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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Gümrük tarifesi kanununa müzeyyel kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine, 

Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun inşasına 
dair kanuna bazı maddeler eklenmesine, 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine, 

Türkiye - Almanya ticaret ve seyrisefain muka
velesine bağlı (B) listesinin nisan 1934 nihayetine ka
dar tatbikına devam edilmesi hakkında akit ve imza 
edilen mukavelenin tasdikma, 

Türkiye ile italya arasında yapılan ticaret muka
velesine bağh listenin değiştirilmesine, 

Ankara şehri otomatik telefon kanununun yedinci 
maddesine iki fıkra eklenmesine, 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 36 ncı maddesi
ne bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihaları müzake
re ve onaylandı. 

Sonra kadastro ve tapu tahriri kanunu lâyihası
nın müzakeresine geçilerek 12 maddesi müzakere 
ve kabul edildi. 

Buğdayı koruma kanununun İktısad, Maliye ve 
Bütçe encümenlerinden beşer aza seçilerek müzake
resi takarrür etti ve cumartesi günü toplanılmak üze
re celse tatil olundu. 

Başkan vekili 

Refet 

Kâtib 
Mersin 
Hamdi 

Kâtib 
Rize 
Ali 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Teklifler 

1 — Bayazıd mebusu Halid Bayrak ve 29 arkada
şının, Bursa mebusu merhum Emin Fikri Eralpın 
çocuklarının parasız okutulması hakkında kanun tek
lifi (2/133) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 2 nci mad

desinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa ve tskân kanunu muvakkat encümenleri maz
bataları (1/240) (Ruznameye) 

3 — Bir muallim vekilliğine tayin olunacak me
murlara verilecek vekillik maaşı hakkında kanun lâ
yihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1141) (Ruznameye) 

4 — tskânı adiye tâbi muhacirlerin iştigal eyle
dikleri sanat ve mesleklere göre verilmiş olan em
valden gayrisinin istirdadı lâzımgelip gelmeyeceğinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve tskân kanunu 
muvakkat encümeni mazbatası (3/512) (Ruznameye) 

5 — Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve saireye 
kanunlarına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olu
nan gayrimenkul emvalin tapuya raptına dair olan 
kanunun 6 ncı maddesinin tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve iskân kanunu muvakkat encümeni 
mazbatası (3/510) (Ruznameye) 

6 —- Orta tahsil mjekteblerinde yardımcı muallim 
çalıştırılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1145) (Ruznameye) 

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

BAŞKAN — Hasan 
KÂTlBLER — Hamdi (Mersin), Ferid Celâl (Mıersin) 

BAŞKAN — Celse açıldı. 

RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Bursa mebusu Emin Fikri .Eralpın ölü
münün tebliği 

BAŞKAN — Büyük Kurulıtayın değerli üye
lerinden Bay Emin Fikri Eralpın ölümünü bil

diriyorum. Aramızda bir daha görülmeyecek bir 
açjklık bırakan, sayın ölüye bir saygı belgesi 
olarak hepinizi bir dakika susmaya çağırıyo
rum. ( ) 

4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1 — Kadastro ve tahrir hakkında kanun lâ

yihası ve Dahiliye, Adliye, Maliye, İktısad ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 

BAŞKAN — Müzakereye başlıyoruz. Geçen 
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celsede yarım kalan kadastro ve tahrir hakkın
daki kanun lâyihasına devam ediyoruz. Geçen 
celsede 12 nci madde tehir edilmiş ve 13 ncü ka
bul edilmiş 14 ncü maddede kalınmıştı. Müsaa
de ederseniz tehir edilen 12 nci maddeyi oku
yalım. 

SAÎD AZMİ (Kayseri) — Bu madde, Adli
ye vekilinin huzuruna talik edilmişti. 

BAŞKAN — Adliye vekili burada değildir, 
müsaadenizle bu maddeyi gecelini ( Onay ses
leri). 

MADDE 14 — Hâkim en az beş sene hukuk 
mahkemesi reislik veya azalıklarmda bulunmuş 
ve sicilline hükmî ve idarî hiç bir ceza geçme
miş olanlardan Adliye vekâletince seçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz isteyen 
var mı? 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Bütçe 
encümeninin 14 ncü maddesi mi? 

BAŞKAN — Evet. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — 14 ün

cü madde hakkında Bütçe encümeninden bir su
al soracağım. Adliye encümeni, hâkimlik ev
safını haiz olanların bu işi görebileceğini söyle
mişti. Halbuki Bütçe encümeni, Maliye encüme-
nile beraber azalıklarda bulunmuş ve sicilline 
hükmî ve idarî hiç bir ceza geçmemiş olanlar 
diye kayid koymuştur. Buna göre ceza, inzi
batî cezadır. Ufak bir meseleden dolayı belki 
ihtar kaydedilmiştir. Bu mâni olabilir mi? Bu 
cezalar, adlî hâkimliğe mâni değilken kadastro 
hâkimliğine mâni olabilir mi? 

BÜTÇE E. BAŞKANI MUSTAFA ŞEREF 
ÖZKAN (Burdur) — İdarî cezalar da hâkim
ler hakkında hükmen verilir. Yoksa idarî ceza 
diye her halde Adliye vekili tarafından takdir
le verilmiş ceza değildir. Bu inzibatî ceza, hâ
kimlik yapmağa mâni olduğu takdirde burada da 
mânidir. Hükmen verilen cezalar, dereceye tâbi
dir. Bu derecelere göre mâni değilse kadastro 
hâkimliğini yaparlar. Esasen inzibatî cezalar, 
hukukî vaziyetlerile mukayyettir. Terfie ve ma
aş zammına bu ceza mâni ise yapamaz. Kabul 
ettiğimiz metin, işte bununla mukayyettir. 

SAİD AZMİ (Kayseri) — Geçen devrede 
hâkimler kanununu tetkik ve müzakere buyur
muş, kabul etmiştiniz. Bu kanun, kânunu ev
velin birinci gününden itibaren meriyet mevki
ine girdi, tatbikma başlanılalı; on beş gün 
oluyor. Hâkimlerin hâkimlik yapmasına, hâ
kimlik sıfatından ıskat edilmesine sebeb olacak 
hükümler orada gösterilmiştir. Hâkimlerin bir 
kısmı şu veya bu hükümlere, diğer bir kısmı da 
diğer kayidlere tâbidir diye bir şey söylemek 
doğru değildir. Hâkimden her bahsedildikçe 
kanunlarda yeni prensipler göstermek doğru de
ğildir. Bu prensipten vazgeçilsin ve bu kayid 

SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bu 
vazifede biraz idarecilik vardır. Binaenaleyh 

konulan kayid muvafıktır. Bendenizin bildiğim 
avukatlık yapmış, memleket dolandırmış, Hazi
neden beş bin lira aldıktan sonra kaçmış bir 
adam vardır ki şimdi falan yerde kadastro hâ
kimidir. Binaenaleyh teklif yerindedir. (Adli
ye vekiline söyle sesleri). 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Süley
man Sırrı arkadaşımızın noktai nazarı kabul 
edilecek olursa, her hangi bir adamın bir kötü
lüğü görüldükçe o kötülüğün önüne geçmek için 
derhal bir madde koymak icab eder. Eğer elimiz
de bulunan kanunların muayyen bir çerçeve için
de muhafazasına dikkat etmezsek, zannederim; 
bu iş içinden çıkılmaz vaziyete girer. Mustafa Şe
ref arkadaşımızın verdiği izahattan sonra bu 
kaydin fazla olduğuna kaniim. Hâkimlik sıfa
tını kim haizse, nasıl Asliye mahkemesinde, 
nasıl Temyiz makinesinde çalışabiliyorsa ayni 
adamlar burada da bulunabilir. İdarî cezanm 
mahiyeti hâkimliğe mâni ise bittabi giremez. 
Şayanı dikkat olan nokta, idarî, hükmî hiç 
bir cezanın sicilline geçmemiş olması kaydıdır. 
Bir ihtar cezası hâkimliğe mâni değilken hük
men bir ihtar cezası kadastro hâkimliğine mâ
ni olacaktır. Bay Sırrı arkadaşımızın bahset
tiği adamm hâkimlik evsafı yoktur. Bence 
Bütçe encümenindeki arkadaşlarımla noktai na
zarım müşterek olduğuna göre bu kaydin husu
le getireceği şu veya bu iltibasların önüne geç
mek için Said Azmi arkadaşımın arzettiği veç
hile bu kaydi kaldıralım, hâkimlik evsafile ik
tifa edelim. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Kadastro ka
nununda hâkimlere verilen rol büyüktür. Ge
lecek maddelerde bunu göreceğiz. Bu tek hâ
kimleri seçmede; daha fazla hassas davranıldı. 
Bu kayid, hiç bir zaman esas prensiblere ay
kırı değildir. Şu veya bu kaydin konulması 
esasmda hâkimlik sıfatını muhil olan bir şey 
yoktur. 

MALİYE E. Rs. HASAN FEHMİ (Gümüşa-
ne) — Bu madde yazıldığı zaman hâkimlerin 
son defa tasfiyesi ve vasıf ve şartları hak
kındaki kanun, henüz mevkii meriyete gir
memiştir. Ona bakarak kadastro, memleke
tin her tarafında birden yapılmasına imkân 
yoktur, mahdud yerlerde yapılmaktadır, ka
dastro başlanılan yerlerde gayrimenkul üze
rinde saklanmış ne kadar ihtilâflar varsa bir
den harekete geliyor diye düşündük. O iti
barla ehliyeti ve kifayeti Adliye vekâletince 
mücerreb olan ve mümkün olduğu kadar si
cillinde bir özürü ve pürüzü bulunmayan gü
zide hâkimlerden seçilmesini temin maksadile 
bu kaydi koyduk. İhtisas mahkemelerinde ol
duğu gibi kasdımız bu idi. Şimdi mademki 
yeni hâkimler kanunu meriyete geçdi. Şüp
hesiz Adliye vekili de bu hâkimlerin seçilme
sinde, Mecliste cereyan eden bu müzakeratı 
nazarı dikkate alacaktır. İhtisas mahkemeleri-
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ne seçdikleri gibi bu beş altı mahkemeye de 
güzide hâkimler verirse burada bu şartların 
kalmasına bir sebeb kalmaz. Bendenizce çıkma
sında bir mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Takrir var okutacağım: 
Yüksek Reisliğe 

Söylediğim sebebler yüzünden maddedeki 
(Adlî ve idarî hiç bir ceza) kaydinin kaldırıl
masını teklif ederim. 

Manisa 
Refik tnce 

BAŞKAN — Bu takriri reyinize koyuyo
rum. Onaylayanlar... Onaylamayanlar... Onay
lanmıştır. 

O halde maddeyi bu kayid olmaksızın oku
tacağım : 

MADDE 14 — Hâkim en az beş sene hukuk 
mahkemesi reislik veya azalıklarında bulunmuş 
olanlardan Adliye vekâletince seçilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde reye ko
yuyorum. Onaylayanlar... Onaylamayanlar... 
Onaylandı. 

İkinci fasıl 
Tahdid 

MADDE 15 — Kadastrosuna başlanan şehir, 
kasaba ve köylerin ve bunların hududu içinde 
olmayan ormanlarla çiftliklerin belediye ve köy 
kanunlarındaki tarifler dairesinde sınırları tayin 
olunur. 

Belediye ve köy kanunlarına göre sınırları 
Önce tayin edilmiş ise öylece kabul olunur. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
Maddeyi reye koyuyorum. Onaylayanlar... 

Onaylamayanlar... Onaylanmıştır. 
MADDE 16 — tki veya daha ziyade şehir ve 

kasaba veya köy ahalisine müştereken terk ve 
tahsis edilmiş olan mera, koru ve baltalıkların 
taksimi kabil olur ve belediye ve ihtiyar meclis
leri de razı olursa, taksim olunub o suretle zaptı 
yapılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
reye arzediyorum. Onaylayanlar... Onaylama
yanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 17 — Bir adada birden ziyade ma
halle bulunursa bunlardan bir mahalle yapılır. 
Bir mahallede en az yüz gayrimenkul bulunur. 
Belediye meclisleri zaruret halinde bunu azalta
bilir. Bir ada birden fazla mahaller arasında 
müşterek ise ihtiyaç ve münasebetine göre bir 
mahalleye mal edilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
onaylayanlar... Onaylamayanlar... Onaylan
mıştır. 

MADDE 18 — Kadastro mıntakasında sınır
lan belli olmayan her gayrimenkulun köşe nok

talarına, sahipleri tarafından mahallin icabına 
uygun işaretler konur. 

Bu mıntakalarda tahdidin başlayacağı 15 
gün evvel mahallî gazetelerle ve olmayan yerler
de mutad şekillerle ilân edilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi re
ye koyuyorum. Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 19 — On üçüncü maddede söylenen 
postalar gayrimenkul sahihlerine beyannameler 
dağıtır. Bunlar sahihleri ve isterlerse posta kâ-
tibleri tarafından bir ay içinde doldurulur. Be
yannamelere varsa vesikaların aslı veya postalar 
tarafından tasdik olunmuş suretleri iliştirilir. 

Beyannameler alâkalılar tarafından imza olu
nur. Yazı bilmeyenlerin koyacakları işaret muh
tar tarafından tasdik edilir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA SAÎD AZBİ 
(Kayseri) — Son satırdaki « muhtar » kelime
sinden evvel « belediye veya » kelimeleri ilâve 
edilecek. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde onaylayan
l a r . . . Onaylamayanlar... Onaylanmıştır. 

MADDE 20 — Kadastro postaları aşağıda 
gösterildiği üzere çalışır: 

A - Postalar belediye veya ihtiyar meclisi 
tarafından vukuf erbabı olarak seçilecek en az 
iki kişi ile ve varsa alâkalıları veya mümessil
leri hazır olduğu halde beyannamelerde yazılı 
her parçanın hududunu tetkik ve tatbik eder. 
Hudud ve tasarrufça aykırılık yoksa beyanna
meler vukuf erbabı (tarafından tasdik olunur. 

B - Tahdid sırasında alâkalılar arasında hu
dud veya tasarruf ihtilâfı olur ve araları bu
lunamazsa postalar bu ihtilaflı noktayı sabit 
işaretler dikerek krokide gösterirler ve bunun 
komisyonıca halledileceğini beyannameye yazıb 
alâkalılara imza ettirirler. 

C - Müddetinde her hangi bir sebeble beyan
nameleri geri verilmeyen gayrimenkuller vukuf 
erbabının vereceği malûmat üzerine postalarca 
tetkik ve tahdid olunur. 

D - Gayrimenkullerin yollara, meydanlara 
mesire mahallerine tesadüf eden kısımları için 
belediyeden musaddak çap puslası gösterenle
rin beyannamelerine işaret edilir. Bunlar için 
belediyelerden tahdid ihtilâfı olub olmadığı so
rulmaz. 

SAÎD AZMİ (Kayseri) — Maliye encümeni 
bu maddeye (D) fıkrasını ilâve buyurmuş ka
dastrosu yapılacak mülkün sahibinin elinde be
lediyeden alınmış musaddak çap puslası varsa 
beyannamelerine iaşret edilir. Bunlar için bele
diyelerden hudud ihtilaflı olub olmadığı sorul
maz; diyor. 

Çap puslası varsa o cadde tevsi edildikten 
sonra alacağı vaziyetin ne olabileceği noktai 
nazarının plâna işaret edilmesi makssud olsa 
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gerektir. Bu bizim anladığımız şekilde ise lütfen 
izah buyursunlar. Eğer ihtilâf varsa gayrimu-
ayyen hududun belediye noktai nazarından tet
kiki gibi bir mana çıkmasın. Lütfen izah buyur
sunlar. 

BAŞKAN — Encümenin noktai nazarı nedir? 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Kabul 

ediyorlar demektir. 
BAŞKAN — Adliye encümeninin istediği 

D fıkarsrmn tayyi midir? 
ADLÎYE En. NAMINA SAÎD AZMİ (Kay

seri) — Bu şekilde izah edilmediğine göre tay-
yini istiyoruz. 

BAŞKAN — O halde encümenin isteğini 
reye koyacağım. D fıkrasının tayyını teklif 
ediyorlar. 

Bu isteği onaylayanlar... Onaylamayanlar... 
Onaylandı. 

Şu halde maddeyi D fıkrası olmaksızın reye 
koyuyorum. Onaylayan... Onaylamayan... Onay
landı. 

MADDE 21 — Girintili ve çıkıntılı olan sı
nırlar ve küçük parça, arsa ve dağınık tarla
lar alâkalıların rızalarile değiştirilir ve birleş
tirilir. 

Bu muamelelerden hare ve resim alınmaz. 
BAŞKAN — Onaylayan... Onaylamayan... 

Onaylandı. 
Üçüncü fasıl 

Tasarruf tetkikleri 
MADDE 22 — Beyannameler dosyası ile be

raber postalar tarafından komisyona verilir 
ve komisyonlar aşağıda gösterilen işleri yapar: 

A - Komisyon tetkiklerine semt, mevki 
ve mahalle itibarile başlar. İşe başlamadan en 
az 15 gün evvel mutad vasıtalarla hangi ta
rihlerde nereleri tetkik edeceğini o yerde 
ilân eder ve belediyeye ve ihtiyar meclisine 
de haber verir. 

B - Alâkalılar tetkik sırasında hazır bulun
mazlarsa iş geciktirilmeyip beyanname ve bağlı 
vesikalara ve komisyonun varacağı kanaate 
göre gayrimenkul malm sahibi tayin edilir ve 
kaydi yapılır. 

C - Vesikaları olmayan beyannameler üze
rine vukuf erbabınca verilecek izahlarla yapı
lacak tetkiklerden alınacak kanaate göre, sa
hihleri namına gayrimenkulun kaydi yapılır. 

D - Gayrimenkul mal tapu sicillindeki sa
hibi veya varisleri namma kaydolunur. Bu 
gayrimenkul üzerinde aynî veya şahsî bir hak 
mevcud ise veya aile yurdu tesis edilmiş ise 
keyfiyet sicille kayid ve şerholunur. 

E - Tefevvüz veya tedavül tarikile temellük 
edilegeldiği vesikalar ile yahud vukuf erbabı
nın sözlerile anlaşılan gayrimenkul mallar esa
sen tapu senedine bağlı olub olmadığına ve 
tasarruf müddetinin müruru zaman haddine 

varıp varmadığına bakılmayarak sahibi namı
na kaydolunur. 

Alâkalılar tarafından iddia vukuunda 4 ncü 
fasılda yazılı hükümlere göre mesele hallolu-
nur. 

F - Üzerinde başkasının aynî veya şahsî hak
lan olan bir gayrimenkul mahlûl oldukta bu 
haklar mahfuz kalmak üzere Devlet namma 
kaydolunur. 

G - Devletin hususî mülkiyetinde olmayıp 
Devlet malı sayılan ve ammenin hizmetine tah
sis olunmayan ham toprağı açıp işgal edenlere 
bütün toprakları mecmuu iskân haddini geç
mezse bu yerler kendilerine parasız terkolu-
narak namlarına tescil olunur. Fazlaları Dev
let namına kaydolunur. Ancak dağlık ve taş
lık ve pırnallık olubda imarı için masraf ve-
emek sarf e der ek meydana getirilmiş arazi ile 
bağ ve meyvalık haline konulmuş toprakların 
miktarı ne olursa olsun imar edene parasız 
terkolunarak namlarına tescil olunur. 

H - Yapılacak ilânlar ve tahkik üzerine sa
hibi bulunamayan gayrimenkuller Devlet na
mına kaydolunur. Bu malların on seneye kadar 
hükmen mütehikkı çıktığı takdirde namına 
kaydi tashih edilir ve satılmış ise bedeli verilir. 

ŞÜKRÜ (Bolu) — İskân haddi deniyor, bu 
ne demektir? 

BAŞKAN — İskân kanununa müracaat. 
ŞÜKRÜ (Bolu) — İzah buyursunlar. 
BAŞKAN — Bay Said Azmi, Kürsüye. 
SAİD AZMİ ( Kayseri ) — (G) fıkrasında 

ufak bir tashih rica edeceğim. 
« Devletin hususî mülkiyetinde olmayib Dev

let malı sayılan ... » denmektedir. Bunun yerine 
« . . Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan . . . » denmesini rica ediyorum. Kanunu me
denî aynen bu tabiri kullanıyor. 

MALİYE En. REİSİ HASAN FEHMİ (Gü-
müşane) — Kabul, kabul. 

BAŞKAN — Bu teklif hakkmda söz isteyen 
var mı? Söz isteyen yok. Maddeyi bu tashih ile 
onaylayan . . . Onaylamayan . . . Onaylandı. 

MADDE 23 — Hükümetçe hudud üzerine ya
pılmış olan satışlarda hududun tecavüz suretile 
büyütülmediği anlaşılırsa miktara bakılmaksızın 
hududa itibar olunur. Eğer satış miktar üzerine 
yapılmış ise miktar muteberdir. Hükümetçe yal
nız miktar üzerine satılmış ve kayidlerinde bu 
suretle gösterilmiş olan gayrimenkul malların 
miktarında zuhur edecek fazla kısım yüzde onu 
geçmiyorsa zilyedi namına parasız kaydolunur. 
Yüzde onu geçiyorsa ihale veya teffiz tarihinden 
itibaren tasarruf müddeti on seneye varmamış 
ise fazlası için rayice göre değer bahası takdir 
edilerek zilyedine teklif ve kabul ederse kendisi
ne borç kaydolunur. Ancak mübadil, muhacir ve 
mültecilere ve 341 senesi muvazenei umumiye 
kanununun 23 ncü maddesinin (A) fıkrası mu-

— 171 — 



î : 17 15-12-1934 C : 1 
cibinoe topraksız halka tevzi ve teffiz ve temlik j 
edilmiş olan gayrimenkul mallarda zuhur eden | 
fazlalık hu hükümden müstesna oluıb bilmesaha | 
taayyün edecek fazla miktar 1331 ve 1771 ve 
1866 numaralı kanunlara göre muamele görmek 
üzere zilyetleri namına kaydolunur. Eşhas ta
rafından yalnız miktar üzerine satılmış olan ı 
gayrimenkullerin senedinde yazılı miktardan 
noksan veya fazla zuhur eden kısım hakkında 
alâkalılar tarafından komisyona müracaatle 
bir iddia vaki olmazsa noksan veya fazlasına 
bakılmaksızın zilyedi namına kaydolunur. Bir 
iddia vaki olubda iki taraf ta uyuşamazlarsa 
keyfiyet kadastro mahkemesince umumî hüküm
ler dairesinde hallolunur. | 

BAŞKAN — Söz isteyen yok. Maddeyi reyi- j 
mze koyuyorum. Onay bulanlar . . . Bulmayan- I 
ler . . . Onaylanmıştır. i 

MADDE 24 — Değer bahalar belediyelerce 
veya ihtiyar meclislerince seçilmiş en az iki vu- | 
kuf ehline takdir ettirildikten ve bedelin itidali 
belediye veya ihtiyar meclisince tasdik edildik
ten sonra komisyonlarca da mutedil görülürse | 
teffiz muamelesi yapılır. 

Komisyon takdir edilen bedeli mutedil gör
mezse o yer halkından üç kişilik yeni vukuf 
erbabı intihab eder. Bunların takdir edeceği 
değer baha addedilir. Alâkalıların değer baha 
için vergi temyiz komisyonlarına müracaat hak
ları mahfuz olub bu muamele tesciline mâni 
teşkil etmez. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize koyuyorum. 
Onaylıyanlar ... Onaylamayanlar... Onaylanmış
tır. 

MADDE 25 — Komisyonlar tasarruf hakla
rı tesbit ve kadastrosu ve tahriri ikmal olunan 
yerlerin plânları ile her hangi parçanın kimlerin 
namına kaydolunduğunu ve tahakkuk ettirilen 
kadastro ve tahrir resimlerinin miktarını gös
terir cetveller alâkadarların öğrenmesi için ma
halle veya köylerin herkes tarafından görülebi
lecek yerlerine iki ay müddetle asılır ve keyfi
yet mutad şekillerle ayrıca ve varsa mahallî ga
zete ile ilân olunur. 

BAŞKAN — Onaylayanlar ... Onaylamayan
lar ... Onaylanmıştır. 

MADDE 26 — Bu cetvellerin asılması şah
sen tebliğ hükmündedir. O şehir veya köyde 
bulunanlar tarafından yukariki maddede yazılı 
müddet içinde ve bulunmayanlar tarafından o 
şehir veya köyde kadastro heyetlerinin işleri 
bitinceye kadar vukubulacak iddia ve ihbarlar 
ve bir hatadan doğan teklifler komisyonlarca | 
alâkalıların müdafaaları dahi dinlenib tetkik I 
edildikten sonra iktizasına göre muamele düzel
tilir. ve karar alâkalılara tebliğ olunur. Tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içinde bu karar aley
hine kadastro mahkemesine müracaat olunabilir. I 

Müddet geçince cereyan edecek muamelenin 
ve tetkika tâbi olubta neticelenmemiş olanlar

dan maadasının vaziyetlerinin katileştiğini gös
terir bir zabıtname yapılarak komisyon azası ta
rafından imza edilir. 

Askı müddeti içinde müracaat etmeyenlerin 
müracaat hakları mahfuz olub bunları gayri-
menkull eri için yapılan muamele hilafı hükmen 
sabit oluncaya kadar katidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylıyanlar ... Onay
lamayanlar ... Onaylanmıştır. 

Dördüncü fasıl 
İhtilâfın halli 

MADDE 27 — 22 nci maddenin (A) fıkra
sına göre yapılacak ilândan sonra ve ilânda ya
zılı yerlerde gayrimenkul mallara taallûk eden, 
kadastroyu ve tahriri alâkalandıran her türlü 
ihtilâfların halli kadastro mahkemelerine aid-
dir. Mahkemelerce görülmekte olan veya yüksek 
salahiyetli mahkemelerden bozularak iade kılı
nan bu gibi hususlara aid dava evrakı da resen 
kadastro mahkemesine devrolunur. 

Kadastro mahkemesi devrolunan dava evra
kını kaldıkları noktadan ve bozularak iade edi
lenleri bozma sebeblerine göre tetkik ve fasle
der. 

Kadastro mahkemelerinin verdiği hükmün 
yüksek salahiyetli mahkemece bozularak iadesi 
zamanında komisyonlar o yer mahkemesinin ka
za hududu dışına çıkmış ise bu davaya o yerin 
salahiyetli mahkemesi bu kanun hükmüne göre 
bakar. 

BAŞKAN — Onaylıyanlar .... Onaylamayan
lar Onaylanmıştır. 

MADDE 28 — Komisyonların faaliyet mm-
takası içinde kaza yolu ile taksim icrası sulh 
mahkemelerine aiddir. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylıyanlar ... Onay
lamayanlar ... Onaylanmıştır. 

MADDE 29 — Kadastro mahkemesine mü
racaat istida ile olabileceği gibi ifade zabtettir-
mek suretile de olabilir. 

Taraflardan her biri dilediklerini vekil tayin 
edebilirler. 

Bu mahkemelerde tahrirî tebligat usulü ce
reyan etmez. 

Alâkalılar arasmda tasarruf ehliyetini haiz 
olmayanlar bulunur ve bunlarm veli veya va
sileri de olmazsa kadastro ve tahrir muamele
lerine münhasır olmak üzere kadastro hâkimi ta
rafından kendilerine vasi nasbolunur. 

ADLÎYE En. NAMINA SAÎD AZMİ (Kay
seri) — Baylar, bu maddeye ikinci fıkra olarak 
Maliye encümeni, taraflardan her biri diledikleri
ni vekil tayin edebilirler, diye bir fıkra koymuş
tur. Hangi mahkemelerde hâkimler, ne gibi ahval 
ve şerait altında dava vekilliği yapabileceği, hu-
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susî kanunlarda gösterilmiştir. Kadastro mahke- ı 
meleri işleri, diğer mahkeme işlerinden kemi- i 
yet vıe keyfiyet itibarile küçük görülemez, bel- | 
iki daha mühimdir. Meseleyi büsbütün bu hü- I 
kümlere bağlı görmek te muvafık görülmediği 
için tadilini teklif ediyoruz: (Kadastro mahke
mesinin kurulduğu yerde baro teşkilâtı yoksa 
veya üç dava vekili bulunmuyorsa taraflardan 
her biri dilediklerini vekil tayin edebilir). Bu su
retle tarafların hukuku korunmuş olur, hem de 
Maliye encümeninin isteği de yerine gelmiş olur. 

BAŞKAN — Adliye encümeninin isteğini re
yinize koyuyorum. Onaylayanlar . . . Onaylama
yanlar .. . Onaylanmıştır. 

Şimdi maddeyi de bu şekilde reyinize koyu
yorum. Onaylayanlar . . . Onaylamayanlar . . . 
Madde onaylanmıştır. 

MADDE 30 — Kadastro mahkemesi ihtilâf j 
halinde bulunanları sulha davet eder. Muvafa- i 
kat etmezlerse nihayet bir hafta içinde hakem 
tayin etmelerini bildirir. Buna da razı olmazlar
sa ihtilâfı hükmen halleder. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Madde onaylanmıştır. 

MADDE 31 — Aralarında sulhu kararlaştı
ranların mahkemece ifadeleri dinlenir ve karar
laştırdıkları musaleha şekli tesbit olunarak altı 
alâkadarlara mühürlettirilib veya imza ettirilib 
veyahud parmak bastırıldıktan sonra tasdik 
edilir ve kayid muamelesi ona göre yapılır. Bu 
sulhnameler ilâm mahiyetinde olub iki taraf için 
katidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Madde onaylanmıştır. 

MADDE 32 — Taraflar hakem tayinine mu
vafakat eyledikleri takdirde aşağıda gösterildi
ği üzere muamele olunur: 

1 - Tahkim keyfiyeti yazık bir mukaveleye 
veya kadastro mahkemesince ifadelerine göre 
tutulacak bir zabıtnameye müstenid olacaktır. | 

2 - Hakem seçmekte iki taraf uyuşamazsa 
mahkeme en az üç kişiden mürekkeb hakem se
çecektir. 

3 - Hakemler işe başlamazdan evvel mahke
me huzurunda yemin ederler. 

4 - Hakemler kendilerine verilen evrak üze
rine 15 gün içinde kararlarını verirler. Bu müd
det kâfi gelmezse mahkemece münasib müddet 
verilir. 

5 - Hukuk usulü muhakemeleri kanununun | 
527 nci maddesinde yazılı hallerde hakemler ka- I 
dastro mahkemesine müracaat ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Madde onaylanmıştır. 

MADDE 33 — Taraflar sulha veya tahkime 
yanaşmazlarsa mahkemece davet olunarak dava 
rüyet ve fasıl ile verilecek hüküm alâkalılara 1 

tefhim olunur. 
Belediye veya köy hudutlarına taallûk eden 

hükümler mahallî hükümet ile alâkadar olan be
lediyelere ve ihtiyar meclislerine tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Madde onaylanmıştır. 

MADDE 34 — Kadastro mahkemesi davalara 
bu kanunda yazılı hükümlere ve yazılı olmayan 
hallerde umumî hükümlere göre bakar. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Madde onaylanmıştır. 

Beşinci fasıl 
Kadastro ve tahrir resmi 

MADDE 35 — Kadastrosu yapılan gayrimen-
kulden vergi kıymetlerine göre aşağıdaki resim 
ve harçlar alınır 

1 - Tetkik sırasında gösterilen tapu senedi, 
kadastroca tescil yapılacak şahıs namına yazılı 
ise binde bir buçuk, 

2 - Tetkik sırasında mülkiyeti üzerlerine tes
cil edilecek şahıslar namına tapu senedi veya 
kaydi gösterilmediği takdirde binde üç, 

3 - Tetkik sırasında görülecek senedsiz tasar
ruflarda tasarruf haricen yapılan alım satımdan 
ve veraset vergisine tâbi olmayan bağışlamadan 
doğmuş ise usulüne göre tahakkuk ettirilecek 
ferağ harcı alındıktan sonra birinci fıkraya göre 
binde bir buçuk, 

4 - Senetsiz tasarruf intikalden ise intikal har
cı almmayıb yalnız ikinci fıkraya göre hare alı
nır. Kayid tashihinde ifraz ve taksim veya birleş
tirme muameleleri için ayrıca hare ve resim ta
hakkuk ettirilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Madde onaylanmıştır. 

SAİD AZMİ (Kayseri) — Lâyihanın ikinci 
maddesine ilâve edilen fıkraları yüksek tasvibi
nizle kaldırmıştık. Tahririn tarzı icrasmı göste
riyordu. O fıkralar kalkınca Adliye encümeni
nin teklif ettiği lâyihanın 35 nci tahrire müte
allik olan maddesinin buraya girmesi lâzım ge
liyor. Tahrir serlevhası altında bu maddenin 
35 nci madde olarak kabulü muvafıkta*. Yoksa 
bu maddenin yeri boş kalmış olacaktır. 

BAŞKAN — Adliye encümeninin 35 numara
lı maddesini okutuyorum. 

Beşinci fasıl 
Tahrir 

MADDE 35 — Gayrimenkul mallar üzerin
deki haklan tetkik ve hak sahihlerini bu kanun 
hükümlerine göre tayin ve tesbit etmek maksa-
dile Maliye vekâleti lüzum görülen yerlerde ka
dastro ve tahrir komisyonları ve postalan mari-
fetile plânsız tahrir yapabilir. Bu komisyonlar
da fen memuru bulundurmayabilir. 

BAŞKAN — Bu maddenin kanuna ilâve edil
mesini Adliye encümeninin isteğidir. Bu isteği 
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onaylayanlar . . . Onaylamayanlar , . . Onaylan
mıştır. 

O halde bu madde 35 olarak kalacak, bundan 
evvel onaylanan madde, 36 olacak ve serlevha-
sındaki (beşinci fasıl) da, (altıncı fasıl) olarak 
düzeltilecektir. Müteakib maddelerin numarala
rı da buna göre numara alacaktır. 

MADDE 37 — (35) nci madde mucibince 
tahakkuk ettirilecek kadastro harçları ile fe
rağ harcı ve bu kanunda yazılı değer bahalar 
dan tahakkuk eden Devlet alacakları birlikte 
ve müsavi taksitlerle beş senede tahsil edilir. 

Gayrimenkul malların tesbitinden sonra 
başkasına bağışlamada ve satışta bu resim ve 
değer bahalar bağışlayan ve satandan peşin 
olarak tahsil edilir. Şayed bağışlanan veya 
satın alan kabul ederse bu resim ve değer ba
ha kendi tarafından ve peşin olarak ve tak
sitle tesviye olunabilir. 

BAŞKAN — Metindeki (35) rakamını (36) 
olarak tashih ediyoruz. Maddeyi onaylayanlar... 
Onaylamayanlar... Onaylanmıştır 

MADDE 38 — Tetkik edilmek üzere kadas
tro mahkemelerine ve kadastro ve tahrir ko
misyonlarına vaki olan itiraz ve iddialara aid 
evrak ile beyannameler ve ittihaz olunacak 
idarî ve kazaî kararlar ve icra edilecek tebli
gat ve kadastro hâkimi tarafından verilen ve
raset senedleri ve çıkarılacak kayid suretleri 
ve verilecek kadastro haritaları ve emsali bi
lûmum evrak damga resmile sair hare ve re
simlerden muaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar... Onaylanmıştır. 

MADDE 39 — Bina ve arazi tahrir komis
yonlarınca vergi istifasına matrah olarak tak
dir edilmiş olan kıymetlerle gayrisafî iradlar 
kadastro ve tahrir komisyonlarınca aynen ka
yid ve kabul olunarak kadastro ve tahrir res
mi tahakkukuna esas tutulur 

Kadastro ve tahrir sırasında kıymeti ma
lûm olmayan gayri menkullerin kıymetleri aid 
olduğu vergi kanunlarındaki usule göre tayin 
edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

Yedinci fasıl 
Müteferrik maddeler 

MADDE 40 — Kadastro ve tahrir ameliyesi 
dolayısile maddeten zarara uğradıklarını iddia 
edeceklerin tahakkuk eyleyecek zararları ko 
misyonca tesbit olunarak hükme muhtaç olmak-

, sızm kadastro veya tahrir tahsisatından tazmin 
edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar. . . Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 41 — Kadastro ve tahrir ameliyesi
ne aid işaretler kasta nıakrun olmayarak bozul
duğu veya yerlerinin değiştirildiği komisyon 
nezdinde tahakkuk eylediği takdirde masrafları 
müsebbiblerine aid olmak üzere yeniden yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar. . . Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 42 — Gayriresmi surette eşhas ta
sarrufuna geçirildiği tesbit olunan gayrimenkul-
lerden başkasına devredilmek istenilen mahalle
rin muameleleri, masrafları alâkadarlara aid ol
mak üzere 18 nci maddeye göre takdimen ilân 
olunarak müddet bitince muarız çıkmazsa mua
melesi yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 43 — Kadastro ve tahrir sırasında 
bulundurulacak vukuf erbabma çalıştıkları gün
ler için îcra Vekilleri Heyetince tayin olunacak 
miktarda yevmiye verilir. 

Komisyon ve posta memurlarının merkezle
rinden ayrı ve nakliye vasıtasına ihtiyaç olan 
yerlerde çalıştıkları günler için mutad nakliye 
vasıtalarının ücreti verilir. Nakliye vasıtalarının 
tayini ve ücretin rayice göre takdiri mahalli 
belediyesine aiddir. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . , Onaylanmıştır. 

MADDE 44 — Bu kanunun tatbikatında güç
lük çıkaranlar ve hile hud'a katanlar ve tahrif 
yapanlarla kanunun yüklettiği vazifeyi yapmak
tan kaçanlar hakkında usulü dairesinde bir za
bıt varakası tutularak kanunî takibat yapılmak 
üzere müddeiumumiliğe yollanır. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 45 — Bu kanunun nasıl tatbik edi
leceği bir nizamname ile gösterilecektir. 

BAŞKAN — Onaylayanlar . . . Onaylamayan
lar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 46 — Bu kanunun hükümleri ka
dastro ve tapu tahriri yapılan yerlerde tatbik 
olunur. 

BAŞKAN — Onaylayanlar .. . Onaylamayan
lar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 47 — 5 şubat 1328 tarihli emvali 
gayrimenkulenin tahdid ve tahriri hakkındaki 
muvakkat kanun ile 10 nisan 1340 tarih ve 474 
numaralı kanunun 6 nci maddesi hükmü mülga
dır. Mezkûr maddede gösterilen heyet bu kanu
nun 10 ncu maddesine göre teşkil kılınır. 

BAŞKAN — Onaylayanlar , .. Onaylamayan
lar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 48 — Kanunu medeninin ve borçlar 
kanununun meriyetinden evvel vuku bulan mül
kiyet ve tasarruf tahavvülleri, hâdisenin vaki 
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olduğu zamanda meri bulunan kanun ve hüküm
lere tâbidir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Öyle 
aklıma geliyordu ki benden evvel Adliye en
cümeni arkadaşımız söz söyleyecekti. Bu mad
deye lüzum yoktur, çünkü kanunu medeniyi 
çıkardığımız zaman onun tatbikına aid olmak 
üzere çıkardığımız diğer bir kanunun birinci 
maddesi bu maddenin aynidir. Her hangi bir 
akid her hangi bir muamele hakkında tatbik 
edilecek kanun o hâdisenin vukubulduğu za
manda cari olan kanundur. Binaenaleyh kanu
nu medeni gayrimenkul tasarrufuna aid olan 
bir çok hükümleri ihtiva etmekle beraber, meri
yet kanununun muhtelif maddelerinde mevcud 
kanun hükümlerinin ne şekilde tatbik edilece
ğine dair sarahat olduğuna ve iş de buna göre 
yapılmakta iken, hükmü mevcud olan bir hük
mün başka bir kanuna konulmasında bir fayda 
yoktur. Belki karışıklığı da mucib olabilir. 
Onun için ben maddenin tayyini teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Bay Refik İncenin istediği 48 
nci maddenin tayyıdır. Encümen ne diyor? 

ADLİYE E. Na. SAİD AZMİ (Kayseri) — j 
Biz de bu maddeyi lüzumsuz görüyoruz. Tayyi 
muvafıktır. 

BAŞKAN — Encümende mutabıktır. Bu mad
denin tayyini reye arzediyorum. Onaylayanlar ... 
Onaylamayanlar ... Maddenin tayyi onaylanmış
tır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 
meriyetinden evvel tahakkuk ettirilmiş bütün 
kadastro ve tahrir harç ve resimlerinden 1934 
malî senesi ile onu takib eden senelere aid tak
sitler bu kanunda yazılı nisbetlere indirilerek 
tahsil edilir. 

KİTABCI HÜSNÜ (İzmir) — Bu kanunla 
evvelki harçların çokluğu kabul ediliyor. Bin
de 8 den Binde 1,5 ğa iniyor. Bundan dolavıdır 
ki 1934 senesi ve onu takib edecek senelerde 
yurddaşlar bu tenzilâttan istifade edeceklerdir. 
Bir kısım taksitler vardır ki 1933 senesine aid-
dir, Fakat henüz verilmemiştir. Mademki harç
ların çok olduğunu biz burada kabul ediyoruz, 
henüz borçlarını tediye etmemiş olan yurddaş-
lann da bundan istifadesi lâzımdır, doğru
dur ve adle daha muvafıktır. Binaenaleyh he
nüz verilmemiş olan hare ve resimler diye tadil 
edilmelidir. 

BAŞKAN — Bütçe encümeninin noktai na
zarı nedir? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS VEKİLİ MÜKER-
REM (İsparta) — Olduğu gibi kabulünü istiyo
ruz. I 

BAŞKAN — Bay Hüsnü! o halde bir takrir ! 
veriniz de reye koyayım. j 

Adliye vekili Şükrü Saraçoğlu buradadır. 12 j 
nci maddeyi arzu ederseniz bu maddeden evvel I 

I müzakere edelim. 12 nci maddeyi tekrar okutu
yorum: 

MADDE 12 — Kadastro mahkemesi tek hâ
kim ile kurulur. Kadastro mahkemelerine aid iş
ler Adliye müfettişleri tarafından teftiş olunur. 
Bu teftiş raporunun bir sureti de Kadastro umum 
müdürlüğüne verilir. Teftiş raporları üzerine 
icab eden muamele Adliye vekâletince tayin 
olunur. Lüzumu halinde Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğü de mahkemenin idarî işleri hakkın
da kendi müfettişlerine teftiş yaptırır. 

BAŞKAN — Bu maddeyi Bay Şükrünün hu
zuruna talik etmiştik. Buna aid vekâletin bir 
noktai nazarı var mıdır? 

SAİD AZMİ (Kayseri) — Bundan evvelki top
lantımızda arzetmiştim. Bilûmum mehakim esas 
itibarile teftişten müstağni olmalıdır. Bir hâ
kim verdiği karardan dolayı muahaze edilemez 
ve teftişe tâbi değildir. Onun teftişi ancak ken
disinden yüksek salâhiyeti haiz mahkemeler ta
rafından kazaî bir şekilde yapılır. Cezaî husu-
sat için ahkâmı mahsusa vardır. Maalesef mah
kemelerin teftişi Rumelii şarkide ecnebi tesiri al
tında bulunan o zamanki imparatorluktan kal
ma bir keyfiyettir. Bu şimdi de devam edib 
gidiyor. Adliyede bilûmum mehakim dahi biz
de bu gün teftişe tâbi tutulmaktadır. Bu, de
vam ediyor, bilmem ne zamana kadar da devam 
edecektir? Adliye müfettişleri yaptıkları teftişi 
rapor halinde vekâlete gönderiyorlar. Vekâlet
te yine hâkimlerden müteşekkil inzibat komis
yonları tarafından tetkik edilerek muktazası 
yapılmaktadır. Buraya aynca adliye müfettiş
lerinin bunları teftiş edeceğine dair bir hüküm 
koymak esasen fazladır. Kadastro mahkemeleri 
de diğer mahkemeler gibi bu teftişe tâbi ola
caktır. Çünkü mahkemedir. Ancak ihtisası do-
layısile muayyen işlere bakar. Sulh mahkemesi 
300 liraya kadar olan davalara bakar. Ticaret 
mahkemesi ticarî işlere bakar, hukuk mahkeme
leri hukukî ihtilâfları hallile uğraşır. Istanbulda-
ki zat işlerine tahsis edilen mahkeme nüfus, 
evlenme, boşanma ve sair davalara bakar. Bu
nun gibi kadastro mahkemesi de kadastrosu ya
pılan yerlerde yalnız gayrimenkuller üzerindeki 
ihtilâflara bakar. Diğer mahkemelerden hiç de 
farklı değildir. Diğer mahkemeler nasıl adliye 
müfettişleri tarafından teftişe tâbi ise bunla
rın da ayni teftişe tâbi olması tabiidir. Buraya bu
nun, üzerine ilâve edilmiş bir fıkra vardır. Bu fık
raya göre Kadastro umum müdürlüğü lüzum 
gördüğü takdirde idarî işlerden dolayı kendi 
müfettişleri vasıtasile teftiş yaptırabilir. Biliyor
sunuz ki, adliye mahkemelerinin teftişatmm ma-

I hiyeti de doğrudan doğruya idarî cebhedendir. 
! Kazaî işlere taallûku yoktur. O cihet ancak 
j Mahkemei temyizin murakabesi altındadır. Ka-
j dastro umum müdürlüğüne kadastro mahkemele-
i rinin teftişini bırakmak doğru değildir. Husu-
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sile bir makam ki, teftişe salâhiyet veriyoruz, o 
makamın bir kudreti olması lâzımdır. Teftiş
ten maksad elbette idarî veya kazaî işler üzerin
de görülebilecek noksanlara karşı tedbir almak
tır. Bu, kabil olmadığı takdirde, ki bilhassa ka
zaî meseleler üzerinde buna imkân yoktur, tef
tişten de bir semere hâsıl olmaz. Kadastro 
umum müdürlüğüne yapacağı teftişlerde böyle 
tedbir alması için salâhiyet verildiğini hiç 
ümid etmem. Şimdi bu tedbirlerin alınmasına, 
salâhiyet verilmiyorsa, lüzum görülmüyorsa Ka
dastro umum müdürlüğüne bu hususta teftiş 
hakkı vermek te doğru değildir. Esasen mah
kemeleri kontrol altına vazetmek hiç doğru de
ğildir. Bunda hiç bir fayda görmeyen Adliye 
encümeni bunun kaldırılmasını rica ediyor. 

ADLÎYE V. Şü'KüÜ SARAÇOĞLU (İzmir) 
— Makûs noktai nazar nedir? Bunu bilmiyo
rum. Kanunu ben sevketmedim. 

BAŞKAN — Encümen bu maddenin tayyı 
11\ T*fl *fİ" f i T*T 

ADLÎYE V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) 
— Arkadaşımın sözünden evvsl emirde her 
hangi ufak bir anlaşamamazlık orta yere çı
kar korkusu ile bu kısmı biraz tavzih etmek is
tedim. Şunu arzedeyim ki Adliye mahkeme
lerinde cereyan eden teftişimizin, verilen hü
kümlerle alâkası yoktur. Adliye vekâleti tara
fından yapılan teftişler, hâkimler tarafından 
verilen hükümlerin tetkiki mahiyetinde değil
dir. Bunu tavzih için bilhsasa kürsüye geldim. 
Hâkimlerimizin vermekte olduğu hüküm mü
fettişler tarafından teftişe tâbi değildir. Yal
nız idarî muamelâtın hüsnü cereyanını temin 
ve vaki şikâyetleri tetkik etmekten ibarettir. 
Buradaki teftişlerin de ayni mahiyette telâkki 
edildiğine şüphe yoktur. Adliye müfettişleri ta
sarruf edecekleri zamanlarının bir kısmını da 
buraya hasredebileceklerdir. Umum müdürlük
teki işlerin bir kısmının kazaî olması itibarile 
o işlerin jdarî noktadan teftiş ettirilmesi lâ
zım mı, değil mi meselesini burada müdafaa 
ve reddedecek bendeniz değilim. Öyle zanne
diyorum ki arkadaşların verecekleri hüküm 
muta olacaktır. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI ( Elâziz ) — 
Şimdiye kadar bu maddenin Adliye vekilinin 
huzurile müzakere edilmesi tensib edildiği için 
söz söylemek lüzumunu hissetmedim. Madem
ki mevzubahs oluyor arzedeyim. Orta yerde 
bu idarî olan teftişten arkadaşımın vekâleti 
mahrum etmesi doğru mudur? Adliye müfet
tişlerine bir hakkı teftiş veriliyor. Yalnız 
Malİ7/e vekâletinin orada idarî olan teftişine 
müsaade edilmiyor. Zannediyorum ki bu, umu
mî söylediğimiz prensibe de muvafıktır. Eğer 
idarî olarak Maliye vekâletine bir teftiş salâ
hiyeti veriliyorsa demekki bu işin yalnız ora
sı tarafından idaresi ve teftişi kabul ediliyor. 
Eğer bu salâhiyet burada kaldırılacak olursa 

bu Heyeti Celilenin gayet tabiî bir hakkıdır. 
Bana aid olan bir mesele için ben müfettiş 
göndermeyipte Adliye vekâletine müracaat 
edersem, bu katiyen muvafık bir şey olmaz. 
O halde kadastroyu Adliyeye bağlayalım. 

MALİYE E. Rs. HASAN FEHMİ (Gümüşa-
ne) — Arkadaşlar, lâyihada Hükümetin teklif 
ettiği maddeye bakarsak burada kadastro mah
kemesinin idarî bir mahkeme şeklinde teklif 
edildiğini görürüz. Bu bir hâkimin riyasetin
de Tapu idaresinden nasbedilen iki zatla te
şekkül eden bir mahkemedir. 

Encümenler buna lüzum görmedi, bunun 
adlî bir mahkeme haline getirilmesinde faide 
mülâhaza etti. Fakat bunu yaparken binlerce 
tapu ve tasarruf vesaiki, mahkeme kalemine 
ibraz edilecek dosyalar kaybolduğu takdirde 
bundan Tapu müdürü umumisi mesuldür diye
ceğiz. Fakat adliye müfettişi gelsin de bura
daki şekli görsün dersek, bu Maliye vekilinin 
vaziyetini kontrol demek değildir. Hatta bir 
cepheden müdürü umumiyi Adliye vekâleti 
müfettişinin takibine almakta o makamın aid 
olduğu vekâleti kontrol kasdı dahi yoktur. 
Bizim teklif ettiğimiz maddede, Adliye müfet
tişlerinin teftiş salâhiyetleri ölçüsü her ne ise 
onu serbestçe yapsınlar. Fakat idarî cepheden 
de Maliye müfettişlerinin lüzumunu kabul ede
lim. Bunda çok faide vardır. Farzedelim; 
bir dosya kaybolmuştur. Burada da Adliye 
müfettişi yok. Teftiş için îstanbuldan, İzmir-
den Adliye müfettişi gelinceye kadar Maliye 
müfettişinin işe vaziyet etmesi gayet doğrudur. 

BAŞKAN — Mesele tavazzuh etmiştir. Ad
liye encümeninin noktai nazarını Bay Said Az
mi izah etmiştir. 

İkinci fıkranın tayyını onaylayanlar... Onay
lamayanlar... Onaylanmamıştır. 

Şu halde 12 nci maddeyi aynen reye koyu
yorum. Onaylayanlar... Onaylamayanlar... Onay
lanmıştır. 

Birinci muvakkat madde hakkında bir tek
lif vardır: 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat birinci maddenin ( Hare ve re

simlerinden henüz verilmeyen taksitler)... sure
tinde yazılmasını teklif ederim. 

İzmir 
Hüsnü 

BAŞKAN — Bu teklifi reye koyuyorum. 
Onaylayanlar... Onaylamayanlar... Onaylan
mıştır. 

Maddeyi tadile göre okutuyorum: 
MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun me

riyetinden evvel tahakkuk ettirilmiş bütün ka
dastro ve tahrir hare ve resimlerinden henüz 
verilmeyen taksitler, bu kanunda yazılı nis-
betlere indirilerek tahsil edilir 
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BAŞKAN — Maddeyi Onaylayanlar... Onay

lamayanlar... Onaylanmıştır. 
MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 

neşri tarihinden evvel en aşağı beş sene kadas
tro hizmetinde bulunanlar 10 ncu maddenin (B) 
fıkrasındaki kayidden ımüsıtesnadır. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 48 — Bu kanun neşrinden bir ay 
sonra muteberdir. 

BÜTÇE En. REtSÎ MUSTAFA ŞEREF ÖZ
KAN (Burdur) — Bu gün kadastro hâkimleri 
ücretlidir. Ücretli oldukları için hâkimlik evsa
fını haiz olub olmadıkları lüzumuna bakılmak
sızın tayin edilmişlerdir. Halbuki kabul edilen 
14 ncü madde mucibince bundan sonra kadastro-
hâkimleri hâkimlik evsafını haiz olanlardan se
çilecektir. Bu kanun neşrinden bir ay sonra tat-
bika geçecek olursa ücretli olarak hâkimlik 
evsafını haiz kimse bulmak güç olacaktır. 
Çünkü hâkimler ücretli bir yeri tercih etmez
ler. Barem kanununa tâbi olan mevkileri daha 
ziyade tercih ederler. Onun için hâkim bulmak
ta güçlük çekilecektir. Mevcudlarm ise vazi
feleri bir ay sonra hitam bulacaktır. Belki de 
hizmet duracaktır. Buna mukabil Maliye vekâ
leti kadastroda ücretle istihdam edilenlerin ba
reme nakli hakkında bir kanun lâyihası getir
di. Bu lâyiha Bütçe encümeninde tetkik edil
mekte iken Hükümetin, umumiyetle ücretlileri 
maaşa nakletmek için bir kanun lâyihası hazır
lanmakta olduğunu haber aldık. Tahkikat yap
tım. Hakikaten o yalda bir lâyiha hazırlanmış
tır. Fakat bu defa Meclisi Âliye takdimine im
kân yoktur. Martta gelecektir. Henüz Hükümet 
bütün memurların ve bütün Devlet devairi^"'» 
ücretli olanların maaşa nakli hakkındaki lâyi-
hayi Meclise vermezden evvel yalnız kadastroda 
bulunan ücretlileri maaşa nakletmeği biz mah
zurlu gördük. Çünkü umumî kanunda düşünülen 
prensipleri göz önünde tutmaiksızm yalnız bu 
kısım ücretliler meselesi halledilecektir. Halbu
ki bu şekil kanunun diğer ücretliler hakkındaki 
ahkâmına uygun düşecek midir, düşmeyecek mi
dir, bu mucibi tetkiktir, uygun düşmediği tak
dirde tadil zarureti hâsıl olacaktır. Onun için 
bu lâyihayi tehir ettik. Bu itibarla burada, bu 
kanunun 14 ncü maddesi hükmü neşrinden altı 
ay ve diğer maddelerinin hükmü neşrinden bir 
ay sonra tatbik olunacaktır, demek lâzımdır. 

HASAN FEHMİ (Gümüşane) — Yani altı 
ay sonraya meriyeti talik edilen yalnız hâkim
lere aid olan kısım mıdır ve ahkâmı sairesi bir 
ay sonra tatbik olunacaktır değil mi? 

BÜTÇE En. REtSÎ MUSTAFA ŞEREF ÖZ 
KAN (Burdur) — Evet. 

BAŞKAN — (Bu kanunun 14 ncü maddesi
nin hükmü neşrinden altı ve diğer maddelerinin 

hükmü bir ay sonra muteberdir). Maddeyi bu 
tadil ile reye koyuyorum. Onaylayanlar . . . 
Onaylamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 49 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Onaylayanlar . . . Onaylamayan
lar . . . Onaylanmıştır. 

Lâyihanın tümünü reye koyuyorum. Onay
layanlar . . . Onaylamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

2 — Sivas - Erzurum, fuattını inştı, için dahilî 
isArm aktin^ dfdr kçmuniun birinci mjbddesine 
bir fıkra ilâvesi lıakkınd,a kjamun lâyılum ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1151) 
l'İ] 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâziz) 
— Efendim, ruznamenin birinci müzakeresi ya
pılacak maddeler kısmında beş numaralı Sivas -
Erzurum hattının inşası için dahilî istikraz ak-
tine dair olan kanunun birinci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında bir maddei kanuniye var
dır. Tek maddeden ibarettir. Müstacelen mü
zakeresini teklif ediyorum (Onay sesleri). 

REİS — Maliye vekilinin teklifini onayla
yanlar ... Onaylamayanlar ... Onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Bunun hakkmda müstaceliyet 
teklifi var im? 

(Teklifi ettiler sesleri). 
O halde tümü üzerinde müzakere açıyoruzr 

Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere 
geçilmesini onaylayanlar ... Onaylamayanlar ... 
Maddelere geçilmiştir. 

Sivas - Erzurum hattını inşa için dahilî istikraz 
aktine dair 28 - V - 1934 tarih ve 2463 numaralı 
kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi 

hakkında kanun 
MADDE 1 — 2463 numaralı kanunun birin

ci maddesine şu fıkra ilâve edilmiştir: 
(İşbu istikraz tahvillerini icabı hale göre yal

nız faizli olarak ve azamî senelik faiz nisbeti 
% 7 olmak üzere ihraç hususunda Maliye vekili 
salâhiyettardır). 

BAŞKAN — Onaylıyanlar ... Onaylamayan
lar ... Onaylandı. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Onaylayanlar ... Onaylamayan
lar ... Onaylandı. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Onaylayanlar ... Onaylamayan
lar ... Onaylandı. 

Tümünü reye koyuyorum. Onaylayanlar ... 
Onaylamayanlar ... Onaylandı. 

[\] 38 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 
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3 — 3ylül : teşrinisani 1933 aıijtfvrınfi md ra

porun takdim kılındığı hakkında Dhanı m\ulımc.-
bat Hypseti tezkeresi ve DiıMnı muhasebat enmi-
meni n^azbatmı (3/491) [1] 

' 4 — Kânunuevvel 1933 : şubat 1934 oylarına 
aid raporun takdim, kılındığı hakkında Divlııu 
muhasebat ritfattpJİ tezkeresi ve Divanı muhase
bat encümeni mazbatası (3/492) [2] 

BAŞKAN — Ruznameye geldik. Divanı mu
hasebat encümeninin bir devreye aid iki raporu 
var. Bunların bir hafta sonra tehiri karar al
tına almıştınız. Eaporlar hakkında söz isteyen 
var mı? Gerek Divanı muhasebatın, gerek Hü
kümetin noktai nazan hakkında? 

Çünkü encümenin verdiği kararlar atisi için 
tarafeyn hakkında hükümdür. 

Söz olmadığına göre raporların tümünü reye 
koyuyorum. 

Tasvib edenler . . . Etmeyenler . . . Edilmiştir. 
5 — Muamele vergisi kanununun ikinci yrmd-

desinin (O) fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve İktısad, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (3/535) [3] 

BAŞKAN — Mazbataı tefsiriye okundu. Tef
sire mühtac olmadığı maalindedir. Mazbatayı 
onaylayanlar . . . Onaylamayanlar. . . Onaylan
mıştır. 

6 — Askerî hastanelerde hastaların iaşe ve ida
releri hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, 
Bütçe ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenleri 
mazbataları (1/1074) [4] 

Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları 

hakkında kanun 

MADDE 1 — Askerî hastaneler ile hastane 
gibi kullanılacak revirlerde hastalar üç derece 
üzerinden ve bir de ayrı rejimler ile beslenir. 
Tabibin talebelerine «o» işareti koyduğu hasta
lara hiç bir şey verilmez. 

BAŞKAN — Bunun ikinci müzakeresidir. 
Birinci maddeyi onaylayanlar . . . Onaylama

yanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 2 — Derecelere göre tayınlar aşağı
da yazılmış ve müteferrika cetveli aynca bağlan
mıştır: 

A - Derece - 1 : 
Süt 1/2 litre, 
Şeker 50 gram, 

[1] 14 numaralı basmayanı z0ptın sonundadır. 
[2] 15 nunıaridı bamrtayĞzı zaptın sonundadır. 
[3] 41 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 
[4] Birinci müzakeresi 14 ncü inikad zaptm-

düdır, 

Çorbalık 70 gram yahud lapa veya bulamaç-
lık 90 gram. 

(Çorbalık, lapa veya bulmaçlık pirinç ve şeh
riye ile buğday, yulaf, mercimek, nohud, bezel
ye, bakla unları ve benzerleridir), 

Koyun eti 150 gram, 
(Tuz 15 gram, 
Et, uzun müddet kaynatılarak etsuyu çıkar

mak içindir; kalan posa başka istihkaka veri
lemez). 

Tabibin buyuruğile çorba yerine 200 gram 
limonata yahud portakal, vişne, nar, demirhindi 
şerbetleri veya benzerleri ve süt ile şeker yerine 
mahallebi, sütlâç veya yoğurt verilebilir. 

Bu dereceye katılabilecek yiyecekler: 
Müteferrika cetvelindeki yiyecek ve içecek

lerden son kertesindeki ikisi, veya son kertesinin 
yansınadek dördü, yahud son kertesinden birile, 
son kertesinin yansınadek ikisi verilebilir. 

Bu derecedeki çorba, lapa veya bulamaç ya
hud bunların yerine konulabilen şerbetler veril
mez ise müteferrika cetvelindekilerden son ker-
tesinedek üçü veya son kertesinin yansınadek 
altısı veya son kertesinedek ikisi ile son kerte
sinin yansınadek başka, ikisi yahud son ker
tesinedek biri ile son kertesinin yansınadek dör
dü birlikte verilebilir. 

B - Derece - 2 : 
Ekmek 300 gram, 
Süt 1/4 litre, 
Şeker 50 gram, 
Çay 1 gram, 
Koyun eti 300 gram, 
Sadeyağ 40 gram, 
Zeytinyağlı yemek yedirileceği gün sadeyağ 

yerine 40 gram zeytinyağı verilir ve etin seb
ze için olan 100 gramı verilmez. 

Taze sebze veya patates 300 gram. (Taze 
bamya 100 gram verilir) yahud fasulye ve no
hud gibi kuru sebze 100 gram. (Kuru baniye 
25 gram verilir). 

Taze domates 100 gram; yahud domates sal
çası 20 gram. 

Soğan 40 gram, 
Tuz 20 gram, 
Tabibin buyuruğu ile çay yerine ıhlamur ve

rilebilir. 
Bu dereceye katılabilecek yiyecekler: 
Müteferrika cetvelindekilerden son kertesi

nedek biri yahud son kertesinin yansınadek iki
si verilebilir. 

C - Derece - 3 : 
Çorbalık 30 gram, 
Ekmek 600 gram, 
Çay 2 gram, 
Şeker 50 gram, 
Koyun eti 350 gram, 
Pirinç 150 gram, 
Sade yağ 70 gram. 
Zeytin yağlı yemek yedirileceği gün sade ya-
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ğın 40 gramı yerine 40 gram zeytin yağı verilir. 
Etin sebze için olan 100 gramı verilmez. Sade 
yağın 30 gramı pilâv içindir. 

Taze sebze veya patates 300 gram (Taze bam
ya 100 gram verilir); yahud fasulye ve nohud 
gibi kuru sebze 100 gram, (Kuru bamya 25 gram 
verilir). 

Taze domates 100 gram; yahud domates sal
çası 20 gram. 

Soğan 40 gram, 
Tuz 20 gram, 
Tabibin buyuruğu ile çay yerine ıhlamur ve

rilebilir. 
Bu dereceye müteferrikadan verilmez; ancak 

haftada iki gün mahallebi, sütlâç, helva, kom
posto gibi bir tatlı veya yoğurt, yahud kavun, 
karpuz, elma ve armud gibi bir yemiş verilir. 

Üçüncü derece yemekleri, hastanelerce tertib 

edilecek listelere göre, tabldot olarak verilir. 
Ç - Ayrı rejimler: 
Derecelerden yemeleri uymayıb hastalıkları 

icabı büsbütün başka türlü beslenmeleri lâzım 
gelen hastalar için tabibin ayrıca tayin edeceği 
nevi ve miktarlarda yiyecek ve içecekler başta
bibin hasta tabelesi üzerinde tasdikile verilir. 

D - Yemeklerin ve müteferrika olarak veri
leceklerin pişirilmesi, hazırlanması ve değişiklik 
ve nefaset temini için kullanılması lâzımgelen -
un, yumurta, peynir ve maydanoz gibi - harç
lar mutbak tabelesinde gösterilerek aynca çıka
rılır. 

Hastanelerde hasta başına bir buçuk litre he-
sabile sıhhî vasıflarda içme suyu tedarik edile
rek verilir. 

Sigara içen hastalara tabibin yazdığı sayıda 
sigara verilir. 

Müteferrika olarak verilecek, yiyecek ve içecekler 
Bir günlük Bir günlüğün son kertesi 

Ayran 

Bal 
Balık 
Beyin 
Bisküvi 
Böbrek 
Çavdar ekmeği 
Elmasiye 

Erişte 
Et 
Francala 
Gevrek 
Glüten ekmeği 
Hoşaf 

İrmik 
İrmik helvası 

Karaciğer 
Kakao 
Kahve 
Kaymak 
Krema 

Kuskus 
Limon 
Mandalina 

300 

50 
160 

1 
25 

2 
25 

1 

50 
250 
150 

25 
25 

î 

50 
1 

150 
10 

5 
60 

1 

100 

gr. x 2 = 600 gr. (Bir porsiyon için yoğurt 50 
gr. dır.) 

X 2 
X 2 

tane 
gr. 

tane 
gr. 

pors. 

gr. 
o 

pors. 

gr-
pors. 

gr. 
1 > 

J9 

a> 

pors. 

gr-
tane 

X 
X 
x 
x 

100 
320 

2 tane 

X 4 = 

1C0 gr. 
4 tane 

100 gr. 
4 Pors. (Bir porsiyon: Jelatin 10, şeker 

30, gülsuyu 5 gr. ile su 300 
gr. veya meyva suyu 300 gr.) 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

200 gr. 
500 » (Et suyu için) 
600 » 
100 » 
100 » 

2 Pors. 

X 4 
X 2 

X 2 
X 2 
X 2 
X 4 
X 2 

X 2 
X 4 
X 3 

200 gr. 
2 Pors. 

300 gr. 
20 » 
10 » 

240 * 
2 Pors. 

200 gr. 
4 tane 
6 » 

(Bir porsiyon: yaş yemiş 200 
gr. şeker 60 gr. yahud kuru 
yemiş 60 gr. şeker 30 gr.) 

(Bir porsiyon: irmik 100, gr. 
sade yağ 3ü, gr. şeker 50, gr. 
fıstık 4 gr. 

(Bir porsiyon: süt 300 gr., 
yumurta ı tane, şeker 15 gr.) 
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Makarna 

/vUınnaiat veya rece 
Omlet 

Faca 
Püre 

Peltt 

Peynir 
Pekmez 
Piliç 
Portakal 
Revani 

Sütlü mal lal lebi 

Seker 
Tahin helvası 
l'avuk 
li.yj'- yemiş 
";'a; üana 
'«'• - ı v y a g 
i ' . i Ketucy i il 

lu ıp 
UM helvası 
V. s sı ka da yi fi 

Yoğurt 
Vmmırta 
Zeytm 

t : 
Bir günl 

100 

50 
! 

1 
1 

17 
ük 

gr. 

.0 

pors. 

tane 
pors. 

15-12-1934 

X 

X 
X 

X 
X 

2 = 

2 = 
4 = 

2 = 
4 -

200 

100 
4 

2 
4 

C : 

O T . 

i> 

Pors. 

tane 
Pors. 

X 4 

Bir günlüğün son kertesi 
( Bir porsiyon için : l() gr. 
peynir de verilir) 

(Bir porsiyon: yumurta j tane, 
peynir 10 gr-, sade yağ j 5 gr.) 

(Bir porsiyon: patates 200 gr., 
süt 125 gr., tereyağ 5 gr., 
tuz 5 gr., yalıııd bakla - nohut ve 
benzerleri 1 00 gr., tereyağ 5 
gr., tuz 5 gr.) 

î porsiyon (Bir porsiyon nişasta 4o gr. 
şeker 30 gr. gül suyu 5 gr. 
ile su 300 gr. yahud rııeyva 
suyu 30ü gr.) 

25 
50 
1/2 

1 
1 

gr-
i ) 

tane 
0 

pors 

X 
X 
X 
X 
X 

4 = 
2 —-
2 -----
4 ^ 
2 — 

100 
100 

1 
4 
9 

gr. 
o 

tane 
l> 

pors 

X 2 = 

(Bir porsiyon: irmik 60 gr. 
sade yağ 60 gr. şeker 120 gr. 
yumurta 1 tane) 

Salata veya marul 
Sardalya ve benzerleri 
Sirke 
Süt 
Sütlaç 

1 
2 

25 
500 

1 

tane 
)> 

gr-
ı> 

pors 

X 
X 
X 
X 
X 

2 = 
2 - -
2 = 
4 = 

2 = 

2 
4 

50 
200 

2 

tane 
.1) 

gr. 
i) 

pors (Bir porsiyon: süt 300 gr. 
pirinç 30 gr. şek?-r 30 gr.) 
(Bir porsiyon: süt 300 gr. 
pirinç unu 40 gr. şeker 30 gr 

25 
100 
1/4 

200 
50 
25 

100 

50 
1 i 

1 

500 
1 

50 

gr. 
» 
D 

tane 
gr. 
» 
y 

)> 

i) 

pors 
tane 

gr. 
tane 

gr. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

4 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
2 

2 
2 

2 

4 
4 
2 

= 
=, 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 

r r ' 

= 
= 

200 
100 
200 
1/2 

800 
100 
100 
200 

100 
2 
2 

2000 
4 

100 

gr. 
:>.) 
1) 

tane 
gr. 
» 
:» 
i) 

D 

pors 
tane 

gr. 
tane 

(100 ^- için ceviz içi ]() gr. 
şeker 40 gr. sadeyağ 20 gr.) 

(İrmik helvası gibidir) 
(Bir tanesi için ceviz içi 5 gr. 
sade yag 20 gr. şeker 80 gr.) 
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Bir hastaya francala verilir ise, ayrıca ek- | 

mek verilmez. Tavuk, balık veya karaciğer ve
rilince yemeklik et verilmez. Yalnız etsuyu ile 
sebzenin eti vardır. Makarna, bulgur, kuskus ve
ya börek verilirse pilâv verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi Onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 3 — 
A - Hastanelerin her yeri, genişliğine ve ya

pılışına göre, ışıklanmasına yetecek sayıda, lâm
balar ile aydınlatılır. 

B - Hasta koğuşları ve laboratuarları -h 20: 
+ 24, ve ameîiyathanelerile pansıman odaları 
+ 25: + 30 santigrat derecesi sıcaklığında ol
mak üzere yılın serin ve soğuk günlerinde ve 
tabibin istediği gibi ısıtılır. 

C - Arıtma - Hastanenin koğuşları ve her 
yeri ile hastaların eşyası ve bütün malzeme lü
zumu olan nesneler ile arıtılır. Sinek, tahta ku
rusu ve benzerleri buna yarayan maddeler ile 
öldürülür. 

BAŞKAN — Maddeyi Onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 4 — Birinci teşrin 1288 tarihli ida
re nizamnamesinin hastaneler için yazılı bendile 
I - V -1930 tarih ve 1803 numaralı kanun kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi Onaylayanlar. . . Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanun üç ay sonra yürü
tülür. 

BAŞKAN — Maddeyi Onaylayanlar.. . Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 6 — Bu kanunu yürütmek işi Millî 
Müdafaa vekiline verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi Onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

Tümünü reyinize koyuyorum. Onaylayan
lar . . . Onaylamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

7 — Askeri ve mülkî tekaüd kanununa yöre 
II lira ve daha az yetim maaşı alanların 942 sa
yılı kamın hükümlerinden istifade edib etmeyc-
ceklerinin tayini hakkında Başvekâlet lezkertsi 
ve Maliıje ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(3/413) m 

15 mayıs 1335 tarihli harcırah kararnamesinin 
13 ncü maddesine bir fılvra eklenmesine dair 

kanun 

MADDE 1 — 15 mayıs 1335 tarihli harcırah 
kararnamesinin 13 ncü maddesine aşağıdaki 

fi | Birinci müzakeresi 1~> nci mika d- zapt ni
dadır. 

| fıkra eklenmiştir: 
« Ancak bu maddede gösterilen aile efrai : ı-

dan maaşının tutan yirmi liraya kadar o'cv "ı 
ra (yirmi dahil) aile harcırahı verilib cn'I rn 
fazla maaşı olanlara aile harcırahı verilmez ». 

BAŞKAN — Bunun da ikinci müzakeresidir. 
Maddeyi onaylıyanlar . . . Onaylamayanlar . . . 
Onaylanmıştır. 

MADDE 2 — 942 numaralı ve 20 kânunu
evvel 1926 tarihli kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi Onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

I BAŞKAN — Maddeyi Onaylayanlar... Or.ay-
] lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü îcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi Onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

Kanunun tümünü onayalayanlar . . . Onayla
mayanlar . . . Onaylanmıştır. 

8 — Zabıtan ve askerî memurların maaşatt 
hakkındaki kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1094) fi] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresini yapıyoruz. 

1453 numaralı kanunun 6 ncı maddesinin tadili 
hakkında kanun 

MADDE 1 — 1453 numaralı kanunun al
tıncı maddesi aşağıda gösterildiği veçhile tadil 
edilmiştir: 

Zabitanda rütbe maaşa esastır. Ancak fır
ka kumandanlığı yapmış olan mirlivalarla liva 
kumandanlığı yapmış olan miralaylar ve ka
nunu mahsusuna tevfikan kıdemli sıfatını iktı-
sab etmiş olan yüzbaşılar cetveldeki maaşlarını 
alırlar. 

( Fırka kumandanlığı kıta kademesi olma
yan muavin smıf mirlivalarından ehliyet ve ik
tidarları sicillen musaddak olanlar usulü mev-
zuasına tevfikan fırka kumandanı mirliva mu
adili addedilerek baremin 3 ncü derece maaşı
nı alırlar. Liva kumandanlığı kıta kademesi ol
mayan muavin sınıf miralaylarından miralay 
ilâ mirliva kadrolarında müstahdem olup eMi-
yet ve iktidarları sicillen musaddak olanlar da 
usulü mevzuasına tevfikan liva kumandanı mi
ralay muadili addedilerek baremin beşinci de
rece maaşını alırlar ). 

Zabitan ve askerî memurlar için vekâletten 
dolayı maaş usulü cari değildir. Ânca1' 'n ;" 

| 1 | Birinci müzakeresi 15 nci inik ad zapt ni
dadır. 
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fei asliyesinden maada bir muallimlik deruhde 
eden zabitan ve askerî memurlar Devle tmemur-
ları maaşatmın tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanunun 5 nci maddesine tabidirler. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında tadilna-
me yoktur. Reye koyuyorum. Onaylayanlar... 
Onaylamayanlar... Onaylanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Onaylayanlar... Onaylamayan
lar... Onaylanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Onaylayanlar... Onaylamayan
lar... Onaylanmıştır. 

Kanunun bütününü onaylayanlar... Onayla
mayanlar... Onaylanmıştır. 

9 — Ankarada yaptırılacak orta meleteb bi
nası için 200 000 liraya kadar taaJıh-üde girişilme
si hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encüm.eni 
mazbatası (1/1146) [1] 

BAŞKAN — Maddenin müstaceliyetle konu
şulması teklif ediliyor. Bu isteği onaylayan
lar . . . Onaylamayanlar... Onaylanmıştır. 

Kanunun bütünü üzerinde söz açıktır. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Anka

rada kaç orta mekteb vardır? Kaç talebe vardır, 
Yeni açılacak mekteb kaç talebeliktir? izah eder
lerse tenevvür ederiz. 

KÜLTÜR BAKANI ABÎDÎN ÖZMEN (Ay
dın) — Ankarada orta mekteb tarifi altında bir 
tane erkek orta mektebi vardır. Ankara lisesinin 
ve Gazi lisesinin içerisinde de orta mekteb vardır. 
Ancak müstakil olarak bir tek erkek orta mek
tebi vardır. Bunun bu seneki talebesi 566 kişi
dir. On sınıf üzerine müessestir. 

Yeni yapılmasını tasarladığımız orta mekteb 
on iki sınıflıktır. Bu mektebin lâboratuvar-
lan, konferans salonu ve teneffüs yeri olacaktır. 
Diğer teferruat ta vardrr. İstediğimiz 200 bin 
liradır. Bunun 50 bin lira kadarını istimlâk be
deli ve yer arsası olarak tahmin ediyoruz. Yap
tığımız görüşme de bunu icab ediyor. 150 bin li
ra kadarını da yapıya sarfedeceğiz. Yapacağı
mız mekteb hukuk fakültesinin arkasındaki açık
lığa bakan çevrilmiş bir bahçe, ufak tefek dük
kânlar ve arkada bahçeye nazır üç ev vardrr. 
Bunlar mamurdur., İstimlâk bedeli pek ucuz ola
mayacaktır. 

Himayei etfalin arkasında vilâyet merkezle
rinde hatta kazalarda bile mevcud mektebler-
den çok eski bir bina vardır. Ahşap olduğu için 
daima yangın tehlikesine maruzdu. Onun için 
556 memleket çocuğunu orada bırakamazdık. 
Vilâyetin Cebecide ilk mekteb olarak yaptırdığı 

[1] 35 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

bir binayı emanet olarak aldık, bu çocukları ora
ya yerleştirdi^. Elimizdeki kanunu da bu ihti
yacı temin edecek bir mektebin yapılması için 
şevkettik. Kanun kabııl buyurulursa derhal is
timlâke başlayacağız. Ondan sonra da projeyi 
ihale edeceğiz. Bundan evvel 47 bin liralık bir 
münakale yapmıştık. İstimlâk bedellerini he
men hemen bu paradan ödeyeceğiz. Bu suretle 
de kimseye bu sene borcumuz kalmayacaktır. Di
ğer kısımları da iki sene içinde ödeyeceğiz. Esa
sen inşaat ta o zamana kadar bitmiş olacaktır. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Bu ka
nunla paranın azamî üç senede ödenmesi kabul 
ediliyor. Bu üç senede ödenecek parada istim
lâk bedeli de dahil midir? 

KÜLTÜR BAKANI ABİDİN ÖZMEN (Ay
dın) — İstimlâk bedeli bu paranın içinde dahil
dir. Fakat evvelce arzettiğim gibi yaptığımız 
47 bin liralık bir münakale ile istimlâk bedelini 
tamamen ödeyebileceğimizi tahmin ediyoruz. 
Eğer istimlâk bedeli 47 bin lira ile temin edilirse 
hiç kimseye borcumuz kalmayacaktır. Belediye 
yaptığı bir hesabta arsa bedelinin 36 000 lira ka
dar tutacağını bildirdi. Belediye de bir kısım 
arsa verecektir. 

REFİK (Konya) — Müsaade ederseniz iki 
kelime buradan söyleyeyim: 

Maarif bakanı Bay Özmenin bu teşebbüsü 
cidden çok yerindedir ve hayırlıdır. Bu itibarla 
tahsisat mahalline sarfolunacaktır. Yalnız bir 
cihet dikkatimi topladı. 50 000 liranın arsa be
deli olarak verileceğini söylediler ve bir sual 
üserine de belediye metre murabbama 6 lira is
tedi, dediler. Mekteb için olduğuna göre ora
larda 8 lira nasıl tahmin edilmiştir. Tabiî Maa
rif bakanı bu iş de çok titiz bulunacaklar. Bun
dan eminiz. Fakat mekteb için verilen 200 bin 
lira doğrudan doğruya mekteb için sarfolun-
mayarak bunun üçte veya dörtte birinin arsa
ya verilmesini biraz fazla görüyorum. Bundan 
her halde daha çok aşağı almalarını himmetle
rinden rica, ederim. 

MAARİF BAKANI ABİDİN ÖZMEN (Ay
dın) -~ Bendenizin arzettiğim gibi tahminen elli 
bin lira kadar bir para lâzımgelir. Bu da ev
velki bir teşebbüs üzerine belediyenin bize yaz
dığı bir fiattır. Fakat istimlâk muamelâtı ta
mam yapılmış değildir. Biz ne kadar para iste
yeceğimizi anlamak için, belediyeden sorduk. 
Buna ne kadar gider dedik. Elli bin lira lâ
zımdır dediler. Fakat, belediye istimlâk kanu
nu mucibince komisyon teşkil ederek buraya bu 
kadar para lâzımgelir diye karar vermiş değil
dir. 

YUSUF (Denizli) — Arsa kime aiddir?. 
MAARİF BAKANI ABİDİN ÖZMEN — 

Mülktür. Sahihlerinin yedindedir. Bu bir pro
jedir. Arsanm metresine ne vereceğiz dedik. 
Orada 6 lira dediler. Fakat hakikatta ne kadar 
vereceğimiz malûm değildir. 
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BAŞKAN — Başka söz isteyen yok. Mad

delere geçilmesini onaylıyanlar ... Onaylamayan
lar ... Onaylanmıştır. 

Ankarada yaptırılacak orta mekteb binası için 
üki yüz bin liraya kadar taahhüde girişilmesi 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Bedeli üç yılda ödenmek ve 

her yıl ödenmesi icab eden para o yıl Maarif ve
killiği bütçesine konulmak üzere Ankarada yap
tırılacak orta mekteb binası için iki yüz bin 
liraya kadar taahhüde girişmeğe Maarif vekili 
mezundur. 

TAHSİN H. SAN (Aydm) — Bir sual sora
cağım. 

Bu mektebin bu arsada behemehal yapılma
sında bir zaruret var mıdır. Çünkü idarei hu-
susiyenin bu genişlikte arsaları vardır. Sonra 
bu alınmak istenilen arsanın sahihleri kimler
dir? 

KÜLTÜR BAKANI ABİDİN ÖZMEN (Ay
dm) — Bu orta mektebin nerede yapılacağı 
uzun uzadıya tetkik edilmiştir. Bir kere Anka-
ranrn mekteblerinin hemen hepsi tren yoluna 
doğru olan kısımda, Halkevi arkasında toplan
mıştır. Ankaranın kale ve eski mahalleler taraf -
larmda orta mekteb yoktur. Eski veri Himavei 
etfal apartrmanmın arkasındadır. Eski mahalle
lere daha yakınca idi. Biz de buradan çok uzak 
yerde mekteb yapmasını istemedik. Eski arsası 
çok küçüktü. Buradan çok uzağa gitmek iste
miyoruz. Buraya da en yakm arsa olarak bura
sını bulduk. Esasen daha uzağa gitsek ucuz ar
sa bulunur, fakat bu arada bundan daha az 
fiatle arsa bulacağımıza kani değiliz. Meselâ 
Ticaret mektebinin arkasındaki arsayı bize tek
lif. edenler oldu. Oravı tetkik ettik. Bundan da
ha aşağıya alınır şekilde değildir. Dediğim gibi 
lise binasını öteye geçmemek üzere o civarda 
nerede olursa olsun alınacak arsanın bedeli 
çok ucuz olamaz. Buralardan daha uzağa gidib 
mekteb kuramazdık. Böyle 200 - 300 bin liralık 
bir işte 20 - 30 bin lira tasarruf edeceğiz diye 
mekteb kurmak ta mıuvafık değildir. Alacağı
mız arsa çok münasibdir. Dediğim gibi bu arsa
ya belki 50 bin lira vermeyeceğiz. 40 bin, belki 
35 bin liraya alabileceğiz. Fakat biz istediğimiz 
parayı bilmek için 50 bin lira diyoruz. Mesele 
Dundan ibarettir. 

TAHSİN SAN (Aydın) — Kültür bakanmm 
beyanatında, bu mektebin mahalle arasında ya
pılması lüzumu anlaşıldığına göre idarei husus-
siyenin yangın yerinde mekteb yapmağa mü-
said arsası vardır. Orada yapılamaz mı? 

KÜLTÜR BAKANI ABİDİN ÖZMEN (Ay
dm) — İdarei hususiye bunu bize meccanen 
vermez, ayni fiatle verir 

TAHSİN H. SAN ( Aydm ) — Bu mekteb 
İdarei hususiye hesabma yapılmıyor mu? 

KÜLTÜR BAKANI ABİDİN ÖZMEN (Ay-
dm) — Hayır orta mektebi Maarif vekaleti 
yaptırır ve umumî bütçeden ödenir. İdarei hu-
susiyenin arsasını ucuz vermeyeceği şundan 
anlaşılır ki; Enstitü için aldığımız ufak tefek 
arsalara İdarei hususiye veya belediye 50 bin 
lira istiyor. Bunu da tetkik edeceğiz. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Bay ba
kanın tensib ettiği yeri, şayed heyeti tahmini-
yenin takdir ettiği kıymetten çok yüksek gö
rülürse kendilerinden mutlaka orada yapaca
ğım diye teşebbüs almamalarını rica edeceğim 
(Güzel sesleri). Bay Tahsin arkadaşımızın da 
dediği gibi, İdarei hususiyenin yangm yerin
de veya başka yerde arsası varmış, nihayet 
hu teşebbüs memleketin irfanına taallûk eden 
bir teşebbüstür. İdarei hususiye de bu memle
ketin bir müessesesidir. İdarei hususiye ile 
anlaşmak herhangi bir şahısla anlaşmaktan da
ha kolay olur. Kendilerinin bu cihete nazan 
dikkatlerini celbederim. 

KÜLTÜR BAKANI ABİDİN ÖZMEN (Ay
dm) — Yangm yeri dediğimiz gibi muvafık 
yer ise onu da nazan itibare alınz, bakarız. 

FAZIL AHMED ( Elâziz ) — Arkadaşlar, 
Bay bakan bize fevkalade kıymetli bir müjde 
vermiş oldu, o da malûmunuz olduğu veçhile 
Ankarada cidden tekemmülâtı hazıraya muva
fık ve cidden bir terbiye müessesesi denilebi
lecek şekilde bir mekteb vücude getirmek teşeb
büsü. Mademki bu iş böyle esaslı bir surette 
mevzubahs olmuştur. Bunun ilmî bir noktası 
vardır; binanm yerini tayin etmek. Malûmu 
âliniz Maarif vekâletince bundan hayli zaman 
evvel mekteb binalarının nerelerde yapılması 
lâzımgeldiğine dair yeni şehircilik, yeni ter-
biyecilik noktai nazarından karar altma alın
mış bir takım esaslar mevcuddur. Bu esaslara 
nazaran bilhassa beş altı yüz çocuğun toplana
cağı bir mektebin yine Bay bakanm buyurduk
ları gibi, içinde laboratuarlar mevcud olacak 
olan bir müessesenin yerini tayin etmek mese
lesi o müessesenin müstakbel terakkiyatı nok
tai nazarından fevkalâde haizi ehemmiyettir. 
Halbuki bendeniz Bay bakan arkadaşımızın 
vermiş oldukları şu izahatı kâfi görmüyorum. 
Kendileri alınacak yerin, oraya yapılacak mek
tebin büyük olacağına göre, teneffüshaneleri-
ne, kışlık, yazlık gezinti yerlerine, tatbikatı 
ameliye ve saireye müsaid olup olmayacağı 
hakkında kendilerini hatta Maarif vekâletini 
kâfi derecede tenevvür etmemiş gibi gözükü
yor. Bu cihetleri tetkik buyursalar da He
yeti muhteremelerini bu itibarla da tenvir bu
yursalar vereceğimiz hükmü daha isabetle ver
miş olacağız. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi müzakere edi
yoruz. Tümü hakkındaki müzakere kâfi gö
rülerek maddelere geçilmiştir. Bunu hatırlat
mak isterim. 
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KÜLTÜR BAKANI ABİDÎN ÖZMEN (Ay

dın) — Bir kaç kelime ile cevab vermeme mü
saade buyurunuz. Maarif vekâleti arsayı tet
kik ettirdi. Hatta üzerinde yapılacak binanın 
avan projesini hazırladı ve arsaya tatbik etti. 
Fakat bu plânın diğer işlerde örneği geçme
diğinden isteyeceğini bilemediğim için ge-
tirmedim. Kaç metre murabbaı olduğu aklım
da kalmadı. Encümen arzu buyursaydı geti
rirdim. Arzu buyuracağınızı tahmin etseydim 
yine getirirdim. 

BÜTÇE En. Rs. MUSTAFA ŞEREF (Bur
dur) — Plânı Meclis görmez, bu, Hükümete 
aiddir. Mesuliyetleri vardır. 

KÜLTÜR BAKANI ABÎDÎN ÖZMEN (De
vamla) — Zaten \ra :.lesele icra işidir (Evet ses
leri). 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında başka-
söz isteyen yoktur. 

Maddeyi Onaylayanlar... Onaylamayanlar... 
Onaylandı. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden başlar. 

BAŞKAN — Onaylayanlar... Onaylamayan
lar... Onaylandı. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Maarif vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Onaylayanlar . , . Onaylamayan
lar . . . Onaylanmıştır. 

Kanunun tümünü açık reye koyuyorum. Rey
lerinizi kutulara atarsınız. 

10 — Jiejfnehmlel lelckomuvikasjfon mııkave-
1 esile telli ve telsiz telgraf ve telefon nizamname-
sinin tasdiki hakkında, kanun lâyihası ve Hari
ciye ve Nafıa encümenleri mazbataları (1/1109) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini reyinize koyuyorum. 
Onaylayanlar . . . Onaylamayanlar . . . Onaylan
mıştır. 

Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile 
telli ve telsiz telgraf ve telefon nizamnamesi

nin tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — 1932 senesinde Madritte imza 
edilmiş olan beynelmilel telekomünikasyon mu
kavelesile telgraf ve telsiz telgraf ve telefon ni
zamnamesi tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi onaylayanlar . . . 
Onaylamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi onaylayanlar . . . 
Onaylamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

[1] 36 numaralı basmayazı zaptın sonımdadır. 

MADDE 3 ~— Bu kanunun hükmünü icraya 
; Nafıa vekili memurdur. 
I BAŞKAN — Üçüncü maddeyi onaylayan-
I 1ar . . . Onaylamayanlar . . . Onaylanmıştır. 
| Kanunun ikinci müzakeresi, müddeti zarfın-
j da yapılacaktır. 

11 — Demiryollar ile beynelmilel eşya ve yolcu 
nakliyatına dair olan mukavelelerin tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa encü
menleri mazbataları (1/108.1) [1] 

BAŞKAN — Bunun üzerinde söz açıktır. 
Maddelere geçilmesini reyinize koyuyorum. 

Onaylayanlar . . . Onaylamayanlar. . . Onaylan
mıştır. 

Demiryollar ile beynelmilel eşya ve yolcu nak
liyatına dair olan C. I. M. C. I. V. mukavele
lerinin 23 teşrinisani 1933 te Romada kabul 

olunan yeni metinlerinin tasdiki hakkında 
kanun 

MADDE 1 — Demiryollarla beynelmilel eş
ya nakliyatına dair olan C. I. M. ve yolcu nakli
yatına dair olan C. I. V. mukavelelerinin Roma
da 23 teşrinisani 1933 te kabul olunub 30 mart 
1934 te imza olunan yeni metinleri O. I. M. in 
sekiz zeyli ile C. I. V. nin iki zeyli kabul ve tas
dik olunmuştur. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi onaylayanlar . .. 
Onaylamayanlar. . . Onaylanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi onaylayanlar . . . 
Onaylamayanlar-... Onaylanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika Hariciye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi onaylayan
lar . . . Onaylamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

Kanunun ikinci müzakeresi, müddeti zarfın
da yapılacaktır. 

13 — Kanunla verilen salâhiyetlere binaen ya
pılan, kefaletlerin sureti ifası hakkında kanun lâ
yihası ve Malîye ve Bütçe encümenleri mazbetta-
ları (1/1086) \ 2 | 

BAŞKAN — Bu lâyihanın müstacelen müza
keresi teklif ediliyor. Onaylayanlar . . . Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

Lâyihanın tümü üzerinde müzakere açıktır. 
Maddelere geçilmesini reyinize koyuyorum. 

Onaylayanlar. . . Onaylamayanlar. . . Onaylan
mıştır. 

| 1 | 39 numaralı basmayazı zaptın sonıuıdadır. 
| 2 | 40 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Kanunla verilen izinler üzerine yapılan kefa- I 
letlerin nasıl yerine getirileceği hakkında 

kanun 
MADDE 1 — Kanunla verilen izinler üzeri

ne yapılan kefaletlerde borçlularca her hangi 
bir sebeble ödenmeyib maliyece ödenmesi lâzım 
gelen miktarlar o sene bütçesinde münakale ya
pılmak üzere veya karşılığı varidat temin edil
mek şartile munzam tahsisat alınmak suretile 
tediye olunur. Yukarıda yazılı şekillerle tediye 
mümkün olmayan hallerde gelecek sene Düyu
nu umumiye bütçesinde açılacak ayrı bir fasla 
tahsisat koymak suretile tediye edilir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi reyinize arzedi-
yorum. Onaylayanlar... Onaylamayanlar... 
Onaylanmıştır. s 

şudur: Meselâ, borcu için bütçesine 100 000 lira 
koyması lâzımgelen idarei hususiye, bu parayı 
koymadı. Bütçeyi tasdikle mükellef olan ma
kam bunu koydu. Şimdi diğer hizmetlerinden 
tenzilât yapmak lâzımgeliyor. Ben diyorum ki; 
bu emri vakii yapmaktansa, şu vaziyette yap
mak daha doğrudur. Bu vaziyet 2, 3 günlük, 
hatta telgrafla olursa 24 saatlik bir iştir. 

Tensip buyurursanız idarei hususiye makina-
sı üzerinde bir emri vaki ihdas etmekten ise bu 
parayı koyun diye tasdik etmeden iade etsin
ler. Onlar da bu tenzilâtı yaparak cetvellerini 
ona göre tanzim etsinler ve göndersinler. Bunu 
bir emri vaki haline koymaktansa mecburiyet 
tahmil etmek lâzımdır. 

İkinci mesele; bu maddede belediyelerden 
bahsedilmiyor. Malumunuz belediyelerin bütçe
leri derece derece tasdik olunur. Kazalannkini 
vilâyetler, vilâyetlerinkini Dahiliye vekâleti 
filân.... 

Binaenaleyh bir belediyeye kefalet eden Ma
liyenin, alacağını tahsil etmek için idarei husu-
siyelerde olduğu gibi burada belediyelerin dahi 
sarahati gösterilmiş değildir. 

BÜTÇE En. BAŞKAN VEKlLÎ MÜKER-
REM (İsparta) — Mahallî idare, belediyeyi ta-
zammun ediyor. 

REFİK ŞEVKET İNCE ( Manisa ) — Ma
hallî idare belediyeyi tazammun ediyorsa mese
le yoktur. O halde arzettiğim birinci kısım hak
kında encümenin izahat vermesini rica ederim. 

BÜTÇE En. BAŞKANI MUSTAFA ŞEREF 
( Burdur ) — Bu maddeye, konan hüküm 
yeni bir hüküm değildir. İdarei hususiye kanu
nu mucibince vilâyetler, mevburî olan hizmet
leri bütçelerine koymayacak olurlarsa Hükümet 
onu resen o bütçelere kor, diye sarahat vardır. 
O sarahatin burada bir nevi tatbiki mevcuddur. 
Meselâ idarei hususiyeler muallim maaşlarım 
bütçesine koyamadığı takdirde Hükümet koya
caktır. Bunu tasdika talik etmez, tasdika talik 
sebeblerini kanun tasrih etmiştir. Mecburî hiz
metlerden biri mevzubahs olduğu takdirde ida
rei hususiye bütçesini tatbik ile mükellef olan 
makam borcunu veremezse, onu Hükümet vere
cektir. 

İdarei mahalliyeler kaydinde belediyeler 
dahildir. Bu kayid sarahaten buradan çıkmış
tır. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi onaylıyanlar... 
Onaylamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince bor
cun Hazinece tediyesi borçlu hakkında takibata 
devam edilmesine mâni olmadığı gibi bu kanu
nun meriyetinden sonra yapılacak kefaletler
den borçlu belediye veya idarei hususiyeler ol
duğu takdirde ödenen borcun bu idareler namı
na cibayet edilmekte olan vergi ve resimlerden 
borçlu dairenin nzasma bakılmaksızın maliyece 

MADDE 2 — Hazine kefaletile idarei husu
siye veya belediyelerin yaptıkları istikrazların 
mukavelelerine göre senelik taksitlerile faizleri 
taallûk ettiği yılların bütçelerine konulur. Ma
hallî idareler bu mecburiyeti her hangi bir se
beble ifa etmezlerse bütçelerin tasdiki sırasında 
bu taksitler tasdika salahiyetli makamlar tara
fından bütçelerine doğrudan doğruya konulur. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Bu ka
nun hakikaten yerinde bir kanundur. Gerek 
idarei hususiyelerin, gerek belediyelerin kendi 
takatleri yetmediği yerde, Devlet Hazinesi yar
dım ediyor ve bunlara para ikraz ediyor, ya-
hud ikrazına kefalet ediyor. İşleri görüldükten 
sonra idarei hususiyelerle belediyeler zaten bu
nun alacaklısı Devlet değil mi, parasını vermiş
tir; diye parayı vermekte lâkaydi gösteriyor
lar. 

Burada yalnız ufak bir noktayı Bütçe en
cümeni arkadaşlarıma hatırlatmak isterim ki 
temin ederlerse müsterih olacağım. 

BAŞKAN — Rey toplama işi bitmiştir. Rey
ler tasnif edilecektir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Devamla) — Her 
hangi idarei hususiyelerden birisine Hazine ke
falet etmiş ve binaenaleyh bütçesine bu parayı 
yani mükellef olduğu borcunu o seneki bütçesi
ne koymamış ve parasını yol, mekteb ve sair 
hizmetlere tahsis etmiş Fakat borcu için para 
ayırsaydı mekteb, hastane ve saire gibi hizmet
lerinin masrafından tenkis etmesi lâzrmgelirdi. 

Şimdi bu kanunda deniliyor ki: Bütçesine 
borcu için para konulmadığı görülünce bunu 
tasdik etmekle mükellef olan makam, doğrudan 
doğruya ilâve eder. Bu şekilde maliyenin bor
cu temin ediliyor fakat, buna mukabil hususî 
hizmet için karşılık konan paranm eksikliği na
sıl telâfi edilecek ve bu hizmetler nasıl yapıla
cak? 

BAŞKAN — Bütçesinin tahammülüne göre 
yapar, hazfeder. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Devamla) — Dava 
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tevkif edilmek suretile faizile birlikte tahsil ve 
mahsubu icra olunur. 

Belediye kanununun 161 nci maddesi muci-
ibince yapılacak istikrazlar kendi hükümlerine 
tâbidir. 

BAŞKAN — Maddeyi Onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu yoldaki kefa
letten dolayı Hazinece şimdiye kadar ödenmiş 
olan paralar, hakkında dahi bu kanun hükmü 
yürür. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylıyanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylıyanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye vekili yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylıyanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

Kanunun bütününü reye koyuyorum. Onay
layanlar .. . Onaylamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

Son bir maddemiz daha var. 
MtîKERREM UNSAL (İsparta) — Şimdi 

kabul edilen kanunun son maddesine Dahiliye 
bakanını da ilâve etmek lâzımdır. Yani «Ma
liye ve Dahiliye bakanları » seklinde olacaktır. 

MALÎYE E. R. HASAN FEHMİ (Gümüşane) 
— En doğrusu bakanlar heyeti seklinde olması
dır. 

BAŞKAN — O şekilde düzeltiriz. 
13 — Tetkik ve tetebbu için yabancı memle

ketlere gönderilen m,emurlann harcımı ve yev
miyelerinin « Memurlar Uatcırahı » adı Ue büt
çeye konulan M}ısisat\a\n verilib verilmeyeceğinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Malnnye 
ve Bütçe eneüme7ileri mazbataları (3/527) [1] 

[1] 43 numaralı basmmjmı zabtın son/undadır. 

BAŞKAN — Bu kanunun müstacelen müza
keresi teklif ediliyor. Onaylıyanlar ... Onayla
mayanlar ... Onaylanmıştır. 

Kanunun tümü hakkmda söz açıktır. Söz is
teyen olmadığma göre maddelere geçilmesini 
Onaylayanlar ... Onaylamayanlar ... Onaylan
mıştır. 

1934 malî yılı Adliye vekilliği bütçesinin 521 nci 
faslmda 3 ncü (Avrupa harcırahı) adile bir 

madde açılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 1934 malî yılı Adliye vekilliği 

bütçesinin 521 nci faslında 3 ncü (Avrupa har
cırahı) adile yeniden bir madde açılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi Onaylıyanlar ... Onay
lamayanlar ... Onaylanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi Onaylıyanlar ... Onay
lamayanlar ... Onaylanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü Maliye 
vekili yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi Onaylıyanlar ... Onay
lamayanlar ... Onaylanmıştır. 

Kanunun tümünü reyinize koyuyorum. Onay
lıyanlar ... Onaylamayanlar ... Onaylanmıştır. 

Ruznamede başka madde kalmadı. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Ankarada yapılacak orta mekteb binası için 

(200 000) liraya kadar taahhüde girişilmesi hak
kındaki kanun lâyihasına onaylamak suretile 
(169) zat rey vermiştir. Kanun (169) reyle 
onaylanmıştır. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
celse tatil olundu. 

Kapanma saati: 16,55 

* DOĞRULTMA 

Bu zaptın sonuna ekli (14) numaralı basmayazmın 
(1844) rakamı, (1864) olarak düzeltilmiştir. 

4 ncü sayıfasmdaki 3 ncü maddede; 



t : 17 15-12-1934 C : İ 
Ankarada yaptırılacak orta nıekteh hinası iein 2 0 0 0 0 0 liraya kadar taahhüde 

girişilmesi hakkındaki kanıma verilen reylerin neticesi 
( Kanun onay bulunmuştur ) 

Adama 
Aruk Damar 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 
General Dr. Ziya Nuri 
Haydar Üereel 
izzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Besim Atalay 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 

Ankara 
Eşref 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 

Aydın 
Ab idin 
Adnan 
Fuad Erçııı 

Balıkesir 
Enver 
İbrahim Yürük 
İsmail Hakkı 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayazıt 
İhsan 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı 

Aza ad edi : 317 
Reye iştirak edenler : 169 

Onayanlar : 169 
Abayanlar : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 141 

Münhaller : 6 

/ Onayanlar J 

Şükrü Gülez 
Burdur 

Mustafa Şeref Özkan 
Bursa 

Bakteriyolok Refik 
Dr. Galib 
Dr. Rasim Talay 
Esad Sajçay 
Mustafa Fehmi 
Refet 
Rüştü E gel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
İbrahim 

Çanakkale 
Osman Niyazi 

Çankırı 
Rifat 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
İsmail Kemal 
İsmet 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Haydar Rüştü 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü 

Edirne 
Faik 

H. Hayri Tan 
Elâziz 

Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuad Ağralı 
Fuat Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Araslı 
Aziz 
General Dr. Hakkı Şina-
si Erel 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emin 

Gazi Antep 
Nuri 
Şahin 

Giresun 
Kâzım Akay 
Şevket Erduğan 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
İbrahim 

tçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 
Ali 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Hayrullah 
Sadettin Rıza 
Yaşar 

İzmir 
Halil 
Kâanil Dursun 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Saraçoğlu Şükrü 

İsparta 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Faik 
Memet Nazif 

Kastamonu 
Halil 
Refik 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Sait Azmi 

Kırşehir 
Hâzim 
Serdar Ajhmed Duru 

Kocaeli 
Ali 
Kemalettin 
Ragıb 
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t : 17 15-12-1934 C : 1 
Salan Yargr 

Konya 
Hamdi Dikmen 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
Nairn Hazmı Onat 
Sırrı 
Tahsin 

Kütahya 
İbrahim 
Memet 
Naşid Hakkı Uluğ 

Malatya 
Dr. Plilnıi 
Talât Haşini 

Manisa 
Osman 
Talıir Hitit 
Turgut 

Maras 
Abdülkadir 

Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 

Mersin 
Ferit Güven 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Ayni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galib 
Halit 

Ordu 
Ahmet İhsan 
Hamdi Yalman 
İsmail 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet Haeıyunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
Vasfı Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Malımın! Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Urfa 
Behçet Günay 
Memed Emin 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Sungur 

Zonguldak 
Esat 
Hasan 
Rifat Vardar 

/ Reye Jştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Rıza Nisari 

Amasya 
ismail Hakkı: 
Nafiz 

Ankara 
Aka Gündüz 
(Mezun) 
Maraşal Kemal Atatürk 
(R. C.) 
Hasan Yakup 
Rifat 
Şaki r 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 
Numan 
Ras ili Kaplan 

Artvin 
Asım Us 
Memet Ali (î. Â.) 

Aydın 
Dr. Mazhar 
Tahsin San 

Balıkesir 
Hacim Muhittin 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 
Memet Cavit 

Bayazıt 
Halit Bayrak (1. Â.) 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
ibrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Asaf 

Cebelibereket 
General Naei 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Şükrü Yasin 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Talât' 

Çorum 
Dr. Mustafa 

Denizli 
Emin Aslan 
Mazhar Müfit 
Necip Ali 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydın (Bakan) 

Edirne 
Şakır Artan 
Şeref 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Nafi Atui' 
Necib Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Reşit 

Giresun 
Tarık' Us 
General İhsan 
Münir 

İstanbul 
Abdiillıak Hâmit 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 
Alâettin Cemil 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Halil Etem 
Hasan Vasıf 
Mitat 
Salâh Cimeoz 
Ziyaettin Karamursal 
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îzmir 
T)r. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
General Kâzını İnanç 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 
Hamdı Aksoy 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Kars 
Baba Tali 
General Muhitlin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Rıza Kara direk 
Dr. Suad Sayer 
Tahsin 
Velet 

Kayseri 
Osman Coşkun 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memat Nalı it 
Şevket 

Kırşehir 
Müfid Özden 

t : 17 15-12 
Kocaeli 

ibrahim Süreyya 
Keşif Saf f a 
Sırrı 

Konya 
G. Ali Fuat Cebesoy 
Ali Muzaffer 
Mustafa 
Refik Karaltay 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Hakkı 
Muhlis 'Ürkmen (Bakan) 
Ömer Davut 
Reeeb Peker 

Malatya 
Muttali!) Alper 
General İsmet İnönü 
(Bş. Bakan) 
Mahmut Nedim 
Vasıf 
(Mezun) 

Manisa 
Dr. Saim 
Hikmet 
Kânı 
Memct Sabri 

1934 C : 1 
Refik Şevket İnce 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
Ali Rıza Erten 
trfan Ferit (I. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakkı Kılıç 
Naki 

Ordu 
Ali Canib 

Rize 
Atıf 
Esat 
Fuat 
Hasan Cavid 
(Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki 
Malımud 

Sinop 
İbrahim Alâettin 
Receb Zühtü 
Yusuf Kemal Tcngirsenk 

Sivas 
İsmail Memet 
Necmettin Sadık 

Şebin Karahisar 
İsmail 
Sadri Maksudi 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik 

Tokat 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Fatin 
Halil Nihad 
Hasan Saka (M. Baş 
kan V.) 
Hamdı Öl kümen 

TJrfa 
Ali Saib 

Yozgat 
Avni Doğan 
Süleyman Sırrı İçöz 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Halil 
Ilaeıb 



T. BM. M. Matbaan 



S. Sayısı: 38 
Sivas - Erzurum hattını inşa için dahilî istikraz akdine dair 
kanunun I nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1151) 

T. C. 
Başvekâlet - 28-XI-1934 

Kararlat müdürlüğü 
Sayı: 6/3283' 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

2463 sayılı kanunun birici maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Maliye Vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-XI- 934 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
/, İnönü 

Esbabı mucibe 

Sivas - Erzurum hattını inşa için dahilî istikraz akdine dair 25 -V - 1934 tarihli ve 2463 
numaralı kanunun birinci maddesi; Hazineye sanelik faiz ve ikramiye yekûnu % 7 olmak 
üzere ve yirmişer senede itfa edilmek şartile azamî otuz milyon lirabk hâmiline muharrer 
tahvil ihracı selâhiyetini vermiştir. 

İhraç edilecek tahviller için verilecek senelik faizden maada bir miktar ikramiyenin de 
tahsis ve tahvillerin rağbet bulması için bu miktarın üç tranşta çıkarılmış olan Ergani 
istikrazının tahvillerine ayrılan ikramiye miktarından dûn olması icab etmektedir ki bu da 
ihraç tertiblerinin asgari dört milyon lira olmasını istilzam eder. 

Halbuki Ergani istikrazının son tertibine aid tahvillerin ihraç muamelesinin henüz ikmal 
edilmiş olması ve son tertiplerin bankalara ve bilhassa Cumhuriyet merkez bankasına satılmak 
suretile plase edilmiş bulunması halkımızın sermaye vaziyetinin yeniden bu nisbette yapılacak 
bıY istikrazı karşılayabilecek kudrette olmadığını göstermiştir. 

Filhakika bu gibi vaziyetler evvelce düşünülerek Cumhuriyet merkez bankası kanununun 
sekizinci maddesi mucibince evrakı nakdiye itfa karşılığı olarak umumî ve mülhak bütçelerle 
yekûnu elli bin liradan fazla olan belediye ve idarei hususiye bütçelerinden verilmekte olan 
% birlerin badema mahsub edilmeyerek % 5 veya daha fazla geliri olan Hazine tahvilleri 
mubayaasına tahsis için icabeden kanun ve Heyeti Umumiye kararı istihsal edilmiş ise de 
mevcud karşılık dört milyon liralik tahvil ihracına kifayet etmemekte ve yukarıda izah edildiği 
veçhile halkımızın vaziyeti de maksadı temin edecek bir nisbette iştirake müsaid görülme
mektedir. Bu itibarla Sivas - Erzurum hattının inşası için lüzum olan paranın işbu % birerler 
nazarı itibare alınarak şimdilik iki milyon liralık istikraz akdi suretile temini muvafık 
görülmüştür. 

İkramiyeli olarak aktedilen istikrazlarda ise bazı formalitelerin icrası için ihraç işi uzun 
bir zamana ihtiyaç göstermekte ve ihraç ve itfa muamelesi bir çok kayıtları ve binnetice mü
him masrafları istilzam eylemektedir. Diğer taraftan, ellerindeki paraları tenmiye ettiren mües-
sesat bu gibi istikrazlarda ikramiyeyi nazarı itibara almayıb yalnız faiz haddine ehemmiyet 



vermekte okluğundan itfa % birleri hesab edilerek çıkarılacak iki milyon liralık tahviller için 
ikramiye tahsisinden sarfınazar edilerek kanunda faiz ve ikramiye için verilmesi derpiş edilen 
% 7 miktarındaki nemanın yalnız faize hasrı halinde tahvillerin mevzubahs müessesat nezdin-
de eyi bir rağbet göreceği kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Yukarıdaki mülâhazalara binaen; müteaddid tertiplere taksim suretile aktedilecek işbu istik
raza aid tahvillerin dört milyondan noksan olacak tranşlanna aid ikramiyelerin Ergani istikrazı 
tahvilleri için tesbit olunan ikramiyeden az olacağı ve bu sebeple rağbet bulmayacağı ve bu 
takdirde de yalnız % birlere tahsis edilecğine göre asrni nemayı temin ve fakat ikramiyeli ol
ması itibarile bir çok kayıtların tesis ve bazı formalitenin icrası dolayısile fuzulî külfeti ve 
masrafı nıııcib olacağı cihetle memleket sermaye piyasasının vaziyetine göre ihraç işini tan
zim ve idare edilmek üzere tahvillerin icabı hale göre ikramiyeli veya ikramiyesiz olarak çı
karılması faideli ve lüzumlu görülmüştür. 

Bu düşünce ile mevzubahs 2463 numaralı kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi için 
merbut kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. Ji. M. M. 
Maline encümeni 
Kar ar No, 15 
Esas No. J/1151 

1 - XII - 1931 

B. M. M. Reislisine 

2463 sayılı kanunun 1 nei maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair Başvekâletin 28 - XI - 934 tarih 
ve 6/3283 sayılı tezkeresine bağlı kanun lâyihasr 
Maliye vekili Fuad huzurile müzakere edildi. 

Encümenimiz lâyihayı olduğu gibi .muvafık 
görmüştür. 

Reisliğe arzolunur. 
Maliye En. Reisi M. M. Kâ. 

Grümüşane İsparta Aydın 
H. Fehmi Kemal tfnal 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Aza 
1 stanbıı 

Jlamdi M. 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

Aza 
Balıkesir 
Pertev 

Aza 
Urfa 

Beli cet 

Aza 
Kütahya 
Naşit Uluğ 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe evıcümeni 
Km&r No. 30 
Esas No. 1/1101 

Yüksek Reisliğe 

11 - XII - 1934 

2463 sayılı kanunun birinci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair olub Başvekâletin 28-XI-1934 
tarih ve 6/3283 sayılı tezkeresine bağlı olarak 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Maliye 
encümeninin mazbatasile birlikte encümenimize 

verilmiş olmakla Maliye vekili Fuat bulunduğu 
halde okundu ve konuşuldu. 

Encümenimiz Maliye encümeninin, lâyihanın 
olduğu gibi kabul edilmesi hakkındaki fikirlerile 
birleşerek kanun lâyihasını aynen kabul etmiştir. 

( S. Sayısı : 38 ) 



Umumî heyetin 
— 3 

tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 
Aza 

Erzurum 
A, Arash 

Reis V. Kâ. 
İsparta Balıkesir 
Mükerrem Enver 

Aza Aza \ 
Bursa Kayseri 

Dr. 0. Ragramm A, Hümi 

— 
Aza 

Mardin 
R. Erten 

Aza 
Yozgat 
S, îçöz 

Aza, 
Sivas 
Rosim 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

Aza 
Tokat 

8. Genca 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 
Sivas - Erzurum hattını inşa için dahüî istikraz 
aktine dair 28-V -1934 tarih ve 2463 numaralı 
kanunun birinci maddesine, lir fıkra ilâvesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2463 numaralı kanunun birinci 
maddesine şu fıkra ilâve edilmiştir: 

(İşbu istikraz tahvillerini icabı hale göre yal
nız faizli olarak ve azamî senelik faiz nisbeti 
% 7 olmak üzere ihraç hususunda Maliye vekili 
salâhiyettardır). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

• • v 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic-

raya Maliye 

Bş.V. 
İnönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

A. özmen 
S. î. M. V. 
Dr. Refik 

vekili memurdur. 

Ad. V. 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 

G. î. V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

Mal. V. 
Fuat 
îk. V. 

Celâl Boyar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

' ** *•* M 
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S. Sayısı: 14 
» 

Eylül : teşrinisani 1933 aylarına ait raporun takdim fcı-tın-
cfrğı hakkında-Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi ve 

Divanr muhasebat encümeni mazbatası (3/491) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 

U. 48064 
ti. 122 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanununun 76 ncı maddesine tevfikan her üç ayda bir Meclisi Âliye 
takdimi icap eden raporlardan eylül - teşrinisani 1933 aylarına ait raporun, bu müddet 
zarfındaki muamelâttan Meclisi Âliye muhtacı arz görülenler ile hilafı kanun telâkki edilen 
ve mümasili evvelce arzedilmiş olan kısımlara müteallik olmak üzere 5 madde, 3 cetvel ve 
10 sayıfadan ibaret olarak leffen takdim kılındığı arzolunur efendim. 

D. M. Reisi 
Seyfl 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
D. M. Encümeni 29 - XI - H):i4 

Karar No. 3 
Esas No. S/491 

Yüksek Reisliğe 

Eylül - ikinci teşrin 933 üç uyluk raporun 
sunulduğunu ibikli ren ve Divanı muhasebat re
isliğinden gelip Yüksek Reislikten encümeni
mize gönderilen 23 - VI - 933 günlemeçH ve 
48064/122 sayılı tezkere üzerine; raporda gös
terilen işler birer birer gözden geçirilip verilen 
kararlar her işin karşısına yazılmış olmakla 
Umumî heyete arzolunur. 
1). M. E. Reisi M. M. Kâtip 

Niğde Kırşehir Yozgat 
Faik Hâzini 

Aza 
Aksaray 

E. Nisari 

Aza 
Giresun 

A. Şevket 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Aza 
Ankara 

İL Genek 

Aza 
İstanbul 

Tlayrullah 

Aza 
Maraş 

Ab dül kadir 

Aza 
Oankırı 
liifat 

Aza 
îzmir 

Hüsnü 

Aza 
Samsun 

Rus eni 



— 2 
DİVANI MUHASEBATIN MÜTALLAT 

VB MARUZATI 
/ 1 — Maliye vekâletince bedeli İzmir emvali 
metruke hesabı carisinden mahsup edilmek üze
re Anadolu otobüs şirketinden 1927 senesinde 
mubayaa olunan 1000 adet hisse senedinin esma-
nınj teşkil eden ve Ziraat banikasından verdi
rilen 25 000 liranın mezkûr sene zarfında emvali 
metruke hesabı carisine masraf kayde dilememe
sine ve 1928 senesi iptidasında emvali metruke 
hesabı carileri o baptaki kanun mucibince ka
patıldığı cihetle muahharan da mahsup imkânı 
kalmapnasına mebnA Hazine muhasipliğiince 1932 
senesinde eşhas zimemine alınmış olan meblâğı 
mezburun 2102 numaralı kanuna tevfikan ve 
maliye bütçesinin (Eski seneler majısubatı) 
maddesinden mahsubu zımnında ita emrine rap-
tedüdiği vize edilmek üzere Divana tevdi edi
len ita emri ve merbutatının tetkikinden anlaşıl
mıştır. 

1340 ve 1927 seneleri zarfında bazı millî şir
ketlerin inkişafına hizmet maksadile Hazinece 
bunların hisse senetlerinlden birer miktar muba
yaa olunarak bedelleri emvali metruke hesabı 
carilerinden tesviye ettirilmiş ve mevzubahs 
Anadolu otobüs şirketi hisse senetleri de bu me-
yanda satın alınıp yalnız esmanının o zatman 
emvali metruke hesabı carisine intikal ettirile
memiştir. Bazı millî şirketlerden mubayaa edil
miş olan hisse senetleri esmanrnın emanat ma
hiyetinde olan emvali metruke hesabı carile
rinden tesviyesi muvafık görülımeyerek keyfi
yet 1340, 1341 ve 1927 mutabakat beyannamele-
rile Meclisi Âliye arzedilımiş ve Divanı muhase
bat encümenince taftzim ve heyeti umumiiyece 
kabul buyurulmuş olan mazbatalar münderica-
tma nazaran şekli mubayaa muvafık görülme
mekle beraber 1928 senesinden itibaren hesabı 
carilerin bir kanunu mahsusla kapatılmış olma
sı ve bu hisse senetlerifnin tasfiye edileceği ve 
atiyen bu suretle muamele ifasına mahal veril
meyeceği Maliye vekâletince temin edilmesi 
sebeplerile muamelei va(kıa kabul edilmiş ve bu 
defa mahsubuna tevessül edilen meblâğ da o 
zamanki mubayaata ait ve ayni mahiyette bu
lunmuş olduğundan mevzubahs ita emri de vize 
edilmiştir. 

2 — 14- Al -1931 de terhis edilen jandarma 
efradından Yakup oğlu Hakkı Efendiye tahak-

DlVANT MUHASHIiAT KNOİÎM HNİNİN 
KARARLARI' 

1 — Bazı şirketlerden satın alınmış olan his
se senetleri paralarının metruk mallar hesabı 
carisinden verilmesi doğru görülmemekle beraber 
1928 yılındanberi bu hesaplar kapatılmış oldu
ğundan bundan böyle bu yolda işler yapılama
yacağı için 1340 - 1926 senelerinde bu suretle 
yapılmış olan satın alma işleri bu yıllar mu
tabakat beyannameleri üzerine Yüksek heyet
çe kabul edilmiş ve bu fıkrada hesabı kapatıl
mak istenildiği yazılı bulunan paralar da o za
manki alışların karşılığı ve evvelkilerin benzeri 
olduğundan Divanı muhasebatça 2102 numaralı 
kanuna göre yapılan vize encümenimizce de ye
rinde görülmüştür. 

2 — Divanı muhasebatça yapıldığı bu fık
rada yazılı muamele encümenimizce de yerinde 

(S. Sayıfa: 14) 
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kuk ettirilen ikramiyenin 932 senesi muvaze-
nei umumiye kanununun 11 nci maddesi mu
cibince Hazine tahviline raptedilmesi için Jan
darma muhasebe müdürlüğünce tanzim edilip 
vize edilmek üzere gönderilen bordronun tet
kikinde mumaileyhin müddeti yirmi seneyi mü
tecaviz olmakla beraber ikinci temdit devresi
ne ithal edildikten sonra terhis edildiği anlaşı
lıp halbuki 1861 numaralı, kanunun 18 nci mad
desinde (20 sene hizmet, eden onbaşılara terhis
lerinde 300 lira, dördüncü temditten sonra ter
his edilen jandarma neferlerine 150 lira mü
kâfat verilir) denilmekte ve nefer Hakkı Efen
dinin müddeti hizmeti 20 seneyi geçmekte ise 
de dördüncü temdit devresine ithal edilmeden 
ikinci temdit devresini müteakip terhis edil
diğine göre maddei kanuniyenin mumaileyhe 
de teşmil edilmesi sebebi hakkında yapılan is
tizaha verilen cevapta : (Maddei kanuniyenin 
ikinci fıkrasında müddet zikredilmemesinden 
maksat jandarma temdit devresi üç sene ol
duğundan ve dördüncü temdit devresine kadar 
gelen ve bu müddet zarfında onbaşılığa terfi 
edemeyen neferlerin jandarma efradı kanunu 
talimatnamesinin ikinci kısmının ikinci madde
si mucibince terhisleri icra- edileceğine nazaran 
efrat için mükâfat almak istihkakı 12 senenin 
ikmalile husul bulacağı ve gerek 1861 numaralı 
kanun ve gerek 812 numaralı kanun her temdit 
devresini bitirenlerin diğer devre getirilmele
rini mecburî tuttuğu halde nefer Hakkı Efen
dinin mafevklerince İra icabata riayet edilmeye
rek üçüncü, dördüncü devreler için temdit 
muamelesi yapılmamış ve nefere bir çok tem
dit devrelerinde vazife gördüırülmekte devam 
ettirilmiş ve böylecej temdit devrelerine ait ma
aştan mahrum bırakılmış olduğu, bir taksiri ol
mayan ve mükâfata istihkak kesp için on iki 
senelik kanunî müddetini fazlasile ikmal etmiş 
bulunan bir neferin mafevklerinin vazifelerinde-
ki ihmallerinden dolayı ikramiyesiz bırakılma
sı kanunun ruhundaki esasata uygun olmayacağı 
için tahakkuk muamelesi yapıldığı) bil
dirilmesi üzerine jandarmada " muayyen 
müddeti ikımal ©den bir neferin temdidi müd
det talebinde bulunmadığı veyahut bulunduğu 
halde kabul edilmediği takdirde ternisi lâzım-
gelip gelmediğinin ve temdit için talep şart ol
duğuma göre bu neferin böyle bir talepte bulu
nup bulunmadığının ve müteaddit temdit dev-

görülmekle beraber bundan böyle işlerde başka 
başka düşünüşlere ve sonunda haklarm kaybol
masına yer verilmemek üzere müddetleri bittiği 
halde çıkarılmayarak işlerinde kullanılan jan
darmaların kanunların gösterdiği yollarda hiz
metlerinin uzatılması işlerinin geciktirilmeksi-
zin yaptırılmasını encümen Dahiliye vekilliğin
den diler. 

(S. Sayısı: 14} 
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relerine dahil olduğu halde temdit edilmeyen 
jandarmaların 812 numaralı kanunun 7 nci 
maddesi mucibince müddetlerinin temdidi tak
dirinde (Sicillerine göre müddetlerinin temdidi) 
kaydime tevfikan müstahak olduğu temdit dev
resine mi, yoksa birinci temdit devresine mi, it
hali lâzmgeldiğinin izahı hakkında yapılan 
ikinci istizaha da 1861 numaralı kanunun tat
biki tarihinden sonra muayyen devre müddetini 
bitirenler icabı hale göre ya dijğer devreye ge
çirilmekte veyahut terhis olunmakta olup bu 
kanunun tatbikından evvel ise kadro veyahut 
bütçe mülâhazasile bulundukları temdit devre
sini ikmal eylemelerine rağmeu yukarı devreye 
geçirilmemekte oldukları ve bu gibilerin bilâha
re temdit devrelerinin hesabında müstahak ol
dukları temdit devrelerine geçirilmekte ol
dukları cevabı verildiğinden mumaileyhin 
812 numaralı kanunun meriyeti zamanında 
yirmi sene hizmet etmek suretile ikramiyeye 
kesbi istihkak etmekle beraber bu kanunun 
su veri tatbikıy esini mübeyyin olup bilûmum jan
darma makamat ve krtaattaııa tamimen tebliğ 
edilmiş olan talimatnamede, müddetlerini ikmal 
eden efradın derakap terhis veya temdit muame
lelerinin ifası lüzumu muharrer bulunduğu hal
de mumaileyh Hakkı Efendinin terhisi ciheti
ne giıdâlmeyip devamı istihdamı tecviz edilmek 
suretile füen temdidi hizmeti kabul edilmiş ve 
temdit muamelesine ait merasim yapılmamak 
suretile esasen senelerce istihkakını noksan, al
mış olan mumaileyhin hini terhisinde ikramiye
den de mahrum bırakılması muvafıkı madelet 
bulunmamış olduğundan tahakkuk ettirilen ik
ramiyenin kabul ve vizesi icra edilmiştir. 

3 — 15 mayıs 1335 tarihli harcırah karar
namesi ve müzeyyelâtmm tadili hakkındaki 1846 
numaralı kanunun tatbik suretlerini gösteren ve 
Maliye vekâletince tanzim olunan izahname mü-
talea ve tetkik olunarak kanunun birinci mad-
desile muayyen tarifeli ve gayri muayyen tari
feli nakil vasıtalarile vukubulacak se
yahatlerde memurine verilecek yol mas
raflarının esas ve nisbetleri hakkında izah-
namede yazılı hususat Divanca da muvafık gö
rülmüş ve 15 mayıs 1335 tarihli harcırah karar
namesinin bu kanunla tadil edilmeyen ve yol 
masrafına ait bulunan mevaddının bu kanunun 
tayin ve tesbit ettiği nisbetler dairesinde devamı 

(S. Sa 

3 — İğreti bir işle bir tarafa gönderilenlere 
verilecek yol paraları hakkında eldeki harcırah 
kanunu ve kararnamesinin Divanı muhasebatça 
anlayış ve yapılış şekli encümenimizce de hak
ka ve işe uygun görülmektedir. Ancak 1844 
sayılı kanunun yazılış tarzmm başka başka an
layışlara yol verdiği anlaşılmakta ve pek eski 
zamanlarda yapılmış ve bir çok eklemelerle şim
diye kadar hükümleri devam edegelmiş olan 
harcırah kararnamesi de bu günkü eksiklikleri 
karşılayacak ve dolduracak bir halde olmadığın
dan bunun ve 1846 sayılı kanunun yerine memur
lar için yeni ve bütün bu işlerde karşılanan güç
lükleri başaracak bir (yol parası) kanununun 
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meriyeti hususu da tasrih edilmek suretile mez
kûr izahnamenin alâkadarlara tebliği tensip ve 
Maliye vekâletine o suretle işar edilmişti. Ahi
ren Maliye vekâletinden alınan bir tezkerede; 
memurların, tetkikat, tahkikat, istikşafat gibi 
muvakkat bir vazife ile vaki olacak seyahatle
rinde ve cürmü meşhut tahkikatında 15 mayıs 
1335 tarihli harcırah kararnamesi ve müzeyyelâtı 
hükümlerine tevfikan mı, yoksa 1846 numaralı 
kanunla tesbit olunan esasa göre mi yol mas
rafı verileceğinde mülhakat memurini maliye-
since dahi bazı vekâlet ve idarelerce tereddüt 
edilmekte olduğundan bahisle 1846 numaralı 
kanun; tetkikat, tahkikat ve taharriyat ve istik
şafat gibi muvakkat bir hizmet için vaki olacak 
seyahatlerde ve cürmü meşhut tahkikatında ka-
tolunan mesafeye bakılmaksızın yalnız masarifi 
nakliyei vakıa nisbetinde yol masrafı verilmesi 
hakkında bir hükmü ihtiva eden 10 teşrinisani 
1335 tarihli kararnamenin birinci maddesinin 
ikinci bendi hükmünü sarihan kaldırmadığı gi
bi zımnan da ilga etmemiş ve tabirlere vakfe
dilecek olursa kanunun birinci maddesi hükmü
nün 15 mayıs 1335 tarihli kararnamenin 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasile beşinci maddesi ye-

•rine kaim olanak üzere tedvin edildiğine şüphe 
kalmayacağı yani mezkûr maddelere göre evvel
ce saat hesabile verilmekte olan yol masrafları
nın yeni kanunla kilometre üzerinden' verilmesi 
esas kabul edilmiş olduğu ve yeni kanun hi
lâfına sarih bir kayit olmadığına göre- muvak
kat bir vazife ile bir tarafa gönderilenler hak
kında 1846 numaralı kanunun birinci 
maddesindeki hükmün ayni suretle yani 335 
tarihli kararnamenin tespit ettiği esas ve ma
naya göre tatbiki ve bu suretle 10 teşrinisani 
335 tarihli kararnamenin birinci maddesinin 
ikinci bendi hükmünün mahfuz ve elyevm meri 
bulunması iktiza etmekte olduğu ve 1846 nu
maralı kanunun maksadı vaz ve tedvini de bu 
mütaleayı müeyyit olup çünkü 335 tarihli har
cırah kararnamesi ve müzeyyelât ve tadilâtı 
yerine kaim olmak üzere hazırlanan yeni har
cırah kanunu projesinin tetkikatı ikmal edilme
diği içib. 1846 numaralı kanun tasarrufu temin 
noktasından bir tedbir olmak üzere teklif ve 
Meclisi Âlice de kabul buyurulup yeni kanunun 
10 teşrinisani 335 tarihli kararname ile tespit 
edilen muvakkat vazifelerle vaki seyahatlerde 
şümulü dahiline aldığı ve bazı daireler ve mül-

çabukşa ortaya çıkarılması 
leklerindendir. 

encümenimizin di-
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hakatça bu suretle yapılan tahakkuk muame
leleri kabul edildiği takdirde bu kanunun ta
sarrufu temin etmek değil bilâkis evvelce veri
len yol masraflarını bir kaç misle çıkarmak gi
bi bir netice vereceği ve bu suretle memuriyeti 
muvakkateye hakikî masraflarının kat kat fev
kinde harcırah verilmesi mezkûr kanunun ru
huna ve maksadı vazına muvafık bulunmamak
ta olduğu cihetle keyfiyetin memurini maliye
ye bu yolda tebliğ edileceği bildirilmiş ve fil
hakika 1846 numaralı kanun 15 mayıs 335 
tarihli harcırah kararnamesi ve müzeyyelâtını 
kamilen ilga etmiş olmayıp bazı mevaddını ta
dil etmiş ve bu cümleden olmak üslere kanunun 
birinci maddesi 15 mayıs 335 tarihli kararna
menin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasile be
şinci maddesi yerine kaim olup tahkikat, tet-
kikat, taharriyat ve istikşaf at için muvakka
ten ve seyyar bir halde ifayı vazife edenler 
hakkında yeni bir hüküm vazetmemiş olduğun
dan bunlar hakkında salifülârz 10 teşrinisani 
335 tarihli kararnamenin birinci maddesinin 
ikinci bendi hükmünün meri ve cari olması 
ve binaenaleyh bu gibilere vaki seyahatlerinde 
masarifi hakikiyelerinin verilmesi lazımgelece-
ği kanaatine varılarak Maliye vekâletinin nok-
tai nazarma iştirak edilmiş ve tatbikata da 
bu yolda devam edilmekte bulunmuştur. 

4 — Alaşehir beşinci daire tahsildarı İbra
him Efendinin 1 ağustos 1340 tarihinden 20 kâ
nunusani 1929 tarihine kadar olan 390 lira 12 
kuruştan ibaret mazuliyet maaşının 1932 senesi 
muvazene! umumi(ye kanununun 11 nci madde
si mucibince Hazine tahviline raptedilmek üze
re Maliye vekâleti muhasebe müdürlüğünce bit-
tanzim Divana gönderilen bordronun tetkikin
de: 

İbrahim Efendiye tahsis edilen mazuliyet ma
aşının 1-II-1933 tarihinde Divanı muhasebat
ça tescil edildiği görülmekle zat maaşlarından 
madufc bulunduğu ve zat maaşları müteraMmi-
nin muhasebei umumiye kanununun 47 nci mad
desi mucibince tahsis edildiği sene bütçesinden 
tediyesi lâzımgeldiğiınden tarihi tahsise göre 
maaşm 1932 senesi borcu olmak itifoarile 1931 
senesi nihayetine kadar olan tahsisatsın borçla
ra ait bulunan mebaliğin 1932 senesi muvazenei 
umumiye kanununun 11 nci maddesi ile alâkası 
olmadığı, maamafih tahsis edildiği senenin ta-

4 — Eski hükümler zamanında bağlanmakta 
olan mazuliyet maaşları da ötedenberi tekaüt ve 
yetim aylıkları gibi zat maaşlarından sayılmak
ta olduğundan 1932 senesinde bağlanan bu aylı
ğın daha evvelki senelere ait birikmişleri için 

_932 yılı bütçe kanununun 11 nci maddesi hük
müne uyularak Hazine tahvili verilmeyeceği 
hakkmda Divanı muhasebatça verilen karar en-
cümenimizce de yerinde görülmüştür. 
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hakkuku olarak kabul edilmediği halde maaş
ların ait olduğu seneler borcu olarak kabul edil
mesi ioap eder ki bu tajkdirde bir kısmımın 1513 
numaralı kamuna tâbi olması lâzımgeldiğHiden 
keyfiyetin bu cihetten tetkik ve mütaleası dıaire-
sinıden istizah edilmiştir. Alman cevapta mez
kûr maiaşatm zat maaşlarından addedilmeyerek 
taallûk ettiği sene bütçelerUe alâkalandmldığı 
ve bu suretle 1927 malî senesi nihayetine kadar 
olan tasanın 1513 numaralı kanuna tabi olduğu 
için bordrolardan tenzil edilerek 1-VI-1928 
den kânunusani 1929 nihayetine kadar olan ma
aşların tutarı olan 56 lira 34 kuruşun ipka ve 
bu muhtarın Hazine tahviline raptı talep edil
diği anlaşılmıştır. Mazulin maaşları öteden beri 

, mütekait ve eytam ve enumil maaşafla: gibi mu
amele görmekte olmasına ve Divanca tescile tâ
bi olduğuna göre zat maaşlarından madut ol
ması ve bu itibarla muhasebei umumiye kanu
nunun 00 ncı maddesi ̂ ielâletile 47 nci maddesi 
ahkâmına göre müterakimlerinin de tahsis edil
diği sene bütçesine mal edilmesi lâzmıg-elmekte 
oMuğunıdan mevzubahs maaşatı müterakimenin 
taallûk ettiği sene bütçelerine mal edilmesine 
talikan kabul ve vizesine imkân görülemediği 
Maliye vekâletine bildirilmaştir. 

5 — Avukat Raşit Beyin haziran ve temmuz 
933 vekâlet ücretini muhtevi olarak Nafıa ve
kâleti muhasebe müdürlüğünce tanzim olunup 
vize olunmak üzere Divana gönderilen ita emri
nin tetkikmda: 

932 senesinin cereyanı sırasmda vekâletin 
muayyen bazı davalarını takip ve intaç etmek 
üzere ba mukavele 933 senesi bidayetine ka
dar ücreti masarifi muhakeme tertibinden tes
viye edilme küzere istihdamı tensip edilmiş olan 
mumaileyhin ücreti 933 senesi bidayetinden iti
baren bütçeye merbut (E)~ cetveline ithal edil
miş ölmasma ve mumaileyh haziran 933 ten iti
baren bu şekilde vazifesine devam etmiş ve 
fakat bir avukatın istihdamını mutazammm 
kadro Heyeti vekileee 15-VII-933 te (Hazi
randan muteber olmak kaydile), tasdik edilmiş 
ve işbu kadroya da Raşit Beyin tayini vekâlet
çe 15 - V i n - 933 te mucibe iktiran etmiş bu
lunmasına göre makable işmal suretile yapılan 
işbu kadro ve tayin tasdiklerinin Divan heyeti 
umumiyesince müttehaz 20 - V m - 340 ve 30 
teşrinisani 340 tarih ve 253-500 numaralı ka-

5 — Aylıklarda yapılan artırmalarla kendi
lerine yeni bir iş verilenlere bağlanacak aylık
lar baklandaki emir ve kararların taşıdıkları 
günlemeçten sonrası için sayılması lâzrm gele
ceğine göre Divanı muhasebatça yapıldığı bu 
fıkrada yazılı muamele eneümenimizce de kanun 
ve kararalara uygun görülmüştür. 
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rarlara münafi görülerek keyfiyet dairesinden 
sorulmuştur. Alınan cevapta: 

Mumaileyh Raşit Beyin 1 - VI - 933 ten beri 
vazifesine devam ettiği cihetle mevcut emriva-
kii merasimi kanuniyeye tâbi tutmak suretile 
kabul zarureti olduğu ve mumaileyhin vazifesi
nin müddetle mukayyet olup olmadığı hakkın
da vaki ikinci bir istizaha verilen cevapta da 
mumaileyhe verilen vekâletnamenin müddetle 
mukayyet olmadığı ve 23 - III - 931 tarihinden 
beri filen hizmeti sepketmiş ve kendisile vekâ
let arasında 1 - VI - 933 ten itibaren eski vazi
yetinden tamamen ayrı bir hukuku amme mü
nasebeti tesis edilmiş ve 150 lira ücretle istih
damı kararname iktizasından olmakla tezyit ma
hiyetinde telâkki edilmeyeceğinden bahs ile 
vizesinde ısrar edilmiştir. 

Kadronun 15 - VII - 933 te tasdik edilmiş 
olmasma ve mumaileyh Raşit Bey öteden beri 
kadro ile istihdam edilmemiş bulunmasına bi
naen kadronun tasdikına kadar vaziyeti sabı
kanın kabulile haziran ve temmuz ayları için 
evvelce aldığı ücretin itası ve yeni vaziyetin 
tasdikmdan itibaren de yeni kadro ile kabul 
edilen miktarın verilmesi lâzımgeleceğinden ita 
emrinin o suretle tashihine talikan maa teferru
at iade edildiği Nafıa vekâletine bildirilmiştir. 

>m< 
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S.Sayı#F: 15 
Kânunuevvel 1933 ; şubat 1934 aylarına ait raporun takdim 
kılmdığı hakkmda Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi ve 

Divanı fm^M^lbM etmkr^t€ roiziâtası (3/02$ 

T. B.M. Af. 
Divanı muhasebat 
V. M 48339 
h. M 130 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanununun 76 ncı madensine teMNkan< her üç ayda bir Meclisi Âtiye 
takdimi icap eden raporlardan kânunuevvel 1933 .*föW J 9 M aylarına ait raponnı bu müddet 
zarfındaki muamelâttan Meclisi Âliye muhtacı arzgĞrül«riefiîe Öf lâf r kanun telâkki edilen 
ve mümasili evvelce arzedilmemis olan kısıntlar* m/&tie$llîk oiffiak üzere 8 madde 3 cetvel 
ve 13 sayıfadan ibaret olarak lef fen takdim kıl it^tiğF$mMmtr efendim. 

D. M. Reisi 
Seyfi 

Di.- Mu. encümeni mazbatası 

T. B. M. M-
Di. Mu. encümeni 

Karar No. 4 
Esas No. 3/492 

Yüksek Reisliğe 

Birinci kânun 1933 - şubat 1934 üç aylık 
raporun sunulduğunu bildiren ve Divanı muha
sebat reisliğinden gelip Yüksek Reislikten encü
menimize gönderilen 27 - VI -1934 günlemeçli 
ve 48339/130 sayılı tezkere üzerine, raporda 
gösterilen işler birer birer gözden geçirilip veri
len kararlar her işin karşısına yıaızılmış olmakla 
Genel Heyete arzolunur. 
Di. M. En. Reisi M. M. Aza 

Niğde Kırşehir Aksaray 
Faik ffâzim R. Nisari 

Aza 
Afekar», 

ff. Benek 

Asa, 
İstanbul 

M&yr^lah 

29- XI-1931 

Aza 
Çankırı 

Rıfat 

Aza -
İzmir 
Hüsnü 

Aza 
Samsun 
Ruşeni 

Aza 
Giresun 

A. Şevket 

Aza 
Kütatıya 

Ömer 
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DÎVANI MUHASEBATIN MÜTALEAT 

VE MARUZATI 
)tVANr MUHASEBAT ENCÜMENİNCE 

VERİLEN KARARLAR 

1 — Beraşyi tescil Divana tevdi olunan zat 
maaşlarına ait tahsis evtrakmın tetkiki sırasın
da bu maaşlardan bazılarının bundan: on beş 
sene evvel tahsis olunduğu halde bir kısmının 
bir müddet maaşlarını aldıktan sonra ademi 
mürateaatieriıae mebni bir kısmının da tahsis 
muamelesinin tekemmülüe beraber maaş almak 
için müraıtmatleri vaki olmadığı cihetle tediyeye 
başlanjmadan evvel kayâıtleri. terkin edilip bilâ
hare vaki müraJcaatleri üzerine iadeten tahsis 
edilmekte ve bunlardan m&aşlarrnrn tediyesine 
devam olunmaf ı" ̂  Tcen ademi müracaaıtlerine 
mebni kayitleri terkin edilmiş olanların maaş-
lanncft müracaati ahârelert tarihinden itibaren 
ve tahsis muamelesi tekemmül etmekle beraber 
tediyeye başlanmadan kayitleri terkin edilmiş 
olanların da mebdei tahsisten İtibaren iadeten 
tahsis ve tediye edilmek istenildiği görülmek-
tedir. 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt ka
nununun 61 nci maddesinde anütevali iki yokla
mada veya aralarında geçen zaman zarfında 
ilmühaber ibraz etmeyenlerini maaşları kesilip 
bilahare hüviyetle istihkaklarını ispat eyle-
dikleri takdirde müraoaatleri (tarihindıen itiba
ren maaşlarnun iadeten tahsisi ve geçmiş zama
na ait olanlarla beraber tediye olunacağı ve üç 
sene müracaat olunmadığı halde esaret ve ağır 
hastalık gibi katî bir mecburiyet neticesi 

olarak müracaat edemediMerini hükmen tevsik 
eyleyemeyenlere arada geçen müddete ait maaş
ların verilmeyeceği hakkında mevzu bulunan 
hüküm ile 325 tarihli askerî tekaüt kanununun 
20 nci maddesinde bu hükme mütenazrran mev
cut olan hüküm tediyesinle devam edatenekte 
bulunan maksat ashabmm ademi müraoaatlerine 
mebni kesilen miatlarının suret ve şekli tedi
yesine dair olup tahsis muamelesinin tekemmülü 
sıracında ashabının gaybubeti veya âdemi nıü-
racaatd gibi sebeplerle tediyesine başlalnmıadam 
kaydi terkin edilen maaşlara şamil görülmemek
te ve 11 ağustos 1325 tarihli mülkiye tekaüt 
kanunda ise her iki şekil hakkında bir hüküm 
mevcut bulunmamaktadır. Bu itibarla askerî te
kaütlerle bunlarm yetimlerine tahsis muamelesi 
tekemmül etmekle baraber tediyeye başlan
madan evvel ademi müracaatlarına mebni ka
yitleri terkin edilmiş olanlarla mülkî tekaüt* 

(S. Sayısı: 15) 

1 — Tekaüt ve yetim aylıklarının muhasebei 
umumiye kanununun 93 ncü maddesi hükmün
ce zaman geçmesi sur etile haktan düşüp düş
memesi encümenimizce tefsir ile kestirilmeğe 
değer işlerden görüldüğünden bunun için ayrı
ca bir mazbata yapılıp arzedilmiştir. 
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lerle bunların yetimlerinden gerek tahsis mua- ı 
melesinden sonra tediyeye başlanmadan ve ge- j 
rek tediyeye başlandıktan bir müddet sonra I 
ademi müracaatlarına mabni kayitleri terkin 
edilmiş olanlara iadeten tahsis olunacak maaş
larının sureti tediyesinde müruru zaman nok
tasından ahkâmı umumiyeye tevfikı muamele ı 
edilmesi ve binaenaleyh muhasebei umumiye 
'kanununun 93 neti maddesi hükmünün tatbiki-
le müracaat tarihlerine tekaddüm eden zaman
lara ait maaşattan muhasebei umumiye kanu
nunun salifülârz 93 ncü maddesinde tayin edi
len müddete ait kısmile müracaat tarihinden 
sonraya ait müterakimlerinin tesviyesile daha 
evvelki zamana ait olanlarının müruru zamana 
tâbi tutulması muktazi görülmüştür. 

İtalya, Balkan harplerile büyük harpte şe
hit veya kaybolup akıbetleri hakkında malû
mat alamayarak Millî Müdafaa vekâleti zayiat 
şubesince 927 senesinde yapılan bir tasfiye ne
ticesinde şahadet veya kaybuıbetleri tahakkuk 
edenlerin yetimlerine ait maaşlarda da alâka
dar askerlik şubelerince kendilerine yapılan teb
ligat tarihinden ve eğer bu tebliğden evvel key
fiyeti şahadet veya kaybubet bir mahkeme ka-
rarile tahakkuk etmiş ise mahkeme ilâmı tari
hinden itibaren ve zabitan ve mensubin ve me
murini askeriyeden tekaüde istihkak kesbet-
memelerine mebni istifaen ayrılmış olupta 325 
tarihli askerî tekaüt kanununun bazı maddele
rini tadilen intişar eden muhtelif kanunlarla 
umumî veya mevziî seferberliğe iştirak eden
ler hakkında kabul buyurulup 327 senesine ka
dar hükmü teşmil edilen ve hizmet müddetine 
ilâvesi lâzımgelen zamlar ile, tarihi istif ala-
nndaki hizmet müddetlerine göre tekaüde is
tihkak kesıbedenlerin bu zamlardan istifade hu
susunda vaki müracaatlarda mezkur kanunların 
neşri tarihlerinden itibaren müruru zaman müd
detinin aranılması lâzımgeleceği muvafık gö
rülmektedir. 

2 — 927 malî senesi nihayetine kadar millî 
Hükümet bütçelerine müteallik. borçlarla, büt
çe emanatı ve adi emanat hesaplarında kayitli ı 
olup 1513 numaralı kanun mucibince tespit 
ve tevsik edilmiş olan bilûmum mebaliğ 932 se-
nesi muvazenei umumiye kanununun 11 nci 
maddesi mucibince tahvile raptedilmekte ve 
ancak 927 senesi nihayetine kadar Hazinece adi | 

2 — Sahipleri bulununcaya kadar emane
ten Eytam idarelerince alınmış olan paralar 
hakkında da 2048 sayılı kanun hükümlerine 
göre muamele yaphnası encümenimizce tefsir 
ile kestirilmeğe değer işlerden görüldüğünden 
bunun için aynca bir mazbata yapılıp- arzedil-
miştir. 

(S. Sayısı; 15X 
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emanat hesaplarında yetimler namına kayitli 
borçların 1513 numaralı kanun hükümlerine tâ
bi olmaksızın nakten tesviyesi 2048 numara 
ve 30 - VI - 934 tarihli kanunla kabul buyurul-
muş olmasına mebni bu kabil emanet paralar 
nakten tediye ve iade olunmaktadır. 

Kanunî mirasçıları bulunup verilinceye ka
dar Devlet namına Eytam idarelerince vazryet 
edilen ve bu idarelerin lâğvi dolayısile 927 se
nesinde diğer eytam istihkakları ile birlikte 
Hazineye devredilip adi emanat hesaplarile 
bu mahiyetteki diğer hesaplara kaydedilmiş 
olan paralar da, sahipleri bulununcaya kadar 
muhafaza ve tenmiye maksadile ve velayeti 
ammeye müsteniden vaziyet edilmiş bulunma
sı ve ammenin, hukuku taallûk eden bu kabil 
muhallefat _ akçelerinden mütevellit borçların 
da mahiyeten yetim borçlarından farklı bulun
maması itibarüe bunların da 1513 numaralı ka
nun ile 932 senesi muvazenei umumiye kanunu
nun 11 nci maddesi hükümlerine tâbi tutulma-
yıp 2048 numaralı kanunun esbabı mucibe maz-
batasmdaki maksadı tesise uygun olarak nak
ten tediyesi bu kanunun sebebi tedvin ve ru
huna daha muvafık görülmekle beraber kanun 
(Yetimler namma kayitli borçlar) tabirile mut
lak olarak yetimlere ait paralan 1513 numa
ralı kanun hükümlerinden istisna etmiş oldu
ğu cihetle metni kanundaki (Yetimler) tabi
rinin mutlakiyet karşısında kanunun sebebi ted
vin ve ruhundan mülhem olarak, yetim para
ları hakkındaki mülâhaza ve maksatlarla Ey
tam sandıklarına alınmış olan muhallefat ak
çelerinin de, 2048 numaralı kanunun istisnaî 
hükümlerinin şümulü dahiline alınmasına im
kân görülmemekte ve Maliye vekâletince de iş
tirak edilen ayni mütaleaya müsteniden 1513 
numaralı kanun hükümlerine tâbi tutulan bu 
paralar ashabına 932 senesi muvazenei umumi
ye kanununun 11 nci maddesi mucibince tahvil 
verilmek üzere tanzim olunan bordrolar vize 
ve tasdik edilmektedir. 

• 3 ' — Dillizade Remzi, Memet Vehbi ve Mu-
sareiszade Ahmet Refik Beylerin garkolan 
Lûtficelil nıotörlerinin tazmin bedelim muhtevi 
olarak deniz muhasebe müdürlüğünce tah&isa-t-
sız borçlar hakkındaki ahkâma istinaden tanzim 
ve Divana irsal kılınan bordro ve merbuteterBn 
tetkikinde: 

Mezkûr motorun seferberlik esnasında ve 

3 — 726 numaralı kanun, umumî sef erber-
liğin ilânmdan son teşrin 340 başlangıcına ka
dar Hükümetçe kullanılmış olan deniz vasrtala-
rmrrı kiralarite bunlardan batan veya sakatla-
nanlarin ödenecek kıymetlerinin mahsubu umu
mî kanununa göre ödenmesi lâzımgeleceğmi 
Bmretraekte bulunduğundan bu gibi borçların 
459 sayılı mahsubu umumî kanununda yazılı 

£S, Sayısı; 1 5 i 
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1339 senesinde batmış olduğu ve binaenaleyh 
mahsubu umumî kanununa müzeyyel 726 nu
maralı kanunun ikinci maddesi hükmüne tev-
fikı muamele edilmesi lâzımgeldiği halde 1932 
senesi muvazenei umumiye kanununun tahsisat-
sız borçlar hakkındaki 11 nci maddesine tevfi
kan tahvile raptedilmek istenildiği görülmüş ve 
vaki istizaha cevaben de 726 numaralı kanunun 
birinci maddesinin son fıkrası mucibince bu
nun mahsubu umumî kanunile bir alâkası ol
mayıp 1513 numaralı kanuna tâbi olduğu bildi
rilerek bordronun vizesinde ısrar edilmiştir. 

726 numaralı kanunun ikinci maddesile umu
mî seferberliğin ilânından 1 teşrinisani 1340 ta
rihine kadar ciheti askeriyece vazıyet edilen 
mebani ve merakibi bahriye icar ve hasar be
delleri de mahsubu umumî kanunu ahkâmına 
tâbi tutulmuş ve gerçi Hükümeti milliye bütçe
lerine taallûk eden borçlara mütedair bulunan 
1513 numaralı kanun bu borçların sureti tesbit 
ve tesviyesi hakkında yeni bir hüküm vazetmiş 
ise de ihtiva ettiği umumî hükme muhalif ola
rak bazı hususat hakkında mevcut olan ahkâmı 
ilga etmemiş ve binaenaleyh bu suretle umumî 
seferberliğin ilânından 1 teşrinisani 1340 tari
hine kadar ciheti askeriyece vaziyet edilen me
bani ve merakibi bahriye icar ve hasar bedel
lerinden Hükümeti milliye zamanına ait bulu
nanlar da 726 numaralı kanunun ikinci maddesi 
hükmüne tâbi bırakılmış olduğundan bedeli 
mezkurun da 459 numaralı kanunun maddei 
mahsusasına tevfikan yirmi sene vadeli ve % 2 
faizli tasfiyei düyun tahvillerine raptı muktazi 
bulunmakla muamelenin o suretle tashihine 
talikan mezkûr bordro vize edilip evrakı müte-
ferriasile beraber Millî Müdafaa vekâletine iade 
kılınmıştır. 

4 — Münhal bulunan Beytüşşebap ve Varto 
tapu memurluklarına 2241 numaralı (kanun 
mucibince tapu tahrir heyetlerimde çalışmak 
üzere tayin olunıan Osman Sedat ve Nurettin 
Beylerin Ankara - Kars harcırahını havi olup 
vize edilmek üzere Divana tevdi edilmiş olan ita 
emirlerinin tetkikinde.' 

Mumadleyhdmaya merkezden itibaren ve me
murini daime gibi harcırah tahakkuk ettirildi
ği ve harcırahtan bir kısmmmda atiye tali
kam tediyesi cihetine gidilmediği görülmüş ve 
kaza tapu memurlarının tayini vilâyete ait ve 

olduğu üaere yirmi sene müddetli tahvil ile 
Ödenmesi lâznug-eleceği yolunda bu fıkrada ya-
zıtr düşünce encümenimisce de yerinde görül
müştür. 

4 — Kadastor işlerinde çalıştırılan tapu me
murlarına iğreti memurlar gitoi yol parası ve
rilmesi lâzrmgeieceği haktanda bu fıkrada ya
zılı düşünce de encümenimize Divanı muhase
batla birleşmektedir. 

(S. Sayısı: 15 ) 
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harcırahları da vilâyet hududundan ijtibaren ve
rilmek lâzım iken merkezce tayin ve Ankaradan 
itibaren harcH-alh verilmesi ve merkezden itibar i 
ren harcırah verilmesi kadastro beyetlerijtıe i 
tayinlerinden mütevellit ise mezkûr heyetler© 
tayin kılman memurlara memurini muvakkate | 
misülû harcırah tahakkuk ettirildiği halde bun- \ 
lara memurini daime gibi harcırah tahakkuk I 
ettirilmesi ve harcırahtan bir kısmının atiye ta
likan bakiyesinin tesviye edilmesi tahsisat ha
rici taahhüt mahiyetinde bulunduğundan sebep
leri istizah edilmişti. 

Verilen cevapta: 474 numaralı kanunun tat- ı 
bik olunduğu mahallere tayin olunacak memur- j 
larm tayin hakkı merkeze verilmiş olduğu ve | 
buna dair Muhasebat umum müdürlüğünden ya- j 
zılan tezkere suretinin merbut bulunduğu ve 
buna binaen harcırahlarının Ankaradan itibaren 
verildiği, bunların memurini daianeden olduğu 
ve tahakkuk eden 175 lira 44 kuruş harcınahın 
75 lira 44 kuruştan feragat ettiklerine dair ken
dilerinden alman senetlerin, bağlı bulunduğu 
bildirilmiştir. 

Muhasebei umumiyece de mütalea edildiği 
veçhile 2241 numaralı kanunun ikinci maddesin
de tapu işleri az olan kazalardaki tapu memur
larının 474 numaralı kanunun tatbik olunduğu 
yerlerde tahrir işlerinde istihdamları caiz olup 
bunların vazifelerini o kazalar malmüdürlerinin 
yapacağı ve bu kazaların Tapu kadastro umum 
müdürlüğünün teklifi ve Maliye vekilinin tas-
vibile tesbit olunacağı muharrer olmasına ve 
tahrir heyetleri memurlarının tayinleri de mü
düriyeti umumiyeye ait bulunmasına mebni kad
roları tahrir heyetleri kadrosu meyanma nak
ledilerek bu heyette çakşimlmalarrna salâhiyet 
verilmiş olan tapu memurlarının tayin muamele
lerinin dahi Umum müdürlükçe yapılmasında 
bir muhalefeti kanuniye görülmemiş ise de tapu 
ve kadastro heyetlerine muvakkat memurlar 
gibi harcırah verilmekte olmasına ve bu kabil 
kaza tapu memurlarından (kadastro heyet
lerine naiklen (mezkur heyetlerde istihdam olunan 
memurlardan bu heyetler memurini meyanma 
dahil olacaklarına mebni kendilerine memuri
yetlerin tebellüğ ettikleri mahalden heyetlere 
iltihaklarına kadar muvakkat memurlar gibi 
harcırah verilmesi lâzımgeleceğinden mezkûr | 
ita emirleri bu esas dairesinde tadil ve ıslahma ! 

(S. Sayısı; 15) 



talikan vize edilmeyerek Kadastro umum 
müdürlüğüne iade kılınmıştır. 

5 — Ankara hususî muhasebe rüsum ve em- 5 — Divanı muhasebatça yapıldığı bu fık-
lâk memuru Hayri Bey kerimesi Müeyyet Ha- rada /yazdı bulunan ret muamelesi encümeni-
nıma 1683 numaralı tekaüt kanununun 47 nci mizce de yerinde görülmüştür. 
maddesine tevfikan tesviye olunmak üzere Da
hiliye vekâleti vilâyetler idaresi umum müdür
lüğünce tahakkuk ettirilip berayi tescil Divana 
tevdi olunan 42 lira 90 kuruşu havi evrakm tet
kikinde mumaileyhanm 1 - I - 1930 tarihinde 
eski hükümlere göre taîısis edilmiş olan 52 ku
ruş yetim maaşmın 7 - I - 193^^arihinde veril
mesi üzerine kesildiği ve bu kere mevkii meri
yete geçen 2097 numaralı kanuna müsteniden , 

1683 numaralı kanunun 47 inci maddesi mucibin
ce maaşmm iki buçuk seneliğinin defaten tes
viyesi için vaki müracaati üzerine olveçhüe 
meblâğı mezburun tahakkuk ettirildiği anlaşıl
mış ve mezkûr kanunun haziran 1933 tarihinde 
meri olduğuna ve Müeyyet hanımm bu tarihten 
evvel evlenmiş ohnasma nazaran hakkında bu 
kanun hükümlerinin tatbiki ne suretle mümkün 
görüldüğü hakkındaki istizaha da mumailey-
ha her ne kadar 2097 numaralı kanunun meri
yet mevkiine girdiği 1*- VI - 1933 tarihinden 
evvel evlenmiş ise de bu kanunun muvakkat 
maddesi 1683 numaralı kanunun neşrinden son
ra kendi talebi veya kanunî sebeplerle tekaüde 
sevkedilen hususî idare memurlarile bunların 
yetimlerinin de bu kanundan İstifade edeceği
ni mutlak bir surette kabul etmiş ve Müeyyet 
Hanımm 1 - VI - 1930 dan itibaren kanunen ta
nınan istifadesinin ancak 1 - VI - 1933 ten son
ra iemini zarurî görülmüş olduğundan kanunun 
meriyetinden evvel evlenmesi keyfiyeti verile
cek ikramiyeye mâni teşkil etmeyeceği kanaa-
tile 47 nci maddeye tevfikan muamele yapıldığı 
cevabı verilmiştir. 

2097 numaralı kanunun makabline teşmil et
tiği cihet tatbikatın evvelki tarihlerdeki istih
kaklara teşmili olmayıp 1 - VI - 1930 tarihile ^ 
1 - VI - 1933 tarihi arasmda yapılan muamele
ler ashabından da 1 - VI - 1933 tarihinden son
raki istihkaldân için 2097 numaralı kanundan 
istifade etmeleri noktası olduğu ve mumailey-
haya verilmek istenilen para ise tarihî izdivacı 
itibarüe 1 - VI - 1933 tarihinden evvele ait bir 
istihkak bulunduğu cihetle Divanca tesciline im
kân görülemeyerek evrakı müteallikas* vekâleti 
müşaıüeyhaya iade kılınmıştır. 

(Ş.. Sayısı: 15) 



6 — Hariciye vekâleti Muhasebe müdürlü
ğünce bittanzim vize olunmak üzere Divana 
gönderilen bir kısım ita emirlerinin tetkikmda; 
bazı beyannamelerde birinci mevki yataklı va
gon ücreti gösterildiği halde dairesince ikinci 
mevkie tenzil edildiği görüldüğünden keyfiyet 
dairesinden istizah edilmiştir. 

Alman cevapta : Harcırah tahsisatının ki-
fiyetsizliğinden idarî bir tedbir olmak üzere 
muayyen bir derecenin dunundaki memurların 
ikinci mevkide seyahat eylemeleri lüzumu ta
mim edildiği cihetle buna riayet etmeyenlerin 
ihtiyar ettikleri fazla masrafların kabul edil
mediği dermeyan kdmmıştır. 

Hariciye harcırah kanununa müzeyyel 
3 evlûl 333 tarihli kanun mucibince hariçte se
yahat eden memurlara birinci mevki ekspres 
ve yataklı vasron ücreti verildiği halde bazı 
memurların beyannamelerinde ikinci mevki 
gösterilmekte ve dairesince muvafık görülen 
bu beyannameler ihtiyar edilen hakikî masari
fi göstermesine ve ikinci mevkide seyahat et
meğe bir manii kanunî bulunmamasına binaen 
kabul edilemkte ise de kanunu mezkurla alelû-
mum Haricive memurları için yataklı vaeron 
ücretleri dahil olmak üzere birinci mevki ekis-
pres şimendifer ücreti verilmesinin kabul edil
miş olmasma göre kanunun vermiş olduğu bu 
hakkm idarî tedbirlerle tadil edilmesi muva
fık görülmeyerek salifüzzikir ita emirleri vize 
edilmeyerek Hariciye vekâletine iade kılınmıştır. 

7 — Kastamonu merkez malmüdürlüğünün 
temımuz 1933 maarif dairesi sarfiyatının tetkiki 
srrasmda 40 lira maaşlı Maarif müdürlüğüne 
üçte bir maajşla vekalet eden 35 lira maaşlı Lise j 
müdürü Nuri Beye verilecek vekalet maaşı , 
hükmü 1933 senesinde de meri olan 1932 senesi 

I 

muvazene! umumiye kanunıunıun 26 ncı maddesi 
mucibince asalet ve vekâlet maaşları mecmuu- | 
nun asalet ve vekâlet maaşlarından yükseği , 
olan 40 liranın bir derece mafevkindeki 45 lira 
maaş emsali hâsılını geçmemesi icap ederken 
bu miktardan 7 lira 3 kuruş fazlasile tediyat 
yapıldığı görülerek sebebi sorulmuş ve verilen 
cevapta « Maarif teşkilâtına dair olan kanlunun 
12 nci maddesinde (Maarif hizmetlerinde asıl 
olan muallimliktir) ve izahnaanesinin 12 nci 
maddesinde maarifteki bilûmum idari hizmetler 
muallimlik olarak kabul edilmekle maarif hiz-

(USayı 

6 — Yabancı memleketlerde yolculuk ya
pan memurlar için kanun birinci mevki eks
pres ve yatak parası verilmesini kabul etmiş 
olmasma göre hariciye memurlarının bu su
retle yapmış oldukları yol masraflarının öden
mesi lâzımgeleceği ve her 'hangi bir sebeple 
birinci mevki yerine ikinci mevki bilet parası 
verilmek istenilmesi doğru olmadığı cihetle Di
vanı muhasebatça yapıldığı bu fıkrada yazılı 
ret muamelesi encümenimizce de kanuna uy
gun görülmüştür. 

ı 

v 

7 — 932 sayılı bütçe kanununun 26 ncı mad
desi hükmünün dışında yalnız muallimler, bı
rakılmış olup Maarif müdürlüğü ise muallim
lik olmadığı için bir muallim veya mektep 
müdürünün vekâleten yaptığı Maarif müdürlü
ğü için alacağı vekâlet maaşının da sözü geçen 
26 ncı maddeye göre hesaplanması lâzımgele-
ceğinden Divanı muhasebatça yapıldığı bu fık
rada yazık ret muamelesi encümenimizce de ye
rinde görülmüştür. 

;-.: 15 ) 



metleri tamamen muallimlere hasredilmiştir) 
diye yazılı olduğu ve maarif müdürleri de as
len muallim oldukları ve muallim olmayınca 
maarif müdürü Olmayacakları ve vekâlet eden 
zat ta esasen muallim bulunduğu cihetle mese
lenin 1932 senesi muvazenei umumiye kanunu
nun şümulü haricinde kaldığı» bildirilmiştir. 

Gerçi 1932 senesi muvazenei umumiye kanu
nunun salif üzzüriir 26 ncı maddesinin «Muallim
ler bu kaydetâbi değildir» suretinde muharrer 
bulunan son fıkrası muallimleri bu kayitten 
istisna etmiş ise de bu istisnanın bilfiil muallim
liğe matuf ve münhasır olması ve binaenaleyh 
muallimlerden vekâleten idarî bir vazife de de-
ruhde edenlerin vekâlet maaşlarının sureti te
diyesinin de salif üszirir 26 ncı madde hükmüne 
tâbi bulunması lâzumgelip lise ve maarif müdür
lükleri ise idarî birer vazife olduğu cihetle mu
maileyh Nuri Beye maarif müdürlüğüne vekâ
letinden dolayı verilen vekâlet maaşrnrn 1932 
senesi bütçe kanununun 26 ncı maddesi hükmü
ne nazaran fazlası olan 7 lira 3 kuruşun kabul 
ve vizesine imkân g'örülemeyerek keyfiyet tak
rirle Maarif vekâletine bildirilmiştir. 

8 — Birinci sınıf hesap memurluğundan te
kaüt edildikten sonra tekrar hizmete alman ve 
2 sene 8 ay hizmetten sonra tekrar tekaüde irca 
edilen Süreyya Efendinin hizmet ahire zammmı 
havi evrakın tetkikinde: Mumaileyhin bidaye-
ten tekaüdünün icrasında memuriyet maaşı 
emsali hâsılının % 75 şi ile tekaüt edildiği hal
de bu kere de hizmet ahiresinden dolayı buna 
zam yapmak istenildiği görülmüş ve tekaüt ka
nununun 6 ncı maddesi mucibince tekaüt maaş
ları memuriyet maaşı emsali hâsılmm % 75 ni 
geçmeyeceğine göre mumaileyhin maaşına hiz
meti afairesinden dolayı zam yapılması sebebi 
hakkındaki istizaha da 6 ncı maddenin ilik teka
üt anmda nazarı dikkate alınması lâznngeleee-
ği ve 7 nci maddede ise multak olarak hizmete 
almanlarm tekrar tekaüde ircalanndan evvelce 
muahassas maaşlarına zam yapılacğı muharrer 
olup 6 ncı madde ile takyit edilmemiş olduğu ci
hetle yapılan muamelenin kanunun ruhuna uy
gun olduğu cevabı verilmiştir. 

1683 numaralı kanunun 6 ncı maddesindeki 
(Tahsis olunacak tekaüt maaşları memuriyet 
maaşları emsali hâsTİmm % 75 ni tecavüz ede
mez) tabiri mutlak olup bu kayit bir mütekaide 

8 —1683 sayılı tekaüt kanununun 6 ncı mad
desi tekaüt maaşlarının en çok ne kadar bağ
lanabileceğini göstermiş olup ister birinci def a 
tekaüt olanlara ve ister tekaüt olduktan sonra 
bir iki defa tekrar işte kullanılanlara sonraki 
hizmetlerile beraber bağlanacak tekaüt maaş-
larmm kanunun sözü geçen 6 ncı maddesinde 
yazılı miktarı geçmemesi lâzımgeldiğinden Di
vanı muhasebatça yapılmış olduğu bu fıkrada 
yazılı ret muamelesi encümenimizce kanuna uy
gun görülmüştür. 

(S, Sayısı:,15) 
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Devletçe verilecek azamî tekaüt maaşını tayin 
ve takdir maksadile konulmuş ve mezkûr kanu
nun 7 nci maddesi mucibince hizmeti antreden 
dolayı verilecek miktarlarda evvelki tekaüt ma
aşlarına zammedilerek heyeti mecmuası (Teka
üt maaşı) unvanile verilmekte bulunmuş oldu
ğundan gerek bidayeten tekaüde sevkedilen ve 
g-erek mütekaiden istihdam edilmekte iken te
kaüde irca olunan memurlara verilecek tekaüt 
maaşı mecmuunun memuriyet maaşı emsali hâ-
sılmm % 75 ni tecavüz etmemesi lazım#eleceği-
ne mebni mumaileyh Süreyya Efendiye yapılan 
hizmeti ahire zammına ait evrak tescil edilmeye
rek Millî Müdafaa vekaletine iade edilmiştir. 

M '«HM»'» M 

(S. Sayı&t 15) 



S. Sayısı: 41 
Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (0) fıkrası

nın tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve İktısad, 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet JQ XI-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/4268 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (O) fıkrasının tefsiri hakkında Maliye 
Vekilliğinden yazılan 18-XI-Q34 tarih ve 2660.2/101 sayılı tezkere örneği Yüksek huzurlarına 
sunulmuştur. 

İşin tefsir yolile bitirilmesine ve sonunun bildirilmesine Yüksek müsaadelerini dilerim 
efendim, 

Başvekil 
ismet 

Maliye vekilliğinin 26602/101 saydı ve 18 - XI -1934 tarihli tezkeresi suretidir 

Başvekâlet yüksek makamına 

2430 numaralı muamele vergisi kanununun, vergiden müstesna nıevad ve müesseseleri gösteren 
2 nci maddesinin (O) fıkrası mucibince kuvvei muharrikesi beş beygire kadar (Beş beygir dahil) 
olanlarla kuvvei muharrike kullanmayıpta en fazla on amele istihdam eden küçük hirfet müessese
lerinde trikotaj, ıtriyat ve saire gibi muayyen bazı sanatlerle iştigal edenler hariç olmak üzere 
vergiden müstesna tutulmuştur. Bu fıkrada kanun küçük hirfet- müesseselerini diğerlerinden 
ayırmak için iki kıstas kahul etmiştir. 

1) Kuvvei muharrike kullananlarda beygir kuvveti, 2) Kuvvei muharrike 'kullanmayanlarda 
amele miktarı. Muamele vergisi kanununun kabul ettiği ibu iki ölçü sınaî müesseselerin muamele ver
gisi kanununun ıbirinci maddesinin matufuniLeyhi bulunan 1055 numaralı teşviki sanayi kanununun 
birinci maddesindeki tarifine mütenazırdır. Bu maddede (Daimî veya muayyen zamanlarda ma
kine veya aletler veya tezgâhlar ianesile her hangi bir madde ve kudretin evsaf ve eşkâli kısmeti 
veya tamamen değiştirilib kıymetlendirilmek snretile toplu imalât vücude getirilen ve bu maksada 
tahsis edilen yerler sınaî müessese addolunur) denilmiştir. 

Bu tarifte, sınaî müesseseler iki kısım olarak kabul edilmiştir. 1) makine ile 2) tezgâhla işle
yen ve toplu imalât vücude getiren mahaller. Muamele vergisi kanununda smaî müesseseler için 
konulan salifülârz istisnaiyet hadleri de, bu iki kısım nazarı itibare almarak vazedilmiş bulun
maktadır. Binaenaleyh (O) fıkrasiîe kabul edilen istisnaiyet hadlerinin tatbiıkında da her kısmın 
ayrıca nazarı itibare alınması ve münhasıran makine ile işleyen bir müessesenin kuvvei muharri-
kesi beş beygir kuvvetinden ve münhasıran tezgâhla işleyen bir müessesenin kullandığı amele adedi 
ondan az olduğu takdirde istisnadan istifade ettirilmesi icab eder. Kuvvei muharrike kullanan bir 
müessese amele de kullanırsa, teşviki sanayi kanununun kaıbul ettiği kısımların ikisine aid evsafı 
cami ibir vaziyete gireceğinden bu takdirde (O) fıkrasında münderic istisnaiyet hadlerinin ikisinin 
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ayni zamanda nazarı itibare alınması kesıbi zaruret eder. Binaenaleyh hem kuvvei muharrike hem 
de amele kullanan müessesenin muafiyetten istifade edebilmesi için hem kuvvei muharrilkesinin ıbeş 
beygirden aşağı olması, hem de amelesinin ondan az bulunması lâzımdır. Teşviki sanayi kanunu
nun tasnifinden doğan (bu zarurî neticenin alksini mütalea etmek (O) fıkrasının maksadı tedvini
ne uygun düşmeyeceği gibi haksız, gayrimantıkîve suiistimale müsaid tatbikata da mahal verir. 
Filhakika (bu takdirde hiç kuvvei muharrike kullanmayan bir müessese on bir amele istihdam 
etse vergiye tâibi olunken 4,75 beygir kuvvetinde kuvvei muharrikeyi ihtiva eden bir müessesenin 
yüz amele istihdam etmesi halinde de vergiden azade kalması icaib eder. 

Arzedilen esbaba binaen hem kuvvei muharrike, hem de amele kullanan müesseselerin muafi
yetten istifade edebilmesi için (O) fıkrasının kabul ettiği muafiyet hadlerinin ikisinin ayni zaman
da nazarı itibare alınması ve bu hadlerdcn birinin fevkine çıktığı takdirde muafiyetin refi İcaib 
edeceği mütalea edilmekte ise de keyfiyetin tef si ren teyidine lüzum görüldüğünden keyfiyetin 
Yüksek Meclisçe tezekkür ve bir karara bağlanmasına müsaade buyurulması arzoluuur efendim. 

İktısad encümeninin mazbatası 

T. B. M. M. 
Ik hsad encüm eni 

Karar No. 11 
Esas No. 3/535 

1 - XII - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Muamele vergisi kanununun ikinci maddesi
nin «O» fıkrasının tefsiri hakkında Maliye ve
killiğinden yazılup Başvekâletten gönderilen 
19 - XI - 1934 tarih ve 4268/1 sayılı tezkere en
cümenimize havale edilmekle varidat umum mü
dür vekili hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Muamele vergisi kanunu esas olarak kuvvei 
muharrike ile çalışanlarda beş beygirden fazla 
kuvvet kullananları ve kuvvei muharrikesiz ça
lışanlarda on ameleden ziyade işçisi olanları bu 
vergi ile mükellef tutmuştur. 

Maliye vekâleti tatbikatta hem kuvvei mu
harrike hem amele bulunduran müesseselerde 
mükellefiyet mevzuunu tayin için kuvvei muhar
rike mi esas olarak alınacaktır, yoksa amele mi? 
noktasında tereddüd ettiğinden keyfiyetin tefsir 
yolile hallini istemiştir. Keyfiyeti tetkik ve mü
zakere eden encümenimiz yalnız kuvvei muhar-
rikesi beş hayğir kuvvetinde veya yene yalnız 
amelesi on olan bir müessese mükellefiyet mevzu
una girdiğine göre her ikisi bir yerde toplanan 
bir müessesede bu mükellefiyet hadlerinden biri 
tam diğeri noksan da olsa mükellefiyet mevzuu-
nun kanunî şartlarından birini haiz olan bu gibi 
bir müessesede noksan görülen kısımdan dolayı 
o müessesenin mükellefiyet mevzuu harienide 

kalmasına bir sebeb teşkil etnıiyeceği neticesine 
varmıştır. Esasen kuvvei muharrikesi olan her 
müessesenin az çok amele de kullanması tabiî 
bulunduğundan matrahın tayininde her iki şık
kın birden mütalea edilmesi icab eder. Kuvvei 
muharrike kullanmıyan müesseselere gelince 
bunlar hakkında fıkranın hükmü esasen çok 
sarih olduğundan iltibasa mahal verecek bir cihet 
görülememiştir. Yukarıda izah edilen sebeplere 
binaen bu fıkrayı encümenimiz vazih bularak 
tefsire mahal görmemiştir. 

Havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encü
menlerine verilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

İktisat En. Reisi Na. 
Şebin K. 
İsmail 

M. M. 

D 

Aza 
Bursa 
U. Ferit 

Aza 
(Jüınüşane 

Kılih Servet 
Aza 

Ankara 
Eşref 

Aza 
Bursa 
Rüştü 

Kâ. 
Afyon K. 

İzzet Akasman 

Aza 
İzmir 

M. Sadettin 

Aza 
İstanbul 

Aide Hin Cemil Topeuhaşı 
Aza Aza 

( S. Sayısı : 41) 
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Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 20 
Esas No. 3/535 

3-XII-1934 

B. M. M. Reislisine 

Muamele vergisi kanununun ikinci maddesi
nin (O) fıkrasının tefsiri hakkında Maliye ve
killiğince hazırlanıp Başvekaletin 19 -XI -1934 
tarih ve 6/4268 numaralı tezkeresüe gönderilen 
ve encümenimize havale edilen tefsir talebi İk
tisat encümeni mazbatasile birlikte tetkik ve mü
zakere olundu: 

İktisat encümeni mazbatasında etraflıca izah 
edilen mana, encümenimizce de mevcud metne ta-
mamile uygun görülmüş ve keyfiyetin tefsire 
mühtac olmadığına karar verilmiştir. 

Reisliğe sunulur. 

Maliye E Reisi 
Gümüşane 
H. F. Ataç 

Aza 
İzmir 

Kâmil Dursun 
Aza 

Kastamonu 
Refik 

M. M. 
İsparta 

Kemal İZ nal 
Aza 

Diyarbekir 
Zülfü 
Aza 
ürfa 

Behçet 

Kâtib 
Aydm 
Adnan 

İstanbul 
Hamdi Gürsoy 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 31 
Esas No. 3/535 

Yüksek Reisliğe 

10 -XII -1934 

Muamele vergisi kanununun ikinci maddesi
nin (O) fıkrasının tefsirine dair olan Başvekâ
letin 19 - II -1934 tarihli ve 0/4268 sayılı tezke 
resi îktısad ve Maliye encümenleri mazbatalari-
le birlikte encümenimize verilmiş olanakla Ma
liye vekili Fuad bulunduğu halde okundu ve 
konuşuldu. 

Muamele vergisi kanununun ikinci maddesi
nin (O) fıkrasının tefsire muhtaç olmayacak 
derecede açık bulunduğu hakkmda îktısad ve 
Maliye encümenleri tarafından mazbatalarında 
ileri sürülen fikirler ve bu fıkraya verilen mâna 
encümenimizce de varid görülmüş ve fıkra tef

sire muhtaç bulunmamıştır. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilanek 

Yüksek Reisliğe sunundu. 
üzere 

Rs. 
Bundur 

M. Ş. özkcm 
Bursa 

Rs. V. 
İsparta 
M. Ünâal 
Erzurum 

Dr. G. Kagraman A. Akyürek 
Kayseri 

A. Hilmi 
Srvas 

Remzi Çiner 

Mardin 
R. Erten 

Sivas Tokat 
Rasim 8. Genca 

m. Balıkesir 
•Enver 

Erzurum 
A. A^rash 
Manisa 

M. Turgut 
Yozgat 

8, îçöz 
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S.Say»sı:35 
» 

Ankarada yaptırılacak orta mekteb binası için 200 000 
liraya kadar taahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyihası 

ve Bütçe encümenf mazbatası (1/I 146) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlat müdürlüğü 
Sayı: 613 2 81 

28-X/'1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ankarada yaptırılacak Orta mekteb binasi için iki yüz bin liraya kadar taahhüde girişilmesi 
hakkında Maarif Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-Xl-934 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lây-rhası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına su
nulmuştur efendim. ' • ' 

Başvekil 
/ İnönü 

Esbabı mucibe 

Ankara nüfusunun günden göne artması ve" öğrenme isteğinin gittikçe genişlemesi her 
yıl mekteplere gelen talebe sayısını çoğaltmaktadır. Bu gün Ankarada bulunan orta tahsil 
müesseselerine ait binalar bu müesseselere gelen talebeyi pek güçlükle almaktadır. Devlet 
merkezinin bu ihtiyacını gidermek için yeni bir orta mektep binası yaptırılmasına pek büyük 
bir lüzum vardır. Bu maksat için yaptırılacak binanın içinde bulunan mali yılın sonuna kadar 
bitirilmesi kabil olmadığı gibi bütün bedelinin de Maarif Vekillimi bütçesinden bir defada 
ödenmesi imkân içinde görülmediğinden üç yıl içinde ödenmek üzere taahhüde girişilmesi 
için salâhiyet alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve bağlı kanun lâyihası bunun için sunulmuştur. 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 26 

Esas No. 1/1146 

Bütçe encümeni mazbatası 

8-XII-1934 

Yüksek Reisliğe 

Ankarada yapılacak orta mekteb için 200 000 
liraya kadar taahhüde girişilmesine dair olup 
Başvekâletin 28 - XI -1934 tarih ve 6/3287 sayı
lı tezkeresile Büyük Meclise sunulan kanun lâ
yihası encümenimize verilmiş olmakla Maarif 
vekili Abidin özmen bulunduğu halde okundu 

ve konuşuldu., 
Ankara nüfusunun günden güne artması ve 

öğrenme isteğinin gittikçe genişlemesi ve bunun 
neticesi olarak da mekteplere gelen talebe sayı
sının çoğalması sebebile Ankaradaki orta tahsil 
müesseselerine ait binaların ihtiyaca kâfi gel-
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mediği ve bu ihtiyacı karşılamak için Ankarada 
bir orta mektelb binası yaptırılmasına ]Ü74um 
hâsıl olduğu alman izahattan anlaşılmıştır. 

Bu binanın bu yıl içinde yapılıp bitmesi ka
bil olmadığı gibi 'bedelinin de maarif bütçesin
den bir kerede ödenmesi mümkün bulunamadı
ğından bedeli kısmen bu yıl ve Cismen de 1&35 
ve 1936 senelerinde ödenmek ve her yıl. öden
mesi icab eden para o yıl Maarif vekilliği büt
çesine konulmak üzere Ankarada yapılacak or
ta mekteb ıbinası için taahhüde girişilmesine 
izin verilmesi ve bu maksatla Hükümet tarafın
dan hazırlanan kanun lâyihası encümenimizee 

onay bulunmuştur. 
Umumî heyetin tasvibine arzedümek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulun. 

Reis 
Burdur 

M. Ş. Özkm 
Aza 

Erzurum 
-Aziz 
Aza 
Sivas 

Reis V. 
ta 

M. Unsal 
Aza 

Çorum 
Mustafa 

Aza 
Srvas 

Aza 

Dr. G. Kagraman 
Aza 

Kayseri 
A. Hilmi 

Aza Aza 
Tokat Yozgat 

Basim Itemzi Çiner. ŞL. &enca 8. f f aş 

Ankarada yaphnlacak orta mektep binmı için 
iki yüz bin lir\aya kadar tapJıbüde girişilrrvesi 

hakk%nda\ khvtoM lâyihası 

MADDE 1 — Bedeli üç yılda ödenmek ve 
her yıl ödenmesi icab eden para o yü Maarif ve
killiği bütçesine konulmak üzere Ankarada yap-
tınlacak orta mektep binası için iki yüz bin 
liraya kadar taahhüde girişmeğe Maarif vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden ba.şlar. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 

ve Maarif vekilleri memurdur. 
26 

Ad. V. 
XI - 1934 

Bş. V. Ad.V. M. M. V. Da. V. 
İnönü Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya Fyfat A. özmen Ali 

ik. v. s. î. M. v. a. î .v. 
Celâl Boyar Dr. Refik AH Rww 

Zr. V. 
Muhik Erkim» 

»m<i 
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S. Sayısı: 36 
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile telli ve telsiz 
telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdiki hakkında kanun 

lâyihası ve Hariciye ve Nafıa encümenleri 
mazbataları (1/1109) 

T.C. 
Başvekâlet 23 -X-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/1877 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile telli ve telsiz telgraf ve telefon nizamname
sinin tasdiki hakkında Nafıa Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-VI-934 te 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucihcsile birlikte Yüksek huzurla
rına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

3 eylül 1932 tarihinde Madritte toplanmış olan beynelmilel telgraf konferansı mukarreratı 
Hükümet murahhasları tarafından imza edilmiş ve kânunusani 1934 tarihinde mevkii meriyete 
girmiştir. 

Milletler arası telgraf ve telsiz telgraf ve telefon münasebetlerini tanzim eden bu mukavele 
ile nizamnamelerinin Meclisi âlice tasdiki lâzım gelmekle bu kanun lâyihası tanzim ve takdim 
kılınmıştır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni 13 - XI - 1934 

Karar No. 49 
Esas No. 1/1109 

Yüksek Reisliğe 

Milletler arası telekomünikasyon mukavelesile lera Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka-
telli ve telsiz telgraf ve telefon 'nizamnamesinin rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir-
tasdiki hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve likte tetkik ve müzakere edilerek muvafık görül-
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tnüş olduğundan havalesi mucibince Nafıa encü
menine verilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim 
kılınmıştır. 

Hariciye E. Reisi N. M. M. Kâ. 
Erzincan Sivas Edirne 

Saffet Ziya Necmettin Zeki Mesut 

Aza 
Kocaeli * 

î. Süreyya 
Aza 

Kocaeli 
Reşit Saffet 

Aza, 
Elâziz 

Fazıl Ahmet 
Aza 
Bolu 

Hasan Cemil 

Aza 
izmir 
Halil 
Aza 

Erzincan 
Saffet Ziya 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 

Karâr No. 6 
Esas No. 1/1109 

Yüksek Reisliğe 

Milletler arası telekomünikasyon mukavele
sile telli ve telsiz telgraf ve telefon nizamname
sinin tasdiki (hakkında Nafıa vekilliğince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mueilbesile birlikte okunub konuşuldu. 

Encümenimizde, olduğu gibi ona'narak Yük
sek Meclise önültmek üzere Yüksek Reisliğe 

sunuldu. 
Nafıa En. Reisi 

Samsun 
Etem 

Aza Aza 
Niğde Kütahya 
Halit Hakkı 

Aza 

10 - XII -1934 

M. M. 
Erzincan 

A. Samİh 
Aza, 

Kütahya 
İbrahim 

Aza 
Antalya 
-Rasıh 

Afyon 

Kâtip 
Manisa 
Osman 

Aza, 
Kars.» 

Baha Tali 
Aza, 

Samsun 
Cemal Akçın Dr. Astın 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beynelmilel Telekomünikasyon mukavelesile telli 
ve telsiz telgraf ve telef on nizamnamesinin tasdiki 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 senesinde Madritte imza 
edilmiş olan beynelmilel Telekomünikasyon 
mukavelesile telgraf ve telsiz telgraf ve telefon 
nizamnamesi tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 ~ Bu kanunun hükmünü icraya 

Nafıa vekili memurdur. 
Bs. V. 

İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Abidin 

S. t M. V. 
Dr. Refik 

26 - VI - 934 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. Rüştü 
Na. V. 

Ali 
G. t V. 

AH Rana 

M. M. V. 
Zekâi 
Ma. V. 
Fuat 
îk. V. 

M. Celâl 
Zr. V. 
Muhlis 

«Nfr M 

(S . Sayısı : 36) 



S. Sayısı: 39 
Demiryollarile beynelmilel eşya ve yolcu nakliyatına dair 
olan mukavelelerin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Ha

riciye ve Nafıa encümeleri mazbataları (1/1081) 

T.C. 
Başvekâlet 13-VhlQ34 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1735 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Demiryollar ile Beynelmilel eşya ve yolcu nakliyatına dair olan C. I. M. , C. I. V. 
mukavelelerinin 23 teşrinisani 933 de Romada kabul olunan yeni metinlerinin tasdiki hak
kında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10-VI-1934 de Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve teferrüatile birlikte arzedilmiştir efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Demiryollar Beynelmilel eşya ve yolcu nakliyatına dair olan C. î. M., C. I. V. mukavelenamele
rinin 23 teşrinisani 933 te Romada kabul olunan yeni şekillerinin tasdikına dair kanun lâyi

hasının esbabı mucibesi 

Muhtelif Avrupa memleketleri arasında, demiryollarla, yolcu ve bagaj nakliyatında demiryol 
idareleri ve eşhas arasındaki idarî ve hukukî vaziyeti tesbit ve tanzim etmek maksadile 23 teşriniev
vel 924 tarihinde Bernde imza edilmiş olan Beynelmilel C. I. M. ve C. I. V. mukaveleleri 1 teşrini
evvel 928 de meriyete girmiş ve bu beynelmilel mukavelelere Hükümetimizce 2 haziran 930 tarih 
ve 1673 numaralı kanunla 3 - VII - 930 tarihinden itibaren iltihak edilmişti. 

Her iki mukavelenin 60 inci maddesi mucibince, mukaveleler meriyete girdikten sonra nihayet 
beş sene zarfında Âkit Hükümetlerin, işbu mukaveleleri yeniden gözden geçirerek tatbikattan alı
nan neticelere, ve zamanın ihtiyaçlarına göre icap eden tadilâtı teemmül etmek üzere, bir konferans 
akteylemeleri lâzım geldiğinden; 3 teşrinievvel 933 te Romada işbu konferans 4 üncü (revision) ye
niden gözden geçirme konferansı namile kurulmuş ve Hükümetimiz namına da salâhiyettar bir 
murahhas iştirak etmiştir. Konferansın 23 teşrinisani 933 te mesaisini bitirerek sekiz zeyli ile bera
ber yeni C. î. V. projeleri üzerinde mutabık kalmış ve bu projeler diğer murahhaslarımız meyanında 
murahhasımız tarafından da 30 mart 934 te imzalanmıştır. 

Konferans son celsesinde, iştirak eden Devletlerce bu kmukavelelerin 1 nisan 934 ten evvel imza 
edilmesi için icap eden tedabirin alınması; yine bu mukavelelerin nihayet 1 kânunusani 935 te me
riyet mevkiine girmelerini temin için tasdiklerinin mümkün mertebe süratle icrası arzusu izhar edil
miş ve bu hususat karar altına alınmıştır. 

Yeni mukaveleler üzerinde lâzım gelen tetkikat yapılmış ve eski metin ile mukayese olunarak 
değişen yerleri ilişik iki cetvelde hulâsa ve tesbit olunmuştur. Yapılan tadilâta umumî bir göz gez-
dirileeek olursa, mukavelelerin, demiryolunu kullananlar lehine bazı mühim tadilâta uğradığı gö
rülmektedir. 

(C. I. M. madde 10, § 3, 1) de muayyen bir halde fazla alman ücretin hak sahibine iadesi kabul 
olunmuştur. Madde 11 de malın yollanması için ve yolda geçecek müddetler kısaltılmış yani sürat 
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arttırılmıştır. Madde 21, nakliyat mukavelesinin tadili madde, 22 nakliyat mukavelesindeki tadi
lâtın ifası, madde 27 mesuliyetin sahası maddelerinde demiryolunu kullananlar lehine ve onlara ko
laylık ve genişlik gösteren ilâveler yapılmıştır. Made 29 da, kaybolan eşyanın gayrisafi sikletinin 
beher kilogramı için verilecek tazminatın azamî haddi evvelce 50 frank iken şimdi 100 franga çıka
rılmıştır. 

Madde 30, (eşyanın ziyama ispatsız hükmolunması ve yeniden bulunması hali), madde 45 (nak
liye mukavelesinden dolayı çikacak davada müruru zaman) mühletleri demiryolunu kullananlar lehine 
tadil edilmiş, madde 35 (krymeti mukaddereli irsalât) halinde alınacak fazla ücret kıymeti mukad
demim 0,00025 inden, 0,0001 ine indirilmiş ve tazminat haddinin azamisi, nakliye ücreti yerine, 
kıymeti mukaddere olarak gösterilen meblâğ diye kabul olunmuştur. 

Madde 44, demiryoluna karşı nakliye mukavelesinden dolayı açılan davanın sukutu için geçecek 
müddet 14 günden 30 güne çıkarılmıştır. Madde 36 da para mikyası evvelce frank ve dolar ile gös
terilmiş iken şimdi yalnız altm miktarı 10/30 olan altın frank kabul olunmuştur. 

Madde 61 (bazı nakliyat için hususî nizamat, mütemmim nizamat), hususî vagon ve boli ekspres 
nakliyatına ait VII. nci ve VIII inci zeyilleri teşkil eden nizamat ile nakliyatın bazı hususî halleri 
ve bazı hususî haldeki eşya nakliyatı için Hükümetler ve demiryollar arasında bu mukaveleden ay
rılabilen hususî anlaşmalar yapılabilmesi gibi ahkam ilâve olunmuştur. 

Bunlardan maada, diğer maddelerde demiryollarının kendi aralarında veya onlarla eşhas arasın
daki münasebeti daha salim şekle koymak üzere ticarî ve hukukî yeni vaziyetler nazarı itibare alınmış 
ve bu vaziyetlerde ittihazı lâzım gelen hareketler zikir ve tesbit olunmuştur ki bu sayede bir takım 
itilâf atın da önü alınmış olacaktır. Ayni zamanda eşhasın demiryol aleyhindeki davalarında: eşya
larının hasara uğraması halinde tutulacak adlî zabıt, eşyanın geç teslimi gibi hallerdeki nizamat ta 
eşhas lehine az çok tadile uğramıştır. 

Zeyiller - Hamule senedinin şeklini tesbit eden ikinci zeylin esası muhafaza olunmuş fakat şekli 
değiştirilmiştir. 

1 inci zeyli 1 temmuz 933 ten itibaren meri olan şekilde, küçük bir başlık değişmesile kabul olun
muştur. 

3, 4, 5, 6 nci zeyiller ilişik cetvelde yazıldığı şekilde aynen kabul olunmuş, 7 nci ve 8 inci zeyil
ler yeniden ilâve olunmuştur. C. I. V. Madde 8 de biletlerin geçeceği müddet eskisine göre bir bu
çuk misli arttırılmış ve bununun başlanması ve bitmesi zamanları tavzih ve tasrih edilmiştir. 
Madde 9, 10 da yolcuların trende bir yer tutabilmeleri ve ara istasyonlarda eğleşmeleri, madde 12 de 
muteber olmayan biletler meselesi tasrih edilmiştir. Madde 15 te küçük köprülerin ve kafes içerisin
deki hayvanatın vagon içerisine alınabilmesi için mahallî polis nizamatının müsait olması ve diğer 
yolcular tarafından itiraz edilmemesi kayitlerine « dizde götürebilmek veya el eşyası gibi yerleştirile-
bilmek » şartı ilâve olunmuştur. 

Madde 17 de eski, sandal, yelken gibi spor levazımatı ile usulü dairesinde ambalaj edilmiş filmle
rin bagaj olarak alınması kabul olunmuş ve bazı tedabire riayet şartile motosikletlerin depolarında 
benzin bırakılmasına müsaade olunmuştur. 

Madde 20 de bagajın gönderilmesi için muhtelif yeni haller nazarı itibare alınmış ve daha süratle 
şevki temin olunmakla beraber 'bazı zarurî hallerdeki gecikmeleri için demiryol mesuliyetten kurtarıl
mıştır. Madde 31 de bagajın ziyaı halinde gayrisafi sikletin beher kilogramı için verilecek tazminatı
nın azamisi 20 franktan 40 franga veya 10 franktan 20 franga çıkarılmıştır. Madde 34 bagajın tesli-
mindeki gecikmeden dolayı verilecek tazminat ta iki misline çıkarılmıştır. Madde 35, kiymeti mu
kaddereli bagajda alınacak fazla ücret C. I M. deki gibi 0,0001 re in Girilmiştir. Her iki mukavelede 
müşterek olan diğer maddelerdeki ayni tadilât yapılmıştır. 

Hükümetimiz namına konferansa evvelce verdiğimiz teklifte « mukavelelerin tatbikatından dolayı 
onu kullananların müşkülât gördükleri ve şikâyet ettikleri ve bu yüzden demiryollarm kuvvetli rakip
leri karşısında zafa düştükleri nazarı itibare alınarak demiryolunu kullananlara karşı kolaylıkla te
mininin faydasına kani bulunduğumuzu » beyan eylemiştik. Tapılan tadilât bu noktai nazarımızı 
teyit ve tatmin eylemekte olduğundan ve mukaveleler yeni iht :/açlara ve vaziyetlere göre tevsi ve 

( S.Sayısı : 39 ) 
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îslah edilmiş olup Hükümetimiz ve haikmıız menfaatine mugayir bir eiheti görülmediğinden her iki 
mukavelenin zeyillerile beraber tasdiki lâzrm gelmiş ve ıbu maksatla merbut kanun lâyihası tanzim 
kılınmıştır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

KararNo. 52 
Esâs No. 1/1081 

12 -XI - 1&34 

Yüksek Beiaiiğeî 

Demiryollarla beynelmilel eşya ve yolcu nak
liyatına dair olan mukavelelerin 23 teşrinisani 
1933 de Romada kabul olunan yeni metinlerinin 
tasdiki,hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince 10 - VI - 1934 de Yüksek Mecise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası encümenimizce mu
vafık görülerek havalesi mucibince Nafıa encüme
nine verilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kı

lınmıştır. 
Ha#ieiye B». Retsi N 

Saffet Ziya 
Asa 

Kocaeli 
/. Süreyya 

Aza 
Kocaeli 

Reşit Saffet 

- m M. 
Srvas 

Necmettin 
Aza 

izmir 

Edinofr 
Zeki Mesut-
Aza 

Elâzığ 
Halil Fazıl Ahmet 

Aza Aza 
Bolu Erzincan 

Hasan Cemil Saffet Ziya 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 

Karar No. 5 
Esas No. i/1081 

Yüksek Reisliğe 

10 - XII - 1934 

Demiryollar ile beynelmilel eşya ve yolcu nakli
yatına dair olan mukavelelerin 23 teşrinisani 1933 
te Romada kabul olunan yeni metinlerinin tasdiki. 
hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 

Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
encümenimizde okunup görüşüldü. 

Uluslar arası demiryollarla eşya ve yolcu ta
şınması hakkmda 23 birinci teşrin 1924 te Bern 
de uluslar arasında bir mukavele yapılmıştı. Bu 
mukavelelere Hükümetimiz de 1930 tarih ve 1637 
sayılı kanunla 3 - VII -1930 tarihinde girmişti. 
Bu mukavelelerin en geç beş sene içinde yeni
den gözden geçirilmeleri mukavelelerin 66 neı 
maddesinin hükmünden olduğundan işte bu göz
den geçirmeyi yapmak için 3 birinci teşrin 1933 te 
Romada bir koıîferans kurulmuş ve yenilenen 

mukaveleler 30 mart 1934 te murahhaslarımız ta
rafından imzalanmıştır. Bu mukavelede eskisine 
göre daha kolaylıklar ve yenilikler ve iyilikler, 
yetikler için kuvvetli mesuliyetler vardır. Encü
menimiz kanun lâyihasını olduğu gibi onayarak 
Yüksek Meclise önültmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunuldu. 
Nafıa E. Reisi M. M. 

Samsun Erzincan 
Ethem A. Samih 

Aza Aza Aza 
Niğde Kütahya Kütahya 
Hdlid Hakkı İbrahim 

Aza Aza 
Afyon Antalya 

Cemal Akçun Rasih 

Kâtib 
Manisa 
Osman 
Aza 
Kars 

Baha Tali 
Aza 

Samsun 
Dr. Asım 

( S.Sayısı : 39 ) 
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HÜKftMETÎN TEKLÎFÎ 

Demİryollar ile beynelmilel eşya ve yolcu nak
liyatına dair olan C. I. M. C. I. V. mukavele
lerinin 23 teşrinisani 1933 te Romada kabul 

olunan yeni metinlerinin tasdiki hakkında 
kanun lâyihası 

HADDE! 1 — Demiryollarla beynelmilel eş
ya nakliyatına dair olan 0.1. M. ve yolcu nakli
yatına dair olan Ot. I. V. mukavelelerinin 
Romada 23 teşrinisani 1933 te kabul olunup 30 
mart 1934 te imza olunan yeni metinleri C. I, 
M. in sekiz zeyli ile 0. I. V. nin iki zeyli kabul 
ve tasdik olunmuştur. 

HADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

HADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini tatbi-

ka Hariciye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

Bş.V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Hikmet 

S. t. M. V. 
Dr. Refik 

10-VI 
Ad.V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Na. V. 
Ali 

G.Î.V. 
Ali Rana 

-1934 
M. M. V. 

Zekâi 
MaL-V. 

Fuat 
îk. V. 

M. Celâl 
Zr. V. 
Muhlis 

( S.Sayisı : 39 ) 
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Ü E M İ R Y O L L A R L A YOLCU VE BAGAJ NAKLİYATINA DAİR BEYNELMİLEL MUKA
VELENİN 23 TEŞRÎNÎSANİ 1933 ROMA REVİZÎYONUNDAKABUL OLUNAN TADÎLÂT 

Madde — 2 

Birleşik nakliyata dair ahkâm 

§ 4 . İlâve ( C. 1. M. deki ilâvenin aynidir.) 

• • • • • ' • " ' # ' • • 

Madde.— 7 

Çocuklar için tenzilât 
§ 2 . ye ilâve : « bileti ihraç eden idarenin nizamatırta göre paranın yuvarlak hale konmasına 

halel gelmemek üzere» mütemmim cümlesi, 

Madde — 8 

Biletlerin geçeceği müddet 

§ 2 . Biletlerin geçeceği müddet »bir ıbuçuk misli kadar uzatılmıştır. 
§ 4 . ilâve: «Biletin alındığı gün geçeceği müddete tam gün olarak ıgirer. Yolcu 'biletinin 

geçime müddeti içinde her hangi bir gün yola çıkabilir.; tarifelerde istisna nazarı itibare alın
mamış ise, yolcu, en nihayet vakti hareket cetveline nazaran gideceği istasyona son günün saat 
24 ünden evvel varan hir trene binmelidir.» 

Madde — 9 

Yer tahsisi ve ican 

§ 1 . e ilâve: yolcunun trende bir yer tutabilmesi ve muhafazası, başkasının işgali. 

Madde — 10 

Ara istasyonlarında yolcunun durması 

i 2, 3, 4, 5 ilâve olunmuştur. 
§ 2 . Yokunun yolda durmak hakkı biletin geçeceği müddeti uzatmaz. 

Madde — 12 

Muteber bileti olmayan yolcu 

§ 2 . 3 ilâve: üzerinde tahrifat yapılmış biletlerin muteber olmayıp istirdat olunacağı, yolcu
luk ücretini ve fazla ücretleri derhal venmiyenlerin yolculuktan çıkarılacağı. 

' • - • • • ' • M a d d e — 1 5 

El eşyasının ve hayvanlarının arabalara alınması 

§ 1 . de, tarifelerin diğer tahdidat koyabiknesi kaydı kaldırılmıştır. 
§ 2 . « dizde taşınmak ıkaydi ile » ilâve olunmuştur. 

Madde —16 

Gecikmeler, eksik muhaberat trenlerin kaldırılması 

Manayi tavzih edecek surette ifade değişikliği yapılmıştır. 

( S.Sayısr : 39 ) 
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Madde — 17 

Bagajın tarifi, nakli kabul olunmayan eşya 
§ 2 . H: Motosikletlerin deposunda /benzin olduğu ıhalde kabulü için bazi çör&it zikrediyor* 

( evvelce deponun boşaltılması isteniyordu ) 
§ 4 . Usulü dairesinde ambalaj yapılma^ filimler baıgaj olarak kabul olunacaktır» 

. ' • - • . ' • Madde —10 

Bagajların ambalajı ve iştmdlen hale honulmasi 

§ 1 . e ilave « yolcu tarafından üzerinde öyle bir meşruihat olan bagaj pusulasının »kabulü ba
gajın o halinin kendisince de bilindiğini gösterir.» 

Madde — 20 

Bağajlarm haydi ve yollanması 

§ 1. Bagajın biletli ve biletsiz yolcu ile beraber veya ayrı, iki istasyon arasındaki muhtelif yollar
dan her hangi birisile gÖnderilebiİmesi, biletin gösterdiği yoldan gayri bir yol ile gönderilmesi halleri 
nazarı itibara alınmış ve buna ait hükümler konmuştur. 

§ Y, 8. Yeniden ilâve olunmuştur. 
Bagajın gönderileceği Hrenin yolcu .tarafından gösterilebilmesi; aktarmalarda, kâfi vakit varsa 

bagajın da aktarma edilmesi, yoksa ondan sonraki münasip ilk trenle gönderilmesi; bu maddedeki şe
raitin ancak gümrük, oktrova, malî makamlar tarafından istenen formalitelere muhalif olmadıkça ka
bili tatbik olduğu; demiryolun bazı trenlere veya bazı sınıf trenlere bagaj kabul etmemek ve mikta
rını tahdit etmek hakkı ilâve olunmuştur. 

Madde —23 

Nakil ücretinin hesabı için esaslar 

î l e ilâve «maahaza, beynelmilel tarifelerin ilânı mecburiyeti, yalnız bu tarifelere hareket ve mu
vasalat şebekesi olarak iştirak eden demiryollann hükümetleri dahilinde vardır.» 

§ 2 ye: Beynelmilel tarifelerin ve onların tadilâtının meriyete girmesi ve bunlarm lağvı veya 
şeraitinin ağırlaştırılması halinde en az sekiz gün evvel ilân olunması; bir demiryolunun-kendi ta
rifesinde yaptığı tadilâttan dolayı olacak farkı alâkadar diğer demiryollarından, onların bu tadilâtı 
haber aldıklarından itibaren en az 8 gün kadar isteyemeyeceği: muvakkat tarif elerin kendi müddet
lerinde biteceği, hususları ilâve olunmuştur. 

Madde —26 

Büet patasmm iadesi halUri 

§ 10 a: «bagajlar içinde, bagaj puslasınm verildiği,günden itibaren» kaydı ilâve olunmuştur. 

Madde— 31 

Bagajların külli veya kısmî, zıyaı halindeki tazminat' miktarı 

a) Zararın tutarı ispat edildiği zaman beher kilogram için verilecek azamî tazminat 20 franktan 
40 franga çıkarılmıştır. 

5) zararm tutan ispat edilemediği halde, tazminatın azamî haddi 10 franktan 20 ye çıkarılmıştır. 
Teslimi teminatları bagajlardan gayri hallerde btelârdan yüksektazminat istenemez. 

(StSayısi: 39 ) 

I 
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Madde — 33 

Bagajın hasara uğraması halindeki tazminat miktarı 

Mana tavzih edilmek üzere ifade kısmen genişletilmiştir. 

Madde — 34 

Bagajın tesliminin gecikmesinden dolayı tazminat 

Bagajın tesliminin gecikmesinden dolayı tazminat 
§ 1. Gecikmeden dolayı zarar ispat edilmezse bagajın beher kilogramına verilecek tazminat 10 san

timden 20 santime çıkarılmıştır. 
Bilcümle ahvalde, § 1, 2 ile madde 31, 33 te na-zan itibara alınan bütün tazminatların yekûnu kül

li ziya halindeki tazminattan fazla olamaz. 

Madde — 35 

Teslimi teminatlı "bagaj 

§ 2. Teminat için alınacak fazla ücret, gösterilen kıymeti mukadderenin binde bir çeyrekten 
binde J/10 na indirilmiştir. 

Gecikmeden dolayı bir zarar ispat edilmezse beher 10 kilogram için 20 frank yerine şimdi 40 
frank tazminat verilecektir. Bir zarar ispat edilirse kıymeti mukadderesme kadar çıkabilen bir 
tazminat verilir. 

Madde — 42 

Hakkında dava açılacak demiryol, salâhiyet 

C. t. M. madde 43 dekinin ayni tadilât yapılmıştır, 

Madde — 44 

C. î. M. madde 44 deki gibi, müddet 21 güne çıkarılmıştır. 

Madde — 56 

C. î. M. madde 56 daki tadilâtın aynidir. 

Madde — 60 

C. î. M. madde 60 daki ilâvenin ayni yapılmıştır. 

Medde — €8 

C. î. M. madde 63 dekinin ayni şekil verilmiştir, 

Madde — 64 

C. I. M. madde 64 ün aynidir, 

(S.Sayısı : 39') 
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23 TEŞRÎNÎSANÎ 1933 TE ROMADA KABUL OLUNAN YENt C. I. M. METNİNDE E S K Î S t 

NE NAZARAN YAPILMIŞ TADÎLÂT 

Madde — 2 

Demiryollann otomobil ve gemi servislerile müşterek yaptıkları nakliyat 

§ 4. ilâve: 
« Demiryollarına, otomobil ve gemi servisleri ile bu mukaveleden farklı adlî bir rejim tatbik 

eden tarife şeraiti tesis etmek salâhiyeti veriliyor.» 

Madde — 3 . 

Nakli kabul edilmeyecek eşya 
Bazı küçük ifade ve kelime tadilâtı vardır, 

Madde — 4 

Bazı şerait dahilinde nakli kabıd olunan eşya 

§ 2 ye bir ibare ilâve olunmuştur. Buna nazaran; « Nakli kabul olunmayan veya bazı şerait 
altında kabul olunan eşyadan bazılarının nakle muayyen şerait altında kabulüne veya mukavele
de tesbit olunan şartların tahfifine dair iki veya daha ziyade Âkit Hükümetler arasında yapılabi
lecek hususî anlaşmalar ofis saırtrala bildirilecek ve bu da bu anlaşmayı müşavirler komisyonunun 
gelecek celsesi ruznamesine alacaktır». 

Madde — 5 

Demiryolunun nakliyatı kabul ve ifa mecburiyeti 

§ 5, c ) fıkrasına «muvakkaten» kelimesi ilâve olunarak ibare «Bazı tadilât tercihan muvak
katen istifade edeceklerdir» şeklini almıştır. 

Madde — 6 

Hamide senedi (araba puslası) nm metnini ve şeklini tesbit eden ahkâm 

Şekle ve usule ait bazı küçük tadilât vardır. 

Madde — 7 

Hamule senedindeki beyanattan mütevellit mesuliyet. Fazla ücretler. Fazla tahmil ha
linde alınacak tedabir 

Esaslar değişmemek üzere bazı ifade ve kelime değişiklikleri vardır. 
§ 3 e ilâve: Demiryol, idaresi sıklet, koli adedi ve vagon hakikî darası üzerjnde müşahede ve tesbit 

olunan şeyleri hamule senedi üzerine yazmakla mükelleftir. 
§ 7 (Fazla ücret verilmesi icap etmeyen ahval), ye e) fıkrası ilâve: « sıkletin tam olarak gösteril

mediği ahvalde - azamî tahmil haddi geçilmemiş olmak şartile - hamule senedinde gösterilen sıkletle 
tesbit olunan sıklet arasındaki fark yüzde ikiyi geçmez ». 

Madde — 8 

Nakliyat mukavelesinin akti. Hamide senedinin ikinci nüshası 

§ 5. e: « tarihli mührün vazi sureti ile » kaydi ilâve olunmuştur. 

(S.Sayısr: 3.9.) 
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Madde — 9 

Tarifeler. Hususî muamelelerin nıemnuiy eti (maddenin titri bu şekle çevrilmiştir) 
§ 1. (Tarifelerin tesbjti ve ilânı hususlarını) ilâve « maahaza, beynelmilel tarifelerin neşri mecbu

riyeti, ancak bu tarifelere hareket veya muvasalât şebekeesi olarak iştirak eden demiryolların 
mensup oldukları Hükümetler dahili içindir. 

§ 3, Tamamen değiştirilmiş ve şu şekil verilmiştir: « Bir veya bir kaç şahıs lehine tarife tenzi
lâtı ile neticelenen her hangi bir hususî muamele resmen memnudur ve hukukan hükümsüzdür. Ma
ahaza, usulü dairesinde ilân edilmek ve ayni şeraiti haiz olanlara müsavi surette tatbik olunmak üze
re ücretlerde tenzilât yapılmasına müsaade olunur; demiryolun kendi servisine, resmî ve umumî ida
reler servislerine hayır cemiyetleri meenfaatine yapılan tenzilâtlar bu meyandadrr. Bu fıkra evvelce 
10 uncu maddeyi teşkil ediyordu. 

§. (Demiryol idaresinin alabileceği muhtelif mahiyette ücretler). 
Sonuna ilâve: « Alınacak fazla para miktarı esbabı mucibesi ile birlikte hamule senedi üzerine 

yazılmalıdır ». 

Madde — 10 

Ücretlerin hesabı ve takib olunacak yollar 

îîski mukavelenin § 3: a, b, c, d, e, f, g, f fıkraları yeni mukavelenin 10 uncu maddesine aynen 
geçirilmiş, i fıkrası ilâve olunmuştur. 

i) « Eğer demiryol idaresinin, d) ve e) fıkralarındaki mzamata riayet ile tatbik ettiği beynel
milel doğru tarife, ayni yol üzerindeki diğer tarifelerin tatbik şartı temin olunmak üzere bu tari
felerin mezeedilmesi ile elde edilecek ücretten fazla çıkıyorsa bu fazlalık hak sahibinin iddiası üze
rine iade edilir. 

Madde —11 

Teslim müddeti 

§ 1. Malın yollanması ve yolda geçecek zaman için tesbit edilen müddetler biraz daha kısaltıl
mıştır: 

a) Çabuk gidiş; 
1° Yollama mühleti 1 gün 
2° Yolda geçecek zaman 300 Km. 

ve küsuru için 1 gün 
b) Yavaş gidiş; 
1° 1 gün 
2° 150 Km. ve küsuru için 1 gün 
§ 3 b) de «munzam müddetler her bir halde gün olarak tesbit olunmalıdır.» 
Kaydı kaldırılmıştır. • 
§ 7 ye ilâve: «Bu maddede tesbit, olunan teslim müdetlerinin feshi demiryolunun esbabı müeibesini 

ve kabul ettikleri müddeti hamule senedine yazmaları şartına bağlıdır». , 

Madde — 12 

Eşyanin hali. Ambalaj 

§ 4 Şu şekildet değiştirilmiştir. «Malı gönderen ambalajın yokluğundan veya kusurluluğundan çı
kacak bütün neticelerden mesuldür. Başlıca, demiryolunun bu yüzden uğrayacağı zararı tamir etmekle 
mükelleftir. Eğer ambalajın yokluğu veya'kusurluluğu hamule senedi üzerine yazılmamış ise demir
yoluna fenalıkların ispatı düşer. 

( S.Sayısı : 39 ) 



Madde — 13 

Gümrük, oktropa, malî makamat, polis ve diğer idarî makamlar tarafından istenen formolüelerin 
ifası için temin olunacak vesikalar 

Gümrükçe kapanma 
§ 3 üncü satır başı şu şekle çevrilmiştir. 

•-«-Demipyöl-, hamule senedinde zikredilip ona iliştirilen veya demiryolunun eline teslim olunan ev
rakın ziyamdan veya onların natamam kullanılmasından çıkacak; neticelerden, bir komisyoncu ay
ni vaziyette, mestuldür, M^ahaza, bu halde verecekleri tazminat eşyanın ziyaı halindekinden fazla ol
mayacaktır.» . 

i 3 e ilâve «Gönderen eşyayı gümrüğün talimarına göre ambalaj yapmamış ve örtmemiş ies, de* 
miryolunun bu ciheti temin etmeğe hakkı vardır. Masraf eşyaya yüklenir.» 

Maddte —15 

Gümrük, oktrova, maliyeciler, polis ve diğer idarî makamlar tarafından istenen formaliteler 

§ 1. Üçüncü satır başı. Mana tavzih edilecek şekilde ifade genişletilmiştir. 
4 üncü satır başı ilâve olunmuştur. 
«Gönderen tarafından hamule senedi üzerine (franco de douane - gümrüklenmemiş ) yazılması, 

gümrük formalitelerinin demiryol -tarafmdan yapılması isteniyor manasındadır. Bu halde demiryol 
kendi intihabına göre, bu muameleyi yolda veya gideceği istasyonda yapabilir. 

§ 2. Yukarıki fıkrada söylenen hal müstesna olmak üzere, malın gönderilen tarafından gümrüklen-
memesi halind» yapılacak muamele tarif ediliyor ve eski ifadeyi kısmen tadil ediyor. 

Madde —16 

"^ * Matın tesUmi 

§ 3. Esas ve mana değişmemek üzere bazı küçük ifade değişikliği vardır. 

Madde —17 

Nakliye ücretinin ödenmesi . 

§ 1. Şu şekilde değişmiştir: 
Nakliyeye düşen masraflar (Nakliye ücreti, anüteferri masraflarla, yolda çıkan diğer masraflar), 

aşağıdaki nizamat dahilinde ister gönderen, isterse gönderilen tarafından ödenir. 
Bu nizamatın tatbikinde, kabili tatbik olan tarifedeki barem ücretlerine veya üetetm hesabı za

manındaki istisnayı ücretler de mezkûr tarife mucibince bunlara ilâvesi lâzumgelen müteferri mas
raflar nakil ücreti gibi kabul olunur. 

§ 2. Yeni şekil: ^ 
Malı gönderen masrafları kısmen veya tamamen üzerine alıyorsa, bunu hamule senedinin 

maJhsusîî yerinde aşağıdaki• şeiriîde gÖsfeermeîîdır; • 
a) Eğer, nizamnamelere ve tarifeye göre yoliayıeı istasyon tarafından hesap ve tesbit edilebi

lecek, müteferri masraflar da dahil olmak üzere, bütün masrafları üzerine alıyorsa, «franco» peşin 
yazar; . • . . 

b) Eğer, (a) daki masraflardan gayri masrafları da üzerine alıyorsa «franco y Gompris... Şun
lar da dahil olarak peşin» yazar ve ödemek istedıfi masrafların neler olduğunu sarahaten sayar; 

e) E|er,: her cins ve mahiyetteki masraflara ürerine alıyorsa « franco de tous frais: Bfer masraf 
peşin »yazar; 

d) Bğer, yalnız nakliye ücretiniüzerine alıyocsa « feanco de port: Nakliye ücreti peşin »ilâve
sini yazar; 

(S-Sayısi:: m) 
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e) Eğer, müteferri masrafların veyahut yolda çıkacak masrafların tamamını veya bir kısmını 

ürerine alıyorsa « franco de fcous irais aceessoires: Bütnn müteferri magıaöar ,f>eşin » yahut -«franco 
de tous frais.survenant en oours de route: yolda çıkacak bütün masraflar peşin » veya « franco 
de 1ar peşin » (ödenmek istenen masraflar tam ve vazıh olarak sayılır); 

"f) fi^r,Mr hudut nöktisma veya istasyonuna kadar nâkle düşen masrafların tümünü (tajna-
mını) veya bir parçasını üzerine alıyorsa, yukarıda gösterilen işaretlerden birisini «jusğü'a X : 
X a kadar » işareti ile tamamlar. 

g) Eğer muayyen bir parayı üzerine alıyorsa, «îranco pour . . . :,..-. için peşin» yazar ve para
nın miktarını yazı ile gösterir. 

«franco de douane: gümrüğü peşin» ifadesi, gümrük idaresinin demiryoldan alacağı bütün 
paralarını demiryolun gümrükleme için alacağı müteferri masraflarla diğer masrafların gönde
ren tatafondan verileceğmi gösterir. 

IfaThule senedi üzerine, ücretin ödenmesine ait olan yukanki işaretlerden birbirini tamamlayan 
t i r ka^l Mrden yazılabilir. 

§ 3. - Hamule senedi mucibince gönderenin üzerine atoattrfı nakliye masraflarmm gönderilen 
üzerine yüklendiği kabul olunur. 

§ 4. - Eski madde 17, § 2 niri aynidir; manayı tavzih eden küçük bir kelime farkı ile. 
§ 5....-•§ 3 ün ayni -mahiyette ıslah edilmiş şeklidir. 

Madde — 21 

Nakliyat < mukamUâimn tadili hakki 

§ 1 - e ilâve: ^ Yukarıki hallerden maada, gönderen 4daase yavaş gidişle gönderdiği malı yolda 
çabuk gidişe çevirebilir; aksi muamele de caizdir; ancak her iki halde de malın doldurulduğu 
istasyonun her iki servise de açık olması şarttır. 

Ayni, suretle tatbik edilecek tarifeyi ve takip olunacak yolu gösterebilir . 
§'2 . birinci satır başınm yeni şekli: 
îHikarıda zikredilen nakliye mukavelesinde yapılacak tadîlât bir {beyanname ile isttonteMir. 

Bu 'beyanname 6 ncı mad. § 2 ikinci satır başındaki talimata ve bu mukavelenin V inci zeylini teşkil 
eden numuneye muvafık olmalıdır. ? 

§ 3 . İkinci satır basma mütemmim cümle ilâve olunmuştur. « beynelmilel doğru tarife veya alâ
kadar demiryollar arasındaki diğer anlaşmalar onu başka türlü nizaımlamış olmadıkça» 

Madde — 22 

Nakliye mukavelesindeki tadilâtın ifası 

§ 2 . ye ilâve:« maahaza, eğer eşya o ara istasyonunu geçmiş toulunursa, nakliye ücreti: 
1° eşyanın durdurulduğu istasyona kadar, bu istasyon üe yollayıeı istasyon arasında kabili tatbik 
tarifelere .göre; 2° durdurulan istasyondan ara istasyona kadar, bu yol için kabili tatbik tarife 
göre ıhesap edilir. ^ 

MaddS^-23 

§ 3 . ilâve. «Malı gösderten, nakliyata ^umaneat hali için ta^Kiîe »enedi üzerinde talimat 
yazabilir.» 

Demiryol bu talimatın kabiliyeti tatbikiyesini görmezse, igönderenden yeni talkaat ister. 

(S.Sayısı : 39 ) 
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Madde— 24 

Mahn gönderilene tesliminin meni veya gönderilen tarafından kabul olunması halinde alıacak 
tedbirler ve ğöderene haber verilmesi 

§ 1 . ve § 2 . bazı hususî ahvalde takip olunacak yolu ve usulü gösteren fıkralar üâve olun-
ihuştur. 

Madde — 27 

Mesuliyetin sahası 

§ 1. . Ayni mana kalmak üzere ifadenin tertibi değişmiştir. 
§ 4 . ilâve olunmuştur:« Tam yüklü bir vagon bu mukavele şeraitini muhafaza etmek üzere 

tekrar yollanır ve bu arada demiryolu nezareti altında kalmış bulunursa, bu sonuncu nakil mu
kavelesi zarfında vukua gelecek kısmı bir ziya veya bir hasarda [zannı kavi (presomption) var
dır.»] (demiryol aleyhine isbatsız hüküm) 

Madde —28 ' 

Bazı sebeplerden çıkabilecek mrarlar halinde mesuliyetin tahdidi 

§ 2 . ye Bir taihdidi tazammun eden bir cümle ilâve olunmuştur. 

Madde — 29 

Eşyanın tam veya kısmen zıyaı halinde verilecek tazminat miktarı 

Kaybolan eşyanın beher gayrisafi kilogram için evelce 50 frank olan azamî tazminat haddi 
100 franga çıkarılmıştır, 

İlâve: «madde .35. § 4 e tevfikan teslimi teminatlı irsalât, ve madde 36 ya göre demiryolunun 
hilesi veya fahiş hatası hallerinden gayri vaziyetlerde daha yüksek tazminat talep olunamaz. 

Madde — 30 

Eşyanın ziyaı hükmü yeniden bulunması hali 

§ 1. Eşyanın ziyama, isbata ihtiyaç olmadan hükmedilebilmesi için teslimi icap eden günden iti
baren geçmesi lâzım gelen 30 günlük müddeti uzatan kayit kaldırılmıştır. 

§ 2. de 4 aylık müddet bir seneye çıkarılmıştır. (Demiryolunu kullananlar lehine). 
§ 3. Eşyanın bulunması halinde sahibine teslimi ve tazminatın iadesi hususunu tesbit eden bu pa

ragrafta bazı ifade ve tarzı hareket değişikli yapılmıştır, Eski şekilde, hak sahibi malini aneak 
hareket ve muvasalât istasyonlarına teslimini isteyebilirken; şimdi aradaki istasyonlardan her hangi 
birine de teslimini isteyebileceklerdir. 

§ 4̂  4 aylık müddet bir seneye çikarılmıştrı. (§ 2 ile tevafuk etmek üzere) 

; Madde — 33 

Eşyanın tesliminde vukua gelecek gecikme İçin tazminat miktarı 

§ 1. Şu şekilde değiştirilmiştir: 
Teslim müddetinin geçmesi halinde, eğer hak sahibi bu gecikmeden zarar gördüğünü ispat 

ederse demiryol teslim müddetinin onda birine tekabül eden her gecikme kesri için nakliye ücre
tinin onda birini ödemekle mükelleftir; teslim müddetinin onda birinden küçük olan gecikme müd
deti kesri onda bir itibar olunup nakliye ücretinin onda birini ödemekle mükelleftir; teslim müd
detinin onda birinden küçük olan gecikme müddeti kesri onda bir itibar olunup nakliye ücretinin ya-

( S.Sayısı : 39 ) 
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rîsı tazminatın azamî haddini teşkil eder. 

§ S e ilâve: « Her halde, § 1 ve 2 de zikredilen tazminatlar ile madde 29 ve 32 dekilerin yekûnu 
eşyanın tümünün ziyaı halindeki tazminattan yüksek olamaz. 

Madde — 35 

Teslimde teminat talebi. (Kıymeti mukaddereli irsalât) 

§ 2. Evvelce, beyan edilen melblâğın (0,00025) ıbinine dörtte bir fazla ücret alınırken, şimdi bu 
ücret onda bire (0,0001) indirilmiştir. 

§ 3. a) Tazminat haddinin azamisi, nakliye ücretinin yerine beyan edilen meblâğ olarak kabul 
olunmuştur. 

§ 4. İlâve: « Teslimi teminatlı bir malın tümünün veya bir parçasının ziyamda veya hasara uğ
ramasında şunlar istenebilir: 

a) Mad. 29 ve ve 32 deki tazminatlar, yahut yeri varsa mad. 34 te zikredilenler, ve fazla ola
rak, 

b) Teminat gösterilen meblâğa kadar çıkabilmek üzere, ispat edilen mütemmim zararın Öden
mesi. -

§ 5. Eşyanın hasarı veya kısmen ziyaı ile teslim müddetinin geçmesi ayni zamanda vaki olur
sa § 3 ve 4 b) ye göre verilmesi lâzım olan tazminatlar en çok teminat gösterilen para kadar olur. 

Madde — 42 

Kendisine karşı dava ikame .edebilecek demiryol, salâhiyet 

§ 1. Nakliye mukavelesine göre ödenmiş bdr paranın iadesi hakkında, ister parayı alan demir-
yola, isterse paranın nam ve hesabına alındığı demiryola karşı dava ikame edebilir. 

Madde — 43 

§ i.-* İhtiyaç halinde», «meecanen» kayitleri ilâve olunmuştur. 
§ 2. « Teslimin yapıldığı Hükümet . . . . » yerine «adlî tesbitin yapıldığı Hükümet •> kay

dı konulmuştur. 

Madde — 44 

Demiryola karşı nakliye mukavelelerinden dolayı açılan davanın sukutu 

§ 2. 2° açılan davanın sukutu için geçecek müddet 14 günden 30 güne çıkarılmıştır. 
tlâve 3° c) «Tam yüklü vagonun tekrar yollanması hali». 

Madde — 45 

Nakliye mukavelesinden dolayı açılacak davada müruru zaman 

tlâve: «§ 1. b) Demiryol tarafından yapılan bir satrş hesabı bakiyesinin tesviyesine dair malı gön
derenin açacağı dava mevzubahs ise:> 

§ 2. b) «Teslim müddetinin nihayetinden itibaren» yerine «teslim müddetinin bitmesinden sonra 
otuzuncu günden itibaren» şekli kabul olunmuştur. 

c) ye iki yeni hal ilâve oknimıiştur. 
d) de müddet 90 günden 42 güne indirilmiştir. 

( S.Sayısı : 39 ) 
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Madde — 56 

Para mikyası. Yabancı paraların kabul veya tahvil harm 

f Bu mukavele ve zeyillerinde frank olarak gösterilen paralar 0,900 ayarında ve 10/31 gram ağır
lığındaki altın frank esasına göredir. «Eski metinde altın farnkın karşılığı 1/5,18 altın dolar olarak 
gösterilmiştir». 

Madde — 60 

Mukavelenin gözden geçirilmesi 

Yeniden gözden geçirme konferansının kabul ettiği yeni mukavelenin meriyete gimresîle evvel
ki ımukavele mefsuh olur, yeni mukaveleyi tasdik etmeyen Akitler iijin daM. 

Madde — 61 - v. 

Bâzı nakliyat için hususî nizamat, mütemmim nizamat 

Hususî vagon, koli ekspres nakliyatına ait nizamatı tesbit eden lahikalar, 
Nakliyatın bazı hususî halleri ve bazı hususî nakliyât için hüMmetler ve demiryoİlar arasında 

bu mukaveleye zıt hususî anlaşmalar yapılabilmesi gibi ahkâm ilât;e olınMıuşttlr. 
Bunlar ezcümle: 1° kabili tedavül evrak ile yaprian nakliyat, 2° Ancak hamule senedi ikinci 

nüshasının verilmesi ile teslim olunan nakliyat; 3®, 4°, 5°, 6° gazete, sergi ve pazarlara gidecek 
eşya, dolu ve boş büyük kaplar ( eontainers ), tahmil aletleri ile soğuk ve sıcaktan muha
faza vesaiti nakliyatıdır. 

Madde — 63 

Tasdik 

Bu mukavele.mümkün olduğu kadar çabuk tasdik edilip tasdik senedatı İsviçre Hükümetine ve
rilecektir. 

Mukavele on beş Devlet tarafından tasdik edilince İsviçre Hükümeti « Mukavelelin meriyete 
konması imkânlarını aramak üzere, alâkadar Hükümetlerle temasa geçebilecektir. 

Madde — 65 

Muvakkat ahkâm 

Bu madde eski imza protokolünün ayni-©tap, yalnız, Mlâftnda hareket edilecek maddeler es
kisinde 17, 19, 21, 29, ve 36 iken bunda 17, 19, 21 olarak gösterilmiştir, 4° numaralı paragraf kal
dırılmış ; 3° numaraya, Hükümetler tarafından bu maddeye göre alınacak tedbirlerin ofis santrala 
bildirilmesi ve tatbika başlanması hususu ilâve olunmuştur. 

Zeyiller 

Zeyil 1, (Bazı şerait altında nakli kabul olunan eşyaya ait ahkâm* 
1. Temmuz 933 ten itibaren meri olan şekil şu tadilâtla aynen kabul olunmuştur. 
VI ncı sınıfın başlığı su şekle çevrilmiştir: 
Zeyil II. Hamule senedi numunesi, şekli değiştirilmiştir. 
Zeyil IV. Nakliye mukavelesinde tadilât eskisi kaldırılmış yerine eski Zeyil V. aynen kon* 

muştur. 

( S.Sayist : 39 ) 
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Zeyil : V 

Ofis santrala ait nizamname 

(Eski zeyil VI nm aynidir). 

Zeyil : VI 

Müşavirler komisyonuna aid nizamname 

(Eski VII nin aynidir). 

Zeyil : VII 

Hususî vagon nakliyatına aid beynelmilel mukavele (R. 1. P.) 

Yeni ilâve olunmuştur: 
Eşhasa ait olup demiryolea onların namına teseil olunan sarnıç ve saire gibi depolu vagonlar, 

soğukluk veya sıcaklık veren smaî vagonlar ve eşyanın hususiyetine göre yapılması diğer hususî va
gonlarla yapılacak beynelmilel eşya nakliyatını tarif ve tanzim ile bu nakliyata ait şeraiti, ticarî 
vaziyetleri, mesuliyeti ve hukukî vaziyetleri tesbit etmektedir. 

Zeyil : VIII 

Koli ekspres nakliyatına aid beynelmilel nizamname 

Yeni ilâve olunmuştur: 
Beynelmilel bir tarife şeraiti ile sureti huşusiyede seri olarak naklolunan eşyaya denip bunların 

şeraiti kabulü, sevk puslasında yazılması lâzım olan şeyler seri olarak nakli lüzumu, C. I. M. in bazı 
maddelerine muhalif hareket, edilebilmesi ve umumî olarak C. t. M. deki ahkâmın kabili tatbik olduğu 
zikrolunmaktadır. 

\>m<\ 

( S.Sayısı : 39 ) 





S. Sayısı: 40 
Kanunla verilen salâhiyetlere binaen yapılan kefaletlerin 
sureti ifası hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/1086) 

T, a 
Başvekâlet 21- V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı; 6/1781 

Büyük Millet Meclisi Yüfksek Reisliğine 
Kamunla verilen salâhiyetlere binaen yapılan kefaletlerin sureti ifası hakkında Maliye vekâle

tince hasırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 14 - VI -1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

• Başvekil 
îsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Bütçe kanunlarile ve diğer bazı kanunlarla Maliye vekâleti bazı müesseselerin istikrazla
rına kefalet zaruretinde kalmaktadır. Bu müesseselerin borçlarını vaktinde eda etmemesi tak
dirinde alacaklı bankaların kefil sıfatile Hazineye müracaat etmesi tabiidir. Bu borçların borçlu 
tarafından vaktinde ifa ediiib edilemiyeceği daha evvel derpiş olunamadığından Maliye bütçe
sine bunun için tahsisat vazınada imkân yoktur. Bu gibi kefaletlerden tevellüd edecek Devlet 
tediyatının istirdadı için muktazı takibatın icrası tabiî olmakla beraber Hazinece kefalet icap
larının teahhurla ifası Devlet itibarına müessir olacağından şekli tediyenin bir kanunla tasrihi 
zarurî görülmüş ve bu maksatla merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır-

Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 24 - XI - 1934 

Karar No. 7 
Esas No. 1/1086 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 21 haziran 1934 tarih ve 6/1781 
sayılı tezkeresile Büyük Meclise arzolunup encü
menimize havale buyurulan ve kanunla verilen 
salâhiyetler üzerine Hazinece yapılan kefalet
lerde borçlu yerine ödemelerin nasıl yapılaca
ğına dair olan kanun lâyihası Dahiliye, Maliye 
ve Maarif vekilleri hazır oldukları halde tet

kik ve müzakere olundu: 
Kendilerine hususî kanunla kefalet edilerek 

para alan teşekküller borçlarını veremedikleri 
takdirde, Hazinenin bunların alacaklılarına te
diyede bulurüması esas itibarile kabul edilmiş
tir. Ancak jbu tediye her hangi bir nakid mu
amelesinden farklı olduğundan ve bir sarf 
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mahiyetini de alması mümkün bulunduğundan 
encümenimiz bütçe prensiplerini korumak fik-
rile birinci maddeyi tadil etmiştir. Eneümeni
mizee tediyenin münakale, munzam tahsisat ve 
nihayet tasarrufatı umumiyeden mahsub şekille-
rile temini düşünülmüş ve senesi içinde bu üç 
ihtimal de mevcud değilse gelecek sene Düyunu 
umumiye bütçesine tahsisat konulması mecbu
riyeti tasrih edilmiştir. Lâyihanın birinci ve 
ikinci maddeleri bu esasa göre birleştirilerek bir 
madde halinde yazılmışıtır. 

Hazine lehlerine kefalet yapılan teşekkülle
rin bütçelerine borç taksitlerinin mutlaka ko
nulması mecburiyeti eneümenimizee düşünüle
rek ikinci madde tanzim ve lâyihaya ilâve edil
miştir. 

Borçlu teşekküllerin Maliyece tahsil edilen 
kesri munzamlarının tevkifi eneümenimizee de 
caiz görülerek üçüncü madde bazı ibare tadil-
lerile kabul edilmiştir. Ancak iktisadî buhran-

Kanunla verilen salâhiyetlere binaen yapılan 
kefaletlerin sureti ifasına dair olub Başvekâletin 
21 haziran 1934 tarihli ve 6/1781 sayılı tezkere-
sile Büyük Meclise arzolunan kanun lâyihası, 
Maliye encümeninin bu baptaki mazbatasile en
cümenimize verilmiş olmakla Maliye Yekili Fuad 
buluduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Kanunla verilen izinler üzerine Hazinece ya
pılan kefaletlerde borçlular tarafından her han
gi bir sebeple ödenememesinden dolayı alacaklı
lara tediyat yapılması lâzımgeldiği takdirde ke
falet icaplarına riayete borçlu bulunan Maliye 
vekilinin bu parayı ödemesi zarurî olmakla be
raber bu tediyatın bütçe usullerine uydurulması 
lüzumlu görülmüş ve Hazine tarafından kefalet 
edilen Belediye ve idarei hususiyelerin yaptıkla
rı istikrazların mukavelelerine göre senelik tak-
sitlerilo faizlerinin taallûk ettiği yıl bütçesine 
konması da faydalı bulunmuş olduğundan bu ci-

dan evvelki senelerde yapılmış kefaletler için 
tevkif salâhiyetinin tamamına şamil olması, am
me hizmetlerini görmekle mükellef olan bu ida
relerin varidattan büsbütün mahrum kalmala
rını neticelendireceğinden bir muvakkat madde 
ilâve edilerek bu kanunun meriyetinden evvel 
filen yapılmış kefaletler için her sene kesri mun
zamların ancak dörtte birinin tevkifi hükmü 
konulmuştur. 

Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Gümüşane İsparta Aydm 
/ / . Fehmi Kemal Turan 

Aza Aza Aza 
Urfa Kütahya Kastamonu 

Behçet Naşit Refik 

Aza Aza Aza Aza 
istanbul Diyarbekir izmir Balıkesir 
Hamdi M. Zülfü Kâmil Pertev 

hetler göz önünde bulundurulmak sııretile Mali
ye encümeni tarafından hazırlanan 1, 2, ve 
3 ncü maddeler esas itibarile muvafık bulun
muştur. O yıl bütçesinin tasarrufatı umumiye-
si ancak senei maliye bittikten sonra anlaşılabi
leceğinden buradan mahsubuna imkân kalmaya
cağı cihetle tasarrufatı umumiyeden mahsul) 
edilme kaydi kaldırılmıştır. Belediye ve idarei 
hususiyeler namına Maliye tarafından tahsil edil
mekte olan kesri munzamdan toplanan paralar 
Hazine tarafından kefalet sebebile ödenen borç
lara nisbetle pek dun miktarda bulunduğu ci
hetle bu paralardan yalnız yüzde yirmi beşinin 
borçlarına unukabil tevkifi bu borçların uzun se
neler talisi isiz kalmasına sebebiyet vereceğinden 
Maliye encümenince bu hükmü ifade maksudile 
yazılan muvakkat madde eneümenimizee onay 
bulunmamış ve bu vergilerin tamamının tevkifi 
suretile tahsil edilmesi ve bu hükmün şimdiye 

v Bütçe encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Bütçe encümeni , 11 - XII - 1931 

Karar No. 29 
Esas No. 1/1086 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 40 ) 



kadar yapılmış olan kefaletlere de teşmili işin 
icabına daha uygun 'bulunarak lâyiha bu esasla
ra göre değiştirilmiştir. 

Bazı belediye ve idarei hususiyeler hususî 
kanunlarla tayin edilmiş maksatlar için Hazine 
kefaletıle yaptıkları istikrazları hakikî maksad 
haricinde sarf ettikleri alınan izahattan anlaşıl
mış olmakla hem Hazineyi izrar ye hem de bu 
müesseselerin malî itibarlarını ihlâl eden kanun
suz muamelelerin müsebbibleri hakkında takibat 
ierasile bunların Devlet ve belediye hizmetlerinde 
istihdam edilmemeleri hususunda Hükümetin 
nazarı dikkatini eneümenimiz bir vazife telâkki 
etmiştir. 

Umumî heyetin, tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Beisliğe sunuldu. 

Reis R. V. Kâ. 
Burdur İsparta Balıkesir 

M. 8. Özkan Mükerrem Enver 
Aza Aza Aza 

Bursa Çorum Elâziz 
Dr. G. Kagfmnan Mustafa H. Taksin 

Aza Aza Aza Aza 
Erzurum Kayseri Mardin Sivas 
A. Araslı A. Hilmi R. Erten: Remzi Çiner 

Aza Aza Aza 
Srvas Manisa Yozgat 
Rasim M. Turgut S. îçöz 

(•S. Sayısı: 40) 



HÜKÛETİN TEKLİFİ 

Kanunla verilen salâhiyetlere binaen yapılan ke
faletlerin sureti ifası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kanunî bir salâhiyete binaen 
Hazinece yapılan kefaletlerden dolayı alacaklı
lara tediyat icrası lâzımgeldiği ıtakcürjde bu pa
rayı derhal tediye etmeğe Maliye vekili meaun^ 
dur. 

MADDE 2 — Kefalet sebebile Hazinece bi
rinci madde mucibince tediye edilen mebaliğin 
ve işleyecek faizlerin bir sene zarfında borç
ludan tahsili mümkün olmadığı takdirde esbabı 
mucibesile Büyük Millet Meclisine arzedilerek 
Maliye bütçesine alınacak tahsisattan ınaJhsüb 
olunur. 

MADDE 3 — İkinci madde mucibince mua
mele yapılması borçlu hakkında takibata devam 
edilmesine mâni olmadığı gibi borçlu belediye 
veya idarei hususiyeler olduğu takdirde ödenen 
borcun bu idareler namına cibayet edilmekte 
olan vergilerden maliyece tevkif edilmek sureti-
le f aizile birlikte tahsil ve mahsubu icra olunur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun hük
mü şimdiye kadar vaki kefaletlere de şamildir. 

,(S. 

4 — 
I MALİYE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTİRİŞİ 

Kanunla verilen izinler üzerine yapılan kefa
letlerin nasıl yerine getirileceği hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Kanunla verilen izinler üzeri

ne yapılan kefaletlerde borçlularca her hangi bir 
sebeple ödenmeyip Maliyece ödenmesi lâzımge-
len miktarlar, o sene bütçesinde münakale ya
pılmak veya karşılığı varidat temin edilmek şar-
tile munzam tahsisat alınmak, bu mümkün ola
madığı takdirde o sene bütçesinin tasarruf atı 
umumiyesinden mahsub edilmek suretile tediye 
olunur. 

Yukarıda yazılı şekillerle tediye mümkün ol
mayan hallerde gelecek sene Düyunu umumi
ye bütçesinde açılacak ayrı bir fasla tahsisat 
koymak suretüe tediye edilir. 

MADDE 2 — Hazine kefaletile idarei husu
siye ve belediyelerin yaptıkları istikrazların 
mukavelelerine göre senelik taksitlerile faizle
ri taallûk ettiği senelerin bütçelerine konulur. 
Mahallî idarelre bu mecburiyeti her hangi sebep
le ifa etmezlerse, bütçelerin tasdiki sırasında 
bu taksitler tasdika salahiyetli makamlar tara
fından bütçelerine doğrudan doğruya zam ve 
üâve edilir. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince bor
cun Hazinece tediyesi borçlu hakkında takibata 
devam edilmesine mâni olmadığı gibi bu kanu
nun meriyetinden sonra yapılacak kefaletlerden 
borçlu, belediye veya idarei hususiyeler olduğu 
takdirde ödenen borç bu idareler namına ciba
yet edilmekte olan vergi ve resimlerden borç
lu dairenin rızasına bakılmaksızın Maliyece tev
kif edilmek suretile f aizile birlikte tahsil ve mah
subu icra olunur. 

Belediye kanununun 161 nci maddesi muci
bince yapılacak istikrazlar kendi hükümlerine 
tâbidir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun meriyete 
geçtiği tarihten evvel Hazine kefaletile yapıl
mış istikrazlardan ancak istikraz edilmiş olan 
miktara şamil olmak üzere Hazinece ödenmiş 
veya birinci maddenin tarif atı dahilinde ödene
cek paraların borçlu belediye ve idarei hususi-
yelerden tahsili aşağıda gösterilen şekilde ya
pılır: 

I Alacaklı müesseseye verilen ana para ile faiz 

mı : 40) 

I 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ ı 

Kanunla verilen izinler üzerine yapılan kefalet
lerine nasıl yerine getirileceği hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Kanunla verilen izinler üzeri
ne yapılan kefaletlerde borçlularda her hangi 
bir sebeple ödenmeyip maliyece ödenmesi lâzım 
gelen miktarlar o sene bütçesinde münakale ya
pılmak üzere veya karşılığı varidat temin edil
mek şartile munzam tahsisat almanak suretile 
tediye olunur. Yufkanda yazılı şekillerle tediye 
mümkün olmayan hallerde gelecek sene Düyu
nu umumiye bütçesinde açılacak ayrı bir fasla 
tahsisat koymak suretile tediye edilir. 

MADDE 2 — Hazine kefaletile idarei husu
siye veya belediyelerin yaptıkları istikrazların 
mukavelelerine göre senelik taksitlerile faizleri 
taallûk ettiği yıllarm bütçelerine konulur. Ma
hallî idareler bu mecburiyeti her hangi bir se
beple ifa etmezlerse bütçelerin tasdiki sırasında 
bu taksitler tasdika salahiyetli makamlar tara
fından bütçelerine doğrudan doğruya konulur. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince bor
cun Hazinece tediyesi borçlu hakkında takibata 
devam edilmesine mâni olmadığı gibi bu kanu
nun meriyetinden sonra yapılacak kefaletler
den borçlu belediye veya idarei hususiyeler ol
duğu takdirde ödenen borcun bu idareler namı
na cibayet edilmekte olan vergi ve resimlerden 
borçlu dairenin rızasına bakılmaksızın maliyece 
tevkif edilmek suretile faizile birlikte tahsil ve 
mahsubu icra olunur. 

Belediye kanununun 161 nci maddesi muci
bince yapılacak istikrazlar kendi hükümlerime 
tâbidir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu yoldaki kefa
letten dolayı Hazinece şimdiye kadar ödenmiş 
olan paralar hakkında dahi bu kanun hükmü 
yürür. 

( S. Sayısı : 40) 
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Hİİ. 

MADDE 4 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 5 — Bu kanun 
Maliye vekili memurdur. 

hükmünü icraya 

14-VI-1934 

Bş. V. 
İsmet 

Ad. V. M. M. V. Da. V. 
Ş. Saraçoğlu Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 

İlk. V. S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Mal. E. 

ve bu iş için ihtiyar edilmiş masraf mukabili 
Hazinece ödenen paranın yekûnu borçlu beledi
ye veya idarei hususiyeler hesabına Maliyece 
her sene tahsil edilen vergi ve resim munzam ke
sirlerinden en çok yüzde yirmi beşi derecesin
de mecburen tevkif edilmek suretile borçlarına 
mahsub edilir. 

Hazinece bu maddeye göre Ödenipte tedricen 
tahsil edilecek paralar için faiz aranmaz. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini 
liye vekili yürütür. 

Ma-

(S. Sayısı i 40) 
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B. E. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye vekili yünüıttir. 

t>m« 

( S. Sayısı : 40 ) 





S. Sayısı: 43 
Tetkik ve tetebbu için yabancı memleketlere gönderilen 
memurların harcırah ve yevmiyelerinin "Memurlar hiröı-
rahı,, adı ile bütçeye konulan tahsisattan verilip verilemeye
ceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve 

Bütçe (encömeHferi mazbataları (3/527) 

T. C. 
Başvekâlet * 1-Xfiç34 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6\4094 

T. B, M. M. Yüksek Reialiğiiıe 
Tetkik ve tetebbu için başka memleketlere gönderilen memurların harcırah ve yevmiyele

rinin «Memurlar harcırahı» adı ile bütçeye konulan tahsisattan verilip verilemeyeceğinin tefsiri 
Adlive vekilliğinin sureti bağlı 2 5 - X - 1934 tarih ve 361/8014 sayılı tezkeresile rica* edil
mektedir. 

İşin tefsir yolu ile hailine ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 

İsmet 

Adliye vekilliğinin 361/8014 sayılı ve 25 -10-934 tarihli tezkeresi suretidir. 
Yüksek Başvekâlete 

Muhtelif teşkilât ve kanun mevzuu muamçlât hakkında tetkik ve tetebbuda bulunmak 
üzere bazı avrupa memleketlerine ve bilhassa Balkan Hükümetleri nezdine gönderilmek iste
nilen memurların harcırahları Adliye Bütçesinde Avrupa harcırahı âdı ile sarih bir tahsisat 
mevcüd olmadığı mütaleasile Divanı muhasebatça vize edilmemiştir. 

Harcırah kararnamesi memleket içinde ve dışında vukübutâcak her nevi sej'ahatlere şamil 
olduğu gibi Adliye bütçesine memurlar harcırahı âdı altıînda konulmuş olan tahsisat ta mut
lak olmasına mebni staj ve tahsil gibi yan daimî memuriyetler dfşarda kalmak üzere afeîâdh 
tetkik ve tetebbu seyahatlerirıe aid yöl masrafı Ve yevmiyelerin bütçede btıluhan harcîrae 
tertibinden tesviyesinde vekâletçe bîr mahzur mülİMza edilmemekte ise de Dîvanı muhase
batın vizeden imtînaı dolayısile meselenin hal ve faslı Büyük Miİlet Meclisince ittihâz olu
nacak karara bağlı bulunduğundan iktizasıhın ifesliıa yüksek müsâadeleri arz ve istirham 
olunur efendim. ' > 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Maliye encümeni 

Kamr'No. 9 
Em No. 3/527 

- XII 1934 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 1 teşrinievvel 1934 tarih ve 
4Q94"sayüı teakeresile istenilen tefsir mütaje& 
olundu. 

Harcırah kararnamesi, memleketin içinde ve 
dışında verilmesi lâzım/gelen harcırahların nisbet 
ve ölçülerini tayin eder. 

Herhangi bir dairenin^masraf yapabilmesi, 
onu karşılayacak tahsisatın o daire bütçesinde 
fasıl başlıklarına uygun olarak mevcud bulunma
sına bağlıdır. 

Bir kaç senedenberi Avrupa harcırahlarını 
bütçelerde iç harcırahlardan ayrı göstermek kai
de halini almıştır. Adliyenin 1934 bütçesinde 
Avrupa harcırahı adile bir fasıl veya madde gö
rülemediğinden işin tefsir şuretile halli muvafık 
görülmemiştir. Ancak bu talebin 521 nci harcı

rah faslından 3 ncü Avrupa harcırahı maddesi 
açılarak ırtiktan 'kâfi tahsisat nakli şuretile temi
ni daha elverişli görülmüş ve bu münakaleyi yap
mak ta Bütçe encümenine aid olduğundan hava
lesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak" 
üzere Yüksek Reisliğe arzına karar verilmiştir. 

Maliye E. Reisi 
Gümüşane 
//. Fehmi 
Aza 

Kastamonu 
Refik 
Aza 

Diyarbekir 
Zülfü 

M. M. 
İsparta 

Kemal Turan 
Aza 

İstanbul 
Iltan%di M. 

Aza 
Balıkesir 

Pertev 

K 

Aza 
Urfa 
Behçet 
Aza 
İzmir 
Kâmil 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 32 
Esas No. 3/527 

Yüksek Reisliğe 

10 -XII-1934 

Başvekâletin tefsir talebine dair olan 1 - X I -
1934 tarih ve 6/4094 sayılı tezkeresi ile Maliye en
cümeninin bu hususa aid olan mazbatası Adliye 
vekili Saraçoğlu Şükrü ve Maliye veikili Fuat ha
zır olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Tetkik ve tetebbüde bulunmak üzere bazı ya
bancı memleketlere ye bilhassa Balkan Hükü
metleri nezdine gönderilmek istenilen memurların 
hareırşhları Adliye vekâleti bütçesinde Avrupa 
harcırahı adı ile 'bir tahsisat mevcud olmadığı 
ileri sürülerek Divanı muhasebatça vize edilmedi
ğinden bahsedilmekte ve bu kabîl hareırahların 
da memurlar harcırahı tertibinden verilip veril
meyeceğinin tefsir yolile halli istenmektedir. 

Adliye vekâleti bütçesinde Avrupa harcırahı 
adı ile açılmış bir fasıl veya madde mevcud olma

dığı gibi harcırah hesapları ve tahakkukları için 
ana kaideleri ihtiva eden harcırah kararnamesi 
hükmünün memleket iç ve dışında vukııbulacak 
seyahatlere şamil olması bu kararname mucibince 
tahakkuk ettirilecek bütün harcırahların bütçe
nin memurlar harcırahı maddesinden verilmesi 
için bir sebeb teşkil etmeyeceği şüphesizdir. Bu 
sebeple meselenin tefsir yolile halli onay bulun
mamıştır. 

Avrupa harcırahlarının ayrı bir maddeden tes
viye edilmesi bütçe mülâhazalarına daha uygun 
olacağından Adliye vekâleti bütçesinin 521 nci 
haTcirah faslında 3 ncü [Avrupa harcirahı] mad
desi adı ile yeniden bir madde açılarak gereklenen 
tahsisatın buraya nakli şuretile bu ihtiyacın 'kar
şılanması daha muvafık olacağı encümenimizce 
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düşünülmüş ve bu maksatla bir maddei kanuniye 
hazırlanmıştır. 

Müstaeelen ve tercihan müzakere edilmek dile
ği! e Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe E. Reisi Reis V. Kâtib 

Burdur İsparta Balıkesir 
M. Ş. Özkan M. Unsal Enver 

Bursa 
Dr. G. Kagraman 

Kayseri 
A. Hümi 

Erzurum 
A. Akyürek 

Mardin 
R. Erten 

Erzurum 
A. Araslı 

Manisa 
M. Turgut 

Sivas 
Rasim 

Sivas 
Remzi Çiner 

Tokad 
S. Genca 

Yozgad 
S. îçöz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1934 malî yılı Adliye vekilliği bütçesinin 521 nci 
faslında 3 ncü (Avrupa harcırahı) adile bir 

madde açılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî yılı Adliye vekilliği 
bütçesinin 521 nci faslmda 3 ncü (Avrupa har
cırahı) adile yeniden bir madde açılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü Maliye 
vekili yürütür. 

*m* 
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