılmadan 
idare lâğvolunarak muamelâtının .tasfiyesi 2248 numaralı kanunun muvakkat maddesi mucibince te-
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şekkül eden tasfiye heyetine intikal etmiş ve bu heyetle de muktazasmm ifa edileceği anlaşılmış

tır. ' • J , H r | j 
3 —• îdare bütçesinin beşinci faslınm birinci maddesindeki tahsisattan Türk gemi kurtarma şir

keti tarafından mubayaa olunan gemi bedeline mahsuben mezkûr şirkete iştirak hissesi olarak 
111 348 lira verildiği görülmüş ve idarece mubayaa edilecek gemilerin bedeline ait bulunan tahsi
sattan bir şirkete iştirak hissesi olarak sarfiyat icra edilmesinin neye müstenit bulunduğu hakkında 
îktısat vekâletine yazdan tezkereye - iki defa tekit do edildiği halde - cevap alınamamıştır. Katî he
sapta münderiç rakamların merbut cetvellerdeki izahat nazarı dikkate alınmak suretile kabule şayan 
olduğunu arzeyleriz. 
Divanı M. R. D. I. R. 

Seyfi Faik 
xxZcl xxZa> 

Refik Müeyyet 
Müddeiumumi 

Emin 

D. II. R. 
Abidin 
Aza 

M. îhsan 

D. III. R. 
II Âlim 

Aza 
Halit 

D. IV. R. 
Fevzi 
Aza 

Kâmil 

Aza 
Celil 

Aza 
Nazmi 

5-1935 
Atza 

Basri 
Aza 

Emin Rifat 

Aza 
Ziya 
Aza 

Seyrisefain idaresinin 1930 senesi son hesabı hakkmda 1/441 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet / 5 - X// - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 613019 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Seyrisefain idaresinin 1930 malî senesi hesabı katisi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 7 -XII- 1932 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibe ve cetvellerile birlikte arzolunmuştur Efendim. 

Başvekil 
ismet 

1930 senesi hesabı katisi esbabı mucibe lâyihası 

Seyrisefain idaresinin 1930 senesi hesabı katisini takdim ediyoruz. 
îdarenin senei mezkûre bütçesinde muharrer (5 467 120) lira muhammen varidata 26 mart 1931 

tarihli kanunla Devlet bütçesinden verilen (260 000) lira ki ceman (5 727 120) liraya mukabil 
mütekaddem varidat cetvelinde müfredatı murakkam olduğu üzere senei mezkûre zarfında 
(5 011 644) lira 30 kuruş tahakkuk eylemiş ve buna sinini sabıkadan müdevver (1 815 061) lira 
89 kuruşun ilâvesile tahakkukatı umumiye yekûnu (6 826 706) lira 19 kuruşa baliğ olmuştur. 

işbu tahakkukattan (4 695 026) lira 42 kuruşu 930 senesine ve (104 284) lira 67 kuruşu sinini 
sabıkaya ait olmak üzere ceman (4 799 311) lira" 9 kuruş tahsilat vukubulmus ve (2 027 395) lira 
10 kuruş senei âtiyeye devrolunmustur. 

1930 senesi varidat bütçesindeki fusul ve mevattan sevahili baide hasılatını teşkil eden birinci 
fasıl muhammenatı olan (2 677 300) liraya karşı (2 085 467) lira 1 kuruş tahakkuk eylemiş ve 
işbu fasla dahil varidattan sinini sabıkaya ait miktar dahi dahil olduğu halde (1 897 259) lira 35 
kuruş tahsilat vaki olmuştur. Bütçede muhammen miktara göre işbu fasıl varidatında (591 832) 
lira 99 kuruş noksan tahakkukat görünmektedir. Bunun (65 822) lira 89 kuruşu Trabzon hattına 
ait olup işbu hat varidatından bu miktar noksan tahakkuk etmesi mezkûr hatta haftada iki se
fer hesabile bir senede icrası mutasavver 104 sefere karşı 77 sefer yapılmış ve senei mezkûre zar-
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fında ıbu hat nakliyatındaki durgunluk yüzünden muhammen hasılatı vasatiye elde edilememiş ol
duğundan bu miktar noksan tahakkuk etmiştir. 

İstanbul - Mersin hattı 
«Bu hat için muhammen (419 700) lira varidattan (42 455) lira üç kuruş noksanile (377 244) 

lira 97 kuruş olarak istihsal edilmiştir. 
Her ne kadar işbu hatta haftada bir seferden 52 sefer tamamen icra edilmiş ise de âlemi tica

rette meşhut olan umumî durgunluk yüzünden seferler hasılatı ımuhammenesi tamamen elde edile
memiştir. 

İstanbul - Antalya hattı 
Bu hat için tahmin olunan (255 300) lira varidatı muhammine, haftada bir sefer hssabile bir 

senede icrası mutasavver 52 seferin hasılatı muhamminesi olup bu atta ancak 21 eylül 1930 tarihine 
kadar 9 sefer yapılabilmiş ve ondan sonra münakalât ve muamelâtı ticariyedeki durgunluk dolayı-
sile 6 kânunusani 1931 tarihine kadar devam eden ve tarihi mezkûrdan sonra da yine marülarz dur
gunluk hasebile tatiline mecburiyet hâsıl olan Fethiye aralık seferleri olarak yapılan 14 sefer ki şu 
suretile 23 sefer icra edilebilmiş olmasından bu hat varidatı muhammeneden (211 381) lira 8 kuruş 
noksan tahakkuk etmiştir. 

İstanbul - İzmir - İskenderiye hattı 
Bu hat için tahmin olunan (573 000) lira varidat, İskenderiye hattının küşadı ve mezkûr hat va

ridatının da bu madde dahiline alınması münasebetile (174 197) lira 90 kuruş fazlasile (747 197) 
lira 90 kuruş olarak elde edilmiştir. 

Edremit - Ayvalık hattı 
İşbu hatta haftada muntazaman bir sefer icra edilmek üzere bir senenin baliği olan 52 sefer ta

mamen icra edilmiş ise de salifülarz muamelâtı ticariyenin ve dolayısile bu hat nakliyatının da 
durgunluğu yüzünden seferler hasılatı muhammenesinin tamamen elde edilememesine imkân hâsıl 
olmamış ve (78 800) lira muhammenata karşı (33 838) lira 18 kuruş istihsal edilmiştir ki bu suretle 
(24 961) lira 82 kuruş noksan tahakkukat vaki olmuştur. 

Bozcaada hattı 
Bu hat için muhammen (7 300) lira varidat (1 157) lira 55 kuruş noksanile (6 142) lira 45 ku

ruş olarak istihsal olunabilmiştir. Bu da mezkûr hatta 15 günde bir seferden senede 26 sefer icrası 
mutasavver iken ancak 23 sefer icra edilebilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

Zuhurat 
Zuhurata tâbi olan ve senei sabıkaya nazaran vazedilmiş olan işbu muhammenat bu sene zarfın

da (20 352) lira 52 kuruş noksanile elde edilebilmiştir. 

Marmara hattı hasdâtı 
Marmara havzası hututunda münakalâtın tenakus etmesi ve muhammenata esas olan seferlerin 

Mudanya hattının 14, Bandırma hattmın 13 ve Karabiga hattınm 31 seferi noksan yapılmış bu
lunması ve İzmit hattınm ise (108) sefere mukabil 59 sefer noksanile 49 sefer icra edilmesi ve bu 
hattın 21 - X I I - 1930 tarihinden itibaren tatiline mecburiyet hâsıl olması yüzünden heyeti umumi-
yesi itibarile bu fasıl varidatında (108 527) lira 41 kuruş noksan tahakkukat vaki olmuştur. 

İstanbul iç hatlar hasdâtı 
Muhammenata pek karip bir surette (1 152 700) lira yerine (1 149 733) lira (6) kuruş varidat 

tahakkuk eylemiş ve bu da muhammenatm sıhhatine delâlet etmekte bulunmuştur. 

Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hasdâtı 
Vukuuna tâbi olan bu fasıl varidatı muhammene karip olarak (4 415) lira (96) kuruş noksanile 

elde edilmiştir. 



Kılavuzluk ve romörkörcülük hasılatı 
1930 senesinde klavuzluk muamelâtmdaki inkişaf neticesi olarak muhammen varidata nazaran 

(32 722) lira (40) kuruş fazlasile tahakkuk eylemiştir. 

Hasılatı müteferrika 
İşbu fasıl muhammenaj:ından kahve ocakları hasıltı (5 057) lira 80 kuruş ve binalar geliri 

(11 399) lira (80) kuruş fazlasile elde edilmiş ise de kısmı küllisi tahsiline tâbi olan perakende 
hasılat (56 916) lira (40) kuruş noksan tahakkuk etmiş ve bu fasıl heyeti umumiyesinde (40 458) 
lira (80) kuruş noksanile elde edilmiştir. 

Devlet bütçesinden verilecek olan 
Devlet bütçesinden verilecek olan (400 000) liraya 26 mart 1931 tarihli kanunla ve yine muave

net suretiie (260 000) liranın daha itası tasvip buyurulmuş olmasına mebni bu suretle işbu fasıl ta-
hakkukatı (660 000) liraya baliğ olmuştur. 

Hulâsa 
1930 senesi varidatı muhammenesi arzolunan tesir tahtında muhtelif fasılların bazılarında birer 

miktar tezayüt ve bazılarında tenakus göstermişse de binnetice heyeti umumiyesinde (715 475) lira 
(70) kuruş noksanile elde edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Masraf kısmı 
Merbut cetvelde muharrer olduğu üzere 1930 senesi masraf bütçesinde tahsisat olarak mevzu 

(5 448 954) liraya 1 nisan 1931 tarihli ve 1789 numaralı kanunla tahsisatı munzamma olarak 2 nci faslın 
2 nci (vergi ve rüsum ve icar bedeli ve mukataatı vakfiye) maddesine (15 000) ve ayni faslın 3 ün
cü (Eşya ve malzemei müstehlike ve matbua ile kömür ve tenvir ve teshin, tedavi, ilânat, reklâm, 
kablo, telefon esman ve masarif ve ücreti) maddesine (245 000) lira ilâve edilmiş ve bu bütçe 
kanununun 3 üncü maddesi mucibince de 5 inci sermaye işleri faslının 1 inci merakip ve sefaini 
bahriye mubayaa ve isticar esman ve masarifi) maddesine tahsisat olarak ilâve olunan (345 880) 
lira ile (6 054 834) liraya baliğ olmuş ve tahakkuk eden masarif atı umumiye yekûnu da 
(5 562 811) lira (58) kuruştan ibaret bulunduğu anlaşılmıştır. Bakıyei muhassasat olan (492 022) 
lira (42) kuruştan düyuna mukabil mevkuf tutulan (70 900) liradan mütebaki (421 122) lira 
(42) kuruşun iptal edilmesi lâzımgelmiş olduğu arzolunur efendim. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni M -VI-1934 
Karar No. 11 

Esas No. 1/441 3/466 
Yüksek Reisliğe 

Seyrisefain idaresinin 1930 senesi hesabı ka
tisi hakkında Başvekâleti Celilenin 15 - XI I -1932 
tarih ve 6/3019 numaralı tezkeresile alman ka
nun lâyihası Divanı muhasebat riyasetinden 
16 - V -1934 tarih ve numaralı tezkere ile 
gönderilen mutabakat beyannamesi ile birleşti
rilerek müzekkere ve cetveller tetkik olundu. 

1 - Beyannamenin birinci maddesi idarenin 
emanattan çok borcu olduğu halde bütçe kanu

nunun üçüncü maddesine istinaden 1930 senesine 
devrolunan mebaliğin aynen ikinci fasla tahsi
sat olarak kayit ve sarfedildiğine mütedair olup 
eneümenimizce evvelki seneler hesabı katilerin
de görülen mümasil muameleler dolayısile de arz-
edilmiş olduğu üzere sene iptidasında mevcut ve 
3 üncü madde mucibince tahsisata ilâvesi caiz 
olan miktar fazlai hasılattan mütevellit olmak 
lâzımgeleeeğinden bu madde hükmürmn ema-
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nat müdevveratma da teşmili muvafıkı kanun 
olmakla beraber dairesince bu muamelenin mez
kûr madde ibaresindeki mutlakiyete istinaden 
ve evvelki seneler muamelâtı üzerine ittihaz edi
len karardan evvel yapılmış olduğu anlaşıldı
ğından kabulü zarurî görülmüştür. 

2 - idare vapurlarının havuz ücreti olup 
bidayeten bütçenin ikinci faslının 4 üncü mad
desine taallûk ettirildiği halde tahsisatı te
cavüz eylemesi dolayısile hesaptan tenzilen ka-
yit harici bırakıldrğı ve fakat 1930 bütçesi ye
kûnu umumisinde bu miktarın mahsubuna mü
sait bakiyei nıtihassasat mevcut olduğundan 2248 
numaralı kanunun muvakkat maddesi muci
bine© teşkil edMen tasfiye heyetince 2231 
numaralı kanun hükmüne tevfikan muamelei 
mahsubiyesinin yapdmak üzere olduğu beyanna
menin 2 nci maddesinde ve encâimenimizee şifar 
hen alınan izahattan anlaşılmış ve halen idare 
lâğvedilmiş olduğundan bu muamelenin de ka
bulü zarurî görülmüştür. 

3 - Bütçenin 5 inci fakının birinci maddesile 
verilen ve idarece mubayaa eddl^eek gemi bede
line ait olup tahsisattan Türk gemi kurtarma 
şirketine iştirak hissesi olarak 111 000 küsur 
lira verildiği hakkındaki 3 üncü fıkra üzerine 
bu muameleyi bütçedeki tahsisat unvanile 
telifen dairesince encümenimize verilen iza-
attan bu meblâğ ile mezkûr şirketten % 45 
nisbetinde hisse alınmış ve bu suretle şirketçe 
mubayaa edilen gemiler dolayısile iştirak edil
miş olduğu bildirilmiş ve 1930, 1931 senelerinde-
ki temettüattan idare hissesine isabet eden kıs-
mmm hissei iştirake tekabülü hase'bile 1930 se
nesi gayesinde bütçe emanatına almmış olan bu 
paranın filen tediyesine dahi mahal kalmaya
rak mezkûr hesapta devredegeldiği ve lağıvdan 
sonra teşkil edilen tasfiye heyetince muamelei 
mahsubiyesinin ifa edilmek üzere olduğu ve 
bundan maada müteakip seneler temettüatı do
layısile şirket tarafından muahharen idareye ay
rıca 114 bin küsur lira tediye olunduğu alınan 

mütemmim izahattan ve iera kılınan tetkikattan 
anlaşıldığı gibi % 45 nisbetindeki bu iştirak key
fiyeti muahharan 2070 numaralı kanunda mev-
zubahs edilmekle beraber bu hissenin yeni teşkil 
edilen (Türk gemi kurtarma anonim şirketi) ne 
Hazin© »amma devri ve ni&beti % 70 e iblâğı ka
bul edilmiş olmasına göre halen yapılacak bir 
muamele görüleni emiştir. Muhassasat yekûnile 
varidat tahsilatında muhalefet yoktur. Varidat 
tahakkukatmda mevcut olup fasıllar arasında 
bulunmak itibarile yekûna müessir olmayan mii-
bayenet hesabı katî kanununa derci lâzımgelen 
rakamlarla alâkadar olmamakla beraber beyan
namede mevcut rakamların doğruluğuna encü-
menimizee de kanaat hâsıl olmuştur. 

Tediyata gelince : Beyannameye merbut cet
veldeki şerhte yazıldğı veçhile havuzlar hesa-
ıbı carisile Yalova anütedavü sermayesinden 
mahsubu lâzımgelen 22 991 lira 27 kuruşun 
dairesince ikinci fasla mahsup edilmesi eneü-
menimizce de muvafık görülmediğinden Hükü
metçe teklif olunan kanun lâyihasiaın ikinci 
maddesi ıbuna nazaran tashih edilmiştir. Bun
dan başka iptal edilecek tahsisat miktarı tes-
bit edilirken düyuna mukabil tahsisattan mu
ayyen (bir miktarın tefrik edilerek mevkuf tu
tulmasına mahal ve icabı kanunî olmadığından 
lâyihanın 3 üncü maddesi tadiien tashih ve 
kanun lâyihasının ıbütgeye mütenazır olması 
için birinci ve ikinci maddenin numaraları teb
dil edilmiştir. Bu suretle hazırlanan kanun lâ
yihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzo-
lunur. 

panı M. En. Rs. 
Niğde 
Faik 

Aza 
Aksaray 

Rıza 
Aza 

İzmir 
Hüsnü 

M. M. 
Kırşehir 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Kâ. 
Yozgat 

Aza 
Çankırı 

Rıfat 
Aza 

Maraş 
Abdülkadir 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Seyrisefain idaresinin 1930 malî senesi hesabı 
katı kanunu lâyihası 

MADDE 1 -— Seyrisefain idaresinin 1930 ma
lî senesi varidatı umumiyesi merbut varidat 
cetvelinde yazılı olduğu üzere (4 799 311) lira 
(09) kuruştur. 

MADDE 2 — Idarei mezkûrenin İ93Û senesi 
masarifatı umumiyesi yine merbut masraf cet
velinde muharrer olduğu üzere (5 562 811) li
ra (58) kuruştan ibaret bulunmuştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan gayriezsarf bakiye 
kalan (492 022) lira (42) kuruştan düyun mu
kabili mevkuf tutulan (70 900) liradan müte
baki (421 122) lira (42) kuruş iptal edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına İktisat 
vekili memurdur. 

7-XII-1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mİ V. Na. V. Ik. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl 
S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1930 se
nesi masarifi merbut (A) işaretli cetvelde yazılı 
olduğu veçhile 5 560 520 lira 31 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkur idarenin 1930 senesi 
varidatı bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
veçhile 4 799 311 lira 9 kuruştur. 

MADDE 3 — 1930 senesi için verilen tahsi
sattan sarfedümeyen ve miktarı (A) işaretli 
cetvelde ayrı bir sütunda gösterilen 494 313 li
ra 69 kuruş iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İktisat vekili memurdur. 
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A - CETVELİ 

Muhassasatm nevi 

Maaş, ücret, tahsisat 
Masarif 
Mükâfat ve ikramiye 
Zabitan ve mürettebatın iaşe bedeli 
iSermaye işleri 
İdare ve fabrika ikraz ve teavün sandık
lan sermayesi 
Hizmet otomobili masrafı 
Yaluva kaplıca ve plajları mütedavil ser
mayesi 
Reddiyat 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

Yekûn 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
0 
1 
2 
3 
0 

Tahsisat 
Lira 

1 493 213 
3 438 740 

25 000 
151 000 
776 881 

5 000 
6 000 

50 000 
2 000 

50 000 
57 000 

6 054 834 

B-OETVELÎ 

Varidatın nevi 

Trabzon hattı 
İstanbul - Mersin hattı 
İstanbul - Antalya hattı 
İstanbul - İzmir - İskenderiye hattı 
Edremit ve Ayvalık hattı 
Bozcaada - İmroza kadar 
Zuhurat, kömür ve saire nakliyatı 
Mudanya hattı 
Bandırma hattı 
Karabiıga hattı 
İzmit hattı 
Adalar hattı 
Kadıköy hattı 
Haydarpaşa hattı 
Anadolu hattı 
Yalova hattı 
Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hasılatı 
Kılavuzluk ve romorkorlük hasılatı 
Kahve ocakları hasılatı 
Binalar hasılatı 
Perakende 
Devlet bütçesinden verilecek olan 

Yekûn 

Tediyat 
K. Lira 

1 389 254 
3 364 917 

24 994 
132 487 
531 559 

5 000 
2 744 

49 948 
1 982 

48 754 
8 876 

00 5 560 520 

İMulhaımımenat 
Lîra K 

1 308 200 
419 700 
255 300 
573 000 
78 800 
7 300 

35 000 
143 000 
250 000 
218 000 
24 400 

331 400 
404 100 
295 000 
77 200 
45 000 
75 000 

180 000 
16 000 
62 300 

268 420 
660 000 

5 727 120 0C 

K. 

26 
39 
50 
92 
30 

81 

62 
40 
73 
38 

31 

> 

İptal olunan 
Tahsisat 
Lira 

103 958 
73 822 

5 
18 512 

245 321 

0 
3 255 

51 
17 

1 245 
48 123 

494 313 

Tahsilat 
Lira 

825 349 
362 635 
47 281 

588 578 
53 445 
5 322 

14 647 
120 310 
228 263 
166 751 
11 363 

318 147 
396 843 
311 561 
76 320 
48 573 
65 141 

211 898 
19 478 
73 413 

216 885 
637 101 

4 799 311 

K. 

74 
61 
50 
08 
70 

19 

38 
60 
27 
62 

69 

K. 

11 
28 
03 
23 
82 
40 
48 
88 
43 
08 
28 
27 
17 
31 
20 
16 
36 
40 
10 
80 
05 
25 

09 





Sıra No 264 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununa bir madde ilâvesi hakkın
da 1/1082 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encü

meni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 17V-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1749 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1683 sayılı tekaüt kanununa bir madde ilâvesi hakkında Millî Müdafaa vekâletince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince i l - VI - 1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Zamanı hazır harplerinin hukuku düvel merasimine tâbi olmayarak baskın tarzında yapılmakta 
olmasının, Hükümeti bazı hususî tedbirler almağa sevkettiği ve bu meyanda bir (Harbe hazırlrk 
devresi) kabul edildiği malûmdur. 

„ Harbin başlamasındaki bu gayrimuayyeniyet ayni zamanda bazı garnizonların zabitan mevcudu 
üzerinde de bazı tedbirler ve takayyüdat icrasını icap ettirmektedir. Şöyleki: 

Hudutlarda ve sahillerde bulunan müstahkem mevkilerle sair mühim mevkilerimizin müdafaası 
ile mükellef olan ve uzun müddet başında bulundukları vazifelerin hususiyetlerine nüfuz ettiklerin
den dolayı tekaüt olarak veya istifa ederek çekilmeleri halinde bırakacakları boşlukları kolaylıkla-
doldurulamayacak olan kumandan ve sair zabitanın bir harp tehlikesinde mezkûr mevkilerde ve vazi
feleri başında bulunanlarının fevkalâde lüzum ve ehemmiyeti vardır. 

Diğer cihetten askerî tekaüt ve istif a kanununun şimdiki şekillerine göre kanunî müddetlerini bi
tirenlerin; daha hizmetlerinden bir çok zamanlar istifade mümkün olduğu halde, arzuları üzerine 
istifalarının veya tekaütlüklerinin kabulü kanunî bir zaruret olacağından seferberliğin ilânından 
evvel ve harp tehlikesinin baş gösterdiği bir zamanda mühim mevkilerde bulunan kumandan ve 
zabitlerden tekaüt ve istifa kanununun hududu dahiline girenlerin hakkı kanunilerini istimal etme
leri zabitan mevcudunu zâfa uğratacağından ve müteakiben de bu mevkilerin tecavüze uğrayarak da
hil ile olan irtibatlarının kesilmesi varit olabileceğinden ve şu hal o mevkilerin ve dolayısile mem
leketin müdafaası için bir zâf ve belki de tehlike teşkil eyleyeceklerinden böyle bir ihtimal muvace
hesinde tekaüt ve istifa muamelesinin durdurulması ve bu tehlikenin zevaline talik edilmesi memle
ketin hayatî menfaatinin icabı olduğundan işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. Mt Enenmem 
Karar No. 40 

Esas No. İ/1082 

21-yi-1934 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı tekaüt kanununa bir madde ilâve
si hakkmda M. M. Vekilliğince hazırlanan kanun 
lâyihası ve esbabı mucibesi gönderildiğine dair 
olup encümenimize havale edilen Başvekâletin 
17 - V -1934 tarihli ve 6/1749 numaralı tezkeresi 
M. M. Vekilliğinden gönderilen memuru huzurile 
okundu ve görüşüldü. 

Başvekâletin tezkeresine bağlı M. M. Vekilli
ğinin esbabı mucibesine encümenimizce tama
men iştirak edilmiş ve yalnız birinci maddede 
(Harbe hazırlık devri) cümlesinin uzun münaka
şasından sonra hazar zamanile, ilânından sonra 
kısa bir zaman devamı melhuz olan bir seferber
lik arasında geçen zamana (Harp ihtimali dev
resi) suretinde yazılması ekseriyetle muvafık gö
rülerek kanun lâyihasının bu şekilde kabulüne 

karar verilerek Heyeti umumiyenin tasvip na
zarına arzolunur. 
M. M. E. Reisi M. M. Kâ. 

Giresun Diyarbekir Elâziz 
İhsan Kâzım Ahmet Saffet 
Aza Aza Aza 

Cebelibereket Kars Kars 
Naci Faik Muhittin 
Aza Aza Aza 

Giimüşane Kırşehir Tokat 
Hükümetin kullan- L. Müfit Hüsnü 
dığı tabir muvafık 

Şevket 
Aza 

Kastamonu 
A. Rıza 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1683 numaralı tekaüt kanununa bir madde ilâ
vesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 numaralı askerî ve mül
kî tekaüt kanununa aşağıdaki madde ilâve 
edilmiştir: 

Harbe hazırlık devrinde zabitanm taleple-
rile tekaüt ve istifa muamelesi vaziyetin inki
şafına, tehlikenin zevaline tehir olunabilir. 

Bu devrin başlaması ve bitmesi lora Vekil
leri Heyeti kararile tesbit olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

l l -VI-1034 
Bş.V. 
îsmet 

H.V. 

îk.V. 
M. Celâl 

Ad.V. 
<Şf. Saraçoğlu 

Mal.V. 
Fuat 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 

Mf.V. 
Hikmet 

ö. î. V. 
Ali Bana 

Da.V. 
Ş. Kaya 

Na.V. 
Ali 

Zr. V. 
Muhlis 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1683 numaralı tekaüt kanununa bir madde ilâr 
vesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 numaralı askerî ve mül
kî tekaüt kanununa aşağıdaki madde ilâve 
edilmiştir: 

(Harp ihtimali devresinde) zabitanm talep-
lerile tekaüt ve istifa muamelesi vaziyetin in
kişafına, tehlikenin zevaline tehir olunabilir. 

Bu devrin başlaması ve bitmesi İcra Vekil
leri Heyeti kararile tesbit olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 



Sıra No 265 
Muvakkat kaza salâhiyetile diğer yerlere gönderilecek hâ
kimlere verilecek tahsisata dair 1/1073 numaralı kanun lâ

yihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 7 -VI -1934 

Kararlar müdürlüğü. 
Sayı 611671 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Muvakkaten kaza salâhiyetile başka mahallere gönderilen hâkimlere verilecek tahsisat hak
kında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5 - VI - 1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Maliye vekâletinin mütaleanamesi suretile birlikte tak
dim olunmuştur efenmdi. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Hakkı kazayı haiz olan hâkimler hakkında vekâlet mevzubahs olamayacağından 367 numaralı ka
nuna tevfikan vazifei adliyeyi muvakkaten if a maksadiie ahar mahalle gönderilen »hâkimlere harcı
rah kararnamesinin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre memuriyeti asliye maaşı üzerinden 
yol masrafı ile seyahat ve ikamet yevmiyesi verilmesi Divanı muhasebatça tekarrür ettirilmiş ve 
meselenin hakikati de bu merkezde bulunmuş olduğundan mezkûr kanun mucibince muvakkat kaza 
salâhiyeti verilerek bulundukları mahallerde diğer vazifeyi gören hâkimlere hiç bir nam ve hesap 
ile tahsisat itası mümkün olmayıp ancak ahar mahalle gönderilenlere verilmesi icap eden yol mas
rafı ve seyahat ve ikamet yevmiyeleri fazla bir yekûn teşkil etmekte olmasma ve buna da Ad
liye bütçesine konulan harcırah tahsisatı hiç bir sene tekabül eylememekte bulunmasına ve esa
sen 367 numaralı kanuna göre istihdam edilenlere harcırah kararnamesi hükmünün tatbiki hakkın
daki 1931 senesi bütçe kanununun hâlen hükmü meri bulunan 19 uncu maddesinin mevzu bulun
duğu (H) cetvelinin tasfiyesi Âli Meclisçe Hükümetten temenni edilmesine ımebni bu maddenin 
müstakil bir kanun haline getirilmesi zarurî görülmüş olduğu gibi ayni zamanda askere gi
den hâkimlerin yerlerine yine 367 numaralı kanuna göre muvakkat kaza salâhiyeti ile gönderi
len akimlere verilen ikamet yevmiyeleri dahi bütçenin harcırah faslına ağır bir yük tahmil 
eylemesi dolayısile bunlara verilecek tahsisatın da maaş kanununun 22 ve 24 üncü maddeleri mu
cibince kendilerine verilen miktarlardan mütebaki kalacak kısmı tecavüz etmemek üzere verile
bilmesi düşünülmüştür. Binnetice istihdaf olunan gaye işlerin sektedar olmamasını daha az bir 
masrafla ve daha emin bir surette temine inzimamen memuriyet mahallerinde ailelerini terk ile 
diğer mahalde if ayi kaza eyleyecek hâkimlerin de mehmaemken ihtiyaçlarının tehvini göz önüne 
alınmak hususlarından ibaret olup olsuretle işbu kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 
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Maliye vekilliğinin 13181/385 sayılı ve 4 - VI - 1934 tarihli tezkeresi suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

Muvakkat kaza salâhiyeti ile diğer mahallere gönderilen hâkimlere verilecek tahsisat hakkında 
tanzim edilip Hazineye havale buyurulan Adliye vekâletinin ilişik 12 - IV - 1934 tarih ve 23 sayılı 
tezkeresi ve merbutu kanun lâyihasile mucip sebepleri tetkik ve mütalea edildi. 

Vekâleti müşarileyhaca muvakkat kaza salâhiyeti ile bir mahalden başka bir mahalle gönderilecek 
hâkimlere şimdiye kadar harcırah kararnamesi mucibince memuriyeti asliye maaşı üzerinden yol 
masrafile seyahat ve ikamet yevmiyesi verilmekte ve muvakkat kaza salâhiyeti verilerek bulunduk
ları mahalde diğer vazifeyi gören hâkimlere hiç bir nam ve hesap ile tahsisat itası mümkün olma
yıp ancak ahar mahallere gönderilenlere verilmesi icap eden yol masrafı, seyahat ve ikamet yevmiye
leri fazla bir yekûn teşkil etmekte olmasına ve buna Adliye vekâleti bütçesine konulan harcırah 
tahsisatının hiç bir sene tekabül etmemekte olmasına binaen bahsedilen hâkimlere tahsisat tesviyesi 
daha muvafık olacağı düşünülerek bu kanunun teklif edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Mucip sebepler lâyihasında serdedilen esbap ve mülâhaza varit görülmüş ve böyle bir kanunun 
tedvini Hazinece de muvafık görülmüştür. 

Ancak bahsedilen kanun lâyihasının birinci maddesinde (Muvakkat kaza salâhiyeti verilerek diğer 
mahallere gönderilen hâkimlere beşte birden, üçten ikiye kadar vekâletçe tensip olunacak miktarda 
verilecek tahsisat kadro tasarrufatından tesviye olunur) denilmektedir. 

Bu maddeye göre verilmesi icap eden beşte birden üçte ikiye kadar olan tahsisat nisbetinin tayi
ninde ne gibi şeylerin esas ittihaz edileceği tayin ve tasrih edilmemiştir. Verilecek tahsisat nisbe
tinin tayinine muvakkat kaza salâhiyeti verilen vazife maaşının esas olması lâzımgeldiği gibi ni
hayet bir memuriyete vekâlet mahiyetinde bulunmuş olmak itibarile verilecek tahsisatın o vazife ma
aşının humsundan nısfına kadar olması ve bunun kadro tasarrufatından verilmesi muvafık görül
müştür. 

Kanunun ikinci maddesinde: askerlik hizmetine alınanlara maaş kanununun 22 ve 24 üncü madde
leri mucibince verilen maaş miktarından mütebaki kalan kısmının bunların yerlerine 367 numaralı ka
nıma göre gönderileceklerin maaşlarına ilâveten tahsisat olarak verileceği zikir ve tesbit edilmekte
dir. 

Maaş kanununun 22 nci maddesinde kısa hizmetle askere alınanlara zabit vekilliği veya as
kerî •memurluk verilinceye kadar sülüs maaş verileceği ve 24 üncü maddesinde (Hizmeti filiye 
haricinde askerî bir rütbe ile silâh altına alınanların rütbelerine göre muhassasatları yekûnu 
mülkî vazifelerinin muhassasatı yekûnundan noksan (bulunduğu takdirde farkının mensup ol
duğu daire ıbütçesinden verileceği) yazılıdır. 

Bu hükümlere göre kısa hizmetle silâh altına alınan hâkim kadro maaşının üçte birini alır 
ve bu ımaaşın üçte ikisi mevkuf kalır ve tasarruf edilmiş olur. 

24 üncü maddeye göre askere celbedilenlerin askerî rütbe maaşı mülkî vazife maaşından 
farklr değilse mülkî vazifesine muhassas maaşı alamıyacağından o memuriyete muhassas maaşın 
tamamı mevkuf kalmaktadır. İkinci madde kabul edildiği takdirde maaş tamamının tahsisat 
olarak verilmesi lâzımıgelmektedir. Yani verilecek maaş askere giden hâkimin rütbesine ve 
ciheti mülkiyedeki derece maaşının miktarına göre daima te-havvül edecektir. Bu kabîl vazi
yetlerde mütehavvil tahsisat itası usulü hesabiye ve bütçe noktai nazarından mahzurlu olmakla 
beraber, filî hizmete alınanlarla, hizmeti filiye haricinde askere alınanların yerlerine gönderi
lecek hâkimlere de başka başka tahsisat verilmesini ve ayni suretle vazife ifa eden .hâkim
lerden Ibir kısmına az tahsisat verildiği halde kısmı diğerine fazla tahsisat verilmesi gibi mu
adelet prensiplerini ihlâl edecek vaziyetler ihdas edeceğinden ve askerlik hizmetine alınanların 
yerlerinde ıbu suretle istihdam olunacaklarla birinci madde mucibince istihdam olunacaklar 
arasında bir fark mevcut olmadığından ikinci maddenin tayyi muvafık görülmüştür. 

Arzolunan esaslara göre Hazinece tadilen tanzim edilen ıkanun lâyihası ve vekâleti müşa-
rileyüıanm mucip sebepler lâyihası leffen takdim kılınmış olmakla tasvip buyurulduğu takdirde 
Yüksek Meclise arzına müsaade buyurulmasmı arzeylerim efendim. 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No. 52 

Esas No. 1/1073 

20 -VI-1934 

Yüksek Reisliğe 

Muvakkat kaza salâhiyeti ile başka yerlere 
gönderilen hâkimlere verilecek tahsisata dair 
kanun lâyihası Başvekâletin 4 - VI -1934 tarih 
ve 6/1671 numaralı tezkeresile encümenimize 
tevdi edilmekle tetkik ve müzakere edildi. 

Hastalık, mezuniyet veya açık bulunmak ve
ya askere gitmek gibi bir sebeple mürettep vazi
fe görülemeyen yerlere muvakkat kaza salâhiye
tile gönderilen hâkim ve müddeiumumi ve hâ
kimler kanununun şümulüne dahil adlî memur
lara verilecek munzam tahsisat 1931 malî senesi 
bütçe kanununun hükmü meri 19 uncu maddesi
ne göre harcırah kararnamesine tevfikan ikamet 
yevmiyesi olarak verilmekte olduğu ve ikamet 
yevmiyesinin fazla tutması ve harcırah tertibin-
deki tahsisatın bu yolda sarfı mecburiyeti dolayı-
sile nakil, tahvil ve terfi gibi hallerde harcırah 
itası imkânını selbetmekte (bulunması hasebile tek-« 
lif esas itibarile kabul edilmiş, ancak beşte bir
den yarıya kadar verilecek tahsisatın halen ve

rilmekte olan ikamet yevmiyesine nazaran pek 
az tutacağına ve bir hâkimin aslî vazifesinin bu
lunduğu yerde bıraktığı ailesinin masrafı devam 
ettiği halde muvakkat kaza salâhiyetile gönde
rileceği yerde de ayrıca masraf yapmak mecbu
riyeti hesap edilerek beşte bir nisbeti üçte bir 
nisbetine çıkarılmıştır. 

İkinci madde tahrir tarzı değiştirilerek yazıl
mıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. E. Reisi 

Çorum 
Münir 
Aza 

Antalya 
Haydar 
Aza 

Manisa 
Refik Ş. İnce 

Bu M. M. 
Kayseri 

8. Azmi 
Aza 

Çanakkale 
Osman Niyazi 

Kâ; 
Trabzon 

Raif 
Aza 

Kocaeli 
Ragtp 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 174 
Esas No. 1/1073 

Yüksek Reisliğe 

21 - VI -1934 

Muvakkaten kaza salâhiyetile başka mahal
lere gönderilen hâkimlere verilecek tahsisat 
hakkında olup Başvekâletin 7 haziran 1934 ta
rih ve 6/1671 numaralı tezkeresile encümenimi
ze havale buyurulan kanun lâyihası Adliye 
encümeni mazjbatasile birlikte ve Adliye vekili 
Saraçoğlu Şükrü ve Maliye vekili Fuat Bey
lerin huzurile okundu ve görüşüldü: 

Lâyihaya bağlı esbabı mucibe ile vekil bey
den alınan izahata göre bazı hâkimlerin askere 

alınmış olması dolayısile münhal kalan vazi
felerine 367 numaralı kanuna tevfikan muvak
kat kaza salâhiyetile gönderilmesine zaruret 
hâsıl olan hâkimlere verilecek vekâlet maaşı 
ile harcırah ve ikamet yevmiyeleri harcırah ter
tibinden tesviye edildiği ve bu halin devamı 
ise Adliye vekâleti »bütçesinin harcırah tertibi
ne fazla külfet tahmil eylemesi hasebile bu 
fasla konulmuş olan tahsisatın kifayet edeme
yeceği anlaşıldığından hu nevi tahsisatın mez-
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kûr vekâletin maaş tertibinden yapılacak ta
sarruflarla karşılamak üzere maaş tertibinden 
tesviye edilmesine bir kanunî imkân verilmesi 
maksadile bu lâyihanın gönderildiği anlaşıl
mıştır. 

Yukarıdaki izahata göre mezkûr tahsisatın 
maaş tertibinden tesviyesi encümenimizce de 
jauvafık ^görüldüğünden kanun lâyihası Hükü
metin teklifi veçhile kabulüne karar verilmiştir. 

Müsta^elen müzakere edilmek üzere Umu-

HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

Muvakkat kaza salâhiyeti ile mahalli ahara gön-
derüeoek hâkimlere verilecek tahsisata dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 367 numaralı kanuna göre mu
vakkat kaza salâhiyeti verilerek diğer mahallere 
gönderilen hâkimlere gönderildikleri memuriye
te ımıhassas maaşm beşte birinden yansma ka
dar vekâletçe tensip edilecek miktardaki tahsi
sat maaşlarına ilâveten verilir ve bu tahsisat 
Adliye bütçesinin maaş tertibindeki kadro ta- * 
sarrufatmdan tesviye olunur. 

MADDE 2 — Halen hükmü meri 1931 malı 
yılı muvazenei umumiye kanununun 19 uncu 
maddesinin 367 numaralı istihdam edilen hâkim
ler hakkındaki hükmü mülgadır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

5 - VI -1934 
Bş. V. Ad.V. M.M.V. Da. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mî. V. Na. V. 
Ş. Kaya Fuat Hikmet Ali 
Ik. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Ali Rana Muhlis 

mî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 
Reis EeisV. M. M. 

Burdur İsparta Bayazıt 
Mustafa Şeref Mükerrem İhsan 

Balıkesir Bursa Çorum Erzurum 
Enver Dr. Galip Mustafa Aziz 

İstanbul İzmir Kayseri 
Sadettin Kâzım A. Hümi 
Konya Sivas Manisa 

A. Muzaffer M. Remzi M. Turgut 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Muvakkat kaza salâhiyetile başka yerlere gönde
rilecek hâkimlere verilecek tahsisat 

kanunu 

MADDE 1 — 367 numaralı kanuna göre mu
vakkat kaza salâhiyeti verilerek başka yerlere 
gönderilen hâkimlere gönderildikleri memuriyet
lere muhassas maaş tutarının üçte birinden ya
nsma kadar vekâletçe tensip edilecek miktarda
ki tahsisat, maaşlarına ilâveten verilir ve bu 

* tahsisat Adliye bütçesinin maaş tertibindeki kad
ro tasarruflarından tesviye olunur. 

MADDE 2 — 1931 malî senesi bütçe kanunu
nun hükmü meri 19 uncu maddesinin 367 numa
ralı kanuna göre istihdam edilen hâkimlere ta
allûk eden hükmü ilga edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 


