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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci oturum 
Af kanununun 3 ncü maddesinin tefsirine dair 

mazbata encümene iade olunduktan sonra, 
Van gölü işletme idaresi, 
Ankara şehri imar ve 
Tahlisiye umum müdürlükleri 1935 senesi bütçe

leri müzakere ve kabul edildi . 
İstanbul Üniversitesi elektromekanik şubesine aid 

alât ve edevat ve kitablarm mühendis mektebine dev
rine dair kanun lâyihasının birinci müzakeresi ya-

Lâyihalar 
1 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 1931 yılı son 

hesabı hakkında kanun lâyihası (1/99) (Divanı mu
hasebat encümenine) 

2 — Konya ovası sulama idaresi 1931 yılı son he
sabı hakkında kanun lâyihası (1/100) (Divanı mu
hasebat encümenine) 

3 — Posta kanununa ek kanun lâyihası (1/98) 
(Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı 
hakkındaki kanunun 14 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun lâyihası (1/97) (Nafıa ve Bütçe 
encümenlerine) 

5 — Telgraf ve telefon kanununa ek kanun lâyi
hası (1/98) (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Yüksek mühendis mektebi 1931 yılı son he
sabı hakkında kanun lâyihası (1/101) (Divanı mu
hasebat encümenine) 

Mazbatalar 
7 — Beyşehirin Hüseyinler köyünden Dirhemo-

ğullarmdan Memedoğlu Ahmedin ölüm cezasına çar
pılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (3/25.) (Ruznameye) 

8 — İnhisarlar koruma sandığına dair olan 2469 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/102) (Gümrük ve 
inhisarlar ve Bütçe encümenlerine) 

9 — Nafıa vekâleti 1934 yılı bütçesinde 4 104 li
ralık münakale yapılmasına ve fevkalâde tahsisat 
verilmesine dair 1/63, bazı dairelerin 1934 yılı büt
çelerinde 33 800 liralık münakale yapılması hakkında 

pildi. 
Encümenlere ilâve edilecek üyelerin seçimi için 

reyler toplandı ve reyler ayırd edilinceye kadar otu
ruma aralık verildi. 

İkinci oturum 
Reylerin neticesi tebliğ edildikten sonra pazartesi 

günü toplanılmak üzere inikada son verildi. 
Başkanvekili Kâtib Kâtib 

Tevfik Fikret Sılay İçel Balıkesir 
Ferid Celâl Güven Sabiha Gökçül 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK EDİLEN EVRAK 
1/74, bazı dairelerin 1934 yılı bütçelerinde 69 770 
liralık münakale yapılmasına dair 1/75, Harita umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 2 271 liralık münaka
le yapılması hakkında 1/76, Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 3 830 liralık münaka
le yapılması hakkında 1/77, Emniyet işleri umum mü
dürlüğü 1934 yılı bütçesinde 10 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/80, Millî Müdafaa vekâleti 1934 

| yılı deniz bütçesinde 49 024 liralık münakale yapıl-
! ması hakkında 1/82, Başvekâletle Şûrayi devlet ve 

İstatistik umum müdürlüğü 1934 yılı bütçelerinde 
| 12 972 liralık münakale yapılmasına dair 1/83, Ma-
I arif ve Millî Müdafaa vekâletleri 1934 yılı 
i bütçelerinde 60 558 liralık münakale yapılma

sı hakkında 1/84, Sıhhat ve içtimaî muavenet 
' vekâleti 1934 yılı bütçesinde 15 800 liralık münakale 
i yapılmasına dair 1/88 numaralı kanun lâyihalarile 
! İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1934 yılı bütçesin-
| de 3 090 liralık münakale yapılması hakkında 2/8 
; numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 
j (Ruznameye) 
i 10 — Şebin Karahisarın Bülbül mahallesinden To-
I pal diğer adı Köleoğullarmdan Memedoğlu İbrahi-
I m in ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/32) (Ruz
nameye) 

11 — Urfanm Harran kazasında Derfiloğullarmdan 
İbrahimoğlu ömerin ölüm cezasına çarpılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni maz
batası (3/7) (Ruznameye) 



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

BAŞKAN — Nuri Conker 
KÂTIBLER : Naşid Uluğ (Kütahya), Ali Zırh (Çoruh) 

+t»m 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Çankırı mebusu Abdülhalik Hendanın, 
Arzuhal encümeninin 25 - XI -1933 tarihli haf
talık mukarrcrat cetvelindeki 841 numaralı ka
rarın Umumî heyette müzakeresine dair takriri 
ve Arzuhal encümeni mazbatası (4/1) fi] 

BAŞKAN — Mazbata hakkında söz isteyen 
var mı? (Encümen izahat versin sesleri) 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Mazbata 
vazıh değildir, encümen bundan ne kasdediyor; 
Heyeti umumiyeye eski kararda İsrar edilme
sini mi teklif ediyor? Lütfen izah etsinler. 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — 
Eski kararımızda demiştik ki; Kemalin bu va
ziyeti Devlet hizmetinde istihdamına mâni de
ğildir. Çünkü yeni kefalet kanunu bunu böyle 
icab ettirmektedir. Eski kefalet kanununu or
tadan kaldıran yeni kefalet kanununun 9 ncu 
maddesi murakabe işinde müsamahası görülen 
memuru memurin kanununun 28, 29, 30, 31, 32 
ve 33 ncü maddeleri mucibince cezalandırıyor. 
Binaenaleyh memurin kanununun bu maddele
ri mucibince Kemalin suçu hangi maddeye ta
allûk ediyorsa o suretle muamele olunmak 
icab eder. Biz zaten bu adamm vaziyeti Devlet 
hizmetinde bulunmasına mâni değildir, demiştik. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Maliye 
bakanlığı bu mazbata üzerine yeniden bir ceza 
verebilir mi? Çünkü encümen mazbatasında, 
şimdiye kadar açıkta kaldığı müddet cezaya 
kâfi görülmelidir, diyor. 

ARZUHAL ENCÜMENİ! M. M. ZİYA KA
RAMURSAL (İstanbul) — Kanun takdire bıra
kıyor. Suçu memurin kanunu o maddelerinden 
hangisine tevafuk ediyorsa hakkında o tatbik 
edilsin 

HAKKI TARIK US (Giresun) — O halde 
bir şey yapmamak lâzımdır. 

ZIYA KARAMURSAL (Devamla) — Yukarı
da arzettiğim veçhile biz kanunun gösterdiği gibi 
takdire bırakıyoruz. Katî şey serdetmedik. Baş-

[1] 24 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 

ka bir noktayı sorarsanız cevab vereyim. 
HAKKI TARIK US (Giresun) — Bendeni

zin mazbatadan anladığım şudur: Vaktile bir 
Şûrayi devlet salâhiyeti meselesi münakaşa edil
miştir. Büyük Meclis bir karar verdi. Kemal 
hakkında verilen karar, Büyük Meclisin ver
diği o karardan daha evveldir. Anlaşılıyor ki; 
encümen daha evvel verdiği kararın isabetinde 
İsrar ediyor. Mazbatadan anladığım budur. Hal
buki verilen bu karardan sonra artık Maliye ba
kanlığının tekrar bu zata bir ceza vermesine mâ
ni olmak için açık kapı bırakmamak lâzımdır. 

Bendenizin müzakereyi tahrik edişimin se
bebi de budur. 

Kemal hakkında yeni bir karar ittihazına 
mahal kalmamıştır. 

Buyuruyorlar ki, bu zate başka bir inzibatî 
ceza verilmek lâzımgeliyorsa, şimdiye kadar 
açıkta bulunduğu müddet bunun için kâfi gö
rülmelidir. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN ( Burdur ) — 
Mazbatada verilecek ceza Maliye bakanlığının 
takdirine bırakılmıştır. 

HAKKI TARIK US (Devamla) — Bizim Şû
rayi devlet hakkında aldığımız karar burada 
müzakere edilirken, zannediyorum, o zaman 
ittihaz edilmiş kararların bozulmaması lâzım-
geldiği hakkında Meclisten çıkmış bir karar 
vardı, bu, ona taallûk ediyor mu, etmiyor mu? 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN ( Burdur ) — 
Karar intaç edilmemişki.... 

HAKKI TARIK US (Devamla) — Bilmiyo
rum, Bay Mustafa Şereften rica ediyorum, ka
dük bir mesele olursa bu mesele ile hiç bir mü
nasebeti olmaz. Bu mazbata her ne sebeble olur
sa olsun Arzuhal encümeninden tahrik olun
muştur. Ya encümen kendiliğinden, yahud alâ
kalı zat sevketmiştir. Şimdi evvelce B. M. Mec
lisinden Arzuhal encümeninin filân tarihte ver
diği karar bir devre değişişi ile kadük oluyorsa 
bunu anlamamız lâzımdır. 

Ar. En. M. M. ZİYA KARAMURSAL (İstan
bul) — Arzuhaller kadük olmaz bittabi. 
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HAKKI TARTK US (Devamla) — Arzuhal 

encümeninin vaktile vermiş olduğu bir kararın 
burada müzakeresi mevzubahısdır. Müzakere 
edilmiş olan karar nedir? Bendeniz lâyıkile dır 
neticeye vâsıl olunduğunu zannetmiyorum; 
mazbata kabul edildiği takdirde Maliye vena-
leti bu zat hakkında yeniden inzibatî bir karar 
almak vaziyetini - eski suçtan dolayı - muhafa
za ediyor mu, etmiyor mu? 

HAKKI KILIÇ ( Muş ) — Arkadaşlar, me
sele bir tek memur meselesi değildir. Bu su
retle derece derece suç işlemiş ve bir kenara 
atılmış, memuriyeti elinden alınmış bir çok me
murlar vardır. Yalnız umumî olarak halledil
mesi lâzmıgelen bir nokta vardır; bir bakanlı
ğa bağlı olan bir memur, bir suçtan dolayı, me
muriyetinden çıkarılıyor. Bilâhare istihdam ka
ran alryor. Buna rağmen bu bakanlık bunu bir 
daha kullanmak istemiyor ve diyor ki, başka da
irede bir iş arasm. Bu hiç iyi olmayan bir vazi
yettir. Şimdi bir memur hakkmda bir karar 
ittihaz etmek için evvel beevvel Maliye bakan
lığının bu memuru bir daha kullanıb kullan
mayacağını bize söylemesi lâzımdır. 

Memurlara benim kadar acıyan kimse bu
lunmaz zannederim. Amma nihayet memurdur. 
Af kanunu bir çok suçlan affettiği halde me
murları affetmemiştir. Bunun da sebebi vardır. 
Elbette vazn kanun bunu eyice düşünmüş ve 
çok elemiştir. Çünkü memur umumun menfaati
ni gözeten bir adamdır ve umumun menfaati 
üzerinde çalışan bir kimsedir. Binaenaleyh me
muru daha sıkı bir inzibat altma almak mecbu
riyeti vardır, istemem ki, memur incinsin, iste
mem ki, ekmeğinden olsun. Amma beri tarafta 
da Devletin ve ammenin hakkı vardır. Bunu 
da hiç bir vakit göz önünden ayırmamalıdır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKANI MUSTAFA 
ŞEEEF ÖZKAN (Burdur) — Bendenizin mese
leden anladığım şudur: Bir maliye memurunun 
murakabe ile mükellef olan diğer bir maliye 
memuru vazifesinde terahi etmiş ve memuriye
tinden çıkarılmıştır. Memuriyetinden çıkarıl
ması üzerine Arzuhal encümenine müracaat et
miş. Arzuhal encümeni bu müracaat üzerine, 
bu itiraz üzerine kararmı bize şimdi getiriyor. 
Kefalet kanunu Bütçe encümeninde müzakere 
edilirken ve onun şimdi mevzuu müzakere olan 
maddesi tadil edilirken şöyle bir esbabı mucibe 
serdedilmişti: Maliye bakam bize dedi ki; böy
le murakabe ile mükellef olan memurlar mu
rakabede kusur ettikleri takdirde memuriyetten 
çıkarılmaları kanunda tasrih edilmiştir ve biz 
bunlarm fiillerini memuriyetten çıkanlmaya 
lâyik görmesek bile kanunun bu tasrihine bi
naen memuriyetten çıkarmak mecburiyetinde 
kalıyoruz. Halbuki hadis olan vakaları tetkik 
ettiğimizde anlıyoruz ki, kanunun böyle tek ceza 
koyması ağırdır. Bazan murakabede ufak tefek 
kusurları oluyor. Bizce o sabit olduktan sonra 

yine memuriyetlerinden Sarılmaları zarurî olu
yor. Bunun için konulacak fıkralarda biraz alas-
tikiyet bulunması lâzımdır. O itibarla kefalet 
kanununun - zaten tadil edilmektedir - buna ta
allûk eden hükmünü alastikî vaziyete koyalım 
o vakit bunu encümen de düşündü. Memuriyet
ten ihraç, memurin kanununun gösterdiği en 
ağır ve en büyük cezadır. Memuriyetten ihraç 
demek Devlet kadrosundan çıkarmaktır. Bu çok 
ağır bir cezadır. Memurin kanununda inzibatî 
cezalar memurin kanununun filân filân madde
lerinde tadad edilmiştir. Bir suç işleyen veya 
murakabe vazifesinde terahi gösteren memur 
o maddelerde tadad edilen inzibatî cezalardan 
hangisine lâyik ise Maliye vekili o cezayı takdir 
etsin, versin. îki aylık maaşmı katetmek veya 
bir sene için kıdemini indirmekle kâfi bir ceza 
vermek icab ederken, böyle kimseler hakkmda 
kanunda, her halde memuriyetten ihraç olunur, 
kaydi olduğundan, vekâlet kalbî ve vicdanî ar
zusu hilaf ma o memuru memuriyetten çıkarmak 
mecburiyetinde kalıyor. Bu yolda suç işleyeni 
Maliye vekili tetkik eder, ona suçunun derece
sine göre ihtar, tevbih maaşmdan kat veya kı
deminden tenzil veyahud memeuriyetten ihraç 
etmekle ceza verebilir. Yani muhakkak ihraç 
cezası vermek mecburiyetinde değildir. 

Şimdi, benim anladığıma göre, Arzuhal en
cümeni yeni kanunun bu hükmünü görünce bu
na istinad ederek getirdiği yeni mazbatada iza
hat vermiştir. Diyor ki: Bir kimse Maliye ba
kanlığı tarafmdan memuriyetten ihraç edilmiş
tir. Bu kimse encümenimize bir istida ile mü
racaat etmiştir. Şimdi yeni kanun mucibince 
bu adamm filî ya ihracı mucibdir veyahud bir 
az evvel saydığım inzibatî cezalardan birini 
müstelzimdir. Encümenin dolayısile Umumî 
Heyetin vereceği bir kararla evrakı Maliye ba
kanlığına iade edib bunun göreceği ceza hangisi
ni müstelzimse onun verilmesini vekâlete bı
rakalım. İhracı müstelzimse bu gün dahi ihraç 
cezası vermesi lâzımdır. Yok eğer suçu memurin 
kanununda gösterilen bu inzibatî cezalardan bi
risini istilzam ediyorsa o verilir. Müracaat belki 
evveldir, fakat mademki bu karar şimdi çıkı
yor, bu şekilde hareket ederek vaziyeti yeni ka
nunun hükmüne terketmek çok muvafıktır. In-
tihabdan evvel encümenlere verilipte Heyeti 
Umumiyece katî karara iktiran etmemiş olan ka
rarlar kadük olur. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar
zuhaller için bu, mevzubahs değildir. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz, arzuhaller zaten karar de
ğildir. Bu vatandaşlardan birinin müracaatidir. 
Yeni gelen encümen tarafından bu müracaat 
üzerinde bir kere tetkikat yapılır. Eski encümen 
tarafmdan tetkikat yapılmış ve encümen bir 
karara vâsıl olmuşsa da Heyeti Umumiye nihaî 
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bir karar vermedikçe bu karara katidir diye
meyiz. Şimdi encümen tamamen değişmiştir ve 
bir karar ittihaz ederek Heyeti Umumıyeye sev-
ketmiştir. Bunun üzerinde münakaşa cereyan 
ediyor. Eski encümenin kararı üzerinde müna
kaşa etmek için yeni encümenin bu işi tekabbül 
ederek tekrar müdafaa etmesi lâzımgeliyor ki 
bu doğru değildir. 

Filnakika Arzuhal encümeni için hiç diye
ceğim yoktur. Oradaki işler arzuhal işleridir, 
o arzuhal üzerinde yeniden tetkikat yapıb ka
rar vermek yeni gelen encümene düşer. Bu 
itibarla bendenizin kadük dediğim kararlardır. 
Yoksa arzuhallere kadük demedim. 

SÜLEYMAN SIRRI İÇOZ (Yozgad) — Bu 
malmüdürü Kemal, eski Kefalet kanunu meri 
iken, maiyetinde suiistimal eden bir memuru 
murakabe etmediğinden dolayı açığa alınmış
tır. O kanun meri iken açığa alman Kemal, 
acaba 2 nci kanunun hükmünden istifade ede
bilir mi? Mademki kanun açığa alınır de
miştir, o halde o kanun meri olduğu halde 
açığa alınmıştır. Sonra Kemal Arzuhal encü
menine müracaat etmiş, Arzuhal encümeni, 
memuriyetten ihraç edilen bu memur, malmü-
dürlügünde kullanılmazsa da diğer Devlet me
muriyetinde kullanılır manasmda bir karar 
vermiş oluyor. Bu kanunun çıkmasından bilis
tifade tekrar müracaat etmiş, ikinci kanuna 
göre bir daha Maliye vekâleti inzibatî ceza
lardan birine çarptıktan sonra bu zati istih
dam ederse, Arzuhal encümeninin son verdiği 
karara göre, bu zat açık maaşı isteyecektir. 
Şimdi Arzuhal encümeninin verdiği kararlar-

,dan hangisi muteber olacaktır? Arzuhal en
cümeninin mütaleasma göre açık kaldığı müd
det cezasma sayılmalıdır, bu ceza kâfidir. Kâ
fi İse bu zatin memuriyete iade edilib edilme
mesi düşünülmek icib eder. 

£$ndenizce ikinci kanunun buna şümulü 
yoktur. Mademki birinci kanunda iken me
muriyetine nihayet verilmiştir, demek ki o 
kanun mucibince bir daha malmemüriyetinde 

; istihdam edilemeyecektir. Verilen kararm tat
biki lâzımdır. 

İSMET EKER (Çorum) — Müsaade buyu-
: rursanız buradan encümenden bir şey soraca
ğını ((Kürsüye sesleri). 

Mustafa Şeref arkadaşımızın mütaleasma iş
tirak ediyorum. Yalnız mazbatada aydınlatıl
ması lâznugelen bir nokta vardır. Asıl karar 
noktası orasıdır. 

Bu tahsildar Ali Nazminin zimmeti çıkıyor. 
( O vakit ortadan kaldırılmış olan 1113 sayılı 
kefalet kanunu ) tabiri var. O vakit deniliyor. 
Bu, «o vakit» Ali Nazminin zimmeti çıktığı 
an mı demektir? Yoksa Ali Nazminin zimmeti 
çıkarıldıktan bir kaç gün sonra mı bu kanun 
ilga edilmiştir? 

Bu noktalar aydınlatılmak lâzımdır. Eğer 

Kemalin suçu aranıldıktan sonra kaldırılmışsa, 
meriyetten kaldırılmış olan eski kanuna göre 
hüküm verilmiş demektir. Binaenaleyh hâdise 
meri olan kanun zamanmda hallolunmuştur. 
Aksi takdirde ise merciine müracaat etmek lâ
zımdır. 

ARZUHAL E. M. M. ZÎYA KARAMURSAL 
(İstanbul) — Bu işin aydmlanması için mü
saadenizle hâdiseyi kısaca arzedeyim. Çünkü 
başka türlü mesele tavazzuh etmeyecektir: 

Bu Bozdoğan malmüdürü Kemalin maiye
tinde Ali Nazmi isminde bir tahsildar var. 
Bunun zimmeti çıkıyor. Zimmet şu suretle vaki 
oluyor : Kemal bir gün tahsildarı çağırryor, şu 
listede yazılı paraları tahsil et diyor, Ali Naz
mi paraları tahsil ettikten sonra ortadan sa
vuşuyor. Malmüdürü bakıyor ki ortada ne pa
ra var, ne tahsildar. Nihayet bittabi Hükümete 
müracaat ediyor. Hükümet bulduruyor, Boz
doğan kazası mal müdürü de bu adamı yakala-
yıb mahkemeye veriyor. Böyle bir hâdise karşı
sında kim olsa yapacağı budur. Buna rağmen 
Maliye bakanlığı murakabe vazifesini ihmal et
miştir diye bu adamı hizmetten çıkarıyor. 
Aradan beş altı ay geçiyor, Kemal hizmet isti
yor. buna karşı diyorlar ki sen memurin ka
nunu mucibince bir daha Devlet hizmetinde 
kullanılamayacaksın. Halbuki memurin ka
nununun bir daha Devlet hizmetinde 
kullanılmamak için olan maddeler sarihtir. 
Orada; serhoşluğu itiyat edenler, kumar oyna
tanlar, mucibi âr ve hicab harekette bulunanlar, 
muharebe, isyan, ihtilâl gibi hallerde bilâ ma
zeret vazifesini terkedenler ve nihayet mahrem 
dosyaları ifşa edenler hakkında böyle bir mua
mele tatbik edileceği yazılıdır. Bu adam böyle 
bir şey yapmamıştır. 

Bu adamm maiyetinde bulunan tahsilda
rın zimmeti çıkıyor, tahsildarı mahkemeye ve
riyor. Binaenaleyh encümen bunu tetkik ettiği 
vakit meselenin memurin kanunundaki ihraç 
cezasile münasebeti olmadığını gördü. Dedik ki; 
bu adamın vaziyeti Devlet hizmetinde kullanıl
mağa mâni değildir. Encümen ötedenberi me
murinin azil ve nasbma aid işlerde ihtiyatkâr 
davranır. Onun için Maliye bakanlığının salâ
hiyetine dokunmayarak bu adamm durumu her 
hangi bir Devlet hizmetinde kullanılmağa mâni 
değildir. Dedik. O zaman Maliye bakanı bulu
nan ve buna itiraz eden muhterem başkanımız 
rahatsız olduğu için bu mesele şimdiye kadar 
müzakere edilmemişti. Şimdi iyi oldukları için 
bu mazbatayı huzurunuza arzettik. 

Memurin kanunundaki ihraç hükümlerine 
uymayan ve encümenin de ağn* gördüğü bir ce
za, Hükümetçe de nazarı itibare almarak yeni 
kefalet kanununda tahfif edilmelidir. Yani yeni 
kefalet kanunu aşağı yukarı encümenin noktai 
nazaran ortaya koymuştur. Biz dedik ki; bu 
adamm suçu, hizmete mâni değildir. Zaten yen; 
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kefalet kanununun 9 ncu maddesi, memurin ka
nununun inzibatî cezalarının tatbikini âmirdir. 
Binaenaleyh eski kararımızla yeni kanun ara
sında bir tezad yoktur. Eski kararımızı yeni ka
nun teyid etmiş oluyor. Bunu Bay Mustafa Şe
ref de çok güzel izah ettiler. Bu adamın vaziyeti 
taayyün etmiştir. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Bu ihti-
. lâs, eski kanunun hâkim olduğu zamanda mı ce
reyan etmiştir? 

ARZUHAL En. M. M. ZİYAETTlN KARA-
MURSAL (İstanbul) — İhtilas o zaman olmuş
tur. Fakat ihtilası yapan tahsildardır. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Kim olursa 
olsun... 

İSMET EKER (Çorum) — Murakabenin ta
allûk ettiği hâdise de zimmetin vukua geldiği 
anda olmuştur. Binaenaleyh meriyetten kaldırı
lan kanuna göre muamele tamam olmuşsa ihraç 
muamelesi tamamdır. Mevkii meriyete geçen ka
nun hafif bir cezayi istilzam ediyorsa bu cezavi 
tahfif edeyim demeğe imkân yoktur, amma ol
mamışsa başka.. 

ARZUHÂR En. M. M. ZİYAETTÎN KARA-
MURSAL (İstanbul) — Eski kefalet kanunun
da memurivetinden çıkarılır diyor, memuriyet
ten deoil. Halbuki memurin kanununda şu, su, 
şu fiileri işliyenler alelıtlak memuriyetten çıka
rılır diyor. 

İSMET EKER ( Çorum ) — Anlıyorum ki 
memurin kanununun ihraç hakkındaki umumî 
sebebleri, encümenin zihnine takılmıştır. Bu 
umumî ihraç sebeblerinden başka bir kanunu 
hususî, bir de kefalet kanunu, murakebemn ih
malinden dolayı bir ihraç cezası koymuştur. 
Bu hususî kanundur, hususî sebebdir. Umumî 
sebeblerile ihraç ile hususî ihracın münasebeti 
yoktur. Binaenaleyh murakabe hâdisesi, zim

metin vuku bulduğu zamanda ise ve kanunun 
8 nci maddesi tamamen tatbik edilmişse yapıla
cak bir şey yoktur. 

YAHYA GALİB KARGI (Ankara) — Bay 
Ziyanın son ifadelerine nazaran, malmüdürü 
tahsildara bir hesab pusulası vermiş ve bunları 
tahsil et demiş. Tahsildar gözükmemiş, malmü
dürü aramış ve bulmuş. Suiistimal ettiği için 
tahsildarın hakkında lâzımgelen muameleyi de 
yapmış. Şu halde terahi neresinde görülmüş? 
Esasında terahi yok. Binaenaleyh ister o kanu
na, ister bu kanuna tevfikan; ceza verilmemesi 
lâzrmgelir. Çünkü tahsildarı tahsilata gönder
diği vakit, kendisi de arkasından mı çıkacaktı? 
Ona böyle bir vazife verilmiş midir? Bu hal, Ar
zuhal encümenince tebevvün e+tise, malmüdü-
rüne verilen ceza muvafık değildir. 

Sonra divor ki, bu ceza da kâfi görülmüştür. 
Evvelâ o zavallı kim bilir, ne kadar zamandan 
beri açıkta geziyor.. Bu ceza kâfidir. Yalnız 
evvelki ifadesinde bu ceza kâfi amma di$er ka
nunlarda buna aid ceza varsa Maliye bakanlığı t 

tatbik etsin diyorlar. Bu ne demek? Böyle anla
şılıyor. 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — 
Öyle demedim. 

YAHYA GALİB KARGI (Devamla) — E-
fendim, bu adamın terahisi görülmemiş... İfa
deden bu tebeyyün ediyor. Encümen katî bir 
karar vermeli idi; Tetkikatımız neticesinde bu 
adamın terahisi yoktur. Tahsildar suiistimal et
miş tahsildarı yakalamış, lâzımgelen muamele
ye tevessül etmiştir. Yapacağını yapmış, ruha
nî bir vasıfla peşinden mi gidecek bu adam? 
Bu gibi yanlışlıklar memurlar hakkında yapıl
mıyor değildir. 

Bence Arzuhal encümeni bunu bir daha tet
kik etsin ve katî olarak ifade etsin: Bu adama 
ceza vermek lâzımgelir veya verilen ceza kâ
fidir. Bundan sonra mal müdürü vazifesinde is
tihdam edilsin. 

Açığa çıkarıldı, ne zamana kadar? Müebbe-
den mi, üç ay mı, iki hafta mı; bir hafta mı? 
Bunlar, bilmiyorum, hiç doğru bir vaziyet değil
dir. Kestirme söz söylemeli. Meclis de ne kesti-
recekse onu kestirsin. Benim noktai nazarım 
budur. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Vaziyeti 
anlaşılan yalnız bu mal müdürüdür. Yoksa en
cümenin bizden nasıl bir karar istediği henüz 
anlaşılmış değildir. Onun için ben de arkadaşı
mın noktai nazarına iştirak ediyorum. Daha 
vazıh bir teklifle gelsinler. Bize desinler ki; bu 
adam hakkında verilen karar mal memurluğun
dan ihraç mahiyetinde idi, halbuki kendisini 
Devlet hizmetinden ihraç edilmiş gibi muame
leye tâbi tutuyorlar. Elbette Devlet hizmetinden 
çıkarılmak başka bir şey filân ve filân ve
kâlet hizmetinden çıkarılmak başka bir şeydir. 
Meselâ; muallimlikte kullanılmayan bir zat, ma
arifin diğer bir işinde çalıştırılabilir. Devlet 
hizmetinden ihraçta zannediyorum büsbütün bir 
fark vardır. Böyledir, yahud böyle değildir. 
Benim bu noktai nazarıma bütün arkadaşları
mın iştirak etmiş olduğu kanaatile söylemiyo
rum. 

Mazbatanın katî olarak ne dediğini anlamak 
istiyorum. Deniliyor ki; «Artık bu kanuna göre 
Kemalin durumu, Maliye bakanlığınca incelene
rek yukarıda yazılı maddelerin hangisine uygun 
görülürse o yolda cezalandırılması gereklidir.» 
Daha aşağıda «24 senelik bir maliye memuru 
olan bu yurddaşın hizmetinden çıkarıldığı gün
den şimdiye kadar bir kaç sene geçmiş ve bu 
işde suçu görülse bile bu suçunun cezasını bu 
güne değin açıkta kalarakdan çekmiş bulundu
ğuna göre buralarının Maliye bakanlığınca göz 
önünde tutulacağına» diye bir kayid konuluyor 
ki, Maliye vekâleti verdiğimiz karar üzerinde 
zannederim ki, tatbikatta müşkülât çekecektir. 
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ARZUHAL ENCÜMENİ M. M. ZİYAETTİN 

KARAMURSAL — Bu bir mütaleadır. 
HAKKI TARIK US (Devamla) — O halde 

mazbatanın ifadesi hangi ibarede tekasüf etti
riliyor? Bunu izah etsinler, vaziyet anlaşılır. 
Belki memurun vaziyeti tavazzuh etmiştir. Fa
kat bizim ellerimizi kaldırarak vereceğimiz bu 
karar, bulutlu kalacaktır. Maliye bakanlığı tat
bikatta güçlüğe uğrayabilir. 

NÂZnvf POROY (Tokad) — Bu kararın ve
rilmiş olduğu tarihe göre, kesbi katiyet edib et
mediğini araştırmak lâzımdır, üzerinde durmak 
lâzımdır. Yeni kefalet kanunundaki cezalar da
ha hafiftir, yani muhaffifi cezadır, makabline 
de şamildir. Yalnız teşmil edilemeyecek nokta
lar, hakkında karar verilmiş ve kesbi katiyet 
etmiş hükümlerdir. Maliye vekâleti tarafından 
verilmiş olan ceza bir mahiyeti katiyeyi haiz 
midir, değil midir ki bu zat Meclisi Âliye müra
caat etmiş ve istidası kabul edilmiştir. Bilmiyo
rum, belki Şûrayi devletten de geçmiştir. Bu iti
barla mademki Maliye vekâletinin hükmü henüz 
bir mahiyeti katiyeyi haiz değildir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Kesbi kati
yet etmiştir ki filiyata geçilmiştir. 

NAZİM POROY (Tokad) — Kesbi katiyet 
etmemiştir. 

Açığa çıkmış, hakkında takibat yapılmış. 
Bu, mahiyeti katiye midir? Yani müracaat ettiği 
son makam, hakkında bir kara vermiş midir? 
bu itibarla o hüküm, mahiyeti katiyeyi haiz de
ğildir ve muhaffifi ceza olan kanun, bu müd
det esasında çıkmıştır. Binaenaleyh makab
line şamildir. Bu itibarla Arzuhal encümeni çok 
doğru bir karar almıştır ve demiştir ki, Maliye 
vekâleti bu son kanuna göre bir daha tetkik 
ederek kendisine lâzımgelen cezayi versin ve 
encümenin mütaleasma göre, bu beklediği müd
deti cezasına kâfi görsün. 

ARZUHAL E. M. M. ZİYAETTİN KARA
MURSAL (İstanbul) — Maksad budur. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Encümenin 
kararında zaaf vardır. Bu kararm bendeniz He
yeti aliyeden geçmemesi kanaatindeyim. Bir 
defa, eski kefalet kanunu zamanında cereyan 
etmiş bir muameleyi, tadil edilmiş kanunla, son 
kanun ile karıştırmış. Fakat encümen şu nok
tayı tavzih etmemiştir, iyice açmamıştır: Bu va
ka, hadis olduktan sonra vekâlet eski kefalet 
kanunu ile şu kararı vermiştir ve bu karar eski 
kanuna göre kesbi katiyet etmiştir. Binaena
leyh encümene gelen şikâyetçi şikâyetinde hak
lıdır, çıkan kanunun tatbikatında vekâlet hak
sızlık yapmıştır, denilmiyor. Eski kanuna gö
re ceza verilmiştir, amma sonra kanun çıkmış, 
vekâlet isterse tayin eder. Böyle bir âtıfat maz
batası çıkar mı? 

ARZUHAL E. M. M. ZİYAETTİN KARA
MURSAL (İstanbul) — Âtıfat mazbatası değil
dir. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Evet bir âtı
fat mazbatasıdır. Meclisin Arzuhaı encümeni en 
yüksek şikâyet merciidir. 

Bu en yüksek şikâyet merciinin, vekâlet 
haksızlık yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Ka
nunun ahkâmına riayetsizlik etmiş midir, et
memiş midir?.. Bu noktaları tavazzuh ettirmesi 
lâzımdır. Yoksa vekâlet tetkik etsin de isti
fade ettirmek imkânını bulursa istifade ettir
sin şeklinde bir mazbatanın buradan geçmesine 
taraftar olmamak lâzımdır. 

ADNAN ERTEKÎN ( Aydın ) — Kefalet 
kanunu, tadil edilmezden evvel, paraya vazi-
ülyed muhasibi mesullerin işleyecekleri cürüm
leri tadad etmiş ve bazı cezalar tayin etmiş
tir. Bu cezalardan birisinde, memuriyetinden 
ihraç tâbiri vardır. Bu Bozdoğan malmüdürü 
Kemalin işlediği fiil, işbu memuriyetinden ih
raç olunur ibaresine uydurulmuş ve Kemal 
memuriyetten çıkarılmıştır. 

Şimdi mesele, memuriyetinden ihraç olu
nur tabirinin anlaşılmasmdadır. Yani bu su
retle memuriyetinden ihraç olunan adam, bir 
daha hidematı memuriyette kullanılmamak üze
re mi çıkarılmıştır? 

Encümen bunu daha evvel mütalea etmiş, 
geçen devrede görüşmüştür. Demiştir ki, bu 
adam, muhasibi mesullükte kullanılmamak 
üzere ihraç edilmiştir, başka hizmetlerde pe
kâlâ kullanılabilir. 

Vaki itiraz üzerine mesele, tekrar encümene 
gelmiştir. Encümen bu sefer elimizde bulunan 
okuduğumuz mazbata ile huzuru âlinize gel
miş bulunuyor. 

Meclisi Ali, arzettiğim kefalet kanununun 
8 nci maddesini tadil etmiştir. Yani muhasibi 
mesullükten ihraç olunmasını gayet ağır gö
rerek nisbet kabul etmeyecek surette hafif 
cezalar tertib etmiştir. Encümen, mazbatası
na ihraç cezasmm ağırlığmı tebarüz ettirmek 
için bunu dercetmiş bulunuyor. Kanaatimce 
Kemal hakkında hidematı devlette bir daha is
tihdam edilmemek üzere kesbi katiyet etmiş 
bir ceza mevcud değildir. Binaenaleyh bu zat 
herhangi muhasibi mesullükte kullanılmamak 
üzere herhangi Devlet hizmetinde bulunabilir. 
Veyahut ta tadil edilmiş olan kefalet kanunu
nun hükümleri mucibince o ceza kesbi katiyet 
etmediği için tekrar yeni kanunda tayin edilen 
hükümlere göre Maliye bakanlığınca da istih
dam edilebilir. 

İSMET EKER (Çorum) — Bir noktanm da
ha aydınlatılmasını encümenden rica ediyorum. 
Encümenin verdiği bu karar Şûrayi devlete 
gihmiş midir, gitmemiş midir? 

ARZUHAL E. M. M. ZİYA KARAMURSAL 
(İstanbul) — Hayır, gitmemiştir. 

MALİYE BAKANI FUAD AĞRALI — Mü-
teaddid arkadaşların izah ettikleri veçhile, en
cümen kararında bu işin Maliye bakanlığınca 
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yeni kanuna göre takdir edilmesi söylenmek- | 
tedir. Alt tarafmda da bir tavsiyede bulunu- i 
yor. Diyar ki, bu zatin açıkta geçirdiği müd- j 
deti elbette Maliye bakanlığı nazarı itibare 
alacaktır. Heyeti Celile bu şekilde takarrür 
ettikten sonra Maliye bakanmm bunu bir emir 
şeklinde telâkki edeceğine hiç şüphe yoktur. 

Acaba muhaffifi ceza olan yeni kanun ev
velce geçmiş olan hâdisata tesir edecek midir, I 
etmeyecek midir? (Etmez sesleri). Heyeti Ce- | 
lile tasvib ederse Adliye encümeninde tetkik I 
edilsin. Herhangi bir fiil, zamanmda cari olan 
kanun ahkâmma temas etmiş, hüküm veril
miştir. Bir sene, iki sene geçtikten sonra mu- I 
haffifi ceza olan bir kanun çıkarsa, bu adam j 
bundan istifade edecek midir? Yoksa Bay ts- I 
metin izah buyurduğu gibi hadiseler tekemmül I 
etmiştir, artık şümulü olamaz. Böyle midir? I 
Henüz kesbi katiyet etmemiş olan hadiselere şü- j 
mulü vardır. Kesbi katiyet edib etmediği me
selesi, görüyorum ki tavazzuh etmemiştir. Bir | 
arkadaş buyuruyorlar ki, kesbi katiyet etme- I 
mistir. Çünkü Arzuhal encümeni daha kara
ran yeni veriyor. Hükmün kesbi katiyet et- | 
mesi için mutlaka Arzuhal encümeninden geç- I 
mesi mi lâzımdır? Böyle bir şey olamaz. Bir 
adam hakkmda bir hüküm vereceğim, iki sen, 
üç sene o adamı bekleyeceğim, Arzuhal encü
meninden geçmemiştir, kesbi katiyet etmemiş- | 
tir, diye. Böyle bir nazariye büsbütün bizi 
muattal bırakacaktır. 

Bu kadar uzun söze sebeb olması, gösteri
yor ki encümen mazbatası, vazıh değildir. 
Binaenaleyh tasvib buyurulursa, Adliye encü
menine, Bütçe encümenine veya yine Arzuhal 
encümenine tevdi edilerek bu meselenin yeni
den tetkike tâbi tutulması daha muvafık olur 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkmda 
takrirler vardır (Müzakere kâfi sesleri). Bu
na lüzum yoktur. Diğer takrirleri sırasile oku
tuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere kâfidir. Mazbatanın hükmünün 

karışıklıktan kurtarılması için encümene iade
sini teklif ederim. 

Niğde 
Faik Soylu | 

Yüksek Reisliğe 
Mazbatanın yazılışında, geçen bu müzakere

lerin de göz önünde bulundurulması için maz
batanın encümene verilmesini dilerim. 

Giresun 
Tank Us 

Yüksek Reisliğe 
Oaye itiabrile bütçeye taalluk eden bu me- i 

seleyi tetkik etmek üzere bir kere de Bütçe en
cümenine havalesini dilerim. 

Yozgad 
S. îçöz 

S. ÎÇÖZ (Yozgad) — Arzuhal encümeni son 
sözünü söylemiştir. Arzuhal encümenine iade 
etmekle onu kanaatinden çevirmek, bilmem mu
vafık mıdır? Binaenaleyh ya Bütçe encümenine, 
yahut ta Adliye encümenine gitmesi daha mu
vafıktır ( Bütçe encümenine taallûku yoktur 
sesleri). 

BAŞKAN — Bay S. tçözün takriri, mazbata
nın bir kere de Bütçe encümeni tarafmdan tet
kiki için Bütçe encümenine verilmesi hakkın
dadır. Evvelâ bunu reyinize arzedecegim. 

Bu takriri kabul buyuranlar . . . Buyurma-
yanlar . . . Kabul edilmemiştir. 

İSMET EKER (Çorum') — Başkan. Adliye 
encümenine gitmesini teklif ediyoruz. Bu husus
ta takririmiz vardır. 

Yüksek Reislice 
Adliye encümenine verilmesini dilerim. 

Çorum 
İsmet Eker 

BAŞKAN — Bu takrir de mazbatanın Adli
ye encümenine verilmesini istemektedir. 

HASAN SAKA (Trabzon) — Arzuhal encü
menine iadeden başka çare yoktur. Usulen de 
böyledir. 

DAMAR ARIKOĞLU (Sevhan^ — Simdi bu 
takrir reye konulup ta Heyeti Âliyeniz tara
fmdan reddedilirse ikinci bir defa biz bunu Ad
liye encümeni tarafından tetkikini istersek bu 
red, bilâhare buna mâni olmaz mı? Onun için 
müsaade buyurulursa takrir reye konulmazdan 
evvel arkadaşımız takrirlerini geri alsmlar ve 
evvelâ mazbatayı Arzuhal encümenine iade ede
lim. Onlar tekrar tetkik etsinler. Heyeti Umu
miye o vakit lüzum görürse Adliye encümenine 
havale eder. Yani şimdiden Adliye encümenine 
gitmesi doğu olmasa gerektir. 

BAŞKAN — Bay İsmet, takririnizi muvak
katen geri alıyor musunuz? 

İSMET EKER (Çorum) — Müzakere edilen 
mazbata, Arzuhal encümeninin mazbatasıdrr. 
Binaenaleyh mazbatada görülen hukukî incelik
leri tetkik için Adliye encümenine gitmesi lâ
zımdır. Tekrar Arzuhal encümenine gitmesinde 
fayda yoktur. 

BAŞKAN — Adliye encümenine verilmesi 
hakkındaki takriri reye arzediyorum: Kabul 
buyuranlar . . . Kabul etmeyenler . . . Adliye en
cümenine gönderilmesi ekseriyetle kabul edil-^ 
mistir, T 
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4 — SECİMLER 

1 — Divanı muhasebatta açık bulunan azahepı 
bir zatin seçilmesine dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi ve Bütçe, Divanı muhasebat ve Ma
liye encümenlerinden mürckkeb Muhtelit encü
men mazbatası (3/14) [1] 

BAŞKAN — Tabiî mütalea buyurmuşsunuz-
dur, cetvelde yazılı zatlerden intihab olunacak
tır. Kutu dolaştırılacak, gizli reyle reylerinizi 
veriniz. 

2 •— Yükseli mühendis mektebi /.9.V.-T malî tnh 
bütçesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/12) [2] 

BAŞKAN — Bütçenin heyeti umumivo«ü 
hakkında söz isteyen var mı efendim? Maddele
re geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Yüksek mühendis megtebi 1935 yılı bütçe 
kanunu 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebi 
1935 malî senesi masarifi için merbut (A) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere 495 782 lira tahsi
sat verilmiştir. 

Lira 
213 

169 

ve 

10 

Maaş ve ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İdare masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kitab, mecmua, tercüme, telif 
tabiiye masarifi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi muallimler ve su lâ-
buratuarı şef de travo ücret ve 
harcırahları 71 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki talebenin 
tahsil ve ikmali tahsil ve staj 
masrafı 8 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ve kongreler masrafı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen sene düyunu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski seneler düyunu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tekaüd, dul, ve yetimler maaşı 8 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

082 

030 

12 000 

000 

000 

350 

200 

500 

100 

000 

[1] 28 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 23 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 

P. Lira 
11 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüd ikramiyesi 10 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 1715 numaralı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet mer
kez bankasına iştirak hissesi 720 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde okundu) 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Ka,bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yüksek mühendis mektebi 
1935 malî senesi masrafına karşılık olan vari
dat merbut (B) işareti cetvelde gösterildiği üze
re 495 782 lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. 
1 
2 
3 

Lira 
422 682 
11 100 

Umumî bütçeden muavenet 
Muhtelif varidat 
Ruhsatname, şahadetname ve im
tihan harçları 1 000 
Mektebten mezun olacak talebeye 
hediye olarak verilecek kullanıl
mış alâtı tersimiye bedellerinin 
mahsubu 1 000 
Geçen sene bütçe tasarrufatmdan 
1935 senesine devrolunan meblâğ 60 000 

(İkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler 

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Et-

MADDE 3 — Yüksek mühendis mektebi 
hakkındaki 1275 numaralı kanunun 3 ncü mad
desinde yazılı varidatın 1935 malî senesinde da
hi tahsiline devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Mühendislik ve mimarlık hak
kındaki 19 mayıs 1927 tarih ve 1035 numaralı 
kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkrası mucibin
ce verilecek ruhsatnamelerle zayiinden verilecek 
şehadetnamelerden Nafıa bakanlığmm tasdik 
edeceği miktarlar üzerinden harç almır. 

BAŞKAN — Kabul 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

edenler . . . Etmeyen-

MADDE 5 — Yüksek mühendis mektebinin 
teadül esası üzerine tanzim olunan kadrosu mer
but (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad-
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roda halen münhal bulunan 7 nci dereceden 5 I 
müderris ve muallim muavinliklerine 1935 malî 
senesi zarfmda müderris ve muallim muavini 
tayin olunmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Müderris ve muallimlerle mu-
avinlierinin (C) işaretli cetvelde gösterilen dere
celere tevzii Nafıa bakanlığının tasdikile ya
pılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 6 nci madde mucibince yapıla
cak tevzi üzerine teayyün edecek maaşlar aşa
ğıdaki şekilde verilir: 

A - Aslî maaşları 45 liradan fazla olan mü
derris ve muallimlere teayyün edecek derece ma
aşlarının emsali hâsılının % 75 şi, 

B - Aslî maaşları 45 lira ve bundan dun olan 
müderris ve muallim muavinlerile muallimlere 
teayyün edecek derece maaşlarının emsali hâsı
lının tamamı: 

Ancak (A) fıkrası mucibince verilecek mik
tarlar 1931 senesinde aldîkları maaş ve tahsi
satı fevkalâde miktarları yekûnundan noksan 
olursa noksan farkı ayrıca verilir, idare me
murlarına tayin edilmiş olan derece maaşının 
emsali hâsılı tamamen verilir. 

BAYINDIRLIK BAKANI ALÎ ÇETÎNKA-
YA (Afyon Karahisar) — Bir kaç sene evvel 
bütçe zarureti, dolayısile müderris ve mual
limlerin maaş ve tahsisatının yekûnundan 
dörtte bir nisbetinde eksik verilmesi için 
bütçe kanununa bir madde konulmuş ve bu 
son zamanlara kadar devam etmiştir. Şimdi 
Üniversite bütçesinde bu hak iade ediliyor. 
Barem kanunu mucibince maaş ve tahsisatının 
tam verilmesi esası kabul ediliyor." Biz bura
da Yüksek mühendis mektebi müderris ve mu
allimleri için de ayni hakkı istiyoruz. Bunun 
için bir madde koymuştuk. Encümen muvafa
kat ederse kendi bütçemizden 20 bin lira kadar 
ilâve etmek suretile bunları tam olarak vere
ceğiz. 

BÜTÇE En. BAŞKANI MUSTAFA ŞEREF 
ÖZKAN (Burdur) — Yedinci maddenin tayyini, 
söyledikleri sebebler dolayısile muvafık görü
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümetin teklifine encümen 
de muvafakat ediyor. Yedinci maddenin tay-
yini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Mühendis mektebinin bir baremi yoktur. Yal
nız maaşlarını gösteren bir cetvel vardır ki 
bu kanuna bağlıdır. Binaenaleyh bu kaldırdı
ğımız madde yerine teadül kanunu mucibince 
maaşlarının teminini tazvih için « 6 nci mad- I 
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de mucibince taayyün eden maaşlar 1452 sayılı 
kanunda yazılı esaslar dairesinde ödenir » diye 
bir madde konulmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Hükümetin, bu teklif edilen 
madde hakındaki fikri nedir? 

BAYINDIRLIK BAKANI ALİ CETÎNKA-
YA — Ayni maksada matuftur, olabilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi bilâhare reyinize 
arzedeceğim. 

MADDE 8 — Yüksek mühendis mektebinin 
ücretli müstahdemler kadrosu merbut (D^ işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadroda halen 
münhal bulunan atelve şefliğine 1935 malî sene
si zarfmda atelye şefi tayin olunmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — İcra Vekilleri Heyeti kararile 
istihdam edilecek ecnebi muallimlerin ücretleri 
maaş tertiblerinden verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Yüksek mühendis mektebinin 
maaş alan talim ve tedris heyetile idare memur
ları umumî tekaüd kanunu hükümlerine tâbi 
olub yeniden tahsis olunacak tekaüd ve yetim 
manaları mekteb bütçesinden verilir. 

BAŞKAN — Madr^vi kobul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1935 ta
rihînden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeci V*bul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Malive ve Nafıa hakanları mamurdur. 

BAŞKAN — Maddevi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MATiDE 7 — & nm ma^do mucibince l.na-"--
yün eden maaşlar 1452 sayılı kanunda vazıh 
esaslar dairesinde ödenir. 

BAŞKAN — îlnve edilen maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . aKbul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumivesini yazılı reye ar-
zediyorum. Kutular îresdirilecektir. İki defa 
mümkereve tâbi olun ta birinci müzakeresini 
yapana-T'imip: maddelere geçiyorum. 

Divanı muhasebat azaları intihabı reylerini 
tasnif etmek üzere kura çekiyoruz: 

(Antalya) Rasıh Kaplan. (Erzurum) Nafi^ 
Dumlu. (Tokada Resai Erişken. Bu arkadaşlar 
tasnifi yapacaklardır. 

3 — Eeşid kadın ticaretinin meni hakkında
ki beynelmilel mukavelenin tasdikına dair kanun 
lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 
(1/22) [11 

t'l*] 26 numaralı basmayazı zapfon sorumdadır. 
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BAŞKAN — Tab ve tevzi edilmiştir. Esbabı 

mucibesini okumak arzu buyurulur mu? (Hayır 
sesleri) Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Reşid kadm ticaretinin meni hakkındaki 11 teş
rinievvel 1933 de Cenevrede imzalanan beynel

milel mukavelenin tasdikma dair kanun 
MADDE 1 — 11 teşrinievvel 1933 tarihinde 

Cenevrede imzalanan reşid kadm ticaretinin 
meni hakkındaki beynelmilel mukavele tasdik 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

İkinci müzakeresi müddeti içinde yapılacak
tır. 

4 — Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriye
lilere aid emlâk hakkındaki itüâfname müddeti
nin altı ay daha uzatılmasına dair kanun lâyihası 
ve Hariciye encümeni mazbatası (1/23) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

[1] 25 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 

Suriyede "Türklere ve Türkiyede Suriyelilere 
aid olan emlak hakkındaki itüâfname müd
detinin altı ay uzatılmasına dair kanun 
MADDE 1 — Suriyede Türklere aid emlâk 

ile Türkiyede Suriyelilere aid emlâk hakkmda 
Fransa Hiikumetile Ankarada 27 birinci teşrin 
1932 tarihinde meriyet mevkiine girmiş olan 
itilâf namede derpiş edilib 4-VII-1934 tarihli 
ve 2565 sayılı kanunla altı ay uzatılmış olan 
müddet, 11-1-1935 tarihinden itibaren altı ay 
daha uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilecektir. 
Mühendis mektebi bütçesi için reylerini kul

lanmayanlar kullansınlar. Rey toplama mua
melesi bitmiştir. 

Gizli ve açık olarak reye konulan maddele
rin reyleri neticesini arzediyorum: 

Yüksek mühendis mektebi 1935 malî yılı 
bütçesi hakkındaki kanun lâyihası için (262) 
zat reye iştirak etmiştir. Kanun (262) reyle 
kabul olunmuştur. 

Divanı muhasebatta açık bulunan azalığa 
bir zatin seçilmesi için (233) zat reye iştirak et
miştir. Bunlardan (186) rey Memed Ali Apaka 
verilmiş, (15) reyi de Enver almıştır. Geri ka
lan 32 rey de yanlış verilmiştir. Binaenaleyh 
bu intihabata Divanı muhasebatın açık olan 
azalığma (186) reyle Memed Ali Apak seçil
miştir. 

Ruznamemizde - müzakere ' edilecek başka 
madde kalmamıştır. 

Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üze
re celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,15 
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v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 
( Kanun kabul edilmiştir \ 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
fzzet Akosman 
îzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
tsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakır Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Abidin özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

39Q 
262 
262 

0 
0 

135 
2 

/ Kabul edenler ] 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
t lisan Tav 

Bilecik 
Dr. (il. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mi tat Kuzay 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
A saf Doras 
Atıf Akgüç -
Dr. Galib Kahraman 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 

Çankm 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 

Fuad Bulca 
Çorum 

Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyııb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Ol. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref A3rkut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağrab 
Fuad Ziya Çiyiltepc 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 

General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Ista mat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Nuri Conker 
Memed Şahin 

Giresun 
(ieneral ihsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç. 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin tnankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Ol. Ha-kkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Fakihe övmen 
General Refet Bele 
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General Şükrü Gökberk 
Ilamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi. Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Turan Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Öngören 
General Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken . 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkun 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hnsan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Süleyman Dcmirezen 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kem alettin Olpak 

1 : 12 8-4 
Nedim Buzatık 
iiagıb Akça 
öaiah Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdı Dikmen 
Cemal Tekin 
Gi. Alı Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
liessam Şevket Dağ 
T evlik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
İbrahim Dalkılıç 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 

Malatya 
Abdülmuttalib Öker 
Dr. Hilmi Ortaç, 
Emrullah Barkan 
Gİ. Osman Koptagel 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
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Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Haindi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

»Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
E tem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
ismail Memed Uğur 

Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Zıya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırn Day 

Urfa 
Behçet Günay 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Sırrı lçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Ankara 
Aka Gündüz (Mezun) 

Dr. Taptas (Mezun) 
Eşref Demire! 

Falih Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
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Kamâl Atatürk (R. C.) 
Antalya 

Tevfik Arıcan (Mezun) 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
General Kâzım özjilp 
(Bakan) 
örge Evren 

Boyama 
Übeydullah 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Refik Güran (Me
zun) 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Canıtez 
Şekibe tnsel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
(Mezun) 
Ziya Gevher Etili 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar (ida
re âmiri) 
Ömer Fehmi 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müf id Kansu 

î : 12 8-4-
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydın 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Işık 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 
Reşid Ağar (Mezun) 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

içel 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deııizmeıı 
(Mezun) 
Dr. ftef'ik Saydam (Ba
kan) 
Halil Eteni Eldem 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
General Kâzım İnanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 

1935 C : 1 
Kastamonu 

Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Karantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Veli Yaşın (Mezun) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
(Mezun) 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Sürel 
Behire Bediz 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Memed Som er 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet inönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kânı Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik İnce (Mezun) 
Sabri Toprak 

Maraş 
Hasan Reşid Tan kut 
Memed Erten 
Mitat Alam 

Mardin 
irfan Ferid Alpay a (1. 
A.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (Mezun) 

Niğde 
Dr. Abra vay a 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırmı 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

Siird 
Hulki Aydın (Mezun) 
ismail Müştak Mayakon 
Mahmud 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Hüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (Me
zun) 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 
Ömer Evci 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan (Me
zon) 
Dr. Mitat Altıok (Me
zun) 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Züihtü Soyak 

\>tb<i 

T, B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 24 
Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Rendanın, Arzuhal en
cümeninin 25-XI-1933 tarihli haftalık mukarrerat cetvelin
deki 84 i numaralı kararının Umumî Heyette müzakeresine 

dair takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası (4/1) 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Bozdoğan kazası malmüdürü Kemal Bey hakkında Arzuhal encümenince ittihaz edilib 
25-XI-933 tarihli karar cetvelinde münderiç bulunan 841 No. kararın Meclisi Âlî dahilî 
nizamnamesinin 57 nci maddesi mucibince Heyeti umumiyede tetkik ve müzakeresini rica 
ederim efendim. 

Çankırı Mebusu 
M. Abda/halik 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni : 3 - IV -1935 

Karar No. 2 
Esas No. 4/1 '_ " 

Yüksek Başkanlığa 

Bozdoğan kazası Malmüdürü Kemal hak
kında Arzuhal encümenince verilib 25-11-1933 
günlemeçli cedvelde yazılı olan 841 sayılı ka
rarın dahilî nizamnamemizin 57 nci maddesi
ne göre Kamutayca incelenerek sozleşilmesi-
ni isteyen Çankırı sayın saylavı M. Abdülha
lik Rendanın takriri encümenimize verilmekle 
bu maddenin ikinci fıkrasında gösterildiği 
üzere işbu mazbatamız yazılarak Yüksek Baş
kanlığa sunulmuştur. 

841 sayılı kararda uzun uzadıya yazılan 
işin özü budur: 

Bozdoğan kazası Malmüdürü Kemalin ya
nında çalışan tahsildar Ali Nazminin zimmeti 
çıkıyor. O vakit ortadan kaldırılmamış olan 
1113 sayılı kefalet kanununun 8 nci maddesine 
göre Kemal murakabe işini yolile yapmamış
tır diye malmüdürlüğünden çıkarılıyor ve Ke
mal ondan sonra nereye baş vurmuşsa hiz
metten çıkarılmışsın, bir daha Devlet işinde 
kullanılamazsın sözlerile karşılanıyor. Bunun 

üzerine Kemal Yüksek Kamutaya bir arzuhal 
veriyor. O vakitler 803 sayılı kararın veril
mesinden önce Kamutayda geçen sözler söy
lenmemiş ve encümen bu yoldaki arzuhalleri 
ötedenberi yaptığı üzere inceleyerek sonuçlan
dırmakta bulunmuştu. 

Kemalin arzuhali üzerine de bu işi aramız
da konuşmuş ve kanunları okumuştuk. Evvel
ki kefalet kanununun 8 nci maddesine göre 
işinden çıkarılmış olan Kemalin memurin ka
nununun otuz üçüncü maddesinde sayılı suçlarla 
hiç bir ilişiği olmadığından Maliye kullan-
masa bile kendisinin başka dairelerde işe alı
nabileceğini göz önüne getirerek durumunun 
Devlet hizmetinde kullanılmasına engel olamaz 
diye karar vermişdik. İşte bu kararımızın Yük
sek Kamutayca söyleşilmesi istenilmiştir. 

Halbuki bu kefalet kanunu sonradan değiş
ti. Yerine 2489 numaralı kanun geçti. Bu 
kanunun dokuzuncu maddesinde ise « bu 
muhasibler ihmal ve teseyyüblerinin ve sebeb 
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oldukları zararların derecelerine göre memurin 
kanununun 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 ncü madde
lerinde yazılı fiillerle mukayyed olmaksızın 
takdir ve tayin olunacak inzibatî cezalara çarp
tırılır » diye yazılmıştır. 

Artık bu kanuna göre ̂  Kemalin durumu, 
Maliye bakanlığınca incelenerek yukarıda ya
zılı maddelerin hangisine uygun görülürse o 
yolda cezalandırılması gereklidir. Ancak ye
ni kanun Kemalin murakabe işinde suçu veya 
gevşekliği varsa derecesine göre hakkında ceza 
verilmesini takdire bırakmış olduğuna ve yir. 
mi dört senelik bir maliye memuru olan bu 
yurddaşın hizmetinden çıkarıldığı günden şim
diye kadar bir kaç sene geçmiş ve bu işde 
suçu görülse bile bu suçunun cezasını bu gü
ne değin açıkda kalarakdan çekmiş bulunduğuna 
göre buralarının Maliye bakanlığınca göz önün

de tutulacağma inanan encümenimiz bu iş 
hakkmda başka bir düşüncede bulunmağı uy
gun görmemiştir. Bu mazbatamızın Yüksek Ka
mutaya sunulmasını dileriz. 
Ar. Eıı. Başkanı N. 

M. M. M. M. 
İstanbul İstanbul 

Ziya Karamursal Ziya Karamursal 
Kfıtib Aza Aza 

Samsun Bursa Gazi Anteb 
M. Ulaş M. Fehmi M..Şahin 

Aza Aza 
Gümüşane Amasya 

Ş. Erdoğan îa. Hakkı Mumcu 
Aza Aza Aza 

Muğla Antalya Sivas 
AL Tuna T. Sökmen Ziya 
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S. Sayısı: 28 
Divanı muhasebatta açık bulunan azahğa bir zatin seçilme

sine dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Bütçe, 
Divanı muhasebat ve Maliye encümenlerinden mürek-

keb Muhtelit encümen mazbatası (3/14) 

T . G 
Divanı Muhasebat 
U. 64775 
H. 434 

3 -f/I-935 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Divanı muhasebat azasından Kâmil'in 13/7/934 tarihinde tekaüd edilmesinden ötürü açılan 
azalıga Meclisi Âlice bir zatin seçilmesine Yüksek Reisliğinizin müsaadesini diler, derin 
saygılarımı sunarım. 

D. M. Reisi 
S. Oran 

Bütçe, Divanı muhasebat ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe, Di. M. ve Maliye 

Muhtelit encümeni 
Karar No. 1 

Esas No. 3/14 
Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebat azasmdan Kâmilden inhilâl 
eden azalığa Yüksek Meclisçe bir zatin intihabı hak
kında Divanı muhasebat reisliğinden Yüksek ma
kamınıza yazılıb Muhtelit encümenimize havale 
buyurulan 3 - III -1935 tarih ve 64775/434 nu
maralı tezkere üzerine Maliye vekili Fuad Ağ-
ralı da hazır olduğu halde toplanılarak 25-VI-1934 
tarih ve 2514 numaralı Divanı muhastbat kanu
nu hükmüne göre münhal azalık için erbabı ihti-
sasdan sicilleri ilişik cetvelde yazılı namzedlerin 
gösterilmesi kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Beis Aza 

. Burdur İstanbul Trabzon 
M. Şeref Özkan F. öymen Sırrı Doy 

Aza Aza Aza 
Diyarbekir İsparta Afyon K. 

R. Bekti KamâlÜnal îazet Akosman 

Aza 
İzmir 

Kâmil Dursun-
Aza, 

İstanbul 
8. Uroz 

Aza 
Bursa 

O. Kahraman 
Aza 

İstanbul 
HayruUah Ergin 

Aza 
Manisa 

T ahir Hitit 
Aza 

Kayseri 
M. Kerven 

Aza 
Erzurum 

A. Akyürek 
Aza. 

Mardin 
R. Erten 

Aza, 
Diyarbekir 
Z. Tigrel 

Aza 
Sivas 

R. Basara 
Aza. 

Muğla 
Hüsnü Kitdbcı 

6-IV-1935 

Aza, 
Kastamonu 
T. Coşkun 

Aza 
İstanbul 

Hamdı Oürsoy 

Çankırı 
M. önsay 

Aza, 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Aza. 

Balıkesir 
E. Adokon 



1 K 

İs|ni 

Memed Ali 

Enver 

-

CETVEL 

Doğum tarihi Tahsil derecesi 

1301 İstanbul Darülfünun 

• 1308 Manastır Mülkiye 

; Memuriyeti 

Muhasebatı umumiye 
müdürü. 
Divanı muhasebat 
Müddei umumisi. 
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S. Sayısı: 23 

1935 

YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ 
BÜTÇESİ 

) 
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Yüksek mühendis mektebi 1935 mâlî yılı bütçesi hakkında 
1/12 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 28 - II -1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/405 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek mühendis mektebinin 1935 malî yılı bütçesine aid olub îcra Vekilleri 
Heyetince 28 - I I - 1935 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba
bı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . İnönü 

1935 senesi bütçe esbabı mucibesi 

1 — Memurlar ve muallimler : 

1935 bütçesinde mektebin mevcud memurlarının adedini çoğaltmak cihetine 
gitmek mecburiyeti duyulmuştur. 

Bu gün mevcud memurların adedi mektebin yalnız bir şubeyi (yol şubesi) havi 
bulunduğu ve talebe adedi bu günkünün ancak yarısı kadar olduğu vakte aid ih
tiyaç nazarı itibare alınarak tesbit edilmiş olub o vakit bile mektebde dörd dahiliye 
memuııı vardı. Üç dört sene evvel bu dahiliye memurları da hazfedilmiştir. Bu 
gün mektebin talebesinin adedi ziyadeleşmiş müteaddid şubeler teşkil edilmiş lâ-
buratuarları ve atelyeleri tesis edilmiş ve her gün bir miktar daha tevessü etmekte 
bulunmuş olduğundan mektebin bu günkü ihtiyacına göre mevcud memurların ade
dinin kâfi olmadığı pek aşikâr bir surette görülmektedir. Mevcud memurlar mek
tebin bu günkü ihtiyacına bile kifayet edemediğinden mektebe verilmek istenilen 
tevessü ve inkişafa hiç te tekabül etmeyeceği şübhesizdir. Mevcud memurların 
adedini tezyid etmek bir zaruret halini almıştır. Esasen mekteb memurları müdüri
yete tahvili tekarrür etmiş olan rektörlüğe merbut olmak üzere idare ve tedris he
yetlerinden ibaret iki zümreye aid bulunmaktadır. 

Bu itibarla müdürün maiyetinde biri idarî hususat ile, diğeri tedrisat işlerile mu
vazzaf iki müdür muavinine ihtiyaç mevcud olduğundan idare müdürlüğü kaldırıla
rak bütçeye (70) lira maaşlı iki muavin konulmuştur, idare heyeti mektebin ve 
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pansiyonun idare ve inzibatı muamelâtını cemeyler ve hususile nakid muhasibliği 
ayniyat muhasibliği, dahiliye, mubayaat, ambar, pansiyon şubelerini havidir. Mek
tebimizin mümasili müesseselerde mevcud ohıb fıkdanları muamelâtı işkâl eden (30) 
lira maaşlı bir levazım memuru ile tahakkuk muamelâtım da ifa etmek üzere (20) 
lira maaşlı bir muamelât kâtibi ilâve edilmiştir.-

Mektebin inzibatî hususatmın tedviri ve ayni zamanda mektebin dahilî ve idarî 
hususatile muvazzaf idare memurları mevcucl olmaksızın mektebin zaptı, raptı hu-
susatmı lâyikli bir surette temin etmek mümkün olmayacağından lüzumları bir 
zaruret sekimi iktısab eyleyen her biri (30) lira maaşlı üç ve her biri (25) lira ma
aşlı keza üç ki ceman altı idare memuru ilâve edilmiştir. 

Bu memurlara tevdi edilecek vazifenin ehemmiyetine binaen yüksek tahsü gör
meleri lâznngelen kimseler arasından- intihab edilecektir. Ayniyat muhasibi ile am
bar memurunun bir şahısta toplanması caiz olmadığından (30) lira maaşlı bir ay
niyat muhasibi ile kırtasiye memurluğunu da ifa etmek üzere (25) lira maaşlı bir 
ambar memuru ilâve edilmiş olub buna mukabil ayniyat muhasibi ve ambar me
muru ile levazımı tersimiye ve kırtasiye memuru hazf edilmiştir. 

Tedris heyeti tedrisat memurlarile talim heyetini havi olub mektebin tedrisatı
na, lâburatuvarlarma ve kütüpanesine aid muamelâtı cemeder. Ders ve imtihan 
pısogramlarmın tanzimi, 'talebenin devam ve ders ve imtihan notlarına kuyudatın 
tutulması ve bunların istatistiklerinin tanzimi hususlarının tam bir intizam ile 
yapmak lâzımgeldiğinden tedrisat ile muvazzaf müdür muavini maiyetine (20) lira 
maaşlı bir kâtib ve daktilo ilâve edilmiştir. Dolayısile- kütüpane memurunun maaşı 
da (25) liradan (30) liraya çıkarılmıştır. Mektebe yeni şubeler ilâve edilmiş ol
masından dolayı talim heyeti kadrosuna mevcud müderris, - muallim, muavin ve 
asistan adedi bu günkü ihtiyaca tekabül etmemekle beraber derslerin bir kısmının 
mütehassıslar tarafından okutulmakta olmasından dolayı ileride ihtiyaca göre tez-
yid edilmek üzere bu sene için müderris ve muallim adedini tezyide lüzum görül
memiş, yalnız yeniden ihdas edilmiş olan ingilizce kursu için (30) liralık iki mual
lim ilâ vesile iktifa edilmiş olub bununla beraber kadroda mevcud olub (934) büt
çesinde 4 ü mevkuf tutulmuş olan sekizinci dereceden müderris ve muavininin tama
mı için 1935 senesi bütçesine tahsisat konulmuş olduğu gibi 7 den ibaret -bulunan 
asistan adedi 10 na çıkarılmıştır. 

Laboratuar şefliği de beşe iblâğ olunmuştur. Atelye şefliği bu gün mütehassıs 
tarafından idare edilmekte olduğundan tahsisatının 1935 bütçesinde mevkuf tutul
ması cihetine gidilmiş ve atelye ve laboratuar işlerinin çoğalmasından dolayı atelye 
ustaları adedinin dörde ve laboratuar adedinin ona iblâğına mecburiyet hâsıl ol
muştur. _ ( 

Ücretli müstahdemler mey anın da mekteb revirinde intizamın temini için biri 
otuz, diğeri kırk lira ücretli iki hasta bakıcı, yeni yapılmış olan duş ve banyo dai
resinin kaloriferi için (35) lira ücretli bir kalorifercinin, kapı hizmetinin daha 
muntazam bir şekle konulması için (40) lira ücretli bir kapıcının ve mekteb bahçe
si için 45 lira ücretli bir bahçıvanın ilâvesine lüzum görülmüştür. Nakid muhasi
binin maaşı (40) liradan (45) liraya çıkarılmıştır. 

Pansiyon memurluğu hazfedilerek yerine (150) lira ücreti bir pansiyon mu
ta Sayısı : 23) 



dürü ilâve edilmiştir. Mektebm sıhhî hususatmın daha intizama vazı için bü
tün vaktini mektebe hasretmek üzere tavzif edilmesi lâzımgelen doktor ücreti (200) 
liraya çıkarılmıştır. Bu sebebler dolayısıle bir numaralı maaş ve ücretler faslı ye
kûnu (934) senesine nazaran (47 468) fazlasüe (214 882) liraya baliğ olmuştur. 

2 -Masraf: 

Talebe adedinin tezayüd eylemiş bulunması ve tedris müddetinin beş buçuk sene
den altı seneye çıkarılmış olması uoiayısıle ikinci faslın birinci iaşe maddesi, 3Y 000 
liradan, 39 000 liraya çıkarıldığı gıuı talebeye iç çamaşırı da verilmek ıçm ikin
ci faslın 3 ncü meibusat maddesi (12 UOU ) liradan 14 000 liraya çıkarılmıştır. 
Tesis edilmiş bulunan makına laboratuarı duş ve banyo dolayısile 2 ncı fasim 3 ncü 

. tenvir ve teshin maddesinin (8 000.) liradan (9 000) liraya ve su laboratuarı 
12 nci maddesinin (3 200) liradan (4 500) liraya çıkarılması icab eylediği gibi tale
be çamaşırlarının yıkatılnıası müteahhide ihale edilmek suretüe makına üe daha 
iyi bir şekilde temin edilmiş olub bundan dolayı müteferrika maddesinin (3 800) 
liradan (4 500) liraya çıkarılmasına lüzum hâsıl olmuştur. Sigorta bedeli (770) 
liradan (600) liraya indirilmiştir. Spor yapmak talebe için bir ihtiyaç ve bir lü
zum olub mektebde spora müteallik levazımın noksanı bu ihtiyaç ve lüzumu lâyikile 
temin edüebilmesine mâni olduğundan 1935 bütçesine spor levaznnma aid olmak 
üzere ayrıca bir madde ilâve edilmiş ve bu maddeye de (584) lira tahsisat konul
muştur. 

Mektebimize elektro mekanik şubesinden maada bir de posta, telgraf şubesinin 
ilâvesinden dolayı mubayaası lâzımgelen alât ve edevat ve inşaat nazarı itibare alı
narak tesisat maddesine (58 330) - ve inşaat maddesine (21 000) lira tahsisat konul
muştur. Ecnebi muallimlerin ücret ve harcırahları faslına gelince: 1934 senesinde 
ücretini Üniversiteden alıb mektebimizde tedrisat icra etmiş olan M. Düsyonun 
1935 senesinde ücreti mektebimiz tarafından verileceği ve posta, telgraf şubesi için 
bir mütehassıs getirileceği 1934 senesi bütçesinde üç mütehassısın ücretlerinin 
yalnız sekiz aylığı mevcud olduğu ve 935 bütçesinde bu üç mütehassısa aid ücretin 
seneliğini koymak icab ettiği nazarı itibare alınarak bu fasla konulan tahsisat 
(71 000) liraya çıkarılmıştır. Ecnebi mekteblerde tahsil etmekte bulunan talebenin 
bir kısmı avdet edeceğinden ecnebi nıekteblerdeki talebenin tahsü masarifi faslın
dan tasarruf esasen kabil olub, maahaza yeniden ikmali tahsü ve staj için talebe 
gönderilebileceği nazarı itibare alınarak bu faslın ecnebi mekteblerdeki talebenin 
tahsil, ikmali tahsil ve staj masarifi yazılması ve 1935 senesi* için bu fasla (8 000) 
lira tahsisat konulması cihetine gidilmiştir. 

1935 senesi zarfında tekaüd olabilecek müderrisler mevcud olduğu nazarı itiba
re alınarak tekaüd maaşı maddesi (8 000) ve ikramiye maddesi de (10 800) liraya 
iblâğ edilmiştir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 1 - IV - 1935 
Karar No. 20 
Esas No. 1/12 

Yüksek Reisliğe 
Yüksek mühendis mektebinin 1935 malî yılı bütçesine aid olub Başvekâletin 

28 - 2 - 1935 tarih ve 6/405 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası encümenimize verilmiş olmakla Nafıa vekili Ali Çetinkaya bulunduğu halde 
okundu ve konuşuldu. 

Varidat bütçesi: 
Yüksek mühendis mektebinin varidatı; talebe ücreti ile kütüphane ve tecrübe-

hane ve* laboratuar hâsılatından ve müteferrik varidattan ibaret olan 13 000 lira 
mekteb hâsılatı ile geçen sene bütçelerinden artan 60 000 liradan ve varidat açı
ğını kapamak için Nafıa bütçesinden tahsis edilen 422 682 liradan ibarettir. 
Umumî bütçeden yapılan yardım ihtiyaca göre tesbit edilmektedir. Geçen sene umu
mî bütçeden tefrik edilen miktar 332 850 lira iken bu sene idare ve tedris kısım
ları kadrolarında vukua gelen tebeddüller ve masraf kısmmda yapılan bazı ilâ
veler dolayısile 89 832 lira artmıştır. Mektebin bu günkü ihtiyaca uygun bir hale 
getirilmesini temin maksadı ile alman bu İslah ve takviye tedbirlerini yerinde bu
lan encümenimiz umumî bütçeden yapılacak yardım miktarının bunu karşılıyacak 
bir hadde çıkarılmasını zarurî görmüş ve varidat bütçesini teklif veçhile 495 782 
lira olarak kabul etmiştir. 

Masraf bütçesi: 
Yüksek mühendis mektebinin 1934 malî yılı masraf bütçesinin yekûnu 390 230 

lira olduğu halde 1935 bütçesi 105 552 lira fazlasile 495 782 lira olarak teklif edil
miştir. 

G-erek esbabı mucibe lâyihasmdan ve gerek bütçenin encümende konuşulması 
sırasında Nafıa vekili ile mekteb rektörünün söylediklerinden anlaşıldığına göre 
mektebin yalnız bir şubeyi ihtiva ettiği ve talebe adedinin de bu günkü miktarın 
ancak yarısı kadar olduğu zamanda bile ihtiyaca kifayet etmeyen hali hazır me
murin kadrosu ile, talebe adedinin ziyadeleştiği ve müteaddid şubeler açıldığı, la
boratuarlar ve atelyeler tesis edildiği ve her gün bir az daha tenevvü etmekte bu
lunduğu bu sırada idare imkânı olmadığı göz önüne alınarak bir levazım, altı idare 
memuru ile bir muamelât kâtibi ve bir ayniyat muhasibi ve bir ambar memuru 
ilâve edilmek suretile idare heyeti kadrosunun takviyesine zaruret hâsıl olduğu, di
ğer taraftan yatı mektebi halinde olan bu müessesenin idaresini mesul bir ele ve
rerek mektebde matlûb olan inzibat ve intizamı temin etmek ve ayni zamanda da 
tedris işlerini evvelce olduğu gibi idare eylemek maksadile rektörlüğün Nafıa ve
kâletince tayin olunacak müdürlüğe kalbi ve bu müdürün emrine biri idarî husu-
sat ile ve diğeri tedris işleri ile meşgul olmak üzere iki muavin verilmesi hususu
nun bu günkü ihtiyaca daha uygun görüldüğü ve tedris heyeti kadrosunun da ih
tiyacı tamamen karşılayamadığı düşünülerek ingilizce kursu için iki muallim ve ay
rıca üç asistanın ilâve edildiği ve lâburatuar şefliğinin beşe, atelye ustaları ade
dinin dörde ve laboratuarlar adedinin ona iblâğ edildiği ve görülen lüzum ve zaru-
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rete binaen bazı ücretlere ilâveler yapıldığı ve bu sebeblerden dolayı birinci faslın 
yekûnunun geçen seneye nazaran 47 468 lira fazlasile 214 882 lira olarak teklif 
edildiği anlaşılmış ve bu sebebler encümenimizce de varid görülmüştür. Mekteb 
müdürü için 125 lira maaş teklif edilmekte ise de mülhak bütçe ile idare olunan di
ğer daire umum müdürlerine 100 lira ve bazılarına da 90 lira verilmekte olduğuna 
binaen bu miktarın 100 liraya indirilmesi muvafık görülmüş ve ancak bunun yeri
ne 600 lira ücretle bir müdür istihdamnıı tecviz eden hüküm muhafaza edilmiştir 
ve bu tertibden 1 800 lira tasarruf edilmiştir. Teklif bütçesinde ayrı iki madde ha
linde gösterilen idare ve talim heyetleri maaş tertibleri ve bunların karşısın
daki muhassasat birleştirilerek bir madde halinde gösterilmesi muvafık görül
müş ve fasıl yakûnu 213 082 lira olarak kabul edilmiştir. 

Geçen seneye nazaran diğer maddelerde görülen fazlalıkların da talebe ade
dinin artmasmdan ve posta ve telgraf şubesinin ilâvesinden ötürü bazı alât ve 
edevat mubayaasma ve inşaata ihtiyaç hâsıl olmasından ve buna benzer diğer 
bir takım zarurî sebeblerden ileri geldiği anlaşılarak kabul edilmiştir. 

Mualece ve revir masrafı olarak konulan tahsisatın icabında talebenin tedavi 
ve ameliyatı için revir haricinde de sarf edilebilmesini temin etmek üzere madde 
isminin (Mualece ve revir ve sair tedavi masrafı) olarak tashihi faydalı görül
müştür. N 

Devlet malları yekdiğerini sigorta etmekte olduğu cihetle Yüksek mühendis 
mektebi eşyasının ayrıca sigorta ettirilmesine mahal görülmemiş ve bu iş için 
konan 600 lira tahsisatın kaldırılarak maaş tertibinden indirilen 1 800 lira ile 
birlikte 2 nci faslın 14 ncü tesisat masrafı maddesine ilâve edilmiş ve neticede 
masraf bütçesi yekûnu teklif veçhile 495 782 lira olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe kanunu lâyihası olduğu gibi onaylanmış ve yalnız beşinci madde 1935 
senesi zarfında mevkuf tutulması mevzubahs olan yedinci dereceden beş müder
ris ve muallim muavininin adedi yazı hatası olarak teklifde iki olarak yazıldı
ğından tashih edilmiştir. 

1275 numaralı kanunla hükmî şahsiyeti haiz olan bu müessese şimdiye ka
dar rektör ile idare edilmekte iken yukarıda söylenen sebeblerle Nafıa vekâletince 
tayin olunacak müdürle idare olunacağına göre mezkûr kanunun ikinci maddesi
ne (Bu müessese müdürü Nafıa vekili tarafından tayin olunur) şeklinde bir fık
ranın ilâvesi hukukan lüzumlu görülmüş ve böyle bir lâyihanın Büyük Meclise * 
sunulması Nafıa vekilinden temenni edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. Kâtib 
Burdur İsparta Trabzon İstanbul 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal Sırrı Day F. öymen 
Ankara Balıkesir Erzurum îstanbul îzmir îzmir 

Y. G. Kargı E. Adakan A. Akyürek S. Ur az K. înanç H. Çakır 
Kastamanu Kayseri Mardin Sivas Sivas Tokad 
T. Goşkan N. Kerven R. Erten R. Şaşara Remzi Çiner S. Genca 
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Yüksek mühendis mektebi 1935 yılı bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Yüksek mühendis 
mektebi 1935 malî senesi masarifi için 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 495 782 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Yüksek mühendis 
mektebi 1935 malî senesi masrafına kar
şılık olan varidat merbut (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 495 782 lira 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Yüksek mühendis 
mektebi hakkındaki 1275 numaralı ka
nunun 3 ncü maddesinde yazılı varida
tın 1935 malî senesinde dahi tahsiline 
devam olunur. 

MADDE 4 — Mühendislik ve mimar
lık hakkındaki 19 mayıs 1927 tarih ve 
1035 nunaaralı kanunun 1 nci maddesi
nin (B) fıkrası mucibince verilecek ruh
satnamelerle zayiinden verilecek şeha-
detnamelferden Nafıa bakanlığının tas
dik edeceği miktarlar üzerinden harç a-
lınır. 

MADDE 5 — Yüksek mühendis 
mektebinin teadül esası üzerine tanzim 
olunan kMrosu merbut (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu kadroda halen 
münhal bulunan 7 nci dereceden 5 mü
derris ve muallim muavinliklerine 1935 
malî senesi zarfında müderris ve mual
lim muavini tayin olunmaz. 

MADİ)E 6 — Müderris ve muallim
lerle muajvinlerinin (C) işaretli cetvelde 
gösterileri derecelere tevzii Nafıa ba
kanlığınla tasdikile yapılır. 

MADİ3E 7 — 6 nci madde mucibin
ce yapılacak tevzi üzerine teayyün ede-
eek maaşlar aşağıdaki şekilde verilir. 

A - -4slî maaşları 45 liradan fazla 
olan müderris ve muallimlere teayyün 
edecek dejreee maaşlarının emsali hâsılı 
nın % 75 şi. 

B - Ailî maaşları 45 lira ve bundan 
dun olan müderris ve muallim muavin-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE 6 — Aynen kabul 

MADDE 7 — Aynen kabul 
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lerile muallimlere teayyün edecek dere
ce maaşlarının emsali hâsılının tamamı; 

Ancak (A) fıkrası mucibince verile
cek miktarlar 1931 senesinde aldıkları 
maaş ve tahsisatı fevkalâde miktarları 
yekûnundan noksan olursa noksan farkı 
ayrıca verilir. îdare memurlarına ta
yin edilmiş olan derece maaşının emsali 
hâsılı tamamen verilir. 

. MADDE 8 — Yüksek mühendis 
mektebinin ücretli müstahdemler kadro
su merbut (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu kadroda halen münhal bu
lunan atelye şefliğine 1935 malî senesi 
zarfında atelye şefi tayin olunmaz. 

MADDE 9 — îcra Vekilleri Heyeti 
kararile istihdam edilecek ecnebi mual
limlerin ücretleri maaş tertiblerindeıı 
verilir. 

MADDE 10 — Yüksek mühendis 
mektebinin maaş alan talim ve tedris 
heyetile idare memurları umumî tekaüd 
kanunu hükümlerine tâbi olub yeniden 
tahsis olunacak tekaüd ve yetim maaş
ları mekteb bütçemden verilir. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 
1935 tarihinden muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye ve Nafıa bakanları 
memurdur. 

2 - I I I 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha.v! 

Dr. T. R. Araş 
Na.Y. 

A. Çetinkaya 

Bş. V. 
/ . tnönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

Ab. özmen 
-S. î . M. Y. 

Dr. R. Saydam 

1935 
M. M. Y. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk". V. 
C. Bay ar 

a. î. Y. 
Rama Tarkan Zr. Y. 

Muhlis Erimen 

MADDE 8 — Aynen, kabul 

MADDE 9 — Aynen kabul 

MADDE 10 — Aynen kabul 

MADDE 11 — Aynen kabul 

MADDE 12 — Aynen kabul 
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A - CEDVELÎ 

fe 

2! 

Muhassasatm nev'i 

7 

8 

9 

j ıc 
! l l 

|12 
•O 

Maaş ve ücretler 

îdare ve tedris heyeti maaşı 
Talim heyeti maaşı 
İdare ve talim heyetleri maaşı 
Ücretler 

Fasıl yekûnu 

İdare masrafları 

İaşe masarifi 
Talebe, hademe1 ve müstahde
min melbusatı 
Tenvir ve teshin 
Levazımı tersimiye ve kırtasiye 
Defatir ve evrak] matbua ve 
teelidiye 

i 

LâburatııvaHar ve atelye işlet
mesi 
(İşletme ve bakını muharrik ve 'müte
harrik edevat rn tamir, tatlı ir ve ta
lebenin Sanayi mektebi atelyesi ve di
ğer resmî atelyelerde bilıunum staj 
kuvvei muharrike masrafları) 
Müteferrika ve çamaşır yıkama 
masrafları 
î lânat 
Telefon mükâleme bedeli 
Kamp masarifi umumiyesi 
Mualeee ve revir ve sair tedavi 
masrafı 
(Talebe, hademe ve müstahdemin) 
Su sarfiyatı 
Sigorta bedeli 

(S. Sayısı 

1934 

Malî senesi 
tahsisatı 

Lira 

10 848 
109 02b' 

47 540 
167 414 

30 612 i 
119 590 | 

64 680 1 
214 882 

0 
0 

148 402 
64 680 
213 082 

37 000 

12 
8 

4 

000 
000 
500 

510 

500 

1935 malî senesi için 

1 000 

3 200 
770 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

39 000 

14 000 

9 000 

3 500 

516 

4 500 

1 000 

4 500 
600 

39 000 

14 000 

9 000 

3 500 

510 

4 500 

3 800 
1 200 
300 

2 000 

4 500 
1 100 i 
300 j 

2 000 ! 

4 500 
1 100 
300 

2 000 

1 000 

4 500 
0 
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GĞ fe 
.22 S T! eö a l 

Muhassasatın nev'i 

13 Tesisat masarifi 
(Lâburatuarlar, atelye alât ve ede
vat mubayaası ve tesis masarifi, 
mutbah , yemekhane, levazım, kiitü-
pane için kitab ve mecmua mubayaa
sı ve bunların teclidiyesi, demirbaş 
eşya, mefruşat, su, elektrik, telefon, 
havagazı tesisatları, dershane eşyası 
ve alâtı tersimiye bedelleri, mekteb-
den mezun olacak talebeye hediye edi
lecek olan kullanılmış edevatı tersimi
ye bedellerinin mahsubu) 

İnşaat ve tamirat 
Muallim ve talebenin fennî se
yahat ve yol masrafları 
Harcırah 
Mahkeme masrafı ve harçları 
Spor masarifi 

Fasıl yekûnu 

Kitab, mecmua, tercüme, telif ve ta
biye masarifi 

Mecmua, telif, tercüme ve irsa
liye masarifi 
Kitab, telif ve tercüme ücreti 
Tabiye, işletme, yevmiye, de
mirbaş eşya mubayaa ve ta
mirleri, mevaddı ibtidaiye ve 
taba müteallik levazım masraf
ları 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Fasıl yekûnu 

49 416 

10 000 

1 2 000 
1 400 

400 
0 

139 982 

1 000 
5 000 

J3J>00 
12 500 

58 330 

21 000 

2 000 
400 
400 
584 

167 230 

800 
4 700 

6 500 
12 000 

60 730 

21 000 

2 000 1 
400 
400 
584 

169 030 

800 
4 700 

6 500 
12 000 
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6 

8 

9 

1 0 

11 

1 2 

Eeenebi muallimler ve su lâburatua-
rı şef dö travo ücret ve harcırahları 

Ecnebi memleketlerdeki talebenin tah
sil ve ikmali tahsil ve staj masrafı 

Temsil ve kongreler masrafı 

Temsil masrafı 
Kongrelere iştirak masrafı 

Fasıl yekûnu 

788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Gteçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

Tekaüd, dul ve yetimler maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi 
mucibince Cumhuriyet merkez banka
sına iştirak hissesi 

1934 
Malî .senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
•kabul edilen 

Lira 

UMUMÎ YEKÛN 

41 600 

12 000 

450 
900 

1 350 

200 
1 000 
1 200 

500 
100 

5 510 

7 500 

574 
390 230 

71 000 

8 000 

450 
900 

1 350 

200 
1 000 
1 200 

500 
100 

8 000 

10 800 

720 
495 782 

71 000 

8 000 

450 
900 

1 350 

200 
1 000 
1 200 

500 
100 

8 000 

10 800 

720 
495 782 
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Fa
sı

l 
İl 

1 

2 

3 

4 

5 

M
ad

de
 

|| 

1 
2 

3 

4 

Varidatın nev'i 

TJmumî bütçeden muavenet 

Muhtelif varidat 

Talebe ücreti 
Kimyahane, tecrübehane ve lâ-
buratuarlar hasılatı 
Kitab ve mecmua satış ve mat
baa hasılatı 
Muhtelif hasılat 

Fasıl yekûnu 

Ruhsatname, şahadetname ve imtihan 
harçları 

Mektebten mezun olacak talebeye he
diye olarak verilecek kullanılmış alâ-
tı tersimiye bedellerinin mahsubu 

Umumî bütçede sandık mevcudu ola
rak 1934 senesinden 1935 senesine 
devredeceği tahmin edilen 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

muhammenatı 
Lira 

332 850 

1 500 

4 000 

2 000 
7 000 

14 500 

1 880 

1 000 

40 000 
390 230 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

lira 

422 682 

3 000 

5 000 

100 
3 000 

11 100 

1 000 

1000 

60 000 

495 782 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

422 682 

3 000 

5 000 

100 
3 000 

11100 

1 000 

1 000 

60 000 
495 782 

-
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Derece 

3 
6 

11 
12 
11 
11 
14 
10 

11 
12 
10 
14 
14 
8 

12 

2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

11 
7 
8 

C-CBBVELİ jy 

Memuriyetin nevi 

îdare heyeti 
Müdür [1] 
Müdür muavini [2] 
idare memuru [2] 

» » [2] 
Ayniyat münasibi 
Levazım memuru 
Muamelât kâtibi 
Müzeler ve topografya ve alâtı fenni
ye memuru 
Kütüpane memuru [2] 
Ambar » 
Başkâtib 
Kâtib ve daktilo 
Tedrisat kalemi: kâtib ve daktilo 
Muhasebeci 
Veznedar ve kâtib 

Talim heyeti 
Müderris 

» 
» 
» 

Muallim 
» 
» 
» 

Müderris ve muallim muavini 
» » » 

Adet 

1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
•3 

5 
6 
5 

10 
10 
7 
5 

15 

Maaş 

100 
70 
30 
25 
30 
30 
20 

35 
30 
25 
35 
20 
20 
45 
25 

125 
100 
90 
80 
80 
70 
55 
30 
55 
45 

[1] Emsali hasılına % 50 zammı İle baliği ücret olarak 
verilebilir. 

[2] Bit maaşların emsali hasılı ücret olarak verilebilir. 
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D-OEDVELİ ^ 

Memuriyetin nevi 

Pansiyon âmiri 
Doktor 
Ressam 
Muhasebe kâtibi 
Ambar kâtibi 
Matbaacı 
Marangoz 
Aşçı kalfa ve yamaklarla beraber 
Hasta bakıcı 

» » 
Kaloriferci 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Hademe [1] 
Malzeme, su, kimya, fizik, elektrik lâburatııar-
ları şefleri -
Atelye şefi mevkuf 
Şef asistan 
Asistanlar 
Atelye şefi (mevkuf) 
Tornacı ve frezeci 
Lâburatuarlar ve müzeler ve alâtı fenniye ha
demeleri [2] 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
40 
5 
1 
1 
10 
4 
1 

Ücret 

150 
200 
80 
50 
50 
65 
60 
120 
40 
30 
35 
40 
45 
960 
200 
200 
150 
125 
110 m 

10 335 

[1] Azamî 40 lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve tah
sisatı dahilinde beherinin tayini ücreti mekteb müdürlüğüne 
aittir. 

[2] Azamî 45 lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve tah
sisatı dahilinde beherinin tayini ücreti-mekteb müdürlüğüne 
aittir. 

• * mm*> •« 
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S. Sayısı: 26 
Reşid kadın ticaretinin meni hakkındaki beynelmilel muka
velenin tasdikına dair kanun lâyihası ye Hariciye encümeni 

mazbatası 

2-11-1935 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1 ı teşrinievvel 1933 de Cenevrede imzalanan reşid kadın ticaretinin meni hakkındaki 
Beynelmilel mukavelenin tasdikına dair Hariciye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 24/1/935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile > 
ve ilişiklerile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

Reşid kadın ticaretinin meni için 12 teşrinievvel 1933 tarihinde Cenevrede akdolunan beynel
milel mukavele hakkında esbabı mucibe lâyihası 

Kadın ve çocuk ticaretinin meni için evvelce muhtelif tarihlerde akdedilmiş olan beynelmilel 
konferanslarca kabul edilib Lozan muahedenamesinin 100 ncü maddesi mucibince iltihakını müte-
ahhid bulunduğumuz ve Yüksek Vekiller Heyetinin 27 nisan 1932 tarihli ve 12717 numaralı kara
rına tevfikan iltihak etmiş olduğumuz 18 mayıs 1904 ve 4 mayıs 1910 tarihli Paris ve 30 eylül 
1921 tarihli Cenevre mukavelelerini ikmalen kadın ve çocuk ticaretinin tam bir surette menini 
temin etmek üzere 9 -11 teşrinievvel 1933 tarihinde Cenevrede toplanan Beynelmilel konferans ta
rafından kabul edilen reşid kadın ticaretinin meni hakkındaki beynelmilel mukaveleye iltihaka Hü
kümeti Cümhuriye, Milletler Cemiyeti Umumî kâtibliği tarafından, davet edilmişti. Mezkûr muka
vele yukarıda mevzubahs diğer üç mukaveleden başlıca şu farkları arzetmektedir: 

Lozan muahedesinin 100 ncü maddesinde mevzubahs üç mukaveleden 1910 tarihli Paris muka
velesinin nihaî mazbatasının (B) fıkrasında mukavele hükümlerinin yirmiden aşağı yaştaki kadın 
ve kızlar hakkında tatbiki kabul edildiği halde 1921 tarihli Cenevre mukavelesinde bu memnui-
yet 21 yaşını ikmal eden kızlar ve kadınlara da teşmil edilmişti, iltihaka davet edildiğimiz 1933 
mukavelesinde ise kadın ticareti hakkındaki memnuiyet yaş farkı gözetilmeksizin alelûmum kadın
lara şamil bulunmaktadır. 

Mukavelenamenin 1 - 2 nci maddelerinde icrayı fuhuş maksadile reşid bir kadın veya kızı baş
ka bir memlekette kullanan, sürükleyen veya ayartan kimselerin, suçun unsurlarını teşkil eden 
fiiller muhtelif memleketlerde yapılmış olsa bile cezalandırılacağı, bu maksadla teşebbüs ve ihzarî 
fiillerin dahi cezalandırılacağı ve bu suçları cezalandırmağa kanunî mevzuatı hâlen kâfi gelmeyen 
Âkidlerin bu babda icab eden tedbirleri almağı taahhüd edeceği anusarrahtır. 

3 ncü madde, kadın ve çocuk ticaretinin meni hakkındaki mukavelelerde münderic suç unsur
larının başka başka memleketlerde işlenmesi halinde alâkadar Devletler arasında bir mesai iştira
ki derpiş edilmektedir. 

r. c. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 61241 
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Mukavelenin dördüncü maddesinde, kadın ve çocuk ticareti hakkındaki mukavelelerin tatbik 

veya tefsirinden mütevellid ihtilâfların sureti halline, 5-10 ncu maddelerinde mukavelenin meri
yete vazına, feshine, tatbik sahasına aid hükümler mevcuttur. 

Üç Devletin tasdikini müteakıb 24 ağustos 1934 tarihinde meriyete girmiş olan bu yeni muka
vele Lozan muahedesi mucibince iltihak etmiş olduğumuz evvelM mukaveleleri itmam ve noksan
larını ikmal edecek mahiyette olması itibarile mezkûr mukaveleye iltihakımız gerek bakanlığımız, 
gerekse Adliye bakanlığınca muvafık görülmektedir. 

Keyfiyet yüksek tasviblerine iktiran ettiği takdirde kanuniyet kesbetmek üzere Büyük Millet 
Meclisine arzı icab eden mukavelenin tûrkçeye çevrilmiş sureti bu babda ihzar edilen kanun lâ
yihası mukavelenin fransızca aslı ile birlikte Yüksek huzurlarına takdim edilmiştir. 

Hariciye bakanlığı V. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye âncümeni 

Karar No. 2 
Esas No. 1/22 

4-IV-İ935 

Yüksek Reisliğe 

11 teşrinievvel 1933 de Cenevrede imzalanan 
reşid kadın ticaretinin meni hakkındaki beynel
milel mukavelenin tasdikma dair Hariciye vekil
liğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte, Hariciye vekili de 
hazır olduğu halde, encümenimizde konuşuldu. 

Hükümetin esbabı mucibesindeki mütaleaİara 
iştirak: eden encümenimiz bu mukavelenin tasdi-
Jana dair olan kanun lâyihasını olduğu gibi tas-

vib etmiş ve Heyeti umumiyeye gönderilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdimini kararlaştırmıştır. 

Hariciye E. Reisi 
Erzincan 
8. Arıkan 

Aza 
îzmir 
Halil 
Âza, 

N. Poroy 

M. M. Na. 
Diyarbekir 
Z. M. Alsan 

Aza, 
Kocaeli 

Süreyya Yiğit 

Kâtib 
Diyarbekir 
Z. M. Alsan 

Aza 
Bolu 

Hasan Cemil 
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HÜKÛfMETÎN TEKLİFİ 

11 teşrinievvel 1933 te Genevrede imza
lanan reşid kadın ticaretinin meni hak
kındaki beynelmil'el mukavelenin tasdi

kin® dair kanun lâyihası 
MİADDE 1 — 11 teşrinievvel 1933 tarihinde 

Genevrede imzalanan reşid kadm ticaretinin 
meni hakkındaki beynelmilel mukavele tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

24 - I - 1935 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. 

/ . înönü Ş. Saraçoğlu Z. Apaydın 
Da. V. H. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya F. Ağralı 
Mf. V. Na.V. îk. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya G. Bay ar 
S. î. M. V. G. t V. 

Dr. R. Saydam Bana Tarhan 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

(S."Sayısı: 26) 
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REŞtD KADIN TİCARETİNİN MENİ İÇİN BELNELMİLEL MUKAVELENAME 

Kadın ve çocuk ticaretinin daha tam bir şekilde önüne geçmeği temin arzusu ile; 
Kadm ve çocuk ticareti komitesinin, 12 nci içtimainin neticeleri hakkında Milletler Cemiyeti 

Meclisine gönderdiği rapordaki vesayaya ıttıla kesbederek: 
Kadın ve çocuk ticaretinin menine dair olan 18 mayıs 1904 anlaşmasile 4 mayıs 1910 ve 30 eylül 
1921 tarihli mukavelenamelerini, yeni bir mukavele ile tamamlamağa karar vererek; 

Bu maksadla kendilerini temsil en tayin ettikleri 

Usulüne muvafık görülen salâhiyetnarnelerini ibraz ettikten sonra aşağıdaki hükümler üzerinde uyu-
şulmuştur. 

Madde — 1 

Bir başkasının ihtiraslarını tatmin etmek üzere reşid bir kadın veya bir kızı, kendi rızasile 
olsa bile, başka bir memlekette icrayı fuhuş maksadile kullanan, sürükleyen veya baştan çıkaran 
kimse, suç unsurlarını teşkil eden fiillerin her biri ayrı ayrı memleketlerde yapılmış bulunsa bile, 
cezalandırılacaktır. 

Teşebbüs ve kanunî hududlar içinde kalmak şartile ihzarı fiiller dahi cezalandırılır. 
İşbu maddede zikri geçen (Memleket) tabiri alâkadar Yüksek Âkidlerin müstemlekeleri]e hi

mayeleri altrnda bulunan araziye, metbu. srfatile kendilerine tâbi havali ile mandası kendisine ve
rilmiş olan topraklara şamildir. 

Madde — 2 

Bundan evvelki maddede yazılı olan suçlan cezalandırmağa, mevzu kanunları halen kâfi gel
meyen Yüksek Âkidler, bu suçların ağırlıklarına göre, cezalandırılması için icab eden tedbirleri 
almağı taahhüd ederler. 

Madde — 3 

Yüksek Âkidler, işbu mukavelede veya çocuk ve kadın ticaretinin menine dair 1910 ve 1921 
mukavelelerinde derpiş edilen suçlardan birini işleyen veya işlemeğe teşebbüs eden kadın veya 
erkek her hangi bir şahıs hakkmda, suç unsurlarının her biri başka başka memleketlerde işlen
miş ise veya işlenmesi lâzımgeliyor ise, aşağıdaki malûmatı (veyahud alâkadar memleketin kanun 
ve nizamları itasına müsaade ettiği buna mümasil malûmatı ) birbirlerine bildirmeği taahhüd 
ederler: 

a) Mahkûmiyet ilâmile beraber suçlu hakkında meselâ şahsî halleri, hususî vasıflan, parmak iz
leri, fotoğrafı, polisteki sicilli ve suçu icra şekli ilâh .... gibi elde edilecek faideli malûmat; 

b) Hakkmda tatbik edilmiş olan geldiği yere iade veya hudud harici edilmek gibi tedbirlere 
dair malûmat. 

18 mayıs 1904 tarihinde Pariste münakid anlaşmanın 1 nci maddesinde gösterilen makamlar, 
alâkalı diğer memleket makamlarına, hadis olan her vaka hakkındaki vesikalarla malûmatı doğ
rudan doğruya ve geciktirmeksizin gönderecektir. 

Suçun tesbiti, suçlunun mahkûmiyeti ve geldiği yere iadesi, hudud haricine çıkarılması gibi 
vakalarda verilmesi mümkün olan malûmat ve vesikalar diğer memleket makamlarına gönderilecektir. 

Madde — 4 

Yüksek Âkidler arasında işbu mukavelename ile 1910 ve 1921 mukavelenamelerinin tefsir veya 
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tatbikından doğacak her hangi bir ihtilâf zuhur edib de buı ihtilâf diplomasi yolile arzu edilen 
şekilde halledilemezse, mezkûr ihtilâf Âkidler arasında meri beynelmilel ihtilâfların tesviyesine 
mütedair hükümlere göre hallolmrar. • ' -

ihtilâf halindeki Taraflar arasında böyle hükümler aneveud olmadığı takdirde, Taraflar ih
tilâfı hakeme veya adliyeye arzedeeeklerdir. Taraflar arasında, diğer bir mahkemenin intihabı 
hususunda anlaşma hâsıl olmazsa, her iki Taraf da Beynelmilel daimî adalet divanı statüsüne 
müteallik 16- kânunuevvel 1920 tarihli protokole iltihak etmiş iseler, bunlardan birinin talebi üze-
rine, ihtilâf mezkûr divana, şayed bu protokole iltihak etmemiş iseler, beynelmilel ihtilâfların 
muslihane bir şekilde halline müteallik 18 teşrinievvel 1907 tarihli Lahey mukavelesine tevfikan 
müteşekkil bir hakem mahkemesine havale olunur. 

Madde — 5 
t 

Hem ingilizce ve hem fransızca metni muteber olan işbu mukavele bugünkü tarihi taşryaeak 
ve 1 nisan 1934 tarihine kadar, Milletler Cemiyeti tekmil azası yahud aza olmamakla beraber işbu 
mukavelenameyi ihzar eden konferansta temsil edilmiş bulunan veyahud bu hususta Milletler Ce
miyeti Meclisi tarafından mukavelenin bir sureti kendisine gönderilen Devletlerin imzasına açık 
tutulacaktır. 

Minide — 6 

İşbu mukavelename tasdik olunacaktır. Tasdiknameler Milletler Cemiyeti umumî kâtibliğine 
gönderilecek ve Umumî kâtiblik de tasdiknamelerin tevdii keyfiyetini Milletler cemiyeti azasına 
ve bundan evvelki maddede yazılı Cemiyet azası olmayan Devletlere bildirecektir. 

Madde— T 

Milletler cemiyeti azası olan Devletlerle 5 nci maddede zikrolunan aza olmayan Devletler 1 ni
san 1934 tarihinden itibaren işbu mukaveleye iltihak edebilirler. 

lltihaknameler Milletler cemiyeti umumî kâtibliğine gönderilecek ve Umumî kâtiblik bunla
rın tevdiini Cemiyet azasına ve mezkûr maddede zikredilen aza olmayan Devletlere bildirecektir. 

Madde — 8 

, îşbu mukavele, Milletler Cemiyeti umumî kâtib İlgince iki tasdikname veya iltihakname alınma
sından 60 gün sonra mevkii meriyete girecektir. 

Mukavele meriyete girdiği gün Umumî kâtiblik çe tescil olunacaktır. 
Daha sonra gönderilecek tasdiknameler veya lltihaknameler Umumî kâtibliğe tevdii tarihinden 

60 gün sonra hükmü tazammun edecektir. 

Madde — 9 

îşbu mukavelename, Milletler cemiyeti umumî kâtibliğine hitaben yazılacak bir tebliğ ile, fes-
holunabilir. Bu fesih, yalnız tebligatı yapan Yüksek Âkid hakkmda ve tebliğin vusulü tarihinden 
bir sene sonra muteber olacaktır. ___ 

Madde —10 

Yüksek Âkidlerden her biri, imza, tasdik yahud iltihak anmda mukaveleyi kabul etmekle, 
kendisine aid müstemleke, mahmi arazi, deniz aşırı memleketler veyahud tabiiyeti veya mandası 
altmda bulunan toprakların hepsi veyahud her hangi bir kmmı üzerinde hiç bir taahhtid kabul 
etmediğini beyan edebilir. 

Yüksek Âkidlerden her biri, evvelki fıkradaki arazinin hepsi veya herhangi birisi hakkmda 

(S . Sayısı: 26) 



işbu mukavelenamenin mabihittatbik olacağım bilâhare Milletler Cemiyeti umumî kâtibliğine be* 
yan edebiUr^Bu takdirde, beyannamenin vusulünden 60 gün sonra mukavele meriyete girecektir. 

Yüksek .Âtkidlerden her biri, işbu maddenin 2 nei fıkrasına tevfikan yaptıkları tebliği her han
gi bir anda kısmen veya tamamen geri alabilirler. Bu takdirde, geri alma keyfiyetinin hükmü tebli
ğin, Milletler: Cemiyeti umumî kâtibliğine vusulünden bir sene sonra meriyete girecektir. 
, Umumî k&tib 10 ncu maddede bahsedilen fesih taleblerini ve işbu maddeye göre almmış olan 

tebliğleri bütün Milletler cemiyeti azasına ve keza aza olmayıb 5 nei maddede zikrolunan Devletlere 
bildirecektir. 

Bu maddenin 1 nei fıkrasına göre yapılan her hangi bir tebliğe rağmen 1 nei maddenin 3 ncü 
fıkrası meriyette kalacaktır. 

Bu hükümleri tasdikan murahhaslar işbu mukaveleyi imza etmişlerdir. 

Cenevredö 11 teşrinievvel 1933 de bir nüsha olarak tanzim ve Milletler cemiyeti umumî kâtib
liğine tevdi edilerek birer tasdikli nüshası Cemiye t azası Devletlerle 5 nei maddede mezkûr aza ol
mayan Devletlere tevdi olunacaktır. 

>>t^~~***mil4&^4b^§*j*t**-~—.4(*u. 
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S. Sayısı: 25 
Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere aid emlâk hak
kındaki itilâfname müddetinin 6 ay daha uzatılmasına dair 

kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası (1/23) 

T. C. 
Başvekâlet 2-II-1935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6\243 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere aid olan emlâk hakkındaki itilâfnamede yazılı 
müddetin altı ay daha uzatılmasına dair Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 26-1-1935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. inönü 

Bsbahı mucibe 

Fransa Hükûmetile aramızda 27 birinci teşrin 1932 tarihinde aktedilib 11 - I - 1933 tarihin
de meriyet mevkiine girmiş olan Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere aid emlâk hakkında 
itilâfnamenin müddeti, her iki Âkid Tarafça yapılması lâzımgelen işlerin çokluğu hasebile, Bü
yük Millet Meclisince 4 - VII - 1934 tarihli ve 2565 sayılı karnınla 11 - VII - 1934 tarihinden 
itibaren, ikinci defa olarak, altı ay daha uzatılmıştır. 

Eksikleri tamamlattırılıb iki Taraf makamlarınca geri çevrilmiş olan yüzlerce emlâk dosyala
rından şimdiye kadar ancak bir kısmı iade edilebilmiş ve bunlarm da tetkik ile bir karara bağ
lanmaları henüz mümkün olamamıştır. 

Bu muamelelerin bitirilmesini temin için iki Tarafça gösterilen arzu ve lüzum üzerine itilâf
name müddetinin altı ay daha temdidi hususunda Fransa elçiliği ile mutabık kalınmıştır. 

Emlâk itilâfnamesinin 9 ncu maddesinin derpiş eylediği komisyonun, Türk ve Suriyeli emlâk 
sahihlerinin, emlâki hakkında iki tarafa Hükümetlerinin almış oldukları kararlara karşı yapacak
ları itirazlarını tetkik ve halletmesine müsaid olgun bir vaziyet henüz husule gelmemiş bulun

ması hasebile bahis mevzuu itilâfname hükümlerinin altı ay daha uzatılması zarurî ve menfaati
mize uygun görülmektedir. 

Bu düşüncelere binaen bağlı olarak sunulan kanun metni hakkında yapılacak muamelenin 
ifasını dilerim. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 3 
Esas No. 1/23 

4 - IV - 103:1 

Yüksek Reisliğe 

Suriyede Türklere ve Türkiyede Suriyelilere 
aid olan emlâk hakkındaki itilâfnamede yazılı 
müddetin altı ay daha uzatılmasına dair Ha
riciye Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte, Hari
ciye vekili de hazır olduğu halde, encümenimiz
de konuşuldu. 

Esasları evvelce Yüksek Meclisin tasdikin
den geçen bu itilâf namenin, işlerin henüz bitme
miş olması dolayısile altı ay daha uzatılmasını 
encümenimiz muvafık görmüş ve lâyihanın 

Umumî heyetin tasdikma arzedilmesini karar
laştırmıştır. 

Hariciye E. Reisi 
Erzincan 

M. M, Kâtib 
Sivas Na. Diyarbekir 

S. Ar ıhan Z. M. Alsan Z. M. Alsan 
Aza 

İzmir 
Halil 

Aza 
Bolu 

Hasan Cemdi 

Aza 
Koceli 

Süreyya Yiğit 
Aza 

Tokad 
Nâzım Poroy 

HÜKÜMETİN TEKLtFÎ 

Suriyede Türklere ve Türkiyede Suri
yelilere aid olan emlâk hakkındaki 

itilâfname müddetinin altı ay 
uzatılmasına dair kamun 

lâyihası 
MADDE 1 — Suriyede Türklere aid «mlâk 

ile Türkiyede Suriyelilere aid emlâk hakkında 
Fransa Hükûmetile Ankarada 27 birinci teşrin 
1932 tarihinde meriyet mevkiine girmiş olan 
itilâfnamede derpiş edilib 4 - VII - 1934 tarihli 
ve 2565 sayılı kanunla altı ay uzatılmış olan 
müddet, 11 - I- 1935 tarihinden itibaren altı ay 
daha uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye, 

Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 
24 - I - 1935 

Ad. V. M. M. V. 
S. Saraçoğlu Z. Apaydın 
' H. V. V. ' 
S. Kaya 

Na. V. 
A. Çetinkaya C. Bay ar 

G. I. V. 
B. Saydam Bana Tarkan 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Bş. V. 
İsmet İnönü 

Da. V. 
S. Kaya 

Mf. V. . 
Ab. Övmen 

S. î. M. V. 
Di 

Mal. V. 
Fuad Ağralı 

İk'. V. 

>>-d^< 
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