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Divanı muhasebat 1937 yılı bütçesinde 3 500 lira
lık münakale yapılmasına dair 2/61 sayılı ka
nun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 84:87,90, 
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20 — Devlet Demiryollarının ihtiyacı olan 
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hası ve Millî Müdafaa, Dahiliye ve Adliye encü
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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

ı f c * '•'<*&&SEK-2&' 'Z. i 
Vazife «masında şehid olan bir pilotla bir maki

nistin mirasçılarına tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun lâyihası kabul edildi. 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun 
bazı maddelerini değiştiren kanunun 2 nei maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihasının birinci 

müzakeresi yapıldıktan'" sonra cuma ~ günü toplaml
ın ak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili 
Refet Camtez 

Kâtib 
Kütahya 

Naşid Uluğ 

Kâtib 
Çoruh 

Ali Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Takrir 
1 — Seyhan mebusu General Naci Eldenizin, Ar

zuhal encümeninin 22 - XII - 1937 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 1122 sayılı kararm Umumî Heyette 
müzakeresine dair takriri (4/65). (Arzuhal encüme
nine) 

Mazbatalar 
2 — Halk bankası ve halk sandıklarının sermaye

leri hakkında kanun lâyihası ve muvakkat encümen 
mazbatası (1/925) (Ruznameye) 

3 — Hizmetten ayrılan nafıa memur ve müstah
demlerinin yapamıyacakları işler hakkındaki 2428 sa
yılı kanunda yazılı «İmtiyazlı şirketler» tâbirinin tef

sirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Nafıa 
encümenleri mazbataları (3/444) (Ruznameye) 

4 — istanbul Tramvay şirketinden alman parala
rın istanbul şehri imarma tahsisine dair kanun lâyi
hası ve Dahiliye, Nafıa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/933) (Ruznameye) 

5 — Türkiye ile Iran arasındaki hudud hattının 
tashihine müteallik anlaşmanın tasdikma dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Millî Müdafaa, encümenleri 
mazbataları (1/928) (Ruznameye) 

6 — Vakıflar umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
bütçesinde 84 000 liralık münakale yapılmasın» dak 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/934) 
(Ruznameye) 

B Î R Î N O Î CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sslay 

KÂTÎBLER Naşid Uluğ (Kütahya)", Ali Zırh (Çoruh) 

• « • » 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. Riyaset diva- | ninm maruzatı vardır, okunacaktır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMIUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Sefarethane ve şehbenderhaneler van-
tasile istifa edilmekte olan harç ve resimler hak
kındaki kanun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başvekâlet te&keresi 

Büyük M&llet Meclisi Yüksek Reisliğine 
24 - III -1937 tarih ve 6/958 sayılı tezkereye 

ektir: 
Sefarethane ve şehbenderhaneler vasrtasile 

istifa edilmekte olan harç ve resimler hakkın-
dairi kanu» lâyihasının geri alınması Malîye. 
vekilliğinin 7-1-1938' tarih ve 13197/119- sa
ydı tezkeresile istenilmektedir. 

Bahsi geçen lâyihanın geri gönderilmesine 
yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
C. Bayar 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 —• Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 

58 nci maddesinin tefsirine dair Divanı muhase
bat encümeni mazbatası hakkında Maliye ve Büt

çe encümenleri mazbataları (5/42) [1]. 

[1] 93 sayılı bmmayazı zabtın söttüvdadır\ 

— 83 — 



1 : 28 
Tefsir fıkrası 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 58 nci 
maddesinin tefsiri 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 58 nci maddesindeki filî hizmet mezkûr 
kanunun ikinci maddesindeki mebdelere göre 
hesab edilir. 

BAŞKAN — Okunan tefsir fıkrası hakkında 
mütalea var mı?.. Fıkrayı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hak
kındaki 2291 sayılı kanunun 19 ncu maddesinin 
tefsirine âair Başvekâlet tezkeresi ve Ziraat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (3/358) [1] 

Tefsir fıkrası 
2291 sayılı Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 

kanununun ikinci muvakkat maddesindeki (bir 
ilim müessesesinde) kay di yalnız memleket için
dekilere değil hariçtekilere de şamil bulunmak
tadır. 

BAŞKAN — Tefsir fıkrası hakkmda müta
lea var mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 — 1937 mali yılı muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (N) işaretli cetvelin değiştirilmesi 
hakkında 1/920, 1937 mali yılı muvazenei umu
miye kanununa dahil bütçelerden bazılarında 
değişiklik yapılmasına dair 1/929, Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti 1937 malî yılı bütçesinde 
19 250 liralık münakale yapılmasına dair 1/935 
sayılı kanun lâyihalarile îdare Heyetinin, Di
vanı muhasebat 1937 yılı bütçesinde 3 500 lira
lık münakale yapılmasına dair 2/61 sayılı kanun 
teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı? (Yok sesleri). Maddelere geçilme
sini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil-
mitşir. 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bütçeye cetvellerin bazılarında değişik

lik yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 1937 malî yılı muvazenei umu

miye kanununa bağlı bütçelerden bazılarmm ili
şik (1) numaralı cetvelde gösterilen tertibleri 
arasında 792 188 liralık münakale yapılmıştır. 

938 

F. 

45 

63 

66 

0 : 1 
[1] numaralı cetvel 

Divanı muhasebat 
Mefruşat ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Başvekâlet 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Zammedilen 
Lira 

3 500 

18 300 

1 320 

[1] 94 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 68 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Diyanet işleri reisliği 
152 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüd ikramiyesi 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti 
188 Masarifi muhakeme 30 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
208 Tamir masrafı ' 4 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
209 Irad getirmeyen millî emval ta

mir masrafı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

211 istimlâk bedeli ' 42 732 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

230 Türk tarihi tetkik Heyetine yar-
yardım 14 849 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
307 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüd ikramiyesi 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

313 Merkez müteferrikası 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

318 Vilâyetler müteferrikası ' 2 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

323 Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek müfettiş muvavinle-
rinin harcırahı 1 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

325 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

326 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

330 Nakliye, bendiye, iaşe, bakım ve 
koruma masrafı 1 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

335 Kurs kitablarmm ve bültenin her 
türlü neşir masrafı ile kurslarda 
talim ve tedrise aid filim ve di
ğer her türlü levazımın mubayaa 
bedeli ve sair masrafları 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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t : 28 İ4-İ-lÖâÖ 0 : 1 

336 Açık maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

342 1107 numaralı kanun mucibince 
erbaşlara verilecek aile zammı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

344 1918 numaralı kanunun 70 nci 
maddesi mucibince verilecek ih
tisas ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

349 Mahkemelere celbolunacak mah
kûmların ve muhafızlarının yol 
masrafları ve sair masrafları 
BAŞKAM — Kabul edilmiştir. 

350 Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

351 Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

352 Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

353 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

357 184İ numaralı kanuna göre su
bayların ve muhafaza teşkilâtının 
atlı memurlarının vazife ve do-
layısile ölen ve sakatlanan hay
vanlarının tazmin bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

358 Harbiye talebesi erat ve muhafa
za memurlarile deniz vesaiti müs
tahdemlerinin melbusatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

360 Nakliyat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Jandarma genel komutanlığı 
464 Muvakkat tazminat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Nafıa vekâleti 

728 Kitab ve fennî risaleler bedelüe 
neşredilecek fennî eserlerin ve ha
ritaların tabı ve teclid masrafları, 
ve alelûmum telif ve tercüme ve 
Nafıa eserleri modelleri için veri
lecek ücret ve mükâfat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

741 3074 numaralı kanunla teşkil edil
miş olan teknik okulu iaşe ve mel-

* busat masraflarile alelûmum idare, 
kitab, ders levazımı bedelleri, ta
bı ve teclid ücretleri ve bakliye 
masrafları ile mükâfat ve fakir 
talebeye muavenet masarifi ve 
fennî seyahat ve tatbikatı dersi-
ye masrafları, kütüpane, dersha
ne, yatakhane, atelye ve lâboratu-
var, mütbah, ve diğer mekteb 
müştemilâtı levazımı ve mef-

Zammedilen 
Lira 
6 250 

520 

2 250 

2 000 

3 500 

2 776 

1 000 

500 

500 

10 000 

4 000 

10 000 

800 

F. 
Zammedilen 

Lira 

745 

748 

777 

784 

906 

907 

908 

911 

91J 

917 

923 

927 

932 

ruşat ve demirbaş ve nakliye va-
srtalarile ve levazımı ve işletmesi 
ve her türlü inşaat ve tamiratla 
icar bedelleri, elektrik, havagazı 
ve su tesisatı ve ilâh... bilûmum 
mekteb masrafları 14 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maliye vekâleti 26 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müderris ve muallim muavinleri 
ve asistanlarla mezunların ecne
bi memleketlerde mekteb, lâbora-
tuvar, enstitü şantiyelerde tetkik, 
tetebbu ve ikmali tahsil masraf
ları 1 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

îktısad vekâleti 
Muvakkat memuriyet harcırahı 5 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İktisadî ve meslekî mecmualar, 
kitab, haritalar, telif ve tercüme 
ücretleri, tabı, neşir bedel ve mas
rafları, filim ve filim makine mu
bayaası ihzar ve kira bedelleri, is
tihbarat ve propaganda masrafla
rile bu maksadlara müteferri yar
dımlar 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
Muvakkat tazminat 90 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 14 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1107 numaralı kanun mucibince 
gedikli küçük zabitlere verilecek 
aile zammı 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 27 202 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Defatir ve evrakı matbua 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 9 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tedavi masrafları, Beynelmilel 
askerî tababet ve eczacılık kong
relerine iştirak edecek sıhhî su
bayların yol ve sair masrafları 3 110 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketler fabrikaları
na gideceklerin harcırah masraf
ları 24 350 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat 
masrafları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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î\ 
Zammedilen 

Lira 
934 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi 

memleketlere gönderilecek subay
lar ve memular harcırahı 4 279 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 

953 648 ve 1107 numaralı kanunların 
4 ncü ve 1059 numaralı kanunun 
5 nci ve 1492 numaralı kanunun 
6 nci maddeleri mucibince gedik
li küçük zabitlere verilecek mükâ
fat ve ikramiye 200 
BAŞKAN- — Kabul edilmiştir. 

954 Daimî müstahdemler ücreti 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

955 Muvakkat tazminat 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

958 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 302 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

961 Müteferrika 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

962 İcar bedeli 608 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

966 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

967 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

973 Nakliyat ' 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

976 Atış, bombardıman, uçuş, telsiz, 
fotoğraf, malzemei siyanet, tamir
hanelerde yüksek mesai ihtira, 
tamir ve prototip inşaat ve buna 
mümasil müteferrik işler için ik
ramiye ve mesai ikramiyesi 1 000 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir. 

980 Staj ve lisan tahsili tahsisatı ve 
yabancı memleketlere tetkik seya
hati masrafları 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

981 Memleket dahil ve haricinde üc
retli müessesatı sıhhiyede tedavi 
ettirilecek hasta ve malûlinin 
tedavi masrafları 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

983 Amele yevmiyesi 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 

1032 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 2 520 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Zammedilen 
F. Lira 

1036 2853 sayılı kanun mucibince ve
rilecek ihtisas yevmiyesi 2 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1039 Müteferrika ve muhafız köpekle
ri iaşesi 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1041 Daimî memuriyet harcırahı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1042 Muvakkat memuriyet harcırahı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi merbut cetvelle reye 

arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1937 malî yılı bütçesinin 333 ncü (Tartı aletleri 
mubayaa ve tamir masrafları) faslından 2840, 
355 nci faslının 3 ncü (Vesaitin işletme, tahlisi
ye ve nakliyesi) maddesinden 1131 ve îktısad 
vekâleti bütçesinin 763 ncü (1683 numaralı ka
nunun 58 nci maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi) faslından 200 lira ki ceman 4 171 
lira tenzil edilerek Gümrük ve İnhisarlar ve îk
tısad vekâletleri bütçelerinin sonunda yeniden 
açılan ilişik (2) numaralı cetvelde yazılı fasılla
ra fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

[2] numaralı cetvel 

Gümrük ve İnhisarlar vekâleti 
F. Lira 

A 
338 1934 - 1936 malî yılları karşılıksız 

borçları 2 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

366 1934 - 1936 malî yılları karşılıksız 
borçları 1 131 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

iktisadı vekâleti 
828 1934 malî yılı karşılıksız tekaüd 

ikramiyesi 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi merbutu cetvelle reye 

arzediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 —1937 malî yılı muvazenei umu
miye kanununun 13 ncü maddesine bağlı (N) 
işaretli cetvel yerine bu kanuna ilişik (3) numa
ralı cetvel konulmuştur. 
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[3] numaralı cetvel 

Vazife Aded Aylık ücreti 

Belletici 
» 

-.» 
Yönetge 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doktor 
» 
» 
» 
» 
» 

Aşçı (Y, 
Aşçı 

» 
» 

işyarı 

ımaği 

M üt e f emik m 
» 

Hademe 

le) 

listahdem 
» 

100 
30 
40 

5 
5 
5 

10 
40 
30 
30 
5 
5 
5 
5 

15 
25 

o O 
20 
15 
12 
35 
25 

500 

40 
35 
30 

• 100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

100 
90 
80 
75 
60 
50 
80 
60 
50 
40 
50 
40 

uı BAŞKAN — Maddeyi merbut cetvelle bir
likte reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

4 — Orman umum müdürlüğü 1937 malı 
yılı bütçesinde 10 000 liralık münakale yapıl
masına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/926) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1937 malî yılı bütçe
sinde münakale yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1937 malî yılı Orman umum 

[1] Azamî 40 lirayı geçmemek ve tahsisatı da
hilinde kalmak üzere beherinin şehrî ücretlerini 
Maarif vekâleti veya göstereceği makama aiddir. 

[2] 88 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

müdürlüğü bütçesinin 17 nci (Tahdid ve sranr-
lama, amenajman, teşcir ve fidanlıklar, hastalık
lar, haşereler ve yangınlarla mücadele, istimlâk 
fennî tecrübeler, orman evleri) faslmdan 10 000 
lira tenzil edilerek 11 nci (Daimî memuriyetler 
harcırahı) faslma nakledilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Madeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umıımiyesini açık reye arze
diyorum. 

5 — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1937 malî yılı bütçesine 540 000 lira
lık tahsisai verilmesine dair kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/936) [1] • 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 
malî yılı bütçesinin bazı tertiblerine 540 000 li
ra munzam tahsisat verilmesi hakkmda kanun 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1936 malî yılı fazlai varidatından 
540 000 lirası mezkûr Umum müdürlüğün 1937 
malî yılı bütçesinin varidat kısmmda (1936 se
nesinden müdevver varidat fazlası) adı ile açı
lacak 8 nci fasla irad ve masraf kısmmm bağlı 
cetvelde gösterilen tertiblerine munzam tahsisat 
olarak konulur. 

F. Lira 
2 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Muvakkat müstahdemler 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Kırtasiye 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Mahkeme masrafları ve defatir ve 
matbu evrak 24 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

[1] 87 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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P. 
13 Daimî memuriyet harcırahı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
14 Muvakkat memuriyet memuriyet 

harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Mmtakaları haricinde çalıştırıla
cak hat bakıcıları yevmiye ve za
rurî masraflarile mühendis, fen 
müfettişi, makinist ve diğer fen 
memurlarmm muvakkat harcırah 
ve yevmiyeleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Mahkeme harçları ve kıymetli 
evrak beyiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Nakliyat, bendiye, hurç, çanta ve 
ve çuval mubayaası bedelile tamir 
masrafı ve seyyar primleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Telgraf tesisat ve tamiratında kul
lanılacak amele yevmiyesi, telgraf 
tesisat ve tamiratı için mubayaa 
olunacak makine alât, edevat ve 
malzeme bedellerile tamir masra
fı, telgraf işletme masrafı ve band 
bedeli ve telefon tevsiat ve tami
ratı için mubayaa olunacak maki
ne, alât, edevat ve malzeme bedel
lerile tamir masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Telsiz telgraf için mubayaa olu
nacak makine, alât ve edevat ve 
melzeme bedellerile tamirleri, 
amele yevmiyeleri ve işletme mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Eadiyo idare, işletme masraflarile 
artist ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Posta, pulu, kartlar, albümler ve 
pul teşhir tabloları, müsabaka, 
malzeme ve tabı masraflarile Bren 
bürosundan celbedilecek kupon 
ve pullar bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Nakil vasıtaları masrafı, mubayaa, 
Tamir ve işletme ile hayvan yem 
ve sair masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Ecnebi memleketlerdeki kongre 
ve konferanslara iştirak edecekle
rin harcırah ve masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Arsa ve binaların mubayaa, is
timlâk,* inşa ve tesisatı ile mev-
cudlarınm tamir ve tevsii ve inşa
at ile esaslı tamiratın kontrol 

Lira 
8 000 

20 000 

5 000 

5 000 

1 500 

26 000 

65 500 

2 000 

10 000 

8 000 

18 000 

3 500 

P. Lira 
mememurları ücreti ve sair mas
rafları 14 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Tedavi ve yol masrafı ile tedavi 
ettirilmekte iken vefat edenlerin 
cenaze masrafı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Geçen yıl borçları 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

39 1933 - 1936 yıllarma aid borçlar 
karşılığı 1 025 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

İstanbul telefonu 
42 Umumî telefon merkezleri aidatı 3 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
46 Müteferrika ve reddiyat 4 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
47 Bina, arsa, istimlâk, inşa ve tamiri 20 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
48 İstanbul telefonunun tevsiatma 

muktazi alât ve malzeme ile arsa 
mubayaası ve inşası, şehirlerle mil
letler arası telefonları ve radiyo, 
stüdyo tesisatı için muktazi arsa, 
bina, makine, alât, edevat ve mal
zeme bedellerile amele yevmiyesi 
ve inşaat kontrol memurları ücre
ti ve sair masarifatı 259 629 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

50 1715 numaralı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet Mer
kez bankasına verilecek itfa kar
şılığı 5 346 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelle bir

likte reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 -
teberdir. 

BAŞKAN -
Kabul edenier. 

MADDE 3 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

Mâddeyi reyinize arzediyorum. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

- Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

6' •— Manisa mebusu Refik İncenin, Arzu
hal encüm.enmin 24 - Alr-1937 tarihli Jıaftedık 
karar cetvelindeki 1099 sayüı kararın Umumî 
Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhed 
ecümeni mazbatası (4/0.1) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum. 
REFÎK İNCE (Manisa) — Müsaade eder 

misiniz? 

1 | 09 saydı basmayazı zaptın sonundadır. 
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BAŞKAN — Okunmadan evvel mi söz isti

yorsunuz? Buyurunuz. 
REFÎK ÎNCE (Manisa) — Bir şey rica ede

ceğim. Bendeniz bu mazbata üzerinde tetkikatı-
mı yapmak için zabıt cerideleri üzerinde biraz 
uğraştım. Fakat maalesef çalışmamı ikmal et
miş değilim. Bu günkü ruznamede de Muhte
rem Heyeti kâfi derecede işgal edecek mese
leler vardır. Tensib ederseniz bunu gelecek iç-
timada arzedeyim. (Muvafık sesfcri). 

BAŞKAN — Gelecek içtimaa bırakılmasını 
istiyorlar. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 — Mart : mayıs 1937 aylarına aid rapo
run sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/415.) 

BAŞKAN — Üzerinden bir hafta geçmemiş
tir. Müzakeresini tehir ediyoruz. 

8 — Bilecik mebusu İbrahim Çolağın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/392) [1] 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 

mı? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

9 — Edirne mebusu Şeref Aykutun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/198) [2] 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 

mı? 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

10 —• Çoruh mebusu Asım Usun teşriî masu
niyetinin Çaldırılması hakkında Başvekâlet te-
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenle-
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/414) [3] 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Çoruh mebusu Asım Usun, maz

bata hakkında bir takriri vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bu davanm, neşriyatı idare eden arkadaşı

mız aleyhinde cereyan eden muhakemesi bera-

j l ] 74 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 76 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] 75 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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etle neticelenmiştir. Ortada devre sonuna ka
lacak bir dava da yoktur. Bu cihetin tasdiki 
için mazbatanın encümene verilmesini teklif ve 
rica ederim. 

Çoruh 
Asım Us 

BAŞKAN — Encümenin mütaleası var mı 
dır? Takrir sahibi ortada bir cürüm kalmadı
ğından bahsile mazbatanın tekrar tetkik edil
mek üzere encümene verilmesini istiyor. Maz
batayı takrirle beraber encümene veriyoruz. 

11 — Eskişehir mebusu Osman Işının teşriî 
masuniyetinin kaldırilm^ısı hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/393) [1] 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea 

yoktur. Reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

12 — Gazin Anteb mebusu Remzi Güresin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye en
cümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen maz
batası (3/361) [2] 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

13 — Mardin mebusu Hilmi Çoruk ve Kasta
monu mebusu Dr. Tevfik Aslanın teşriî masu
niyetlerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encüenlerin-
den mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/379) [3] 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 

mı? Reye arzediyorum. Mazbatayı kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Mazbata kabul olunmuş
tur. 

14 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî 
nmsuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encüm\en mazbatası 
(3/394) [4] 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAMI — Mazbata hakkmda mütalea var 

mı? Reye arzediyorum. Mazbatayı kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Mazbata kabul edilmiş
tir. 

[1] 77 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 78 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] 70 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[4] 71 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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15 — Siird mebusu Mehmet Ali Kurdoğlunun 

teşriî masuniyetinin "kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye en
cümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen maz-
mazbatas• (3/364) [1] 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 

mı? Mazbatayı reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

16 — Sıvals mebusu Necmettin Sadakın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/421) [2] 

(Masbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 

mı? Mazbatayı reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Mazbata kabul edilmiş
tir. 

İkinci müzakeresi yapılacak mevada geçiyo
ruz: 

17 — Askerî tauinat ve yem kanununa ek ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/908) [3] 

Askerî tayinat ve yem kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1257 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 12 eylül 1330 tarihli askerî ta
yinat ve yem kanununun 12 mayıs 1928 tarih 
ve 1257 savılı kanunla değiştirilen 33 ncü mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

(Askerî hizmetlerde kullanılan köpeklerle 
bunlarm yetiştirilecek yavrularına aşağıda gös
terilen tayinat gündelik olarak verilir. 
Garam 

350 Et 
450 Ekmek 

5 Tuz 
10 Sabun (Su ve yemek kablarmm ve ken

dilerinin temizliği için) 
600 Odun (İcabında mübadele suretile ve

rilecek gıdaların pişirilmesi için) 
30 Gazyağı (Icabmda haşarat ve tufeylât-

tan korunmaları için). 
Yukarıda gösterilen gıda istihkaklarının av-

nen verilmesi kabil olmayan zaman ve yerlerde 
esas istihkakın tutarı dahilinde olarak yiyebi
lecekleri gıda maddeleri ile mübadelesi re mü
badele şekilleri Millî Müdafaa vekâletince tesbit 
olunur. 

[1] 72 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 73 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[3] Birinci müzakeresi 25 nci inikad zabtın-

dadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname yok. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
mutebrdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3»— Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Mfüdafaa, Dahiliye, Gümrük ve inhi
sarlar ve Ziraat vekilleri mezundur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

Reye arzettiğim lâyihalara rey vermiyen var 
mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Birinci müzakeresi yapılacak mevada geçi

yoruz. 
18 — Türk gemi kurtarma anonim şirketi 

teşkili hakkındaki 2070 sayılı kanunla müteşek
kil şirketin tasfiyesi ve imtiyaz mevzuunu teşkil 
eden hizmetlerin İktısad vekâletine bağlı hükmî 
şahsiyeti haiz bir idareye devri hakkında kanun 
lâyihası ve îktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/763) [1] 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâziz) — 
Arkadaşlar; ruznamedeki bu, 18 numaralı Türk 
gemi kurtarma şirketinin iktısad vekâletine 
bağlı hü^mî şahsiyeti haiz bir idareye devri, 

Bir de ruznamenm 26 numarasında muhase-
bei umumiye kanununun 44 ncü maddesinin 
değiştirilmesi, bu da müruru zamana uğramış 
bakayanın terkini kaydı hakkmda mükellefin 
lehinde bir hükümdür. 

Sonra 27 nci madde de 1334 - 1918 dahilî is
tikraz tahvillerinin 1938 ikramiyeli tahvillerile 
mübadelesi hakkındaki kanun lâyihası ki, kabul 
buyurulduğu takdirde tahvillerin basılması epi-
ce uzun bir zamana mutavakkıftır. 

Bu üç lâyihanın müstaceliyetle müzakeresi
ni istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Hükümet; ruznamenin 18, 26, 
ve 27 nci numaralardaki lâyihaların müstaceli
yetle müzakeresini teklif etmektedir. 

Müstaceliyetle müzakeresini reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bu üç lâyi
hanın müstaceliyetle müzakeresi kabul edilmiş
tir. 
Türk gemi kurtarma şirketinin tasfiyesine dair 

[1] 54 sayılı basmayazı 25 nci inikad zabtın
da bağlıdır. 
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lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında sos iste

yen var mı? 
Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Türk gemi kurtarma şirketinin tasfiyesile bu hiz
metin yeni bir idareye devri hakkında kanun 

MADDE 1 — Denizbank, 2070 numaralı ka
nuna göre teşkil edilmiş olan Türk gemi kur
tarma anonim şirketinin diğer hissedarlar elin
de bulunan hisse senedlerini, şirketin imtiyaza 
aid hakları da dahil olduğu halde mevcud bil
cümle hukuk ve vecaibi tamamen kendisine in
tikal etmek sartile en çok nominal kıymetleri 
üzerinden satm almağa mezundur. Ancak De-
nizbankm satm alacağı bu hisseler için ödeye
ceği para şirketin borçlan çıktıktan sonra kalan 
mevcud naktile matlubatı mecmuunu geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler .. Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îktısad vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini 
açık reye arzediyorum. 

19 — Bakımı işletmeye devredilen hatların 
ikmali nevakısı için 1937 malî yılında Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum müdür
lüğüne verilecek mebaliğ hakkında kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/919) [1] 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu lâyihanm da müstacelen müzakeresi
ni encümen namma teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Lâyihanm müstacelen müzake
resi teklif ediliyor. Bu teklifi kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar. Etmeyenler ... Lâyihanm 
müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesi hakkmda müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Bakımı işletmeye devredilen hatlarm noksanla
rının ikmali için Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğüne verilecek me

baliğ hakkmda kanun 
MADDE 1 — Resmen işletmeye açılmış ve 

[1] 86 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

bakımı da işletme idaresine devredilmiş bulunan 
hatlarm devir mazbatalarile tesbit edilen nok
sanlarının bedelleri için 1937 malî yılmda Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum müdür
lüğüne verilecek mebaliğ, Umum müdürlüğün 
1937 malî yılı bütçesinin varidat kısmında (Nok
sanlar bedellerine mahsuben umumî muvazene
den alman) adı ile yeniden açılacak 6 ncı fasla 
irad ve masraf kısmmda (İşletmeye açılmış 
hatlarm devir mazbatalarmda gösterilen noksan
larının ikmali masrafı) adı ile açılacak 18 nci 
fasla tahsiat olarak konur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar 
işaret etsinler. Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanmı heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
nun kabul edilmiştir. 

20 — Devlet demiryollarının ihtiyacı olan 
muharrik ve müteharrik edevatın siparişi için 
16 000 000 liraya kadar taahhüd yapılmasına da
ir olan 3247 sayılı kanunun 1 nci maddesini de
ğiştiren kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/922) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kmda mütalea var mı? Maddelere geçilmesini re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Encümen, mazbatasmda müstaceliyet teklif 
ediyor. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Müstacelen müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

3247 sayılı kanunun birinci maddesinin değişti
rilmesi hakkmda kanun 

MADDE 1 — 11-VI-1937 tarihli ve 3247 
sayılı kanunun 1 nci maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü tarafından lokomotif, yolcu 
ve muhtelif yük vagonu satın alınması ve bun
ların her türlü masrafları için müteakib senelere 
sari olmak ve 1938 senesinden itibaren her sene 
tediye edilecek mikdarı (4) milyon lirayı geçme-

[1] 84 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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inek ve en geç altı senede ödenmek üzere (16) 
milyon Mraya kadar taahhüd icrasına Nafıa ve
kili mezundur. 

Bu taahhüde müsteniden her sene sarfedile-
cek mikdar mezkûr idarenin bütçesine tahsisat 
olarak konur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyeler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

21 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkındaki 
2223 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Harici
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/932) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? 

HARİCÎYE VEKÎLÎ Dr. TEVFÎK RÜŞTÜ 
ARAŞ (İzmir) — Bu kanunun müstacelen mü
zakeresini rica ediyorum. 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Bu kanun 
münasebetile hariciyemizin millî menfaatlerimi
zi korumakta gösterdiği tekayyüd ve ihtima
mı ve millî vazifelerimizi muvaffakiyetle tetviç 
etmekte gösterdiği faaliyeti şükranla yadetme-
ği bir borç bilirim. 

Eğer maaşatta ölçü, muvaffakiyet derecesi 
olsaydı, teklif edilen maaşları az görmek icab 
ederdi. Hatta daha fazla vermek, bir vecibe 
teşkil ederdi. 

Yalnız hepimiz biliriz ki, bütün memurin az 
çok mahrumiyetlere katlanarak vazife yapmak 
mecburiyetindedirler. Çünkü memleketin ihya-
kâr masrafları çoktur. Bunlara fazla himmet et
mek için memur arkadaşlarımızın kabil oldu
ğu kadar azla iktifa etmeleri icab ediyor. 
Fakat azlık o dereceye varmıştır ki memurlar 
temini maişette güçlük çekiyorlar. Onun için 
her vekâlet 3 - 4 senede bir teşkilât kanunile 
bize gelerek maaşları yükseltmeğe çalışıyor
lar. Şimdi Hariciye vekâleti de bunu yapmış
tır. Burada derece ve adedleri gösteren kı
sımlar vardır, birinci derece evvelce 12 iken 
şimdi 16 oluyor. Yani 4 yükselme vardır. 2 
nci derece 11 iken 16 oluyor. Bu da 5 aded 
yükseliyor. 3 ncü derece 10 iken 18 oluyor. 
Bunda da 8 yükselme vardır. Hulâsa böylece 
bütün dereceler yükseliyor. Esbabı mucibe lâ
yihasında, diplomasi ve ekonomi işlerimizin 

[1] 85 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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çoğalmasından dolayı kadroyu tevsia mecbu
riyet hâsıl olmuştur, deniliyor. Bununla bera
ber ihtimal ki yeniden bir kaç memuriyet ih
das edilecektir. Vekilimiz bunları söylerse mü
teşekkir kalırım. Fakat hiç olmazsa bir kısım
larının derecesi yükselecektir. Bu yükselme hu
susu, vergilerin çokluğundan ileri gelmiştir. 
Bütçe münasebetile de bu hususta söylemiştim. 
Hiç şüphe yoktur ki, Yüksek Önderin irşadla-
rından sonra vergilerden yapılacak tenzilât işi 
yapılacaktır, fakat Bütçe encümeninden ricam 
şudur ki, bunu bir an evvel yapsmlar, bu şe
kilde yapılan müraoaatleri engellesinler. Me
murların arasındaki tecanüsün az çok muhafa
zası için buna şiddetle lüzum vardır. 

Sonra, kanaatimce bir kısım elçilerimizin 
almakta oldukları maaşlar az görülmüş, ikin
ci derecedekiler birinci dereceye, üçüncü dere
cedekiler, ikinci dereceye çıkarılmak zarureti 
hâsıl olmuştur. Bunu yaparken her zaman böy
le değişiklikler yapmak zaruretinde kalmamak 
için acaba mümkün değil midir, Kâtibi umu
milikte olduğu gibi, birinci ve ikinci derecede 
tayine imkân verilsin. Orada çoktan beri bu
lunmuş bir arkadaşımızın ayni maaşla seneler
ce kullanılması doğru değildir. Halbuki o yer
de uzun seneler muvaffakiyetle iş başarmakta
dır. İkinci dereceden birinci dereceye yüksel
tilmesi doğrudur. Birinci dereceye yükseldimi 
onu takib edecek arkadaş da yine birinci de
rece ile gidecektir. Buna imkân verilmese da
ha iyi olur kanaatindeyim. 

Dahilde de temsil tahsisatı veriliyor. Bu 
da maaşatm vergiler dolayısile çok tenakus et
mesinden ileri gelme bir zarurettir. Daha ev
vel vergiler tenzil edilmek suretile bu arkadaş
lar terfih edilmiş olsaydı hiç buna mahal kal
mazdı. 1933 de dahi bir teşkilât kanunu ya
pılmış, fakat zam icra edilmemişti. Şimdi ya
pılıyor. Daha geçenlerde yüz lira ve daha faz
la maaş alan memurlara 60 lira mesken taz
minatı verilmesi kabul edildi. Bu kanunla da 
dereceler yükseliyor. Bu kabarıklığın sonu ne 
olacaktır? Sonra, bir taraftan da hayatı ucuz
latmak için tedbir almıyor. Bu tedbirler el
bette netice verecektir. Hayat ucuzlar ve ver
giler de inerse bu kabarıklık böyle devam edib 
gidecek mi? Maksadım bunlarm bir an evvel 
intacını temin etmek ve Muhterem vekilden de 
yeni elçiliklerin nerelerde açılacağına dair bi
ze malûmat lütfetmelerinden ibarettir. Başka 
bir mütaleam yoktur. 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. TEVFÎK RÜŞTÜ 
ARAŞ (İzmir) — Arkadaşlarım; Bay Hüsnü Ki-
tabcı arkadaşımızın evvelemirde beni iltifatze-
de eden teveccühlerine teşekkür ederim. 

Arzu buyurdukları noktayı derhal tavziha 
çalışacağım. Bu kanunun ruhunda dereceleri 
yükseltmek esas değildir. Bu kanunun ruhu doğ
rudan doğruya vekâlete idare ve meslek diye 
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ayrılan memur arkadaşlarımız içinde mesleke in-
tisab etmiş olanların ayrılma muamelâtını it
mam etmek vardır. Bir de tahmin buyurdukları 
gibi teşkilâtı genişletmek vardır. Üçüncü bir 
noktayı da buna ilâve edersem kanunu tama
men hulâsa etmiş olacağım ki o da şudur: Devle-
timMıı pek çok şubelerinde olduğu gibi Harici
ye de millî teşekkülle doğmuş, safha, safha te
kemmül etmiş ve bu tekâmülü devam etmek
te bulunmuştur. Bu sebeble hariçte ayrı bir mek
tebi olmayıp ta kendi vekâleti ve kendi işi için
de müntesiblerini yetiştirmekte olan Hariciye 
vekâlfett ilk ald^£ı ve sinesinde yetiştirdiği ka
çlar- derecede ve onunla mütenasib memuriyetler 
muhafaza etmiş, yetiştirdikçe ilâve etmiştir ve 
edecektir. Bu itibarla dahilde ve hariçte yeni ih
das edilen memuriyetler vardır. Derhal arzula
rını tatmin için; hariçte yapılacak sefaretler 
meyanmda Cenubî Amerikada da ticaret itiba-

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi cet
velle birlikte reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hariciye vekâleti memurların
dan hariçte istihdam edileceklere verilecek tem
sil tahsisatı bu kanuna bağlı (2) ve merkezde 
istihdam edilen meslek memurlarına derece
leri itibarile verilecek temsil tahsisatı da (3) 
numaralı cetvellerde gösterilmiştir. 

rile, münasebatımıztn ehemmiyet kesbettiği kı
sımlarda sefaret tesisi mutasavver olduğunu ar-
zederim. Avrupada da senelerdenberi yalnız 
maslahatgüzarlıkla idare olunmakta olan dele
gasyonlarımızın bazılarmm sefarete kalbedilece-
ğini bu münasebetle arzederim. 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında başka mütalea var mı? Maddelere ge
çilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hükümet lâyihanın müsfaeelen müzakeresini 
teklif etmektedir. Reye arzediyorum.. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti teşkilât kanunu 
MADDE 1 — Hariciye vekâletinin memur

ları kadrosu bu kanuna bağlı (1) numaralı cet
velde gösterilmiştir. 

No. [2] 

Umumî Temsil tahsisatı cetveli 

Aded Lira 

3 100 
4 80 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

Aded 

15 — 
16 — 
18 — 
18 — 
20 — 
30 — 
40 — 
50 — 
90 — 

120 — 
10 — 
10 
9 

1 
2 
4 
4 
6 
6 
8 

10 
12 
20 
6 

No. [1] 

Umumî kadro cetveli 

Adedi ihtisas sınıfından olabilir. 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » > 
idare ve ihtisas sınıflarından o 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Adedi idare sınıfından olabilir. 
» 

Yalnız 
> 

» » > 
idarî memurlardır. 

» » 

labi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

446 
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Aded 

6 
12 
12 
4 
5 
8 
10 
25 
25 
35 
35 
55 

239 

Lira 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
12 
10 
8 
5 

No. [3] 

Merkezde istihdam edilecek meslek memurla
rına verilecek temsil tahsisat cetveli 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Lira 

80 
50 
40 
30 
25 
20 
15 
12 
10 
10 

BAŞKAN — ikinci madde ve cetveller hak
kında mütalea var mı? Maddeyi cetvellerle bir
likte reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hariciye vekâletine meslek ve 
ihtisas memuru olarak girebilmek için memu

rin kanunundaki şartlardan başka Hariciye mes
leki ile alâkadar ve Maarif vekâletince yüksek 
mekteb olduğu tasdik olunan bir mektebden me-
znu ve Hariciye vekâletinde müteşekkil imtihan 
komisyonu huzurunda yapılacak imtihanda mu
vaffak olmak şarttır. Bu imtihan Hariciye ve
kâletince tesbit olunacak esaslara göre yapılır. 

(A) serisine almacak ihtisas memurları im
tihana tâbi değildir, idarî memurların alınma 
tarzı umumî hükümlere tâbidir. Meslek sınıfı
na bidayeten alınacakların yaşlan otuzdan yu
karı olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Meslek memurlarının derece 
itibarile unvanları bu kanuna ilişik (4) ve mer
kez teşkilâtında meslek, idare ve ihtisas memur
larının işgal eyleyecekleri memuriyetlerin ma
kam itibarile unvanları ve bu memuriyetlere 
tayin edilecek memurların dereceleri (5) numa
ralı cetvellerde gösterilmiştir. 

No. [4] 

Meslek memurlarının derece itibarile unvanlarını 
gösterir cetvel 

Derece 

1 Büyük elçi 
2 Birinci sınıf orta elçi 
3 Orta elçi 
4 Maslahatgüzar 
5 Büyük elçilik müsteşarı, birinci sınıf baş

konsolos 
6 Orta elçilik müsteşarı, baş konsolos 
7 Büyük elçilik başkâtibi, birinci sınıf kon

solos 
8 Orta elçilik başkâtibi, konsolos 
9 Elçilik ikinci kâtibi, muavin konsolos 

10 Elçilik üçüncü kâtibi, kançılar 
11 Ataşe 
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No. [5] 

Meslek idare ve ihtisas memurlarının merkez teşkilâtında işgal edecekleri memuriyetlerin makam 
itibarile unvan ve bu memuriyetlere tayin edilecek memurların derecelerini gösterir cetvel 

îdare İhtisas Derece Meslek 

1-2 
2-3 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 

Kâtibi umumî 
Kâtibi umumî birinci mu
avini, müsteşar 
Kâtibi umumî 
Müdiri umumî 

muavini, 

Daire reis muavini 

Şube müdürü 
Şube müdürü 
Başkâtib 
İkinci kâtib 
Üçüncü kâtib 
Kâtib 

Daire reisi 
Müdiri umumî 
Birinci sınıf müdür 

Müdür 
Müdür 
Müdür muavini 
Şef 
Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Memur 
Memur 

Baş hukuk müşaviri 
Hukuk müşaviri 

Hukuk müşaviri 
Hukuk müşaviri başmuavini 
Hukuk müşaviri birinci smıf mu
avini 
Hukuk müşaviri muavini 
Hukuk müşaviri muavini 
Hukuk müşaviri başkâtibi 

BAŞKAN— Madde ve cetveller hakkmda 
mütalea var mı? Maddeyi cetvellerle birlikte 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Merkezde istihdam edilen mes
lek memurlarına verilecek temsil tahsisatları 
1452 sayılı kanunun 3 ncü maddesindeki esasla
ra göre hesab edilerek maaşlarına zamimeten 
ve işe başladıkları ayı takib eden aydan itibaren 
tesviye olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna bağlı 
{1} numaralı cetvelde yazılı dereceleri ihraz 
için vaktile iktisab olunan unvanlar alâkadar 
memurlara vekâletçe dereceleri verilmedikçe bir 
hak bahşeylemez. 

BAŞKAN — Muvakkat madde hakkmda mü
talea var mı? Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVİAKKAT MADDE 2 — 1937 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununun 16 ncı maddesi
ne bağlı mevkuf memuriyetlere mahsus (L) cet
velinin Hariciye vekâleti memurlarına aid kısmı 
yerine bu kanuna bağlı (A) ve filî kadro dışın
da kalan memurlara aid temsil tahsisatı kısmı 
yerine de (B) cetveli konmuştur. 

A - OETVELÎ 

Derece Aded 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

2 
5 
3 
8 

10 
10 
5 
6 

20 
45 

114 

B -

Aded 

1 
1 
4 
2 
2 

OETVELÎ 

Lira 

100 
80 
50 
40 
35 
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Aded Lira 

3 
5 
1 

10 
10 
10 
10 
10 

30 
25 
20 
15 
12 
10 
8 
5 

69 

BAŞKAN — İkinci muvakkat madde ve cet
velleri hakkmda mütalea var mı? Maddeyi cet
vellerle birlikte reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 1937 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetve
linin Hariciye vekâleti kısmma, bu kanuna bağ
lı (C) işaretli cetvelde yazılı vazifelerle bu va
zifelerin ücretleri ilâve edilmiştir. 

Mütercim 

0 - CETVELİ 

Ücret 
Ailed Lira 

3 225 
3 175 
4 150 

BAŞKAN — Madde ve cetvel hakkmda mü
talea var mı? Maddeyi cetvelle birlikte reye ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanun ile 
maaşları ücrete tahvil olunan mütercimler hak
kmda 2996 sayılı kanunim 3 ncü muvakkat mad
desi hükmü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 25 - V -1933 tarih ve 2223 sa
yılı Hariciye vekâleti teşkilâtı kanunu ilga edil
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun, merkezde istih
dam edilecek meslek memurlarına verilecek olan 
temsil tahsisatma aid hükmü 1 haziran 1938 
tarihinden diğer hükümleri neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

22 — Hava kuvvetleri için 21 500 000 liralık 
taahhüde girişilmesi hakkındaki 2881 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/930) [1] 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. Gl. KÂZIM ÖZALP 
(Balıkesir) — Bu lâyihanm. müstacelen müza
keresine karar verilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, lâyihanm müstace-
len müzakeresini teklif etmektedir. 

Teklifi reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar.... Etmiy enler... Müstaeeieıt müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesi hakkmda müta
lea var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler.... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Hava kuvvetleri için (21 500 000) liralık taah
hüde girişilmesi- hakkındaki 2881 saydı kanuna 

ek kanun 
MADDE 1 — 2881 saydı kanunun birinci 

maddesile Verilen salâhiyete ilâveten 1 000 000 
lirası 1937 ve 6 000 000 lirası da 1938 malî yı
lında bütçeye konulacak tahsisattan ödenmek 
üzere levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
için 5 000 000 ve inşaat için 2 000 000 lira ki 
ceman 7 000 000 liraya kadar taahhüde giriş
meğe Millî Müdafaa vekili ve bu tediye hadleri 
dahilinde kalmak üzere bono çıkarmağa Maliye 
vekili mezundur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkmda müta
laa var mı? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — ikinci madde hakkmda müta
lea var mı? 

Haddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran-
ranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icaraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

[1] 83 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran

lar... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar

zediyorum. 
Evvelki lâyihalara rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
23 — İlk ve orta tedrisat muallimlerinin ter

fi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı kanunun 
2 nci ve 2517 sayılı kanunun 1 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/860) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? 

MAARİF En. M. M. HAYDAR ÇERÇEL 
(Afyon Karahisar) — Bu lâyihanın müstacelen 
müzakeresini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Encümen lâyihanın müstacelen 
müzakeresini teklif ediyor. Teklifi reyinize ar
zediyorum. Lâyihanın müstacelen müzakeresini 
kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Müstacelen 
müzakeresi kabul edilmiştir. Maddelere geçilme
sini kabul buyuranlar ... Etmeyenler ,.. Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki 1702 sayılı kanunun 2 nci 
ve 2517 sayılı kanunun 1 nci maddelerine birer 

fıkra eklenmesine dair kanun 
MADDE 1 — İlk ve orta tedrisat muallim

lerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sa
yılı kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

Şu kadar ki, bunlardan liseyi veya öğret
men okulunu veya lise derecesinde bir okulu bi
tirdikten sonra kendi sahalarında yüksek bir 
tahsil yapmış olanlar hakkmda bu kanunun bi
rinci maddesi hükmü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkmda müta
lea var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — 1702 ve 1880 sayılı kanunla
rın tadiline dair olan 2517 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin (A) bendine aşağıdaki fıkra eklen-
mitşir: 

Orta öğretim müesseselerinde resim, beden 
terbiyesi, müzik, dikiş, biçki' dersi vermekte 
olan öğretmenlerin üzerlerindeki ders ve müza
kere saatleri sayısı birinci fıkrada tesbit edilen 
mikdardan az ise Kültür bakanlığı bu öğretmen
leri, mütebaki ders saatlerini münasib görece
ği yerlerde ihtisasları dahilindeki derslere tah
sis etmeğe mecbur tutabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

[1] 66 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

mı Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe Dahiliye, Maliye ve Maarif ve
killeri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heveti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Lâ
yihanın heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

24 — Mahallî idareler teşkiline, vazife ve 
salâhiyetlerinin tayinine dair kanun lâyihası ve 
Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/892) [1] 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) — Encümen namma müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Encümen mstaceliyetle müza
keresini teklif ediyor. Teklifi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Müstaceliyet
le müzakeresi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Maddelere geçilmiştir. 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına 

dair kanun 
MADDE 1 — 12 haziran 1936 tarih ve 3046 

sayılı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

A - Mahallî idareler umum müdürlüğü bir 
umum müdürün idaresi atlmda, umum müdür 
muavini ile üç daire reisliğinden ve bir de müs
takil şube müdürlüğünden teşekkül eder. 

B - Daire reislikleri ikişer şubeye ayrılır. 
Her şubede birer müdür ve müdür muavinile 
lüzumu kadar mümeyyiz ve memur bulunur. 

C - Umum müdür muavini, bütün işlerde 
umum müdürün yardmıcısıdır. 

Birinci daire reisliği vilâyet hususî idarele
rinin, ikinci daire reisliği belediye idarelerinin, 
üçüncü daire reisliği köy idarelerinin muame
lâtına bakar. 

Müstakil şube müdürlüğü, tayinleri Dahiliye 
vekâletine aid ve tekaüd hakkmı haiz hususî 
idare ve belediye memurlarma müteallik zat ve 
sicil işlerile dosya ve evrak muamelâtmm tan
zimi, mahallî idareleri alâkadar eden neşriya

tı] 67 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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tm takibi ve bu idarelere taallûk eden mua
melâtın cem, telfik ve neşri vazifesile mükel
leftir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 27 mayıs 1937 tarih ve 3184 
sayılı kanuna bağlı cetvelin mahallî idareler 
umum müdürlüğüne aid kısmı bu kanuna bağlı 
cetvelde yazıldığı üzere değiştirilmiştir. 
Dahiliye encümeninin değiştirişine bağlı cetvel 
Derece Aded Maaş 

3 Mahallî idareler umum müdürü 1 100 
4 Mahallî idareler umum müdür 

muavini 1 80 
5 Daire reisi 3 80 
6 Şube müdürü 7 70 
8 » müdür muavini 3 45 
9 » » » 3 40 
9 Büro şefi 1 40 

10 Birinci mümeyyiz 5 35 
11 İkinci mümeyyiz 5 30 
12 Memur ' 15 25 
14 » 18 20 

BAŞKAN — Madde ve cetvel hakkında mü
talea var mı? Maddeyi cetvelle birlikte reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler,.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

25 — Mahsuldar ve yabanî zeytin ağaçlarının 
aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, İktısad ve 
Adliye encümenleri mazbataları (1/808) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

Zr. E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) — 
Yeniden tetMkat yapmak üzere encümene iade
sini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — iade edilmiştir. 

[1] 65 sayılı basmayazı zaptın snundadır. 

HALİL MENTEŞE (izmir'i — Lâyiha gayet 
güzel tanzim edilmiştir. Büyük bir ihtiyacı is
tihdaf ediyor. Zeytincilik işi, lâyihanın istih
daf ettiği iş başlamak üzeredir. Bu lâyihanın 
pazartesi ruznamesinde müzakere edilmek üzere 
arkadaşların himmetini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Lâyiha encümenin talebi üze
rine iade edilmiştir. Tacilini kendilerinden rica 
ederiz. 

26 — Muhasebei umumiye kanununun 44 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/931) m . 

BAŞKAN — Müstaceliyeti kabu7 edilmişti. 
Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-

miyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Muhasebei umumiye kanununun 44 ncü madde
sini tadil eden kanun 

MADDE 1 — 26 mayıs 1937 tarih ve 1050 
numaralı muhasebei umumiye kanununun 44 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

20 nci maddenin muhasiblerin mesuliyeti 
hakkındaki hükmüne halel gelmemek üzere 
kanunları mucibince müruru zamana uğrayan 
varidat bakayasının kayidleri Maliye vekâle
tince terkin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakknıda mütalea var 
m? 

Maddeyi reve arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1 ikinci kânun 
1938 tarihine kadar müruru zamana uğraması 
hasebile kayidleri terkin edilecek olan varidat 
bakayasından takibat evrakı müsbitesi buluna
mayanları hakkmda muhasiblerin mesuliyetine 
gidilmez. 

BAŞKAN — Muvakkat madde hakkında mü
talea var mı? 

Maddeyi reve arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmyienler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

[1] 89 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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27 — 1334 - 1918 dahilî istikraz tahvilleri

nin 1938 ikramiyeli tahvillerile ve 1933 Türk 
borcu tahvillerinin de dahilî istikraz tahville
rile mübadelesine dair kanun lâyihası ve IkU-
sad, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/921) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Bu lâyiha bir 
tahvili düyun muamelesini istihdaf ediyor. Tah
vili düyunda esas, mükellefin menfaatidir. Yani 
Hazinenin ve bilvasıta vergi mükelleflerinin 
menfaatlerini istihdaf etmesi lâzım gelir. Halbu
ki burada bu gün 14 lira kıymetinde olan tah
villeri, dahilî istikraz tahvillerile, ki Hazinenin 
itibarına istinad ettiğinden dolayı şükranla söy
lenebilir, ihraç kıymetlerini hemen muhafaza et
mek üzere bununla tebdilini tavsiye ediyor. Bun
da ben mükellef lehine bir şey görmedim. Bi
lâkis bana mükellef aleyhine bir konbinezon var 
gibi geldi. Lâyihanın 14 lira kıymetinde olan 
ünifiyelerin faizinden, bu gün % 10 - 18 tereffu 
ettiğinden dolayı, Hazinenin 160 000 lira kadar 
faiz cihetinden bir faydası olacaktır. Bu, spe
külatif bir cihettir. Bu gün ünifiyenin kıymeti 
düşük olduğu için nominal cihetten verilmiş bir 
faizdir. Ünifiye harici olduğundan dolayı bey
nelmilel marşeye, beynelmilel spekülâsyona tâ
bidir. Bundan sonra dahile de yapılan istikraz
lar Ergani istikrazları gibi, bir taraftan doğru
dan doğruya Hazinenin itibarına istinad ettiği 
için hemen çıkış fiatlarını muhafaza etmekte de
vam ediyorlar ve devam edeceklerinde şüphe yok
tur. Bu hususta Maliye vekilinin bizi tenvir et
melerini rica ederim. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar, Hartû umumide Osmanlı Hü
kümeti dahilî bir istikraz yapmak istedi. Fa
kat mikdar tesbit edilmemişti. Bu malî mua
mele (souscription) suretile oldu ve takriben 
on altı milyon lira elde edildi. Mütarekede bu 
tahvillerin fiati sekiz liraya kadar düşmüştü. 

Millî Hükümetin, bu borcu tanıdığı şayi olur 
olmaz fiatler yükselmeğe başladı ve düşük fi-
atle satm alan sırf Türk yurddaşlar bir hayli 
para kazandılar. 

Bu gün. ortada sekiz milyon liralık tahvil 
kalmıştır. Bunun yedi milyonu Hükümetin 
elindedir. Baki kalan bir milyondan dört yüz 
bin lirası muvakkat makbuzları tahville tebdil 
etmeyenlerin müruru zamana uğradıkları pa
radır. Geriye kalan altı yüz bin liranm da bir 
kısmı bankalarda, müesseselerde ve belki de 
cüzî bir kısmı halkın elinde bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Hükümeti, Osmanlı İmparator
luğunun yüzde beş faizli tahvilini piyasadan 
çekerek yurddaşa yüzde yedi faizli ve ikrami-

[1] &2 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

yeli bir tahvil veriyor. Yani hem Türk yurd-
daşlara daha menfaatli bir esham veriyor ve 
hem de Osmanlı İmparatorluğunun ismini taşı
yan bir titri ortadan kaldırıyor. 

Ayni muamele Türkiyede bulunan ünitürk 
hâmillerine de teşmil ediliyor ve bu itibarla 
Türk portörünü fiat temevvüçlerinden kurtarı
yor. 

Ünitürk yeni bir tabirdir. Eskiden bu kâ
ğıda konsolit derlerdi. Sonra düyunu muvah-
hide denildi. Bu eshamın dümeni Paristeki bor
sacıların elindedir ve bundan dolayıdır ki Türk 
yurddaşları mütemadi temevvüçler sebebinden 
hayli zararlara duçar olmuşlardır. 

Bu gün halâ Fransada külliyetli mikdarda 
ünitürk hamilleri vardır ve bu esham borsacı
ların elinde bir spekülâsyon oyuncağı olmuş
tur. Kambiyo temevvüçleri de ayrıca zararlı 
mahiyet almıştır. 

İşte bu temevvüçler sebebinden halkı zara
ra duçar etmemek maksadiledir ki Sayın Ce
lâl Bayar Hükümeti Anadolu demiryolu tah
villeri için yapılan kombinezonu memleketi
mizdeki ünitürk hâmillerine de teşmil ediyor. 
Bu kanunun Kamutayda müzakere edileceği 
şayi olur olmaz borsada ünitürk fiatleri on 
dört liradan derhal on sekiz liraya yükselmiş 
olduğu memnuniyetle görülmüştür. 

Eğer bu gün döviz müşkülâtı olmasa idi 
Hükümet bütün ünitürk tahvillerini tedricen 
raşa suretile ortadan kaldırır ve eski devirler
den kalma belâlı bir borçtan kurtulurduk. Her 
halde ünitürk tahvillerinin Türkiyeye ithali 
serbest bırakılırsa, hem Hükümet, hem de hâ
miller için istifadeli olur. 

Her halde bu kanundan dolayı Sayın Celâl 
Bayar Hükümeti ve onun faal bir uzvu olan 
Sayın Finanas Bakanını tebrik etmeği bir va
zife bilirim. 

Sözüme hitam vermeden evvel bir temen
nide bulunacağım. Şimdi arzettiğim, bu malî 
kombinezonlardan halkın yalnız bir kısmı müs-
tefid oluyor. Yani sırf istikrazı dahilî ve üni
türk hâmilleri istifade ediyorlar. Halbuki bü
tün Türk yurddaşları bu gün dirayetli Finans 
bakanından başka bir malî kombinezonu sabır
sızlıkla değil, ümidvar bir inanla bekliyorlar. 
O da şudur: Tenzili kabil olan bazı vergiler 
üzerinde tedricî bir tenzilât yapılması için ha
zırlayacakları mühim kombinezonu ve ulvî ka
rarı bekliyorlar. Ulu Şefimizin yüksek direktif
lerini daima seve seve tatbik eden çok sayın Ce
lâl Bayar Hükümetinin yakin bir zamanda 
Yüksek Kamutaya bu müjdeyi vereceklerine 
eminim. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâziz) 
— Arkadaşımız Halil Menteşe, kanunda, bu gün 
tedavül fiyatı 14 buçuk lira olan Ünitürklerin tah
vil dolayısile rayiç krymeti 19 ve itibarî kryme-
ti 20 lira olan bir tahville değiştirmekte Hazine. 

— 99 — 



1 : 28 14-1-1938 C : 1 
nin zararı olduğundan dolayı tereddüdleri oldu
ğunu ve bu babda izahat vermekliğimi arzu et
tiler. 

Bir kere şurasını arzedeyim ki, yaptığımız 
kanunun en birinci hedefi, Ünitürkleri Türk 
hâmillerinin, Fransız frangının devalüasyonun
dan dolayı gördükleri zararı telâfi etmektir. 
İkincisi de, kendilerinin dahi işaret ettiği veç
hile, piyasada spekülasyon temevvüçleri yapan 
bu Ünitürkleri dahi, Anadoluda yaptığımız gi
bi, kaldırarak piyasada bir istikrar teminidir. 

Ünitürklerin bu gvaı Devlet itibarına istinad 
ederek itibarî kıymetlerini muhafaza etmekte 
olan, sabit bir halde bulunan diğer tahvilât ile 
mübadeleyi temin etmektir. Sonra Hükümetin 
menfaati noktasına gelince; Bir kere faizden is
tifade vardır. Bu gün Ünitürklere verilen faiz 
180 kuruştur. % 7 faizli 20 liralık bir dahilî is
tikraz tahviline de 140 veriliyor. Aradaki 40 
kuruş fark, Devlete kalryor. Binaenaleyh bir 
sene içinde 100 000 tahvil mübadele edersek 
40 000 lira istifade edilmiş olacaktır. Bu gün 
Ünitürkler 570 000 küsur tesbit ediliyor. Eğer 
500 000 Ünitürk tebdil olunursa Devletin faiz
den kârı senede 200 000 lira eder. 

Nominal kıymet üzerine mukayese yürütülür-
se yine Devletin istifadesi vardır. Ünitürklerin 
itibarî kıymeti 25,5 liradır, dolar üzerinden. Bu
nu, 20 liralık itibarî kıymeti olan istikrazı dahi
lî tahvili ile değiştiriyoruz, burada Devletin 5,5 
lira istifadesi vardır. 

Yalnız rayiç krymeti göz önüne alırsak, bu 
gün 14,5 liradır, işaret ettikleri gibi vehleten, 
Devlet 14,5 lira rayiç kıymeti olan bir tahvil 
alryor da yerine 19 lira rayiç kıymeti olan bir 
tahvil veriyor, burada 4,5 - 5 lira bir zarar edi
yor gibi bir manzara vardır. Bunun hakikî ol
madığını iddia edeceğim. Bunun için de, müsa
ade buyurulursa, şunları arzedeceğim. Yani 
bu 14,5 liraya, hakikaten Devletin kârmı, zara
rını hesab etmek için katî esas teşkil edebile
cek bir rakam nazarile bakmak doğru mudur, 
değil midir? Bunu münakaşa etmek için şunu 
arzedeceğim: Esasen Düyunu umumiye ile 1933 
senesinde akdettiğimiz mukavelename sıraların
da Ünitürkün vasatî kıymeti 27 lira idi. Bu mu
kavelenameye sadakatle merbut kaldığımız için 
1934 senesinde kıymeti 29 liraya çıktı. 1935 se
nesinde ahiren Düyunu umumiye ve Fransa Hü-
kûmetile yaptığımız anlaşma münasebetile yani 
borcun % 50 sini döviz ve % 50 sini de malla 
ödemeği kabul ettiğimiz için Ünitürklerin kıy
meti 25,5 ğa düştü. 1936 senesinde 22,75 e te
nezzül etti. 1937 seneninde - bu seneyi aylık 
olarak arzedeceğim - haziranda 18,50, - Fransız 
frankının sukutu dolayısile tevali eden devoli-
asiyonlar neticesi olarak - temmuzda 15,80, ağus
tosta 15, eylülde 14, teşrinievvelde yine 14, 
teşrinisanide 14,30, kânunuevvelde 14,50. Gö
rülüyor ki, bu teşrini evvele kadar tedenni et

mekte idi; teşrinisaniden itibaren tereffü var
dır: 14,30. 14,50 gibi Çünkü mukavele icabınca 
Düyunu umumiye meclisi ljer önümüzdeki tedi
ye devresi, altı aylık devre için ikinci bir para 
intihab etmek salâhiyetini haizdir. Fransız 
frangı mütemadiyen devalüe olduğu için bu da 
sukut etmekte idi. Önümüzdeki tediye devresi 
için - tediye devreleri teşrinisani ile mayıstır -
Düyunu umumiye meclisi doları intihab ediyo
rum dedi. Çünkü dolar franga nazaran daha 
az devalüe olmuş bir paradır. Dolar % 40, frank 
% 50 devalüedir. Arada % 10 bir fark vardır. 
Bu itibarla dolan tercih etmişlerdir. Bu, der
hal burada tesirini gösterdi. Onun için kıy
met 14,30 ve 14,50 ye doğru gitti. 

Bu daha ileri gider mi, gitmez mi noktası... 
Demin arzettiğim gibi, en ziyade ünitürklerin 
rayiç fiatlerinin yükseldiği ki, 1934 de 29 lira
dır, o vakit bunların itibarî kıymeti 42 lira 
idi. Bilhesab nisbet kurarsak, yani 42 lira iti
barî kıymeti haiz iken rayiç kıymeti 29 olursa; 
bu gün 25, 25,5 lira itibarî kıymeti haiz olmasma 
göre, rayiç kıymeti ne olmak lâzımgelir yolunda 
yaptığımız hesab neticesinde ve bilhassa şurası
nı da işaret edeyim ki, Bütçe encümeni dahi bu 
nokta üzerinde tevakkuf etmiş ve sureti mah-
susada tâli bir komisyon teşkil ederek tetkikat-
ta bulunmuştur. Bunun neticesi aynen şudur: 
rayiç kıymeti 17,40 yani mütemadiyen terakki 
ederek önümüzdeki 1938 mayısında, tediye za
manında dolara nisbet edilerek, arzettiğim gibi, 
17, 40 - 17,50 olmak lâzımgelir. 

Burada yalnız şu sual varid olabilir; 17,50 li
ra rayiç kıymeti olması lâzımgelen bir tahvile 
mukabil, Devlet bu gün 19 lira kıymeti haiz 
bir tahvil veriyor. Burada 14,50 liranın farkı
nı almak doğru değildir. 17,50 ile 19 arasındaki 
farkı almak icab eder. Bu mazide yapılan tet-
kikata göre 19 a doğru terakki edeceği görül
mektedir. 

17,50 liraya niçin 19 lira veriyorsunuz? Buna 
verilecek cevablar, rayiç kıymet, peşin alış ve
riştir. Nakid ile ifade edilir. Halbu ki, Devlet 
burada nakid vermiyor. Bir tahvil alıb yerine 
başka bir tahvil veriyor. Bundan dolayı bir 
parça fiatın tereffü etmesi lâzımgeleceğini ka
bul etmek icab eder. 

İkincisi; yeni akdettiğimiz mukavele muci
bince Düyunu umumiye ile ihtilâfımız oldu. 
Dolan intihab ettikleri zaman, altm doları tek
lif ettiler. Hükümet dedi ki, hayır doları inti
hab etmek hakkınızdır, fakat bu % 40 nisbet 
devalüe olmuş bir paradır, ona göre doları he
sap etmek lâzım gelir. Uzun münakaşalardan 
sonra Hükümetin noktai nazarı kabul edilmiş
tir. Şu halde yine bu mukavelenin bir maddesi 
vardır; derki; tediye akçası olarak intihap 
olunan para % 25 den fazla devalüe olacak olur
sa bu % 25 den fazlası amortismana tahsis edi-
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lir. Binaenaleyh arzettiğim % 40 devalüe olmuş 
% 25 den fazlası, % 15 i fevkalâde amortisma
na tahsis edilecektir. Bu fevkalâde amortisman 
şimdi içinde bulunduğumuz 

sene takriben 120 bin 
önümüzdeki sen 140 » 
üçüncü sene 165 » 
dördüncü sene 195 bin olmak üzere 

dört senelik bir devre zarfmda 620 - 650 bin 
tahvile baliğ olacaktır. Yani bu kadar bir tah
vil, mevcudun sülüsünden fazla olan 650 bine 
baliğ olacak ve bu mikdarı Düyunu umumiye 
meclisi toplayacak ve itfa edecektir. Şimdi nor
mal olarak itfa edeceği mikdarı ilâve edersek, 
dolarm intihabından dolayı tereffüe olan tema
yülün gittikçe devam edeceğini ve 3 - 4 sene so
nunda bu tahvillerin fiyatmm nominal itibarile 
kıymetlerinin 25,5 liraya kadar çıkacağını tah
min etmek kolay olur. Binaenaleyh teşrinisani
deki kur, 14,5 lira kuru, arzettiğim gibi mu
vakkat bir viziyetten ibarettir. Yoksa Devletin 
kârmı ve zararmı hesaba esas teşkil edecek 

kati bir şey ifade etmemektedir. Bu nazarı itibara 
almmca, bu 1,5 lira diye gördüğümüz mikdar, 
hâmiline fazla olarak verilmiş bir para değil
dir. Bilâkis bu tahvillerin atisine göre belki 
biraz noksan kesilmiş bir paradır. Yani burada 
Devletin paraca zarar etmediği neticesine var
mışızdır. 

Türker arkadaşım diyorlar ki, tahvil idha-
line Hükümet müsaade etsin. Edeceğiz. Bu ka
nun kabul buyurulduktan sonra. Hakikaten bu 
gün Türkiyeye tahvil idhali memnudur. Fakat 
bazı müsaadelerde bulunacağız. Bu husus Hü
kümetçe tekarrür etmiştir. 

İkincisi; vergi hakkındaki temenni veya ar
zularına gelince: Şefimizin beyanatında, Hükü
metin programında buna işaret vardır. Hükü
met bunun üzerinde çalışmaktadır. Yaptığımız 
tetkikat neticesinde bu arzunun file getirilmesi 
için yine büyük irşadınızdan kuvvet alarak mu
vaffak olabileceğimizi tahmin ediyorum. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1334 - 1918) dahilî istikraz tahvillerinin (1938) 
ikramiyeli tahvillerile ve (1933) Türk borcu tah
villerinin de dahilî istikraz tahvillerile mübade

lesine dair kanun 
MADDE 1 — Halen tedavülde bulunan 

(1334 -1918) dahilî istikraz tahvillerini faiz, ik
ramiye, itfa, konversiyon, müruru zaman, mu
afiyet, imtiyaz ve servis itibarile 2094 numaralı 
kanuna müsteniden ihraç edilen Ergani tahvil
lerinin ayni olmak üzere yeniden çıkarılacak 
hâmiline muharrer tahvillerle mübadeleye Mali
ye vekili mezundur. 

(1334 - 1918) Dahilî istikraz tahvillerinin 
1 mayıs tarihli kuponları tediyeye vazedilmeye
cek ve buna mukabil bu tarihten itibaren bu tah
villerin yeni tahvillerle mübadelesi icra kılına
caktır. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — ikinci fıkranm ikinci satırında bir ma
yıs tarihli kuponları » denmektedir. Bu «1 mayıs 
1938 tarihli kuponları» olacaktır. 

BAŞKAN — Bu şekilde tashih ediyorum. 
Madde hakkında başka mütalea var mı? Madde
yi reyinize arzediyorum. Kabul edenler işaret bu
yursunlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Yeni tahviller ikramiyeli 
(1938) tahvilleri unvanmı taşıyacak ve mikdarı 
1918 tahvillerinin tedavülde bulunan mikdarmı 
geçmiyecektir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren iki sene zarfında 1933 Türk borcu tah
villeri hâmilleri, diledikleri takdirde, bunları 
Devletin dahilî istikraz tahvilleri ile mübadelesi
ni taleb edebilirler. Mübadelede 500 frank itiba
rî kıymette bir aded 1933 Türk borcu tah
vili mukabilinde yirmi lira itibarî kıymette 
bir aded dahilî istikraz tahvili verilir. Müba
deleye arzedilecek Türk barcu tahvillerile bun
lar mukabilinde verilecek Devlet tahvillerinin 
mübadele tarihinde vadeleri hulul etmeyen ku
ponları muhtevi olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu mübadeleyi 2794 numaralı 
kanun ile kurulmuş olan amortisman sandığı 
mevcudile yapar. Sandık mübadele yolile ve
rilecek dahilî istikraz tahvillerinden hangileri
nin verilmesi lâzımgeldiğini mevcuduna göre 
tayin etmek salâhiyetini haizdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Halen Hazinede mevcud olub 
bir cihete tahsis edilmemiş olan Hazine malı 1918 
dahilî istikraz tahvilleri Amortisman sandığına 
devrolunur. 

Bu tahvillerin bütçeden ödenecek mayıs tak
siti de yine bu sandığa verilir. Ancak 1938 
tahvillerinin tabı ve ihraç masrafları da bu pa
radan tefrik edilir. 

Gerek 1933 Türk borcu tahvillerinin gerek 
Anadolu demiryolu esham ve tahvilâtmm mü
badelesini kolaylaştırmak maksadile Amortis
man sandığına yeniden iki milyon liraya kadar 
Hazinece avans verilir. Sandık bu avansları 
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bilâhare portföy gelirlerile kapatır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasma Maliye 
vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

28 — Tunceli vilâyeti halkından olubda nü
fus ve askerlik kanunlarına göre kendilerine ve
rilmesi lâzımgelen bazı cezaların af fine ve nüfus 
yazımı ile askerlik işlerine dair olan 2887 sayılı 
kanuna bir madde ilâvesi ve 1, 3 ve 4 ncü madde
lerinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazba
taları (1/910) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

DAHİLİYE E.M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) — Bu lâyihanın da müstaceliyetle mü
zakeresini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Zaten mazbatanızda kaydedil
miştir. 

Encümen mazbatasında lâyihanın müstace
liyetle müzakeresi istenmektedir. Reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

13 -1 -1936 tarih ve 2887 sayılı kanunun tadiline 
dair kanun 

MADDE 1 — 2887 sayılı kanunun 1 nci mad
desi aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: 

Tunceli vilâyeti halkından olubda her ne se-
beble olursa olsun şimdiye kadar gizli kalan
larla doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve kayıb 
vakalarını yazdırmamış olanlar hakkmda (2576) 
sayılı kanun hükümlerine göre tayin edilmesi lâ
zımgelen cezalar affolunmuştur. 

Bu kanunun tatbiki müddeıtince yukarıda ya
zılı işlerden dolayı takibat yapılmaz ve verile
cek nüfus cüzdanlarından cüzdan bedeli, harç 
ve damga resmi alınmaz. 

Bu vilâyet ahalisinden naklihane ve tebdili 
mekân vukuatını yaptırmamış olanlardan alın
ması lâzım gelen cezalar da affedilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmişıtir. 

MADDE 2 — (2576) sayılı kanunun pulsuz 

[1] 64 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

ve cezasız tescile dair hükümleri Tunceli vilâ
yeti halkı hakkmda (1) ikinci kânun 1940 tari-
nine kadar tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 2887 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tunceli vilâyeti halkından olan 1316 : 1335 
(dahil) doğumlulardan saklı, yoklama kaçağı ve 
bakayanın askerlik işlerinden dolayı goreceKİeri 
cezalar affolunur ve muvazzaflık hizmetleri 
(6) aya indirilir. Daha büyük yaşta bulunan
lar yaşrcüarı araşma ihtiyata geçirilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 2887 sayılı kanunun 4 ncü mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

2887 sayılı kanunun neşrinden evvel firari ve 
izinsizlerden işbu kanunun meriyet müddeti 
içinde askerlik şubelerine gelenlere ve getirilen
lere bu suçlardan dolayı ceza verilmez ve pi
yade kıtalarında (6) ay muvazzaf hizmete tabi 
tutulur. 

2887 sayılı kanunun neşrinden sonraki firari 
ve izinsizlerden bu kanunun meriyet müddeti 
içinde şubelerine gelenlere bu suçlardan dolayı 
ceza verilmez ve sınıflarına mahsus muvazzaf
lık müddetleri tamamlattırılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 1 
ikinci kânun 1940 tarihine kadar muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

29 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afgan, İran 
ve Irak Devletleri arasında tanzim olunan ade
mi tecavüz ve müşavere muahedenamesinin tas-
dikına dair kanun lâyiham, ve Hariciye encümeni 
mazbatası (1/917) [1] 

HARİCİYE VEKİLİ Dr. T. R. ARAŞ (iz
mir) — Arkadaşlarım, bu müzakereye konulan 
lâyihai kanuniyenin taallûk ettiği muahede, he
pinizin muhtelif vesilelerle ve tafsilâtile bildi
ğimiz şark misakıdır. Ehemmiyeti üzerinde yal
nız ismini söylemekle fazla durmağa lüzum ol
mayan bu muahedenin müstaceliyetle müzake
resini rica ederim. 

BAŞKAN — Hyeti umumiyesi hakkında 

[1] 80 sayılı basmayazı zaptın sonundadır 
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başka mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 
kabul buyuranlar . . . Kabul etmeyenler . . . 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hükümet müstacelen müzakeresini teklif 
ediyor. Kabul edenler . . . Kabul etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile, Afgan, îran ve Irak 
Devletleri arasmda tanzim olunan Ademi teca
vüz ve müşavere muahedenamesinin tasdikma 

dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Af

gan, îran ve Irak Devletleri arasmda tanzim 
edilerek Tahranda Saadabadda imza edilmiş 
olan ve ademi tecavüz ve müşavere hükümlerini 
ihtiva eden 8 temmuz 1937 tarihli muahede ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyete girecektir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya, 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Açık reye arzedilen lâyihalara rey vermeyen 
var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum : 
1937 malî yılı mbuvazenei umumiye kanu

nuna bağlı (N) işaretli cetvelin değiştirilmesi ve 
1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
dahil bütçelerin bazılarında değişiklik yapılma
sına dair olan kanuna (2871 rey verilmiştir. 
Muamele tamamdır. Kanun (287) reyle kabul 
edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1937 malî yılı büt
çesinde 10 000 liralık münakale yapılmasına 
dair olan kanuna (288) rey verilmiştir. Muame

le tamamdır. Kanun (288) reyle kabul edilmiş
tir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1937 malî yılı bütçesine 540 000 liralık tahsisat 
verilmesine dair olan kanuna (286) rey veril
miştir. Muamele tamamdır. Kanun (286) reyle 
kabul edilmiştir. 

Türk gemi kurtarma anonim şirketi teşkili 
hakkmdaki 2070 sayılı kanunla müteşekil şir
ketin tasfiyesi ve imtiyaz mevzuunu teşkil eden 
hizmetlerin îktısad vekâletine devri hakkmdaki 
kanuna (272) rey verilmiştir. Muamele tamam
dır. Kanun (272) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet demiryollarının ihtiyacı için 16 mil
yon liraya kadar taahhüd yapılmasına dair 
olan kanuna (270) zat rey vermiştir. Kanun 
(270) reyle kabul edilmiştir. 

Hava kuvvetleri için (21 500 000) liralık 
taahhüde girişilmesi hakkındaki 2881 sayılı ka
nuna ek kanuna (266) rey verilmiştir. Muamele 
tamamdır. Kanun (266) reyle kabul edilmiştir. 

Muhasebei umumiye kanununun 44 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanuna (266) rey 
verilmiştir. Muamele tamamdır. Kanun (266) 
reyle kabul edilmiştir. 

(1334 - 1918) dahilî istikraz tahvillerinin 
(1938) ikramiyeli tahvillerile ve (1933) Türk 
borcu tahvillerinin de dahilî istikraz tahville
rile mübadelesine dair kanuna (259) rey ve
rilmiştir. Muamele tamamdır. Kanun (259) 
reyle kabul edilmiştir. 

13 -1 -1936 tarih ve 2887 sayılı kanunun ta
diline dair kanuna (263) rey verilmiştir. Mu
amele tamamdır. Kanun (263) reyle kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Afgan, îran ve Irak 
Devletleri arasında tanzim olunan ademi teca
vüz ve müşavere muahedenamesinin tasdikma 
dair kanuna (254) rey verilmiştir. Muamele 
tamamdır. Kanun (254) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
kalmamıştır. 

Pazartesi günü 15 te toplanmak üzere inika
da nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 
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Düzeltme 

Bu zaptın sonuna bağlı olan 84 sayılı basma yazının esbabı mucibesi aşağıdaki şekilde ola
caktır : 

Esbabı mucibe 

Yurdumuzda minnet ve şükranla görülen ve görülmekte olan ziraî, sınaî ve iktisadî inkişafa mu
vazi olarak Devlet demiryolları nakliyatında gittikçe artan inkişaf baş göstermiş «bulunmakta
dır. Devlet demiryolları işletme idaresinin bu inkişafa muvazi olarak lokomotif ve vagon ihtiyacı 
da artmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak lüzumu hissedilerek vaki olan teklif üzerine, 3247 numa
ralı kanunla lokomotif, yolcu ve yük vagonu satın alınmasını ve bunların her türlü masrafları için 
müteakib senelere sari olmak ve tediye edilecek mikdarı 1938 ve 1939 senelerinde birer milyon lirayı 
ve müteakib senelerde ikişer milyon lirayı geçmemek üzere (16) milyon liraya kadar teahhüdat icra
sına mezuniyet verilmişti. 

Bu kanunun neşrinden sonra münakaşa hazırlıkları yapılırken, mahza rakibleri çoğaltmak ve bu 
malzemenin neye mal olacağını anlayarak muhammen bedel tesbit etmek maksadile, hiç bir teahhü-
dü t azammun etmemek kaydile Avrupanın muhtelif lokomotif ve vagon fabrika ve müesseselerinden 
teklif istenmişti. Bu talebimize gelen eevablardan anlaşıldı ki, son zamanlarda dünya iktisadî ve 
ticarî hayatında hâsıl olan değişiklikler yüzünden, dokuz sene gibi uzun bir vade ile yapılacak bir 
tediye plânında pahalıya mal olacağı çok yüksek faiz istendiği için (16) milyon, lira ile ancak 11 - 12 
milyonluk yani tesbit edilen mikdardan asgarî % 25 daha az malzeme alınabileceği anlaşılmıştır. 

Halbuki yukarıda da zikredildiği üzere Cumhuriyet Hükümetinin sanayileşme programı inkişaf 
ettikçe, yer yer, yeni yeni madenlerimiz açıldıkça bunların istihsalâtını gerek dahilî ve gerek haricî 
pazarlara taşımak için muktazi malzeme ihtiyacı da o nisbette artmaktadır. 

Binaenaleyh çok az bir zamanda mümkün olduğu kadar çok lokomotif ve vagon elde etmek mec
buriyeti karşısındayız. Bunun için tediye müddetini ne kadar kısaltır, senelik tediye mikdarını ne 
kadar çoğaltırsak, o nisbette: 

1 — Az faiz vereceğimiz gibi rekabeti de daha ziyade tahrik etmiş; 
2 •— Ve ayni para ile daha çok malzeme almak imkânını elde etmiş olacağımızı gördük. 
0 halde 1938 den itibaren (1) milyondan fazla para ayırabilir ve (16) milyonu (6) senede tediye 

edebilir miyiz1? 
1936 senesi gelirimiz muhammen gelir ve 1935 senesi gelirine nisbetle (5) milyon lira fazla idi. 
Bu senenin ilk dört aylık hasılatı geçen senenin ayni ayları hasılatına nazaran (2) milyon lira 

gibi mühim bir fazlalık göstermiştir. Bu fazlalığın sene sonuna kadar (4) milyon lirayı bulacağı 
ve bu suretle 1937 senesi hakikî hasılatının, muhammen varidattan (4) milyon lira fazla olacağı 
mümkün görülmektedir. 

Gerçi 1937 senesi bütçe kanununun 5 nci maddesi mezkûr sene fazlai varidatını Ankara gar 
binası, Sivas atelyesi inşaatının ikmali ve 57 kilometrelik Geyve - Vezirhan arasının tecdidi ve bazı 
hat tevsiatı, muhtelif istasyon ve hangar inşaatına ve vagon, kar makinası ve tezgâh mubayaası 

işlerine karşılık göstermek suretile (4) milyon lira sarfına mezuniyet vermiş ise de bu paranın 
tahminen ancak (3) milyon lirası 1937 senesinde ödenebileceğinden ve mezkûr senede tahsisat 
kaydedilmiyen varidat fazlaları kısmen 1938 senesinde yine bu işlere tahsis edilebileceğinden,taah-
hüd bakiyeleri 1938 bütçesi için bir yük teşkil etmiyeeektir. 

Buraya kadar arzedilen sebeblerden ötürü 3247 numaralı kanunun 1 nci maddesile tayin ve tah-
did edilmiş olan senelik tediyat mikdarlarmın çoğal tırıl arak vâdenin kısaltılmasını mümkün gör 
mekteyiz. 

Hülâsa : Devlet Demiryolları idaresinin: 
1 — Bu malzemeye biran evvel kavuşmak ihtiyacının şiddeti; 
2 — ödenecek senelik taksit mikdarlarmın çoğaltılması keyfiyetinin, muhtelif fabrikaları teşvik 

ve tergib ile rekabeti tevlid edeceği, 
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3 — Binnetiee ayni para ile daha çok ve daha ucuz malzeme almak imkânının elde edilmesi ve 

nihayet idarenin malî istitaatının kanunun tahdid ettiği mikdardan fazla tediyat icrasına müsa-
id bulunması gibi sebebler dolayısile mezkûr kanunun tediye şekline aid olan 1 nci maddesinin 
tadili zarurî görülmektedir. 

Tadilâtın esası şudur: 
idare, her sene bütçesini yaparken işletmenin normal ve fevkalâde ihtiyaçlarını da karşılamakla 

beraber o seneki malî vaziyetine ve fazlai varidatının derecesine göre bu taahhüde mahsuben se
nevi ödenecek mikdar (dört milyon) lirayı geçmemek şartile ne mikdar tediyat yapılabilecekse; 
tahsisat olarak bütçesine koyabilmekdir. Bu takdirde bütçenin muvazenesi temin edilmekle bera
ber daha fazla tediyat yapabilmek suretile yukarıda arzettiğimiz faide ve menfaatler elde edilmiş 
olacaktır. 

Bu sebeblere binaen 3247 numaralı kanunun mevaddş sairesi aynen baki kalmak üzere yalnız 
birinci maddenin senevî ödenecek taksit mikdarlarına aid fıkrasının 1938 senesinden itibaren her 
sene ödenecek mikdar (dört milyon) lirayı geçmiyecek surette tadili için hazırlanan maddei kanu
niye projesi ilişik olarak arz ve teklif edilmiştir. 

— Bu zaptın sonuna bağlı (80) sayılı basma yazının 4 ncü sayıf asının dördüncü satırındaki 
(girmeleri ne), (gemilerine), 

Ayni sayıfada 7 nci maddenin birinci satırındaki (yahud), (hudud), şeklinde tashih edilmiştir. 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (N) işaretli cetvelin değiştirilmesi ve 1937 
yılı muvazenei umumiye kanununa dahil bütçelerin bazılarında değişiklik yapılmasına dair 

kanuna verilen reylerin neticesi 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçei 
İzzet Ulvi Avkurd 
Mebrure Göneni; 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Reye 
Aza adedi : 390 

iştirak edenler : 287 
Kabul edenler : 287 

Reddedenler : 0 
MünhaMer ı 0 

Reye iştirak etmeyenler : 112 
Münhaller : o 

[Kabul edenler] 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 

— ıc 

Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Hacim Çarıklı 

ö — 

-

Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 
Dr. Hünamettin Kural 



Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Patin Güvendiren 
M. Fehmi Gerçeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
İhsan Kûrtkan 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
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I Mazhar Müfid Kansu 

Neeib Ali Küçüka 
Diyarbekir 

Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Huriye Öniz 
Zeki Mesud Alsan 

I Zülfü Tiğrel 
I Edirne 

Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahın 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

| Şevket Erdoğan 
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I îçel 

Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Gl. Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 

I Kâmil Dursun 
I Rahmi Köken 

Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Ünal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 

| Şerif İlden 
I Tahsin Coşkan 

Veled Izbudak 
Kayseri 

Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 

I Reşid özsoy 

Salih Turgay 
Kırklareli 

Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Org.1. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed E diz 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
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Kenan örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

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

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kıljçoğlu 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 

Afyon Kardhisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
İzzet Akosmat: 

Ankara 
Aka Gündüz 
(İzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 
Türkân Örs (İzinli) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
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Cavid Ora! 
Dr. Rasim Ferid Tala> 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal 
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalr 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 
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Siird 

İsmail Müştak Mayakon 
Şovki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

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

Tokad 
Rahmi Apak 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Örge Evren 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Hatice Özgener 
(İzinli) 

Çoruh 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
llyas Sami Muş 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan 
(İzinli) 
Haydar Rüştü öktem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Gl. Kâzını Sevüktekin 
Rüştü Bekit (İzinli) 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Meedi Boysan (İzinli) 
Şeref Aykut (İzinli) 

Elâziz 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Zeki Soydemir 

tlrfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahriıed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı İçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

Nafi Atuf Kansu 
Gazi Anteb 

Remzi Güreş 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket Öndersev 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniznlen 
(İzinli) 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
(İzinli) 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(İzinli) 
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£>alâh Cimcoi 
îgmir 

Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevf ik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
İbrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (İzinli) 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Faik Baysal 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

î : 28 14-1 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Bediz Morova 
Mustafa Eken 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
(İzinli) 
Memed Somer 
Ömer Dinç 
Receb Peker 

Malatya 
İsmet İnönü 

Manisa 
Dr. Samı Uzel 
(İ.Â.) 
Sabri Toprak (İzinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Nuri Ural (İzinli) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

-1038 C : İ 
Niğde 

Dr. Abravaya 
Ordu 

Ahmed İhsan Tokgöz 
Selim Sırrı Tarcan 
(İzinli) 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Güneşdoğdu 
Naki Yücekök (İzinli) 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
(R. V.) 

Siird 
Hulki Aydın 
Memed Ali Kurtoğlu 
(İzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Dr. Galib Üstün 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 

Necmettin Sadak 
Tekirdağ 

Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resaı Erişken 
Süreyya Genea 

Tokad 
Hürrem Ergun 

Trabzon 
Hamdi Ülkümeh 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (İzinli) 
Mehmet Emin Yurdakul 
(İzinli) 

Zonguldak 
Ragıb özdemiroğlu 

Orman umum müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesinde 10 000 liralık münakale yapılmasına dair 
kanuna verilen ı*eylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

• -

Afyon Karahimr 
Bere Türker 
Cemal Afrgm 
Haydar Çerçei 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Aza adedi : 399 
Tleye iştirak edenler : 288 

Kabul edenler : 288 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : İ l i 
Münhaller .- o 

[Kabul edenler] 
Amasya 

Esad Uras 
İsmail Hakkı Muımnı 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demire! 

Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rif at Araz 
Şakir Kınacı 

Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 
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İ : 28 14-1-1938 d i l 
Aydın 

Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Haeim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaeıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
îhsan Tav 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çonh/n 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 

Ziya Esen 
Çoruh 

Akif Akyüz 
Ali Zırh' 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
ihsan Kurtkan 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münür Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbekir 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 

Osman Işın 
Yusuf Ziya Özer 

Gazi Anieb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Gl. Kâzım İnanç 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 

Hüsrev Kızıldoğau 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Dibi an 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Orgl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 
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Kütafıya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memcd Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç, 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttali b öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal K'isun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 

t : S8 14-İ 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Al paya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı. 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr, Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

1Ö3Ö Ö : İ 
Esma Nayman 

'Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif Öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Süreyya Tevfik Genca 
Trabzon 

Dan iş 'Eyiboğlu 
Halil Nilıad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Behçet Günay 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar , 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon KaraMsar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
İzzet Akosmân 

Ankara 
Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rrfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs (İzinli) 

Aydın 
Adnan Menderes 

Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Örge Evren 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Hasan Cemil Çambel 
Burdur 

İbrahim Necini Dilmen 
Bursa 

Refet Canıtez (R. V.) 
Çanakkale 

Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Hatice özgener (İzinli) 

Çoruh 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
llyas Sami Muş 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan 
(İzinli) 
Haydar Rüştü Öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit (İzinli) 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (İzinli) 
Şeref Aykut (İzinli) 
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Elâziz 
Fuad Ağrah (Bakan) 
Tahsin Berk (îzinli) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
îstamat Özdamar 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

• Gümüşüne 
Ali Şevket Öndersev 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (İzinli) 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
(îzinli) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(izinli) 

î : 28 14-1 
Hayrullah Ergin 
Salâh Cimcoz 

îzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
İbrahim Demiralay 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (îzinli) 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Faik Baysal 
Veli Yaşın (îzinli) 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ali Rıza Türol 
Bediz Morova 

1938 O : 1 
Kütahya 

Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (İzinli) 
Beceb Peker 

Malatya 
İsmet İnönü 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
( Î .A . ) 
Kâzım Nami Duru 
Sabri Toprak (İzinli) 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ur al (İzinli) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yüeekök (İzinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 

Ordu 
Ahmed İhsan TokgÖz 
Ali Canib Yöntem 
Selim Sırrı Tarcan 
(İzinli) 

Samsun 
Etem Tuneel 

Memed Güneşdoğdu 
Seyhan 

Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydm 
Memed Ali Kurtoğlu 
(İzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim Încedayı 
Dr. Galib Üstün 

Sivas 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

Tir fa 
Ali Saib Ursavaş (I-
zinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurda
kul (İzinli) 

Zonguldak 
Ragıb özdemiroğlu 



î : 28 14-1-1938 CJ : 1 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine 540 000 liralık tahsisat ve

rilmesine dair kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 3^9 
Reye iştirak edenler : 286 

Kabul edenler : 286 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : ı ı 3 
Münhaller ; o 

Afyan Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Hacim Çarıklı 

[Kabul 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Meıned Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Dr. Hüsaıaefctin Kural 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

edenler] 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice 'özgener 
Mustafa Abdülhalik 
renda 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
ihsan Kurtkan 
tlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydcmir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
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Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Aranan 
Gl. Kâzım înanç 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif tiden 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Amed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 

î : 28 14-1-
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgl. Ali Said Akbay-
tuğan ı 
Ragıb Akea 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin * 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vediıt Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
GL Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

1938 O : 1 
Manisa 

Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

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

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Nâzmı Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Vrfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
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Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 

I : 28 14-1-1938 C : 1 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad ^îftkinakkaya 

Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 

Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 

Ankara 
Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 
Tükân Örs (İzinli) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak (1. Â.) 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan 
(İzinli) 
Haydar Rüştü öktem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Meedi Boysan (İzinli) 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
(Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
fstamat özdamar 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket önd örsev 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (İzinli) 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
(İzinli) 

Gl. Refet Bele 
Halil Eteni Elden 
(İzinli) 
Hayrullah Ergin 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (İzinli) 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Faik Baysal 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Bediz Morova 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (İzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
Muttalib ökeı 
İsmet İnönü 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
(t A.) 
Kâzım Nami Duru 

Sabri Toprak (İzinli) 
Turgud Türkoğlu 
(İzinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural (İzinli) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (İzinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Selim Sırrı Tarcan 
(İzinli) 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydın 
Mehmed Ali Kurtoğlu 
(İzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Dr. Galib Üstün 
Yusuf Kemal Tengir-
Şenk 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
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Yahya Kemal Beyatlı 
Tokad 

HÜSDÜ Konay 

t : 28 
Trabzon 

Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

14-1-1938 C : 1 
TJrfa 

Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 

Mehmed Emin Yurdakul 
(İzinli) 

Zonguldak 
Ragıb özdemiroğlu 

Türk Gemi kurtarma anonim şirketi teşkili hakkındaki 2070 sayılı kanunla müteşekkil şirketin 
tasfiyesi ve imtiyaz mevzuunu teşkil eden hizmetlerin îktısad vekâletine devri hakkındaki kanuna 

verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amcaya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 

Aza adedi • 399 
Beye iştirak edenler • 272 

Kabul edenler : 272 
Reddedenle . 0 
Müstenkif ar : 0 

Beye iştirak etmevenler : 127 
Münhaller : 0 

[Kabul edenler] 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Eoener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzungar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayatıâ 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Büecik 
Dr. Gl. Begim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Mustafa Şeref * Özkan 
Bursa 

Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnael 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 

Asım Us 
Atıf Tüzün 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berknıan 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbekir 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
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Fuad Ziya Çiyiltepe 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eski§ehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
GL ihsan Sökmen 
İsmail Sabunca 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin tnankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 

t : 26 14-1 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Diblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

1938 0 : 1 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Ün er 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
tınm 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
ismail Müştak Mayakoa 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Stvas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
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1938 O : 1 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Baif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 

Ankara 
Aka Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rrfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs (İzinli) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Refet Camtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Hatice özgener (izinli) 

Çoruh 
Fuad Bulca 

t : 28 14-1 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
Behçet Günay 
Gl. Ahmed Yazgau 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 

Hasan Cavid 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan (İzinli) 
Haydar Rüştü öktem 
Neeib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit (izinli) 
Tevfik Büğe (izinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (izinli) 
Şeref Aykut (izinli) 

Elâziz 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk (izinli) 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

etmeyenler] 
İstanbul 

Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(izinli) 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
(izinli) 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(izinli) ' 
Salâh Cimcoz 

izmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
İbrahim Demiralay 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
(izinli) 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Faik Baysal 
Veli Yaşın (izinli) 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan liayri Tan 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Bediz Morova 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kârnm Gürel 
Mustafa Eken 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
(izinli) 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 

Malatya 
İsmet İnönü 

Manisa 
Refik ince 
Sabri Toprak (izinli) 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural (izinli) 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (izinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 

[Beye iştirak 
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î : 28 14-1 -1938 C : 1 
Selim Sırrı Tarcan 
(îzinli) 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran (B. V.) 

Siird 
Hulki Aydın 

Memet Ali Kurtoğlu 
(îzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim İnce dayı 
Dr. Galib Üstün 
Yusuf Kemal Tengir-
^enk 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

Mitat Aydın 
ürfa 

Ali Saib Ursavaş 
(îzinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
(îzinli) 

Van 
İbrahim Arvas 

Zonguldak 
Ragıb özdcmiroğlu 

«•» 

Devlet demiryollarının ihtiyacı için 16 milyon liraya kadar taahhüd yapılmasına dair olan 
kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir. 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kınaeı 

Aea adedi : 399 
Beye iştirak edenler : 270 

Kabul edenler : 270 
Beddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Beye iştirak etmeyenler : 129 
Münhaller : o 

[Kabul edenler] 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsameddin Kural 

İhsan Tav 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 

Mustafa Fehmi Ge 
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi öıkün 
Mustafa Abdül halik 
Renda 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
îhsan Kurtkan 
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Çorum 
Ali Rıza özene 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Dr. ibrahim Tali Ön
gören 
61. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Oiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

I : 28 14-1-
Giresun 

Gl. İhsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 

1938 C : 1 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Orgl. Ali Said 
Akbaytuğan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sil ay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkın 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabeı 

Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
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ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif Öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Easim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 

Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 

Halil Nihad Boztcpe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Behçet Günay 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 

Ankara 
Aka Gündüz 
(izinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Karnin Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 
(izinli) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 
(izinli) 

Bahkesir 
Enver Adakan 
Gl Kâzım Özalp (Ba
kan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Hasan Cemil Çambel 
Burdur 

ibrahim Necmi Dilmen 
Bursa 

Refer Canıtez (R. V.) 
Çanakkale 

Ahmed Cevad Emre 
Çankırı 

Hatice özgener (izinli) 
Çoruh 

Akif Akyüz 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
tlyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan 
(izinli) 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit (izinli) 
Tevfik Bilge (izinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (izinli) 
Şeref Aykut (izinli) 

Elâziz 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk (izinli) 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Istamat özdaraar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. Mehmet Ali Ağa-
kay 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam (I-
zinli) 
Gl. Refet Bele 
Halil Ethem Eldem (I-
zinli) 

Salâh Cimcoz 
İzmir 

Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
ibrahim Demiralay 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (izinli) 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Faik Baysal 
Veli Yaşm (izinli) 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 

Konya 
Bediz Moroya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
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Kütahya 

Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (İzinli) 
Muhlis Erkmon 
Ömer Dinç 
fvcceb Poker 

Malatya 
i MU ot İnönü 

Manisa 
Refik İnce 
Sabrı Toprak (İzinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural (îzinli) 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök 
(îzinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Ulu çay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Selim Sırrı Tarcan 
(îzinli) 

Samsun 
Etem Tuncel 
Menıed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydın 
îsmail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurdoğlu 
(îzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Dr. Gâlib Üstün 
Yusuf Kemal Tengir-
şonk 

Sivas 
îsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hüsnü Konay 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(îzinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurda
kul (îzinli) 

Van 
îbrahim Arvas 

Zonguldak 
Ragıb özdemiroğlu 

Hava kuvvetleri için (21 500 000) liralık taahhüde girişilmesi hakkındaki 2887 sayılı kanuna ek 
kanuna verilen reylerin neticesidir 

[Kanun kabul edilmiştir.] 
« 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 
îzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 266 

Kabul edenler : 266 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler ; 1-33 
Münhaller : 0 

[Kabul edenler] 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tevfik Arıean 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Hacim Çarıklı 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 

Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
îhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Dr. Emin Cemal Suda 
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îsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa* Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
ihsan Kurtkan 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbekir 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
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Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih I İter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anî eh 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ay er
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
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Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
I^akihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kjzıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalae 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
NTahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazmı Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
Orgl. Ali Said Akbay-
tugan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Un er 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgö*en 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkın 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
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Mardin 

Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
trfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Muhittin Baha Pars 
Samsun 

Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 

Sabîha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tokad 
Galib Pekel • 
Gl. Sıtkı Üke ' 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Behçet Günay 
Gl. Ahmed Yazgan 

Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Reeeb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Amasya 

ismail Hakkı Mumcu 
Ankara 

Aka Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân Örs (izinli) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Enver Adakan 

Gl. Kâzım Özalp (Bakan) 
Hayrettin Karan 
Örge Evren 

Bilecik 
ibrahim Çolak 

J3alih Bozok 
Bolu 

Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Refet Camtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Hatice özgener (izinli) 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
ilyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan 
(izinli) 
Haydar Rüştü Öktem 
Necib Ali Küçüka 

Yusuf Başkaya 
Diyarbekir 

Rüştü Bekit (izinli) 
Tevfik Bilge (izinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (izinli) 
Şeref Aykut (izinli) 

Elâziz 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk (izinli) 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
ismail Sabuncu 

Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
nıen (izinli) 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Dr. Refik Saydam 
(izinli) 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(izinli) 
Salâh Cimeoz 

izmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 

İsparta 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
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Kars 

Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
(İzinli) 

Kaskmom 
Dr. Şükrt Şenozan 
İbrahim Grantay 
Sami Erlöfnan 
Şerif İlden 

Kayseri 
Faik Baysal 
Veli Yaşm (İzinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Bediz Morova 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar (İzinli) 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 

Malatya 
İsmet İnönü 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 
Sabri Toprak (İzinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural (İzinli) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (İzinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 

Halid Mengi 
Ordu 

AJi Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tınm 
Selim Sırrı Tarean 
(İzinli) 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydın 
ismail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 
(İzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Dr. Galib Üstün 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif Öztekin Ei-
demgil 
tsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztıak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hürrem Ergim 

Trabzon 
Hamdi Ülküm en 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
(izinli) 

Zonguldak 
Ragıb özdemiroğlu 

)>&<{ 

Muhasebei umumiye kanununun 44 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanuna verilen rey-

[Kanun kabul.edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
izzet UM Aykurd 
Mebrure Gönenç 

lerin neticesi 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

{Kabıd edenler] 
Amasya 

Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

[Ka 
399 
266 
266 

0 
0 

133 
0 

Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 

Şakir Kınaeı 
Antalya 

Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tevfik Arıcan 
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Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Haeim Çarıklı 
ismail Hakkı Uzuııçar-
şılı 
Memcd Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Hal id Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
Ilışan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Güiez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Seki be Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

î : 28 14-1 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Biyarbekir 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykae 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
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Eskişehir 

Ahmed Özdemir 
Emin Sazak 
Osman İşın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümiişane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe Öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Aranan 
Gl. Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 

Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Askn 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dibi an 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Gökcr 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 
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Kütahya 

Besim Atalay 
Dr. Şakır Ahmed Ediz 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullan Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Eefik İnce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 

Memed Erten 
Mardin 

Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
îrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çam aş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 

Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
GL Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 

Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Behçet Günay 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Bere Türker 

Ankara 
Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs (İzinli.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 

Tahsin San 
Balıkesir 

Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Örge Evren 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Hatice özgener (İzinli) 

Çoruh 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan 
(İzinli) 
Haydar Rüştü Öktem 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit (İzinli) 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Meedi Boysan (İzinli) 
Şeref Aykut (İzinli) 

Elâziz 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 
Remzi Güreş 
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Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

İçel 
Fcrid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (İzinli) 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Dr. Refik Saydam 
(izinli) 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem (izin
li) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (izinli) 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Grantay 

I : 28 14-1-
Sami Erkman 
Şerif ilden 

Kayseri ' 
Faik Baysal 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Ali Riza Türel 
Bediz Morova 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (izinli) 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Reeeb Peker 

Maiatya 
ismet inönü 

Manisa 
Kani Akeken 
Sabri Toprak (izinli) 

Mara§ 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural (izinli) 

1938 C : 1 
Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (izinli) 

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

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Selim Sırrı Tarean (izin-
li) 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuncel 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydın 
ismail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 
(izinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Dr. Galib Üstün 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hürrem Ergun 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

TJrfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurda
kul (İzinli) 

Van 
ibrahim Arvas 

Zonguldak 
Ragıb özdemiroğlu 
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1334 - 1918 dahilî istikraz tahvillerinin 1938 ikramiyeli tahvillerile ve 1933 Türk borcu tahvil

lerinin de dahilî iktdkraz tahvillerile mübadelesine dair kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir. | 

Aza adedi : 390 
Reye iş'Jrak edenler . 2 5 9 

Kabul edeüer : 2 59 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 1 40 
Münhallcr : ü 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

[Kabul 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Hal id Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
îsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Mustafa Fehmi Cer-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

edenler] 
. Mustafa Abdül halik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
Ali Rıza Özene, 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
I Dr. Haindi Berkman 

Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 

I Diyarbekir 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

, Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykac 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed Özdeni ir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Ant eh 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Giimüşanc 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tür 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 
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İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Arjman 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif îlden 
Tahsin Coşkan 
Yeled tzbudak 

Kayseri 
Attımed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

t : 28 14-1 
Kırklareli 

Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Dibi an 
Or. Gl. Ali Said Akbay 
tugan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Hıza Türel 
Cemal T«kin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Ökay 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkm 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
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Turgud TürkoğTu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten m 

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

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

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

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Behçet Günay 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Ankara 

Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs (izinli) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazlıar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Enver Adakan 

Gl. Kâzım Özalp (Bakan) 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Cevad Ahbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Fatin Güvendiren 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Hatice özgener (İzinli) 
Mustafa önsay 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asım Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan (İzinli) 
Haydar Rüştü Öktem 
Nqcib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit (İzinli) 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (İzinli) 
Şeref Aykut (İzinli) 

Elâziz 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum, 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Remzi Güreş 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(İzinli) 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
(İzinli) 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(İzinli) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 

Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

İsparta 
Kemal Ünal 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (İzinli) 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Faik Baysal . 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Bediz Morova 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (İzinli) 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 

Malatya 
İsmet İnönü 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Refik İnce 
Sabri Toprak (İzinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural (İzinli) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (İzinli) 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Selim Sırrı Tarcan 
(İzinli) 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydın 
Mehmed Ali Kurtoğlu 
(İzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Dr. Galib Üstün 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif Öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 
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Trabzon 

Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

Raif Karadeniz 
JJrfa 

Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 

Fuad Gökbudak 
Mehmed Emin Yurdakul 
(İzinli) 

Van 
İbrahim Arvas 

Zonguldak 
Ragıb Özdemiroğlu 

^ * ^ > 

13 -1 -1936 tarih ve 2887 sayılı kanunun tadiline dair olan kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmcd Ulus 
Eşref Demirel 
Ha ti Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Aza adedi • 3Qg 
Reye iştirak edenle* • 263 

Kabul edenler : 263 
Haddeden! A* . 0 
Müstenkif ar : Q 

Beye iştirak etmeyenler : 136 
Münhaller : o 

[Kabul edenler] 
Balıkesir 

Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Patin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe lnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 

Nabi*Rıza Yıldırım 
Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmerı 
Gl. Pertev Demirhan 
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Gİ. Zeki Soydemir 
Nafiz Dümlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümü§ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Gl. Kâzım İnanç 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 

î : 28 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Diblan 
Orgl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

İ4-1-1938 Ö : 1 
Kütahya 

Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzei 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

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

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 

Muhittin Baha Pars 
Samsun 

Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
ismail Müştak Mayakoa 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

ürfa 
Behçet Günay 
Gl. Ahmed Yazgau 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 

— 132 — 



Münib Öoya 
Yozgad 

Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

1 : 28 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

14-1-1938 C : 1 
Zonguldak 

Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

Necati Güneri 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Ankara 

Aka Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmem 
Türkân ö r s (îzinli) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San • 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Örge Evren 
Rahmi Selçuk 

Bayazıd 
îhsan Tav 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Hatice özgener (İzinli) 

Çoruh 
Asım Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan (İzinli) 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbekir 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Rüştü Bekit (İzinli) 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (İzinli) 
Şeref Aykut (İzinli) 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
İstamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Dr. M. Ali Ağakay, 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümiişane 
Ali Şevket öndersev 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(İzinli) 

Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
(İzinli) 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(îzinli) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Fuad Köprülü 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 
(izinli) 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Saıni Grkman 

Kayseri 
Faik Baysal 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Bediz Morova 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 

Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
(izinli) 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 

Malatya 
ismet inönü 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Refik İnce 
Sabri Toprak (izinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural (izinli) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (izinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canih Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Selim Sırrı Tarcan 
(İzinli) 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydm 
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Memet Ali Knrtoğlu 
(izinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim tncedayı 
Dr. Galib Üstün 
Yusuf Kemal Tengir-
ienk 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 

Yahya Kemal Beyatlı 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 

Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
(İzinli) 

Van 
İbrahim Arvas 

Zonguldak 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 

Türkiye Cumhuriyeti ile Afgan, İran ve Irak Devletleri arasmda tanzim olunan ademi tecavüz 
müşavere muahedenamesinin tasdikma dair olan kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir/ 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kmaeı 

Antalya 
Celâl Mongilibörü 
Numan Aksoy 

Aı sa adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 254 

Kabul edenler : 254 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 145 
Münhallar : 0 

[Kabul edenler] 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsameddin Kural 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 

Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Buna 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Gürendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

Ziya Gevher Etili 
Çanktrt 

Fazıl Nazmj örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 

134 — 



î : 28 141-1938 G:: 1 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekvr 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye Öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

tçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 

Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz . 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karanfursal 

İzmir 
Benal Anman 
Gl. Kâzım înanç 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif îlden 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 

Ktrşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
Or Gl. Ali Said 
Akbaytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkın 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Alâettin T&idoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Peke! 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Foroy 
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Süreyya Tevfik Genca 
Trabzon 

Danış Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

I : 28 
TTrfa 

Behçet Günay 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 

14-1-1938 C : 1 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Ankara 

Aka Gündüz 
(izinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 
(izinli) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
Gl Kâzım Özalp (Ba
kan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Şükrü Yaşın 

Bursa 
Refer Camtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Mustafa Şeref Özkan 

Çankırı 
Hatice özgener (izinli) 

Çoruh 
Asım Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan 
(izinli) 
Haydar Rüştü öktem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit (izinli) 
Tevfik Bilge (izinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (izinli) 
Şeref Aykut (izinli) 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk (izinli) 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
tstamat Özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Mehmet Ali Ağn-
kay 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam (I-
zinli) 
Gl. Refet Bele 
HJalil Ethem Eldem (I-
zinli) 
Salâh Cimcoz 

izmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (izinli) 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Veli Yaşm (izinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Bediz Morova 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (izinli) 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
İsmet inönü 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 
Sabri Toprak (izinli) 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural (izinli) 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er* 
can 
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Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök 
(izinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tiran 

t : 28 141. 
Selim Sırrı Tarcan 
(îzinli) 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydm 
Memed Ali Kurdoğlu 
(îzinli) 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 

1938 G : 1 
Dr. Galib Üstün 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Sivas 
îsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Sırn Day 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
(îzinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurda
kul (îzinli) 

Yan 
îbrahim Arvas 

Yozgad 
Emin Draman 

Zonguldak 
Ragıb özdemiroğlu 





S. Sayısı: 64 
Tunceli vilâyeti halkından olupta nüfus ve askerlik kanun
larına göre kendilerine verilmesi lâzım gelen bazı cezaların 
affine ve nüfus yazımı ile askerlik işlerine dair olan 2887 
sayılı kanuna bir madde ilâvesi ve 1,3 ve 4 ncü maddeleri
nin tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa »Dahiliye 

ve Adliye encümenleri mazbataları (1/910)1 

T.C. 
Başvekâlet 2-XII-193T 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4286 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tunceli vilâyeti halkından olub da nüfus ve askerlik kanunlarına göre kendilerine verilmesi lâ-
zımgelen bazı cezaların affına ve nüfus yazımı ile askerlik işlerine dair olan 2887 sayılı kanuna 
bir madde ilâvesi ve 1, 3, 4 neü maddelerinin tadili hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 23 - XI -1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesüe birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe 

1) Askerlik kanununun 20 - I I -1935 tarih ve 2850 sayılı kanunla değişen ikinci maddesine göre 
Türkiye içerisinde bir iskân mıntakasından diğer bir iskân mmtakasma Hükümetçe nakil olunarak 
yerleştirilen vatandaşlardan muvazzaf hizmete tâbi olubda bunu henüz yapmamış olanların bu 
hizmetleri yerleşecekleri yere vardıkları tarihden başlayarak iki yıl geçiktirilmekde ve en yakm 
piyade krtalarmda yaptırılmak üzere (6) aya indirilmektedir. 

2887 sayılı kanunda ise muvazzaflık hizmetler cezasız olarak tam yapdrrılmaktadır. Halbuki 
bu halkdan bazılarr başka bir iskân mmtakasına nakledilecek olursa (2850) sayılı kanun hük
müne göre askerlikleri iki yıl geciktirilmekle beraber muvazzaflık hizmetleri de en yakm piyade 
latalarında (T>) ev yapiırılaeakdır. Altı aylık bir talim devresi ise eratı muallem kılmağa kâfi gel
diğinden bu vilâyet halkınr iki muameleye tâbi tutmamak, ve Devletin hizmet ve mükellefiyet
lerine alışdırmak için Hükümetçe mmtakalarmın değiştirilmesine lüzum görülmeyenlerin de şevkle
rinin iki sene gecikdirilmesi ve en yakın piyade kıtalarına verilmesi gibi kayıdlara tâbi tutulmak
sızın muvazzaflık hizmetlerinin (6) aya indirilmesi muvafık görülmüştür. 

2) 2887 sayılı kanunun neşrinden evvel kıtalarından firar etmiş veya izinsiz kalmış erad, saklı, 
bakaya ve yoklama kaçaklarile diğer suçluları kendilerine uydurarak asayiş durumunu bozmaları 
pek muhtemel olduğundan bunların da muvazzaflık hizmetlerinin (6) ay olarak yapdırılması 
memleketin emniyet ve asayişi bakımından »arurî görülmüştür. Ancak 2887 sayılı kanunun neş
rinden sonra kıtasından firar etmiş veya izinsiz kalmış olanların bu suçlarından dolayı cezaları 
affedilmiş ve sınrflanna mahsus muvazzaflık hizmetlerinin tamamlattırılması esası kabul edil
miştir. 



3) 2887 sayılı kanun hükmünün bitmesine üç ay kalmıştır. Bu kanunun feyizli neticelerinden 
olarak şimdiye kadar Tunceli nüfusuna 11 890 kişi eklendiği halde henüz nüfusa kaydolmamış 
daha çok insan vardır. Son defa yapılan harekâttan sonra alelûmum kanunlara itaati müm
kün kılabilmek için bu kanunun müddetini uzatmak lüzumlu görülmüştür. 

Bu itibarla Tuncelinin iştimaî nizammı ve asayişini daha düzenli bir hale koymak mümkün 
olacaktır. Ve bu vilâyet halkma kanunun meriyet müdeti içinde verilecek nüfus cüzdanlarından 
cüzdan bedeli, harç ve damga resmi alınmaması düşünülmüş ve kanun lâyihası olsuretle tanzim 
kılınmıştır. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 21-XII-İ937 
Esas No. 1/910 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

Tunceli vilâyeti halkından olubda nüfus ve 
askerlik kanunlarına göre kendilerine verilmesi 
lâzımgelen bazı cezaların affine ve nüfus yazı
mı ile askerlik işlerine dair olan 2887 sayılı ka
nuna bir madde ilâvesi ve 1, 3, 4 ncü maddele
rinin tadili hakkmda Dahiliye vekilliğince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba
bı mucibesile birlikte sunulduğuna dair olan 
Başvekâletin 2 birinci kânun 1937 tarihli ve 
6/4286 sayılı tezkeresi encümenimizce Millî Mü
dafaa vekilliği ile Dahiliye vekilliğinden gönderi
len memurları huzurunda okundu ve görüşüldü: 

Tuncelinin içtimaî nizammı ve asayişini da
ha düzenli bir hale koymak için ora kalkından 
başka iskân mmtakasına nakledileceklerle yerle
rinde bırakılacakların askerlik ve nüfusa müte
allik cezalarının affine ve askerlik müddetlerine 
ve 2887 sayılı kanunun neşrinden evvel ve son
ra kıtalarından firar edenler veya izinsiz kal
mış olanlar hakkında yapılacak muameleye da
ir Hükümetin esbabı mueibesi yerinde görül
müş ve kanun lâyihasının başlığı değiştirilerek 
birinci ve ikinci maddelerdeki bazı tabirler 
düzeltilmiş ve birinci maddeye evlenme keli
mesi ve dördüncü maddeye de (getirilenlere) 
kelimesi eklenmiştir. 

Bu kanun, Tunceli halkını itaate alıştırmak 

ve kanunlarımız çerçevesi içine almak maksa
dını istihdaf ettiği için 2887 sayılı kanunun 
iki sene daha uzatılması encümenimizce kabul 
edilmiş olmasına binaen 1316 dan 1335 (dahil) 
doğumlularına kadar nüfus kütüklerine kayid-
lerini icra edenlerin cezalarının affi için ikinci 
maddedeki doğum tarihinin değiştirilmesini en
cümenimiz kabul etmiş ve 2887 sayılı kanunun 
hükmü 13-1-1938 tarihinde sona ereceğinden 
bu lâyihanın müstacelen müzakeresi encümeni
mizce kararlaştırılmıştır. Havalesi veçhile Da
hiliye encümenine verilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
M. M. En. Rs. M. M. Kâtib 

Diyarbekir Erzurum Samsun 
K. Sevüktekin Ş. Koçak R. Barkın 

Balıkesir Elâziz 
C. Esener Ahmed Saffet Ohkay 
Erzurum Kırşehir 

Aziz Akyürek L. M. özdeş 
Sinob Muğla 

G. K. îne edayı N. Tuna 
Tekirdağ Tokad Urfa 
R. Apak H. Konay Ahmed Yazgan 

îstanbul Maraş 
Dr. E. Ş. Erel H. Reşid Tankut 
Çoruh Bilecik Gazi Anteb 

Asım Us 8. Bozok Ali Kılıç 
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Dahiliye encümeni mazbatasi 

T.B.M.M. fr§ 
Dahiliye encümeni 24 - XII - 1937 

Esa& No. 1/910 
Karar No. € 

Yüksek Başkanlığa 

Tunceli vilâyeti halkının nüfus ve askerlik 
işlerine dair olan 2887 sayılı kanunun bazı mad
delerinin tadili hakkında Dahiliye vekilliğince 
hazırlanıp icra Vekilleri Heyetinin 23 - XI -1937 
tarihindeki toplantısında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesile 
birlikte gönderildiğini bildiren Başvekâletin 
2 birinci kânun 1937 tarih ve 6/4286 sayılı tezke
resi encümenimize de havale buyurulmuş olmakla 
22 - XII - 1937 tarihindeki toplantımızda Millî 
Müdafaa encümeninin mazbatasile beraber okun
du ve iş konuşuldu. 

Tunceli vilâyeti halkının nüfus ve askerlik 
işlerinin tanzimi için bazı hükümleri ihtiva eden 
2887 sayılı kanunun tatbikinden iyi neticeler 
alınmasına binaen mezkûr kanunu tadilen iki 
sene daha tatbiki lüzumuna dair Hükümetin ileri 
sürdüğü sebebleri yerinde bulan encümenimiz 
lâyihayı esas itibarile kabule şayan görmüştür. 

Millî Müdafaa encümeninin yapmış olduğu 
tadilâtın lüzumuna encümenimiz de kani bulun
duğundan mezkûr encümence tanzim kılınan 
proje kabul edilmiştir. 

2887 sayılı kanunun bu lâyiha ile tadili teklif 

Tunceli vilâyeti halkından olubta nüfus ve as
kerlik kanunlarına göre kendilerine yerilmesi lâ
zımgelen bazı cezaların affine ve nüfus yaznnı ile 
askerlik işlerine dair 2887 sayılı kanunun ibazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkmda Başvekâle
tin havale buyurulan 2 - XII - 1937 tarih ve 
6/4286 saydı tezkeresi Millî Müdafaa ve Dahili-

olunmayan yalnız ikinci maddesi için mezkûr ka
nunun iki sene müddetle temdidinden ise o mad
denin de bu lâyihaya alınarak tek bir kanun lâ
yihasının Ulu heyete sunulması kanunların tat
bikinde icab eden suhuletin temini maksadına 
uygun addolunmuştur. 

Buna binaen lâyihanın ikinci maddesi tan
zim olunarak Hükümetin teklifindeki 4 ncü mad
de kaldırılmış ve lâyihanın unvanı da bu tadilâ
tın istilzam ettiği şekle sokulmuştur. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

Dahiliye En. Reisi R. Vekili M. M. 
G. Vybadın Ş. Yaşın 
Kâtib Antalya Burdur 

B. Kaplan H. Onaran 
Bursa Çoruh Çorum 

F. Güvendiren A. Tüzün K. Alpsar 
İstanbul Kars Kütahya 

Ş. Âli öğel E. özoğuz M. Somer 
Mardin Sivas Srvas 
E. Ergin V. B. Seviğ M. Ş. Bleda 
Tokad Zonguldak Kocaeli 

Ga. Pekel B. Vardar A. Said Akbaytuğan 

ye encümenleri mazbatalarile beraber okunub ko
nuşuldu: 

Tunceli vilâyeti halkından olubta nüfus ve 
askerlik kanunlarına göre kendilerine verilmesi 
lâzımgelen bazı cezaların affine ve nüfus yazımı 
ile askerlik işlerine dair 2887 sayılı kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesine dair Hükümetçe 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 10 - / -1938 
Karar No. 14 
Esas No. 1/910 ". ; ' ' 

Yüksek Reisliğe 
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clermeyan olunan mucib sebebler eneümenimizce 
de esas itîbarile varid ve yerinde görüldüğü gibi 
•maddelerin müzakeresi neticesinde de Dahiliye 
encümenince icra edilen tadilât muvafık görül
müştür. 

Yalnız Millî Müdafaa encümeni mazabtasında 
muharrer iken Dahiliye encümenince alınmamış 
olan müstaeelen müzakere hususu, tadilen hü
kümlerinin iki sene kadar daha temdidi mat-
lub olan ;2S87 numaralı kanunun meriyet müdde-

EÜMîMETÎN TEKLİFİ 

Tunceli vÜây&ti halkından olubda nüfus ve as
kerlik J&murilanna göre kendilerine verilmesi lâ
zımgelen bazı cezaların af fine ve nüfus yazımı 
ile askerİik işlerine dair olan (2887) sayılı kanu
na bw' nmdde ilâvesi ve 1 - 3 - 4 cü maddelerin 

tadili hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — 2887 numaralı kanunun birin

ci maddisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Tunceli vilâyeti halkından olubda her ne se

bebi© o lma olsun şimdiye kadar nüfus kütük
lerine yazılmamış veya doğum, ölüm, boşanma 
ve kayıb vakalarını yazdırmamış olanlar hak
kında (2S76) sayılı kanun hükümlerine göre ta
yin edilen cezalar affolunmuştur. 

Bu kanunun tatbik olunduğu müddetçe yu
karı fıkrada yazılı nüfusa aid işlerden dolayı ta-
kib dahi yapılmaz. ve bu kanun müddetince 
verilecek nüfus cüzdanlarından cüzdan bedeli, 
harç ve damga resmi alınmaz. 

Bu vilâyet ahalisinden naklihane ve tebdili-
mekân vukuatını yaptırmamış olanlardan kanu
na göre alınması lâzımgelen cezalar da affedil-
miştir. 

MADDE 2 — 2887 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tunceli vilâyeti halkından olan 1316 : 1331 
(dahil) doğumlulardan olub kendilerini nüfus 
kütüklerine kaydettirmemiş olan sakla, yokla
ma kaçağı ve bakayanın askerlik işlerinden do
layı görecekleri cezalar affolunur ve muvaz
zaflık hizmetleri (6) aya indirilir. Daha büyük 
yaşta bulunanlar yaşıtları araşma ihtiyata geçi
rilir. 

tinin yakında hitama ereceği anlaşılmasından 
dolayı varid olduğu mütaleasile Yüksek Başkan
lığa arzolunur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Ankara Erzurum 
Münir Çağıl Mümtaz ökmen 
Antalya Kayseri Erzincan Kocaeli 

T. Ancan H. F. Perker A. Fırat Bagıb Akça 
Antalya Kocaeli Balıkesir 

Numan Aksoy Salâh Yargı O. Niyazi Burcu 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞÎŞ-
TÎRÎŞI 

2887 sayılı kanunun bazı maddelerinde değişik
likler yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2887 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

^Tunceli vilâyeti halkından olubta her ne se-
beble olursa olsun şimdiye kadar saklı olanlar
la doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve kayıb va
kalarını yazdırmamış olanlar hakkmda (2576) 
sayılı kanun hükümlerine göre tayin edilen ce
zalar aff olunmuştur. 

Bu kanunun tatbik olunduğu müddetçe yu
karda da yazılı nüfusa aid işlerden dolayı ta-
kib dahi yapılmaz ve bu kanun müddetince ve
rilecek nüfus cüzdanlarından cüzdan bedeli, 
harç ve damga resmi almmaz. 

Bu vilâyet ahalisinden nakli hane ve tebdili 
mekân vukuatı yaptırmamış olanlardan kanuna 
göre almması lâzımgelen cezbalar da azledil
miştir. 

MADDE 2 — 2887 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tunceli vilâyeti halkından olan 1316 : 1335 
(dahil) doğumlulardan saklı, yoklama kaçağı ve 
bakayanm askerlik işlerinden dolayı görecekle
ri cezalar affolunur ve muvazzaflık hizmetleri 
(6) aya indirilir. Daha büyük yaşta bulunan
lar yaşıtları araşma ihtiyata geçirilir. 

< S. Sayısı : 64) 
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞl 

13-1-1936 tarih ve 2887 sayılı kanunun ta-
diUne dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2887 sayılı kanunun 1 nci mad
desi aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: 

Tunceli vilâyeti halkmdan olubda her ne se-
beble olursa olsun şimdiye kadar gizli kalan
larla doğum, ölüm evlenme, boşanma ve kayıb 
vakalarım yazdırmamış olanlar hakkmda (2576) 
saydı kanun hükümlerine göre tayin edilmesi lâ-
zımgelen cezalar affolunmuştur. 

Bu kanunun tatbiki müdetince yukarıda ya
zılı işlerden dolayı takibat yapılmaz ve verile
cek nüfus cüzdanlarından cüzdan bedeli, harç 
ve damga resmi almmaz. 

Bu vilâyet ahalisinden naklihane ve tebdili 
mekân vukuatını yaptırmamış olanlardan alın
ması lâzımgelen cezalar da affedilmiştir. 

MADDE 2 — (2576) sayılı kanunun pulsuz 
ve cezasız tescile dair hükümleri Tunceli vilâ
yeti halkı hakkmda (1) ikinci kânun 1940 tari
hine kadar tatbik olunur. 

İS. Saym: 64) 
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MADDE 3 — Mezkûr kanunun 4 ncü mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

2887 sayılı kanunun neşrinden evvel firarı 
ve izinsizlerden işbu kanunun meriyet müddeti 
içinde askerlik şubelerine gelenlere bu suçların
dan dolayı ceza verilmez. Ve piyade kıtalarında 
(6) ay muvazzaf hizmete tâbi tutulur. 

2887 sayılı kanunun neşrinden sonraki firari 
ve izinsizlerden bu kanunun meriyet müddeti 
içinde şubelerine gelenlere bu suçlarından do
layı ceza verilmez ve sınıflarına mahsus muvaz
zaflık müdetleri tamamlattırılır. 

MADDE 4 — 2887 sayılı kanunun hükümleri 
1 kânun 1940 tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

23-XII-1937 
Bş. V. Ad. V. M M . V. 

C. Bey ar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. Y. 

Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağrah 
Mİ V; Na. V. îk. V. ve Zr. V. V. 

8. Arikm A. Çetinkaya Ş. Ke$ebir 

Dr. 
S. î. M. V. 
H. Alataş 

G . t V . 
Bana Tarkan 

M. M. & 

MADDE 3 — 2887 sayılı kanunun 4 ncü mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

2887 sayılı kanunun neşrinden evvel firari ve 
izinsizlerden işbu kanunun meriyet müddeti 
içinde askerlik şubelerine gelenlere ve getirilen
lere bu suçlarından dolayı ceza verilmez ve pi
yade kıtalarında (6) ay muvazzaf hizmete tâbi 
tutulur. 

2887 sayılı kanunun neşrinden sonraki firari 
ve izinsizlerden bu kanunun meriyet müddeti 
içinde şubelerine gelenler bu suçlarından dolayı 
ceza verilmez ve smıflarma mahsus muvazzaf
lık müddetleri tamamlattırılır. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen 

MADDE 6 — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen 

(S . Sayış* : 64) 
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MADDE 3 — Millî Müdafaa encümeninin 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Millî Müdafaa encümeninin 
üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 1 
ikinci kânun 1940 tarihine kadar muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

*¥• 

„.<.. 

(S. Sayısı: 64) 





S/Sayısı: 65 
Mahsutoar ve yabanî zeytin âfaçfannm aşılanması ve 
zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Ziraat, İfctısad ve Adliye encürnenteri mazbataları (1/808) 

T. C. 
Başvekâlet 10 - V -1937 

Kurarlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1584 * 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mahsuldar ve yabanî zeytin ağaçlarının aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hak-
icmda Ziraat vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Bey etince 7 - V -1937 tarihinde Yüksek Mec
lise,a^zıkararlaştırılart kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekâlet vekili 
,Dr. E. Saydam. 

Esbabı mucibe 

Elde mevcud istatistiklere göre memleketimizde halen 26 milyon mahsuldar zeytin ağacı ve 
54 milyon kadar da yabanî zeytin (delice) mevcuddur. Mahsuldar zeytinliklerden vasatı olarak se
nevi 230 000 ton zeytin danesi alınmakta ve bunun 210 000 tonundan takriben 10 milyon lira kıyme
tinde 24 000 ton zeytin yağı çıkarılmakta ve mütebaki 20 ton da salamura sofra zeytini imaline 
hasredilmiştir. 

Mevcud mahsuldar zeytinliklerimizden istihsal edilen dane zeytin ve yağ gerek kemiyet ve ge
rekse keyfiyet itibarile diğer zeytinci memleketlerden daha düşüktür. Bunun başlıca sebebi de 
mahsuldar zeytinliklerde timar ve bakımın lâyikile ve fenne, uygun olarak yapjlmaması ve yağ 
istihsal eden yağhane ve fabrikaların iptidaî bir halde bulunmasıdır. Memleketimi? in ihraç malları 
arasında zeytinin mühim bir mevki alabilmesi ziraat ve sanayiinin ıslah ve tanzim ile mümkündür. 
Bunun için de mahsuldar zeytinliklerin verim kabiliyetlerini yükseltecek olan rasyonel ziraat ve 
bakım sistemlerinin tesisi zaruridir. Bu işin kısa bir zamanda ve emin bir surette başarılabilmesi 
için müdahale ve mürakabalı bir ziraat usulünün kurulması icab etmekte ve ayni zamanda müstah
silin işletme sermayesizliği ve ziraat alet ve vasıtalarının noksanlığının giderilmesini teminen de 
zeytin müstahsillerine mahsuldar zeytinliklerin bakım işlerinde kullanılmak ve mahsul satışı so
nunda ödenmek üzere ziraat bankası tarafından kısa vadeli ikraz yapılması lâzım gelmektedir. 

Halen mevcud 54 milyon raddesindeki yabanî zeytin ağaçlarından mahsul bakımından hiç isti
fade edilmemektedir. Halbuki, bunlar da aşılanarak mahsuldar hale getirildikleri lakdirde zeytin 
gelir'imiz büyük mikyasta yükselecektir. Fakat bunun yerine getirilmesi için yabanî zeytin saha
larının aşılanmak aşrtile isteyenlere verilmesi vardır. Bu hal bu zeytinlerin memleket servetine bir 
şey katması bakımından ehemmiyetli olduğu kadar çiftçiyi toprak sahibi yapmak bakımından da 
ehemmiyetlidir. Bu itibarla yabanî zeytinlikler sahalarının İnsim, kısım orman mefhumu dışında 
bırakılması ve bunların açma, aşılama ve bakım işlerinin zeytin bakım teşkilâtı yolile yapılması uygun 
görülmüştür. 

Zeytin; biyolojisi itibarile aşılandıktan 8-10 sene sonra mahsul verirse de hesaba katılabilecek 
normal mahsulün aşıdan 15-20 sene sonra başlaması ve ayni zamanda yabanî zeytinliklerin bu
lundukları toprakların hemen heyeti umumiyesi diğer ziraatlerm yapılmasına elverişli olmaması ve 
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aşılanan yabanî zeytinlerin mahsul çağına getireceği müddet zarfında bu zeytinliklerde ara ziraati 
yapılmak suretile bir kısrm masrafın çıkarılması imkânı da bulunmaması've bir yabanî zeytinliğin 
mahsuldar ihale getirilmesinde (bir ağaca isabet eden açma, toprak tesviyesi, hafriyat, temizleme 
ve aşılama masrafının 150 kuruşa baliğ olması, halkın malî kudretinin bu işi başarmağı kâfi olma
ması cihetleri dikkat nazarına alınarak Ziraat bankası tarafından bu işi yapacaklara uzun vadeli 
kredi temini lâzımdır. 

Neşredilecek talimat dairesinde mahsuldar zeytinliklerin bakım işlerimi yapmayanlarla yabanî 
zeytin sahalarını açarak muayyen müddet zarfında aşılamak üzere aldıkları sahalarda teşkilâtın vere
cekleri direktife göre aşılamayanlar ve zeytinliklere başı boş hayvan sokan veya râyedenler, mecbur 
tuluduğu tedbirleri almayan ve vaktinde yapmayan zeytinyahane ve fabrika sahihleri hakkmda 
cezaî hükümler konulmasına da zaruret görülmüştür. 

Mahsuldar zeytinliklerde tatbik edilecek bu tedbirler sayesinde bu günkü zeytinyağ hasılatımız 
kısa zamanda iki misline çıkarılabilir. Bu suretle bu günkü gelir de bir misli fazlasına iblâğ edil
miş olur. Bu kanunla mahsuldar zeytinliklerimiz verimi arttırılacağı ve yeniden mahsuldar zey
tinlikler meydana getirileceği gibi meveud zeytinyağhane ve fabrikalarımızın teknik ve rasyonel 
bir halde çalışmaları da temin edileceğinden istihsal olunacak yağların kalite kıymet farklarile 
beraber müstakbel istihsalâtımızm kıymeti bu günkü 10 milyon liraya mukabil 29 milyon liraya 
baliğ olacaktır. Bunun 10 milyonu ziraatteki verimin arttırılması ve 9 milyonu da yağ istihsal sana
yiinin tanzim edilmesile elde edilmiş olacaktır. Bu 19 milyon liralık fark ziraatteki rasyonalizasyon 
ve sanayideki teknik İslâhattan mütevellid yeni bir gelir olarak istihsalimize ilâve edilmiş olacaktır. 

Yukarıda yazilmış olan kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 

Esas No. 1/808 
Karar No. 21 

14 - VI - 1937 

Yüksek Reisliğe 

Zeytinciliğin ıslah ve yabanî zeytin ağaçları
nın aşılanması hakkında Ziraat vekiliğince ha-
zırlanıb icra Vekilleri Heyetinin 7 - V - 1937 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve encümenimize gönderilen kanun 
lâyihası okurmb görüşüldü. 

Memleket ekonomisinde mühim bir yer tutan 
ve Marmara, Eğe ve Akdeniz mıntakalarmda or
manlar teşkil eden yabanî zeytin ağaçlarının 
aşılanması halinde bu gün on milyon liraya va
ran istihsal kıymeti bir kaç mislini bula
caktır. 

Memleket zenginliğine bu derece müsbet te
sirler yapacak olan bu lâyihayı encümenimiz 
do yerinde bulmuş; tatbikatta kolaylığı temin 
etmek' için yabanî ağaçların aşılanams'ı hakkın

daki 1528 sayılı kanundan bir kısım hükümler 
lâyihaya alınmış maddelerde ilâve ve bazı deği
şiklikler yapılmak «üret ile zeytincilik ve 
bunun sanayiine aid bütün hükümler bir ara
da toplanmıştır. 

Havalelerine göre îktısad -encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ziraat En. R. 
İzmir 

K. Köken 
Seyhan 

T. Tannan 
Konya 

G. Tekin 
Ankara 

TT. Çırpan 

M. M. 
Manisa 

T . ÖZCAJ 

Bolu 
M. 3 emir dağ 

Ankara 
M, Ay aslı 

Kâtib 
Bolu 

/. / / . Uzmay 
Kırşehir 
A. Esen 

Bursa 
Ş. tnsel 

(S. Sayışı: 65) 
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İktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
iktısad encümeni 

Esas No. 1/808 
Karar No. 9 

18 - XII - İ9Û7 

Yüksek Reisliğe 

Mahsuldar ve yabanî zeytin ağaçlarının ağı
lanması ve zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi 
hakkında Ziraat vekâletince hazırlanup icra Ve
killeri Heyetinin 7 -V-1937 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihasile 
Ziraat encümeni mazbası Encümenimize havale 
edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde arz ve izah 
edildiği veçhile zeytin memleketimizin toprak 
mahsulleri arasında çok önemli bir yer almak
tadır. Akdeniz Ege ve Marmara sahillerimiz 
baştan başa zeytinciliğe müsaid bir saha olub 
tarihî tetkikat bu havalinin dünyanın en bü
yük zeytin mahsulü veren bir mıntakası oldu
ğunu göstermektedir. 

Zamanla ziraat ilminin terakkiyatı saye
sinde bu mahsul diğer Akdeniz memleketlerinde 
dev adınılarile artma ve iyileşme kabiliyeti gös
terdiği halde memleketimizde ecdaddan in
tikal eden bir takım iptidaî usullerin tesiri 
altında kalmaktan kurtulamamış ve bir çok 
tarihî hadiseler sebebile bu günkü hale gel
miştir. 

Memleketimiz için emin ve devamlı bir gelir 
kaynağı olacak olan zeytinciliğin yurdumuzda 
eski cihanşümul mevkiine çıkarmağı candan arzu 
eden Hükümetimiz gerek bu gün mevcud olan 26 
milyon mahsuldar zeytin ağaçlarına daha iyi 
bakmak gerek bunun iki, üç mislinden fazla 
olan yabanî zeytin ağaçlarını aşılamayı teşvik 
uğrunda esaslı tedbirler almayı istihdaf eden bu 
kanun lâyihasını tanzim ile Yüksek Meclise 
sunmuştur. 1 

Yağ ve salamura halinde ticaret piyasasına 
arzedilmek suretile zeytin mahsulünden iki şe
kilde istifade edilmekte olub memleketimiz mah
sulünün ise hemen onda dokuzdan fazlası yağ 
istihsalinde kullanılmaktadır. Halbuki bu gün
kü mevcud yağ fabrikalarımızın hemen ekseri
si çok iptidaî denecek derecede basit yağhaneler
den ibaret olduğundan zeytinde mevcud yağı 
tamamile alamamakta, bu suretle takriben bir 

milyon liradan fazla bir zayiat verdiği gibi çı
kardığı bu yağlar ikinci bir tasfiyeden geçirile
rek istihlâk piyasalarına arzedilmek yüzünden 
de müstahsil elinden cihan piyasasının çok du
nunda bir fiatle alınmaktadır ki bu- suretle mem
leketimizin bu mahsulden istifade noksanı ha
len bir kaç milyon lirayı bulmaktadır. Bunun 
içindir ki bir taraftan mevcud ağaçların randı
manını arttırmak, diğer taraftan milyonlarca 
yabanî zeytin ağacını aşılamak suretile kabili 
istifade hale getirmeği ve yağ fabrikalarını 
mütekâmil birer müessese haline sokmağı istih
daf eden bu lâyihayı encümenimiz takdir ile 
karşılamış ve kabulünü muvafık bulmuştur. 

Lâyihada Ziraat encümeni tarafından yapı
lan tadilât ve ilâveler esas itibarile muvafık 
görülmekle beraber aşağıda sebebleri arz ve 
izah edilen bir iki maddede eneümenimizce de 
küçük bazı değişiklikler yapılmıştır: 

Ziraat encümeninin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiş, ikinci maddesinin son fıkrasın
daki (Devlet ormanları dışında) cümlesi (Bu
nun dışında) şekline tahvil edilmek suretile 
hükmün Devlet ormanları haricinde kalacak bü
tün zeytinliklere teşmili ile ileride bir takım 
şüphe ve iltibaslara mahal bırakmıyacak şekil
de tadili işin icabına daha uygun görülmüştür. 

Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü madde, son fıkrasında yapılan 

bazı tavzmatla, 5, 6 ve 7 nci maddeler aynen 
kabul edilmiştir. 

Sekizinci maddede bir kelime tashihile ve 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeler ay
nen kabul edilmiştir. 

Kanunun tatbikatını izah eden bir nizamna
me yapılacağı lâyihanın diğer bir maddesinde 
esasen mevcud olduğundan 17 nci madde başı
na konan (Talimatname) hükmünü encümeni
miz hilâfına hareket dolayısile cezaya mevzu ol
ması noktasından esasa muvafık görmemiş ve 
(talimatname) kelimesini (nizamname) ye tahvil 
etmiştir. 

( S. Sayısı: 65 ) 
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ön sekizinci maddeyi aynen ve 19 ncu mad

dede (fabrika) kelimesinin başına iltibasa ma
hal kalmamak için (zeytinyağı) cümlesini ilâ
veyi faydalı bulmuştur. Bunları takib eden mad
delerde yukarıda arz ve izah edilen tashihata 
göre küçük bazc kelimeler ve cümle değişiklik
leri yapılarak kabul edilmiş, ancak bunlardan 
1528 sayılı kanunun bazı hükümlerini ilga 
eden 21 nci madde şimdiye kadar takib edilen 
usule tevfikan meriyet maddesinden" e\Telki sı
raya alınmış ve 26 nci maddenin son fıkrasın
daki yemeklik zeytin yağlarının evsafına aid hü
küm esasen umumî hıfzıssıhha kanununda da

ha şümullü bir mahiyette mevcud olduğundan 
maddeden çıkarılmıştır. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ik. En. .Reisi 

İzmir 
R. Köken 

Maraş 
K. Kutun 

İzmir 
Hamdı Aksoy 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 

M. M. 
Giresun 

/. Sabuncu 
Gazi Anteb 

B. Kaleli 
Samsun 

Ali Tunalı 

Kâtib 
Niğde 

Dr. R. F. Talay 
Konya 

H. Dikmen 
Eskişehir 
E. Sazak 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 

Adliye encümeni mazbatası 

T. İKM.lt. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/808 
Karar No.. 13 

10 -î - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanî zeytin ağaçla
rının aşılanması hakkında Ziraat vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 7 - V - 1937 
tarihli toplantısında Büyük Millet Meclisine arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası Ziraat ve İktısad 
encümenleri mazbataları le birlikte encümenimize 
havale edilmekle lâyiha eneümenimizce tetkik ve 
müzakere olundu. 

Hükümetin ve Ziraat, İktısad encümenlerinin 
esbabı mucibe mazbatalarında da izah edildiği 
üzere topra,k mahsullerinin arasında mühim bir 
yer alan zeytinciliğimizin ıslahı ve Marmara, Ege 
ve Akdeniz mınt akalarında ormanlar teşkil eden 
yabanî zeytin ağaçlarının aşılanması, zeytin istih
salinin ve zeytinyağı randımanının artmasına se
bebiyet vereceğinden lâyiha esas itibarile eneü
menimizce de muvafık görülmüştür.. 

Encümence maddeler üzerinde yapılan ta
dillere gelince : 

Lâyihanın yabanî zeytin ağaçlarını aşılama
ya talib olanlardan aşılama ve temizlemeyi müd
deti zarfında yapanlara tapu senedi verilmesine 
aid olan 4 ncü maddesi zeytin bakım teşkilâtının 
bu işteki rolünü daha vazıh ifade edecek bir şekle 
sokulmuştur. 

Yabanî zeytin ağaçlarını aşılayacak ve ıslah 
edecek olanlara Ziraat bankasından ikraz edile
cek paranın istirdad şekline aid (11) nci madde* 
si, bankanın ana kanunile tearuz teşkil etmemesi 
maksadile bu paraların bankanın ziraî alacakla
rını tahsil yolundaki usule tevfikan tahsil edilme* 
si esası üzerine tanzim edilmiştir. 

Yapılacak nizamnamedeki hükümlere ve bti 
nizamnameye müstenid tebligata müddeti zar-̂  
fında riayet etmeyenlerden alınacak cezayi nakdi
nin, işlenen fiil ile mütenasib olması noktasın* 
dan hafif para cezası olması ve azamî haddinin 
iki yüz lirayı tecavüz etmemesi muvafık görül
müştür. 

Yeniden fabrika tesis veya yağhane ve fab
rikalarını ıslah etmek isteyenlere Ziraat banka
sınca uzun vadeli ikraz yapılmasına aid olan îk* 
tısad encümeninin 21 nci maddesi, esasen banka 
kanununun 17 nci maddesi bu nevi ziraî sınaî 
yardımı âmir olduğundan ve bankanın bu nevi 
müracaatleri kendi usulü ve menabünin müsaa* 
desi dahilinde isaf etmesi tabiî bulunduğundan 
banka menabünin müsaadesi ve teminat kayidle-
rini ihtiva etmeyen bir mükellefiyetin bankaya 
tahmil edilmesi muvafık görülmeyerek encümen* 
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ÖÜKÛMETÎN TEKLÎFÎ 

Mahsuldar ve yabanî zeytin ağaçlarının bakım 
ve aşılanması ve zeytm mahsullerinin iyileştiril

mesi hakkında kanun lâyihası -

MADDE 1 — Alelûmum aşılı zeytinliklerin 
bakan, timar, ve toplama, yeniden fidan dikmek 
suretile meydana getirilecek zeytinliklerin tesis 
ve yetiştirme, yabanî zeytinliklerin açma ve aşı
lama işleri Ziraat vekâletinin direktif ve mura
kabesi altmda yapılır. 

MADDE 2 — Devlet ormanları iğinde bulu
nan ve aşılı hale getirilecek olan bütün yabani 
zeytinliklerin sahaları orman idarelerile zeytin 
bakım teşkilâtı tarafından müştereken tesbit 
olunur. Bu suretle ayrrd olunan mıntakalarda 
her hangi bir maksadla katiyet icrasına müsaade 
olunmaz. • 

MADDE 3 — Devlet ormanlarında bulunub 
sahaları 2 nci maddeye göre tesbit edilen yabani 
zeytin ağaçlarından aşılama isin her sene talib 
olacakların aşılayacakları mikdar tesbit edildik
ten sonra o sene iğin aşılama için müsaade veri
lecek ağaçların mikdan ve sahalar Ziraat vekâ
letince kararlaştırılır. Bu sahadaki yabanı zey
tin ağaçları orman mefhumu dışında sayılarak 
bunların tevzii, aşılattırma ve tapuya bağlama 
işleri zeytin bakım teşkilâtı marifetile mahallin 
en büyük mülkiye memuru tarafından yapılır. 

MADDE 4 — Devlet ormanları içindeki ya
banî zeytin ağaçları ya yerlerinde aşılattırılarak 
veya zeytinlikte aşılattırılmak üzere yabanî ha
linde yeni kurulacak zeytinliklere naklolunur. 
Bu işlere aid müsaade zeytin bakım teşkilâtına 
dahil memurun teklifi üzerine mahallî orman 
idaresince ayrıca keşfe lüzum gösterümeksizin 
derhal verilir. Nakledilen fidanlardan bir güna 
resim alınmaz. 

MADDE 5 — Birinci derece askerî memnu 
mmtakalarda bulunan aşılı zeytinlerin bakım, 
yabanî zeytinlerin aşılanması işleri zeytin bakım 

( S. Sayısı: 65 ) 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİEÎŞİ 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırıl-
ması hakkında kamın lâyihası 

MADDE 1 — Alelûmum aşılı zeytinlerin 
bakım, tımar ve toplanma ve yeniden fidan dik
me suretile meydana getirilecek zeytinliklerin 
tesis ve yetiştirme, yabanî zeytinliklerin açma 
ve aşılama işleri Ziraat vekâletinin direktif 
ve murakabesi altında yapılır. 

MADDE 2 — Devlet ormanları içinde bu
lunan ve aşılı hale getirtilecek olan bütün ya
banî zeytinliklerin sahaları orman idarelerile 

zeytin bakım teşkilâtı tarafından müştereken 
tesbit ve ilân olunur. Devlet ormanları dışmda 
kalan Devlete aid boş arazideki yabanî zeytin 
sahalarının tesbit ve ilânı yalnız zeytin bakım 
teşkilâtı tarafmdan yapılır. 

MADDE 3 — Devlet ormanlarile boş arazi
de muayyen bir kıta dahilindeki yabanî zey
tinleri aşılamak istiyenler, istedikleri parçanm 
hudud ve mevkiini ve bu kanunun tayin ey
lediği şartlar dahilinde imar edeceğini bildiren 
bir arzuhal ile arazinin aid olduğu kazanın 
en büyük mülkiye memuruna müracaat eder. 
Bunlara müracaat tarihini gösterir birer ilmü
haber verilir. 

MADDE 4 — Bu sahalarda yabanî zeytin 
ağaçlarını aşılamağa talib olcaklarm aşılıya-
cakları mikdar kendilerine tevzi olunur. Tevzi 
edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde 

kalır. Talibler yerine göre vekâletin tayin ede
ceği müddetler zarfında ve vereceği direktif
ler dairesinde aşılama ve temizlemeği yapan
lara zeytin bakım teşkilâtı marifetile mahal
lin en büyük mülkiye memuru tarafından tapu 
verilir. 

Aşüanıb yerinde kalacak zeytinliklerin te
mizlenmesinden çıkan odun ve kereste ve sa
ire kendisine aid olub bunlar, zeytin bakım 
memurundan parasız alacağı biı* vesika ile dı
şarı çıkarılır. 

MADDE 5 — Zeytin teşkilâtının kurulma
dığı sahalardaki yabanî zeytin ağaçlarının aşı
lanması için vaki olacak talebler üzerine 



ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırıl-
ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ziraat encümeninin 1 nci mad
desi aynen 

MADDE 2 — Devlet ormanları içinde bulu
nan ve aşılı hale getirilecek olan bütün yabanî 
zeytinliklerin sahalan orman ıdarelerile zeytin 
bakım teşkilâtı tarafından müştereken tesbit 
ve ilân olunur. Bunun dışmda kalan Devlete 
aid boş arazideki yabanî zeytin sahalarının tes
bit ve ilanı yalnız zeytin bakım teşkilâtı tara
fından yapılır. 

MADDE 3 — Ziraat encümeninin 3 ncü mad
desi a^nen 

MADDE 4 — Bu sahalarda yabanî zeytin 
ağaçlarını aşılamağa talib olacakların aşılaya
cakları mikdar kendilerine tevzi olunur. Tevzi 
edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde ka
lır. Talihler yerine göre vekâletin tayin ede
ceği müddetler zarfmda ve vereceği direktifler 
dairesinde aşılama ve temizlemeyi yapanlara 
zeytin bakım teşkilâtı marifetile mahallin en bü
yük mülkiye memuru tarafından tapu verilir. 

Aşılanıb yerinde kalacak zeytinliklerin te
mizlenmesinden çıkan odun ve kömürü kereste 
ve saire kendisine aid olub bunlar, zeytin bakma 
memurundan parasız alacağı bir vesika ile dı
şarı çıkarılır ve bunlardan hiç bir resim alın
maz. 

MADDE 5 — Ziraat encümeninin 5 nci mad
desi aynen 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin a&üattırıl-
mdsı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 
maddesi aynen 

îktısad encümeninin birinci 

MADDE 2 
maddesi aynen 

Îktısad encümeninin ikinci 

MADDE 3 — Îktısad encümeninin üçüncü 
maddesi aynen 

MADDE 4 — Bu sahalarda yabanî zeytin 
ağaçlarını aşılamağa talib olacakların aşılaya
cakları mikdar kendilerine tevzi olunur. Tevzi 
edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde ka
lır. Talihlerden yerine göre vekâletin tayin ede
ceği müddetler zarfında ve vereceği direktifler 
dairesinde aşılama ve temizlemeyi yapanlara 
zeytin bakım teşkilâtının müzekkeresi üzerine 
mümessilin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
tapu verdirilir. Aşılanıb yerinde kalacak zey
tinliklerin temizlenmesinden çıkan odun ve kö
mür, kereste ve saire temizleyene aid olub bun
lar zeytin bakım memurundan parasız almacak 
bir vesika ile dfâarı çıkarılr. Bunlardan hiç bir 
resim almmaz. .' 

MADDE 5 — İktsad encümeninin beşinci 
maddesi aynen 
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teşkilâtmm murakabe ve direktif i altmda ma
hallinin askerî makamlanno* yaptırılır. 

MADDE 6 — Devlet malı zeytinliklerden aşı
lanmak üzere bir şahsa veya şirkete verilecek 
yabanî zeytinlik sahası bir hektardan aşağı ve 
20 hektardan yukan olamaz. Ancak aldığı sa
hayı nizamname ile tayin edilecek müddet içinde 
mahsuldar hale getirenlere müracaatları tak
dirinde ayni mikdarda yeni parçalar verilir. 
Bu tevziatta toprak sahibi olmayanlar ile küçük 
çiftçiler tercih olunur. 

MADDE 7 — Yabanî zeytinliklerde hektar 
basma 100 ağaç hesabile bir hektar ve bir hek
tardan yukan sahanm ağaçlarını aşılı bir hale 
getirmeği taahhüd edenlere Ziraat bankasmca 
on beş sene müddetle aşı ve timar masrafları 
için biri aşıdan evvel, diğeri aşıdan sonra ol
mak üzere iki defada hektar basma 100 lira ik
raz edilir. 

MADDE 8 — Bankaca ikraz edilecek para
nın birinci kısmı arazi temamen temizlenib de
licelerin aşılanmağa elverişli bir hale getiril
diği hakkındaki zeytin bakım memuru raporuna 
müsteniden, ikinci kısmı da yapılan aşmm % 
90 muvaffak olduğu yine memur, raporile tesbit 
edilmek şartile aşmm tatbikinden bir sene son
ra verilir. 

MAiDDE 9 — Aldığı arazi parçasını açıb deli
celeri aşrya hazır bir hale getirerek Ziraat ban
kasından ilk taksiti alıb da o mevsimde aşı̂  işi-
nirMlnaı^eyenlerden'aldıikları para faizâle bera
ber ve icra ve iflâs kanunu hükümleri dairesinde 
istirdada olunur. 

MADDE 10 — Aşılı zeytinliklerin bakım iş
leri için zeytin müstahsillerine mahsulün, satış 
mevsiminde ^denmek üzere bankasmca kısa 
vadeli ikraz yapılır. 

8 — 
Zr E. 

mahallin, bağlı bulunduğu kaza, yoksa vilâyet 
ziraat ve orman idarelerinin birlikte hazırlaya
cakları rapor üzerine mahallin en büyük mülki
ye memuru tarafından bu kanun hükümleri da
iresinde aşılama müsaadesi ve müddeti zarfmda 
aşılayanlara tapusu verilir. 

MADDE 6 — Devlet ormanları içinde ve dı
şındaki yabanî zeytin ağaçları ya yerlerinde 
aşılattırılarak veya zeytinlikte aşılattırılmak 
üzere yabanî halinde yeni kurulacak zeytinlik
lere naklolunur. Bu işlere aid müsaade zeytin 
bakım teşkilâtına dâhil memurun teklifi üzerine 
mahallin, orman idaresince ayrıca keşfe lüzum 
gösterilmeksizin derhal verilir. Nakledilen fi
danlardan bir gûm resim alınmaz. 

MADDE 7 — Birinci derece askerî memnu 
mmtakalarda bulunan aşılı zeytinlerin bakım, 
yabanî zeytinlerin aşılanması işleri zeytin bakım 
teşkilâtının vereceği talimat altmda mahallin 
askerî makamlarınca yaptırılır. 

MADDE 8 — Devlet malî zeytinliklerden aşı
lanmak üzere bir şahsa veya şirkete veya köyler 
manevî şahsiyetlerine verilecek yabanî zeytin
lik sahası 20 hektardan yukarı olamaz. 
Ancak aldığı sahayı vekillikçe tayin edilecek 
müddet içinde mahsuldar hale getirenlere mü
racaatları takdirinde ayni mikdarda yeni parça
lar verilir. Bu tevziatta evvelâ toprak sahibi 
olmayanlar sonra en yakm köylüler ile küçük 
çiftçiler tercih olunur. 

MADDE 9 — Yabanî zeytinliklerde hektar 
basma en az yüz ağaç hesabile bir hektar ve 
bir hektardan yukarı sahanm ağaçlarını aşılı bir 
hale getirmeyi taahhüd edenlere Ziraat banka
smca ve on beş sene müddetle aşı ve timar mas
rafları için biri aşıdan evvel, diğeri aşıdan sonra 
olmak üzere iki defada hektar basma yüz lira 
ikraz edilir. 

MADDE 10 — Bankaca ikraz edilecek para
nın birinci kısmı arazi tamamen temizlenib deli
celerin aşılanmağa elverişli bir hale getirildiği 
hakkındaki zeytin bakım memum raporuna 
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MADDE 6 — Ziraat encümeninin 6 ncı mad
desi aynen 

MADDE 7 — Ziraat encümeninin 7 nci mad
desi aynen 

MADDE 8 — Devlet malı zeytinliklerden 
aşılanmak üzere bir şahsa veya şirkete veya 
köylüler manevî şahsiyetlerine verilecek yaba
nî zeytinlik sahası yirmi hektardan yukarı ola
maz. Ancak aldığı sahayı vekâletçe tayin ede
cek müddet içinde mahsuldar hale getirenlere 
müracaatları takdirinde ayni mikdarda yeni 
parçalar verilir. Bu tevziatta evvelâ toprak sa
hibi olmayanlar sonra en yakm köylüler ile kü
çük çiftçiler tercih olunur. 

MADDE 9 — Ziraat encümeninin 9 ncu*mad-
desi aynen 

MADDE 10 — Ziraat encümeninin 
maddesi aynen 

10 ncu 

Ad. E. 

MADDE 6 
maddesi aynen 

îktısad encümeninin altmcı 

MADDE 7 — îktısad encümeninin yedinci 
maddesi aynen 

MADDE 8 — îktısad encümeninin s«ktoci 
maddesi aynen 

MADDE 9 — îktısad encümeninin dokuzun
cu maddesi aynen 

MADDE 10 
maddesi aynen 

îktısad encümeninin onuncu 
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MADDE 11 — Muayyen kıtadaki zeytinlik
lerde toprak ve ağaçlar ayrı, ayrı hakikî veya 
hükmî şahıslara aid olduğu takdirde arazinin 
^kıymeti yüksek ise toprak sahibine, ağaç kry-
meti daha fazla ise zeytinlerin sahibine diğeri
nin malmı satm alması teklif edilir. Her iki 
taraf da reddettikleri takdirde arazi Hükümetçe 
kryemtlerine nazaran aralarında taksim edilerek 
tapuya bağlanır. 

MADDE 12 — Zeytinliklere başı boş hayvan 
bırakmak ve otlama maksadile hayvan sokmak 
ve zeytin sahalarında ağıl yapmak memnudur. 
Zeytinliklerde çift sürme veya nakliyatta kul
lanılan hayvanata iş esnasmda ağızlık takılması 
mecburîdir. Bu hükme riayet etmeyenler bele
diye veya köy ihtiyar heyetleri zabıta memurları 
ve zeytin bakım teşkilâtına dahil memurlar ta
rafından tutulan zabıt varakı üzerine 50-60 li
raya kadar hafif para cezasma mahkûm edilir
ler. Bu hususta tutulan zabıt varakaları hilafı 
sabit oluncaya kadar muteberdir. 

MADDE 13 — 500 ağaçtan aşağı olmamak 
üzere yabanî zeytin aşılayanlara veya aşılı zey
tinlerinin bakım işlerini en eyi yapanlara Zi
raat vekâletince takdir edilecek mikdarda nak
dî mükâfat verilir. 

MADDE 14 — Fennî budama aletlerile aşı 
takrmlarnttn zeytin müstahsilleri arasmda ya
yılabilmesi için budama ustalarile ehil müstah
sillere Ziraat vekâletince meccanen budama aşı 
fakımı ve levazımı verilebilir. 

Zr. E. 

müsteniden, ikinci kısmı da yapılan aşmm yüzde 
doksan muvaffak olduğu yine memur raporile 
tesbit edilmek ve başkaca teminat aramamak 
şartile aşmm tatbikmdan bir sene sonra verilir. 

MADDE 11 — Aldığı arazi parçasını açrb 
deliceleri aşıya hazcr bir hale getirerek Ziraat 
bankasından ilk taksiti alıb da o mevsimde aşı 
işini bitirmeyenlerden aldıkları para faizile be
raber icra ve iflâs kanunu hükümleri dairesinde 
istirdad olunur. 

MADDE 12 — Aşdı zeytinliklerin bakım iş
leri için zeytin müstahsillerine mahsulün satış 
mevsiminde ödenmek üzere Ziraat bankasınca 
kısa vadeli ikraz yapürr. 

MADDE 13 — Muayyen kıtadaki zeytinlik
lerde toprak ve ağaçlar ayrı ayrı hakikî veya 
hükmî şahıslara aid olduğu takdirde arazinin 
kıymeti yüksek ise toprak sahibine, ağaç kıy
meti daha fazla ise bunun sahibine diğerinin 
malmı satm alması teklif edilir. Her iki taraf da 
reddettikleri takdirde arazi Hükümetçe kıymet
lerine nazaran aralarmda taksim edilerek ta
puya bağlanır. * 

MADDE 14 — Zeytinliklere deve ve keçi so
kulması ve başı boş hayvan bırakılması ve otla
ma maksadile hayvan sokulması ve zeytin saha
larında ağıl yapılması yasaktır. Zeytinliklerde 
çift sürme veya nakliyatta kullanılan hayvanata 
iş esnasmda ağızlık takılması mecburidir. Bu 
hükme riayet etmeyenler belediye veya köy 
ihtiyar heyetleri zabıta memurları ve zeytin ba
kım teşkilâtına dahil memurlar tarafmdan tutu
lan zabıt varakası üzerine beş liradan altmış li
raya kadar hafif para cezasma mahkûm edilir
ler. Bu hususta tutulan zabıt varakaları hilafı 
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MADDE 11 
maddesi aynen 

Ziraat encümeninin 11 nci 

HADDE 12 
maddesi aynen 

— Ziraat encümeninin 12 nci 

MADDE 13 — Ziraat encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 14 — Ziraat encümeninin 14 ncü 
maddesi aynen 

Ad. E. 

MADDE İl — Aldığı arazi parçasını açıb 
deliceleri aşıya hazır bir hale getirerek Ziraat 
bankasından Uk taksiti alıpta o mevsimde aşı 
işini bitiremeyenlerden bankadan aldıkları pa
ra faizile beraber, bankanm ziraî alacaklarının 
tahsil yolundaki usulüne tevfikan istirdad olu
nur. 

MADDE 12 — İktısad, encümeninin on ikinci 
maddesi aynen 

MADDE 13 — İktısad encümeninin on üçün
cü maddesi aynen 

MADDE 14 — İktısad encümeninin on dör
düncü maddesi aynen 
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MADDE 15 — Ziraat vekâleti tarafından ve
rilecek talimatname dairesinde zeytinliklerde ba
kım işlerini vaktinde yapmayan zeytincilerden 
1000 ağaca kadar 5 - 25, 1000 - 5000 ağaca kadar 
25 - 50 ve 5000 den fazla ağacı olanlardan 50 -100 
lira hafif para cezası alınır. 

MADDE 16 — Alelûmum el, hayvan veya 
makine kuvvetile işleyen yağhane, fabrikala
rında ve salamura zeytinliğinde yüksek vasıf
lı zeytinyağı ve salamura zeytin tanesi istihsal 
edebilmek iğin almması lâznngelen tedbirleri 
tayin, tatbik ve bunlara aid bilcümle hususatı 
alakadarlarına yapdırmağa Ziraat vekaleti sala
hiyetlidir. Ancak tktısad vekâleti lüzum gör
düğü takdirde yağhane ve fabrikalarını sanayi 
müfettiş ve mühendislerile murakabe ettirebilir. 
Mühendis ve müfettişler raporlarının birer su
retini Ziraat vekâletine de verirler. 

Bu müesseseler iş kanunu hükümlerine tâbi 
oldukları gibi gayri sıhhî müesseseler mey anın
da olan bu imalâthanelerin açılması ve mura
kabesi hakkmda umumî hıfzıssıhha kanununun 
hükümleri ayrıca tatbik olunur. 

MADDE 17 — Yeniden fabrika kuracak veya 
mevcud yağhane ve fabrikalarını Ziraat vekâ
letinin direktifi altmda tadilen ıslah edecek 
müteşebbislere müracaatları halinde Ziraat ban
kası tarafından beş sene vade ile tesis ve ıslah 
kredisi verilir. 

MADDE 18 — Ziraat vekâletinden verile
cek talimat dairesinde yağhane ve fabrikalarını 
tadil ve ıslah eylemeyenlerle yağhane ve fabri
kalarında almması kendilerine tebliğ edilen 
tedbirleri vaktinde yapmayan yağhane ve fab
rika sahihlerinden 50 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası almrr. 

MADDE 19 — İşbu kanunda yazılı suçlardan 
dolayı muhakeme icrası sulh hâkimlerine mev
dudur. Bu davalar ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 7 nci kitabının 1 nci f aslındaki hususî 
muhakeme usulüne tevfikan rüyet edilir. 

Zr. E. 

sabit oluncaya kadar muteberdir. 

MADDE 15 — Beş yüz ağaçtan fazla olma
mak üzere yabanî zeytin aşılıyanlara veya aşılı 
zeytinlerinin bakım işlerini en iyi yapanlara Zi
raat vekâletince takdir edilecek mikdarda nakdî 
mükâfat verilir. 

MADDE 16 — Fennî budama aletlerile aşı 
takmılarmm zeytin müstahsilleri arasmda yapı
labilmesi için budama ustalarile ehil müstahsil
lere Ziraat vekâletince meccanen budama aşı 
takımı ve levazımı verilebilir. 

MADDE 17 — Ziraat vekâleti tarafından ve
rilecek talimatname dairesinde zeytinlikler
de bakım işlerini vaktinde yapmayan zeytin
cilerden bin ağaca kadar beş liradan yirmi beş 
liraya, bin ağaçtan beş bin ağaca kadar yirmi 
beş liradan elli liraya ve beş binden fazla ağacı 
olanlardan elli liradan yüz liraya kadar hafif 
para cezası alınır. 

MADDE 18 — Dördüncü madde hükmüne 
göre verilen müddet zarfında aşılama ve te
mizleme işleri yapılmamış olursa verilen me
zuniyet sakit olur ve saha geri alınır. Aşıla
ma ve temizleme vesilesile taleb ettiği sahadan 
elde ettiği odun, kömür ve saire tazmin et
tirilir. 

MADDE 19 — Alelusul el, hayvan ve ma
kine kuvvetile işleyen yağhane, fabrikaların
dan ve salamura zeytinciliğinde yüksek vasıflı 
zeytin yağı ve salamura zeytin tanesi istihsal 
edilebilmek için alınmasr lâzım gelen tedbir
leri tayin, tatbik ve bunlara aid bilcümle hu-

( S. Sayısı: 65 ) 
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MADDE 15 — Ziraat encümeninin 15 nci 
maddesi aynen 

MADDE 16 — Ziraat encümeninin 16 nci 
maddesi aynen 

MADDE 17 — Yapılacak nizamname daire
sinde zeytinliklerde bakım işlerini vaktinde 
yapmayan zeytincilerden bin ağaca kadar beş 
liradan 25 liraya, bin ağaçtan beş bin ağaca 
kadar 25 liradan 50 liraya beş binden fazla 
ağacı olanlardan 50 liradan 100 liraya kadar 
hafif para cezası alırlar. 

MADDE 18 — Ziraat encümeninin 18 nci 
maddesi aynen 

MADDE 19 — Alelûmum el, hayvan ve ma
kine kuvvetile işleyen yağhane, zeytinyağı fab
rikalarında ve salamura zeytinciliğin de yüksek 
vasıflı zeytinyağı ve salamura zeytin tanesi is
tihsal edilebilmesi için alınması lâzrmgelen ted
birleri tayin, tatbik ve bunlara aid bilcümle 

Ad. E. 

MADDE 15 — tktısad encümeninin on beşin
ci maddesi aynen 

MADDE 16 — tktısad encümeninin on al
tıncı maddesi aynen 

MADDE 17 — îktısad encümeninin on ye
dinci maddesi aynen 

MADDE 18 — tktısad encümeninin on seki
zinci maddesi aynen, 

MADDE 19 — tktısad encümeninin on doku
zuncu maddesi aynen 

( S, Sayısı; 65 ) 
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MADDE 20 — Aşılı zeytinliklerin veriminin 
arttırılması, yabanî zeytinliklerin aşılattırılarak 
mahsuldar hale getirilmesi ve yeniden zeytinlik
ler kurulması ve zeytinyağcriığı ile salamura 
zeytinciliğinin murakabesi için Ziraat vekâleti 
zeytin b$krm işleri adı ile bir teşkilât vücuda 
getirir. Bu teşkilâtın ücret ve tahsisatı Ziraat 
vekâleti bütçesine ilâve edilir. 

MADDE 21— Zeytin ve zeytinyağı standardı 
işinde İktısad vekâletinin talebile zeytin bakım 
teşkilâtına daimî vazife verilebilir. 

Memleket dahilinde gıda olarak kullanılacak 
zeytinyağlarının evsafı ve şartlarmm tayininde 
Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin müta-
leası alınır. 

MADDE 22 — Bu kanun ile tayin edilen iş
lerin ne suretle tatbik olunacağı bir nizamname 

* ile belli edilecektir. 

MADDE 23 — Yabanî ağaçların aşılanması 
hakkındaki 1528 sayılı kanunun zeytine aid 
olub da bu kanuna aykırı olan hükümleri mül
gadır, 

Zr. E. 

susatı alâkadarlarına yaptırmağa Ziraat ve
kâleti salahiyetlidir. Ancak İktısad vekâleti lü
zum gördüğü takdirde yağhane ve fabrikalarını 
sanayi müfettiş ve mühendislerile murakabe et
tirebilir. Mühendis ve müfettişler raporlarmm 

birer suretini Ziraat vekâletine de verirler. 

MADDE 20 — Zeytinlik içinde yağhane ve
ya fabrika inşa eylemek, Ziraat. vekâletinden 
mezuniyet almağa mütevakkıftır. Aksi takdir
de inşa olunan yağhane işlettirilmez. 

MADDE 21 — Yabanî ağaçların aşılanması 
hakkındaki 1528 sayılı kanunun zeytin ağa
cına aid olan hükümleri mülgadır. 

MADDE 22 — Yeniden fabrika kuracak ve
ya mevcud yağhane ve fabrikalarını Ziraat 
vekâletinin direktifi altında tadilen ıslah ede
cek müteşebbislere müracaatları halinde tesis 
ve ıslah için Ziraat bankası tarafından uzun va
deli kredi açılır. 

MADDE 23 — Ziraat vekâletinden verilecek 
talimat dairesinde yağhane ve fabrikalarında 
almması kendilerine tebliğ edilen tedbirleri 
verilecek müddet zarfında yapmayan yağhane 
ve fabrika sahihlerinden beş yüz liraya kadar 
ağır para cezası alınır. 

MADDE 24 — İşbu kanunda yazılı suçlar
dan dolayı muhakeme icrası sulh hâkimlerine mev
dudur. Bu davalar ceza muhakemeleri usulü 
kanununun 7 nci kitabmm birinci f aslındaki hu
susî muhakeme usulüne tevfikan rüyet edilir. 

MADDE 25 — Aşılı zeytinliklerin veriminin 
arttırılması, yabanî zeytinlikleri aşılattırarak 
mahsuldar hale getirilmesi yeniden zeytinlikler 
kurulması ve zeytinyağcılığı ile salamura zey
tinciliğin murakabesi için Ziraat vekâleti zeytin 
bakım işleri adı ile bir teşkilât vücude getirir, 

( S. Sayısı: 65 ) 
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hususatı alâkadarına yaptırmağa Ziraat vekâ
leti salahiyetlidir. Ancak îktısad vekâleti lü
zum gördüğü takdirde yağhane ve zeytinyağı 
fabrikalarını sanayi müfettiş ve mûhendislerile 
murakabe ettirebilir. Mühendis ve müfetişler 
raporlarının birer suretini Ziraat vekâletine de 
verirler. "-

MADDE 20 — Ziraat encümeninin 20 nci 
maddesi aynen. 

HADDE 21 — Yeniden fabrika kuracak 
veya mevcud yağhane ve zeytinyağı fabrikaları
nı Ziraat vekâleti direktifi altmda tadilen ıs
lah edecek müteşebbislere müracaatları halinde 
tesis ve ıslah için Ziraat bankası tarafından 
uzun vadeli kredi açün*. 

HADDE 22 — Yapılacak nizamname hü
kümleri dairesinde yağhane ve yağ fabrikala
rında alınması kendilerine tebliğ edilen tedbir
leri verilecek müddet zarfmda yapmıyan yağ
hane ve fabrika sahiblerinden 500 liraya kadar 
ağır para cezası almır. 

MADDE 23 — Ziraat encümeninin 24 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 24 
maddesi aynen 

Ziraat encümeninin 25 nci 

Ad. E. 

HADDE 20 --- îktısad encümeninin yirminci 
maddesi aynen 

MADDE 21 — Yapılacak nizamnamesi hü
kümleri dairesinde yağhane ve yağ fabrikaların
da alınması kendilerine tebliğ edilen tedbirleri 
verilen müddet zarfmda tatbik etmeyen yağ
hane ve fabrika sahiblerinden on liradan iki yüz 
liraya kadar hafif para cezası almır. 

MADDE 22 — İşbu kanunda yazdı suçlar
dan dolayı muhakeme icrası sulh mahkemeleri
ne aittir. 

HADDE 23 — îktısad encümeninin yirmi 
dördüncü maddesü aynen 

MADDE 24 — îktısad encümeninin yirmi be
şinci maddesi aynen 
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MADDE 24 — Bu kanun hükümleri resmî 
gazetede basıldığı günden itibaren yürümeğe 

MADDE 25 — Bu kanun hükümlerini Ziraat, 
Adliye, Dahiliye ve tktısad vekilleri yerine ge
tirir. 

Bş. Y. V. 
Di*. R. Saydam 

Da;V. 
Ş. Kaya 
Mf.V. 

S. Afıkan 
S.Î.M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraeoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na.V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Rana Tannan 

7-V-1937 
M. M. V. 
K. Özalp 
Ma.V. 

F. Ağralı 
îk.V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmeh 

Zr. E. 

Bu teşkilâtın ücretle tahsisatı Ziraat vekâleti 
bütçesine ilâve edilir. 

MADDE 26 — Zeytin ve zeytinyağı standardı 
içinde tktısad vekâletinin talebi ile zeytin ba
kım teşkilâtına daimî vazife verilebilir. 

Memleket dahilinde gıda olarak kullanılacak 
zeytinyağlarının evsaf ve şartlarının tayininde 
Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin müta-
leası almır. 

MADDE 27 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 28 — Bu kanun hükümlerini Ziraat, 
Adliye, Dahiliye ve tktısad vekilleri yerine ge
tirir. 
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MADDE 25 — Zeytin ve zeytinyağı stan
dardı için de firtısad vekâletinin talebi ile zey
tin bakım teşkilâtına daimî vazife verilebir. 

MADDE 26 
maddesi aynen 

Ziraat encümeninin 21 nci 

MADDE 27 — Ziraat encümeninin 27 nci 
maddesi aynen 

MADDE 28 
maddesi aynen 

— Ziraat encümeninin 28 nci 

Ad. B, 

MADDE 25 — Tabanı ağaçların aşılanması 
hakkındaki 1528 numaralı kanunun yabanî zey
tin ağaçlarmm aşılanması ve ıslahı hakkndaki 
hükümler mülgadır, 

MADDE 26 — Iktısad encümeninin yirmi 
yedinci maddesi aynen 

MADDE 27 — Bu kanun hükümlerini Adli
ye, Dahiliye, Iktısad ve Ziraat vekilleri yerine 
getirir. 

»&<* 
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S. Sayısı: 66 
İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hak
kındaki 1702 sayılı kanunun 2 nci ve 2517 sayılı kanunun 
I nci maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun lâyi
hası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/860) 

T. G. < ' « 
Başvekâlet i-Vt -1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1949 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 saydı kanunun 2 nci ve 
2517 sayılı kanunun 1 nci maddelerine birer fıkra eklenmesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 31 - V - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırdan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
t. İnönü 

Mucib sebebler 

1 — ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı kanunun 
ikinci maddesinde, en az orta okul dereesinde bir okuldan mezun olub da resim, elişi jimnastik, 
musiki, tabahat, biçki ve dikiş gibi dersler iğin atelye öğretmenliği şahadetname ve ehliyetname
sini haiz olanların orta öğretim okullarında öğretmenliğe tayin edildikleri takdirde kendilerinin 17*5 
lira maaşla 15 nci dereceye alınabilecekleri saptanmış bulunduğundan sözü geçen kanunun neşrinden 
sonra açılmış olan Grazi terbiye enstitüsünün yüksek birer ihtisas şubesi olan beden terbiyesi, resim 
iş şubleriııden mezun olanlara 15 nci derece üzerinden ancak 17,5 lira maaş verilebilmektedir. Hal
buki adı geçen enstitünün diğer şubelerinden mezun olanlar ayni kanunun birinci maddesine 
göre 12 nci derece üzerinden 25 lira maaşla tayin olunmaktadırlar. Bu müessesenin bütün ihtisas şu
belerine lise veya öğretmen okulunu bitirmiş veya lise derecesinde tahsil görmüş talebe alındı
ğına ve müessesenin ihtiva ettiği bütün şubeler yüksek tahsil verdiğine göre ayni şartlar altında 
yüksek tahsil görmüş olanlardan bir kısmının 15 nci derece üzerinden 17,5 lira maaşla tayinleri hem 
bu gibi öğretmenlerin mağduriyetlerine sebeb olmakta hem de müessesenin beden terbiyesi, resim, iş 
şubelerine rağbeti azalmaktadır. 

Gerek 1702 sayılı kanunun gerek diğer kanunların yüksek tahsil görmüş olanlara yerdiği hak
lardan adı geçen şubelerin mezunlarının da mahrum, kalmamalarını ve bu şubelere gerekli elaman
ların girmelerini temin için sözü geçen 1702 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadili zarurî gö
rülmüştür. 

2 — 1702 ve 1880 sayıh kanunların tadiline dair olan 2517 sayılı kanunun birinci maddesinin 
(A) bendinde lise sınıflarında ders okutan öğtretmenlerin on beş ders ve iki saat müzakere ve 
orta derecedeki sınıflarda ders okutan öğretmenlerin de on sekiz saat ders ve dört saat müzakere 
ile mükellef tutulacakları, ancak teşkilâtı müsaid olmayan yerlerde öğretmenlere bu mecburî 
ders ve müzakere saatlerinden daha az mikdarda ders ve müzakere saati verilebileceği tesbit edil
miş bulunmaktadır. Teşkilâtı müsaid olmıyan yerlerin orta tahsil müesseselerinde resim, bedett 



terbiyesi, müzik, dikiş - biçki dersi vermekte olan öğretmenler vermekle mükellef oldukları mic-
dardan daha az ders okutmaktadırlar. Bu gibi öğretmenlerin mütebaki ders saatlerini, hakevleri 
gibi memleketin umumî kültürüne hizmet eden müesseselerde ihtisasları dahilindeld derslere tah
sis etmeğe mecbur tutulabilmeleri için Kültür Bakanlığına salâhiyet verilmesi umumî'kültürün inki
şafına yârdım edilmesi batanından çok faydalı görülmektedir. 

Bağlı kanun lâyihası bu sebeblerden dolayı arz ve teklif olunmuştur. 

Maarif encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maarif encümeni 
Esas-No. 1/860 

Karar No. 2 

28-XII -1937 

Yüksek Reisliğe 

îlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı kanunun 2 nci 
ve 2517 sayılı kanunun 1 nci maddelerine birer 
fıkra ilâvesine aid Kültür bakanlığınca hazırlanıb 
Başvekâletin 1'.- VI -1937 tarih ve 6/1949 sayılı 
tezkeresüe Yüksek Meclise sunulan kanun ve es
babı mucibe lâyihası Vekil Saffet Arıkan ve Müs
teşar Rıdvan Nafizin hıızurlarile encümenimizde 
müzakere olundu: 

1702 sayılı kanunun neşrinden sonra açılan ve 
Gazi terbiye enstitüsünün yüksek birer İhtisas şu
besi olan beden terbiyesi, resim - iş şubelerin
den mezun olanlara eski kanuna göre on beşinci 
derece üzerinden 17,5 lira maaş verilebilmektedir. 
Halbuki bu enstitünün diğer şubelerinden mezun 
olanlar, ayni kanunun 1 nci maddesie göre on 
ikinci derece üzerinden 25 lira maaşla tayin olun
maktadırlar. Bu şubelerin hepsi yüksek tahsil ver
diğine göre ayni şerait dairesinde tahsilini ikmal 
edenlerden bir kısmının diğerlerinden aşağı bir 
maaşla tâyin edilmelerinin hak ve adalete uygun 
olamayacağı ve bu halin bu şubelere rağbeti azal
tacağı pek tabÜ görülmektedir. 

Gerek 1702 sayılı kanunun, gerek diğer kanun
ların yüksek tahsü görmüş olanlara vermiş oldu
ğu haklardan adı geçen şubeler mezunlarmm da 
mahrum kalmamaları ve bu şubelere rağbetin te
mini için 1702 sayılı kanunun ikinci maddesinin 

tadili hakkındaki teklif encümenimizce müttef-
kan tasvib edildi. 

1702 ve 1880 sayılı kanunların tadiline dair 
2517 sayılı kanunun 1 nci maddesinin (A) ben
dinde lise sınıfları öğretmenleri on beş saat ders 
ve iki saat müzakere ve orta sınıflar öğretmenle
ri on sekiz saat ders, dört saat müzakere ile mü
kellef tutulmaktadırlar. Teşkilâtı müsaid olma
yan yerlerdeki orta tahsil müesseselerinde resim, 
beden terbiyesi, müzik, dikiş - biçki dersi veren 
öğretmenlerin ders saatleri yukanki saat mikdan-
nı tutmadığından mükellef oldukları mütebaki 
ders saatlerini halkevleri gibi umumî kültür mü
esseselerinde ihtisasları dahilindeki derslere tah
sise mecbur tutulabilmeleri için Kültür bakanlı
ğınca istenen salâhiyet yerinde ve isabetli görü
lerek bu husustaki tadil teklifi de aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Maarif E. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Kars 

F. Köprülü 
Afyon K. 

/. Ü. Aykurt 
Ordu 

Ali Canib Yöntem 

Trabzon 
Seniha Hızal 

Erzincan 
B. t şık 

Ürfa 
Refet Ûlgen 

Trabzon 
Seniha Hızal 

Giresun 
T. Onay 
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Bütçe encümeni mazbatası 

t. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 51 
Esas No. 1/860 

Yüksek Reisliğe 

ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı kanunun 2 nci 
ve 2517 sayılı kanunun birinci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında olub Başvekâletin 1 
haziran 1937 tarih ve 6/1949 sayılı tezkeresile 
Yüksşk Meclise sunulan kanun lâyihası Maarif 
encümeni mazbatasile birlikde encümenimize ha
vale edilmiş olmakla okundu ve konuşuldu. 

Yapılan müzakere neticesinde teklif olunan 
kanun lâyihası gerek Hükümetin ve gerekse Ma
arif encümeninin esbabı mucibe mazbatalarında 
izah olunan sebebler üzerine Encümenimizce de 
aynen kabul edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine 
konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis Rs. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 

Kâ. 
îstanbul 
F. öymen 

Gazi Anteb 
A. H. Ayerdem 

îzmir 
H. Çakır 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Mardin 

R. Erten 
Ordu 

H. Yalman 
Sivas 

R. Basara 
Yozgad 
8, îçöz 

11-I-1938 

Balıkesir 
E. Adakan 
Gümüşane 
D. Sakarya 
Kayseri 
F. Baysal 
Malatya 
M. öker 

Muş 
Ş. Çüoğlu 

Seyhan 
N. Eldeniz 

Sivas 
Remzi Çiner 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 

îzmir 
K. tnanç 

Kırklareli 
Ş. Ödül 

Malatya 
O. Taner 

Muş 
Ş. Ataman 

Siird 
M. Mayakon 

Trabzon 
Sim Day 

(B> Öayısı: M) 
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İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve iec-
ziyeleri luıkkındaki 1702 sayılı kanunun 2 nci 
ve 2517 sayılı kanunun 1 nci maddelerine, birer 

fıkm eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE İ —- İlk ve orta tedrisat muallim
lerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sa
yılı kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

(Şu kadarki, bunlardan liseyi veya öğret
men okulunun veya lise derecesinde bir okulu bi
tirdikten sonra kendi sahalarında yüksek bir 
tahsil yapmış olanlar hakkında bu kanunun bi
rinci maddesi hükmü tatbik olunur). 

MADDE 2 — 1702 ve 1880 saydı kanunla
rın tadiline dair olan 2517 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin (A) bendine aşağıdaki fıkra eklen
miştir: 

(Orta öğretim müesseselerinde resim, beden 
terbiyesi, müzik, dikiş, biçki dersi vermekte 
olan öğretmenlerin üzerlerindeki ders ve müza
kere saatleri sayısı birinci fıkrada tesbit edilen 
mikdardan az ise Kültür bakanlığı bu öğretmen

leri, mütebaki ders saatlerini münasib görece
ği yerlerde ihtisasları dahilindeki derslere tah
sis etmeğe mecbur tutabilir). 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü neşri tâ
rihinden başlar. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe Dahiliye, Maliye ve Maarif ve
killeri memurdur. 

31 - V - 1937 
Bş. V. 

/. tnonü 
Da. V. 

Ş> Kaya 
Mf. V. 

. S, Arık an 
S. i. M. V. 

Dr. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A, Çetinkaya 

G. t. V. 
Rama, Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
t1. Ağralı 

lk. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
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met ve faaliyetlerine, mesai programlarına müstenid inkişaf verilmesi ve bu suretle memleket nüfu
sunun % 78 inin yaşadığı köylere Devletin inkilâb hamlesinin götürülmesi zarureti bu sahadaki ha
reket ve faaliyetin ne derecelerde şamil bir mahiyeti haiz olduğunu tebarüz ettirir. \ 

287İ sayılı kanunla vilâyetlere devredilen bina, arazi vergileri ıbu idareler için yeni ve geniş bir 
faaliyet s&hasr açmış bulunmaktadır, îdarei umumiye kadrolarında bulunan 70 000 memura mu
kabil mahallî idareler bütçelerinden maaş ve ücret "alan memur ve ımüstahdmler sayısı 50 000 ne yak
laşmıştır. . ' -

Bunlardan tayinleri merkeze aid olanların bile zat ve sicil işlerine merci olacak bir teşkilâtın 
mevcud olmaması bu hususu devamlı müşküller karşısında bırakmaktadır. 

Bu mülâhazalar bu günün ihtiyaca uygun olmayan ve en esaslı mahallî hizmet ve faaliyetlerin 
murakabesine bile kâfi gelmeyen teşkilât kadrolarnıın değiştirilmesine saik olmuştur. 

Yukarıda temas edildiği gibi mahiyeti vazife ve mevzuları bir birinden ayrı olan vilâyet hususî 
idarelerile belediye ve köy idarelerinin merkezî işlerinin yalnız bir reis tarafından murakabe ve ta
kibindeki imkânsızlık bu idarelere aid umumî işlerde reisin yardımcısı olarak bir muavine ve her 
kısmın umumî muamelât ve faaliyetine istikamet vermek ve o sahada reise yardımcı vaziyetinde bu
lunmak üzere birer muavine ihtiyacı kati bulunduğundan teşkilât cetvelinde bu vazifeleri görecek 
olanların memuriyet unvanları derece ve maaşları bu mülâhaza ve esasa göre tanzim ve ifade kılın
mıştır. 

Kanunun muvakkat maddesi, vilâyet hususî idarelerile, belediye ve köy idarelerinin her bakım
dan nizam altına alınmasında âmil olacak mevki vevaziyette bulunan elemanların hizmet ve hususi
yetlerine nüfuz etmiş, bu işlerle devamlı surette iştigal etmiş olanlar arasından alınmasını temin 
maksadım istihdaf etmektedir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. m M, M/ 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/892 
Karar'No, S 

29-XI-1937 

* Yüksek Başkanlığa 

Mahallî idareler riyaseti teşkiline, vazife, ve 
salâhiyetlerinin tayinine dair hazırlanan ve tc*-
ra Vekilleri ! Heyetince 31 - V -1937 tarihinde 
Yüksek Meelise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hasının esbabı mucibesile birlikte gönderildiği* 
Hi bildirâh Başvekâletin 7 - VI -1937, tarih ve 
672004 sayılı tezkeresi bağlı kanun îâyihasile 
birlikte eş&cümenimize verilmiş olmakla Dahili
ye vekâleti Siyasî müsteşarının ve Mahallî idare
ler «mum müdürünün de hazır bulundukları 
19 - XI -, ̂ 937 tarihindeki toplantımızda okundu 
ve iş konuşuldu: 

Husus^; idarelerin daha faydalı surette ça
lışmasını,,. belediyelerin ellerindeki membalardan 
daha semereli surette istifade edib halka daha 
fazla hikmette bulunmalarını, milletin yüzde 
yetmiş sekizinin yaşadığı köylerde asrın terak

kilerine uygun bir kalkınma hareketinin vücude 
getirilmesini temin için, kanunların çizdiği hu-
dudlar içinde, bu işleri takib etmek ve gerek 
memleket dahilinde ve gerek başka memleketler
de bu maksadlann temini gayesile yapılan ha
reketlerin verdiği neticelere göre bu idarelere 
felkinat ve irşadatta bulunmak üzere Devlet-mer
kezindeki teşkilâtın tevsi ve 'takviyesi lüzumuna 
inanan encümenimiz kanun lâyihasını esas iti-
barile kabul etmiştir. 

Ancak bu işlerin şimdiye kadar Dahiliye ve
killiğine bağlı bir umum müdürlük tarafından 
görüldüğünü ve esas iiibarile yapılacak vazife
nin de Devlet velayeti ammesinin bu idareler üze
rindeki murakabe hakkının istimalinden ibaret 
bulunduğunu göz, önünde tutan encümen bu 
lâyihanın müstakil bir kanun projesi halinde 

( & Sayası: 67) 
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Ulu Heyete arzını muvafık bulmamış ve işi Da
hiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hak-
kmdaM; 1624 sayılı kanunun tadili mahiyetin
de göritfiiştür. Lâyihanın unvaîu bu* düşünceye 
binaeıi değiştirilmiştir. 

TaMb edilen gayenin daha, iyi bir surette 
temini- için de teşkilâtın daha tabiî bir hale 
konması muvafık görülmüş, kem Ş^be müdür
lüğü, ye hem de mefruz bir daire reisliği vazi
fesini yapan makamların vazifesi ayrılarak kad
roya üç şube müdürü llâvesile Hı makamların 
daire reislikleri haline getirilmesi muvafık ŝa
yılmıştır. 

Encümenin bu yoldaki* içtihadına Maliye ve
kâletimde iştirak eylemiştir. 

Müstakil şubeden maada şubeler vezaifinkı 
kanun metninde zikri amelî bir fayda temin 
etmeyeceğinden bunların vazifö ve salâhiyetle
rinin vekâletçe tayini daha doğru olacağı neti-
cesiae varılmıştır. 

Devlet memurları maaşatının tevhid ve tea
dülüme dair 1452 sayılı kanum hükümlerinin bir 
takırit -'-hususî kanunlarla değiştirilmesini esas 
itibarüe muvafık bulmayan ve mezkûr kanu
nun tadiline dair bir lâyihanın Ulu Meclise 

arzedilmiş cdduğuna vâkıf bulunan encümeni-
miıt Jâyihadaki muvakkat maddenin çıkarılmasını 
ekseriyetle karar altına almıştır, 

Bu değişikliklerle tanzim kılınan projenin 
Ulu Heyete arzolunmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Da. En. Beisi 
Tekirdağ 

C. Uybadan 
Kâtip-
Tokad 

Hurrem Ergun 
Çanakkale 

Hi Ergendi 
Erzurum 

Zeki Boyd&mir 
Malatya 

EmrullâK Barkan 
Samsun 

Reis V. 
' Samsun 
E. Tuncel 

Burdur 
~H. Onaran 

Çoruh 
Ahf Tüzün 
Erzurum 

N. Elgün 
Mardin 

^E'dib Ergin 
Sivas 

M. M. 
.Çanakkale 
Ş. Yaşın 

Bursa 
Fotin Güvendiren 

Çorum 
Kemal Alpsar 

İstanbul 
Ş. i , ögel ' 

Samsun 
^ Z. Durukan 

Sivas 
M. Ali Yörükm Mitat' Ş. Bledq_ - 8. Görkey 

Tokad 
OalibJ^kel 

Zonguldak 
H. Türkmen 

Urfa 
B^ Günay 

, 
' 

Urfa 
M. Dinçsoy 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Biatçe mGÜmeni 
MmbdtaNo. 50 

Esas No. i/892 

11-I- 1938 

Yüksek Reisliğe 

Mahallî idareler riyaseti teşkiline, vazife ve 
salâhiyetlerinin tayinine dair olub Başvekâletin 
7 - Vî - 1937 tarih ve 6/2004 sayılı tezkeresile 
yüfesdt Meclise sunulan kanun lâyihası Dahiliye 
eoeüffoeni mazbatasile birlikte encümenimize' ve^ 
rilmiş olmakla Dahiliye vekâleti namına Mahallî 
idareler umum müdürü Faik Türel ve Maliye ve-
ik&iitfeHfianına Bütçe ve malî kontrol umum mü
dürü Cemal Yeşil hazır oldukları halde okundu 
ve konuşuldu. 

Sssugî idareler, belediyeler ve köylerden iba
ret-^öuna?ı mahallî idarelerin deruhde ettikleri 
hizmetler genişlemiş ve gün geçtikçe de çoğalmak
ta bulunmuş olduğundan bunların intizam altm-

(S . Sayısı; 67 X 

da ve mükemmeliyetle başarılabilmesini temin 
için bunlara müteallik merkeze aid işleri görmek 
üzere Dahiliye yekâletindeki Mahallî idareler 
umıim müdürlüğü teşkilâtını takviye zarureti 
hâsıl olduğundan bunu temin maksadile sevke-
dildiği ve bu teşkilâtın Devlet bütçesine yeni
den, tahmil edeceği masraf yekûnu senevi 44 772 
liradan ibaret olub izah olunan ihtiyaç ve zaru
ret bu.masrafın ihtiyarını icab ettirecek derece 
ve mahiyette bulunduğu verilen izahattan ve 
okunan mazbatalardan anlaşılmış olmakla lâyiha 
encümenunîzee de esas itîbarile kabul olunmuştur. 

Müzakereye Hükümetin de mutabık bulundu
ğu Dahiliye encümeninin metni esas itti&az edil-

s 
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m&^olulkbu enemene© kabul edilmiş bulunan 
esaslar mahfuz kalmak ve yalnız ?birinei madde
ye aid yazı şeklinde değişiklik yapılmak suretile 
eacümenimizce yeniden hazırlanan lâyiha Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunuldu. 

Reis V, M. M. Eâti/b 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal R. Karadeniz F„ öymen 
Balıkesir Gümüşane .îzmir 

E. Adakan D. Sakarya E, înanç 

izmir 
H. Çah,r 
Malatya 
O. Taner 

Muş 
Ş. Çüoğlu 

Seyhan 
İV. Eldeniz 

Trabzon 
Swn Doy 

Kırklareli 
$. ödül 
Maraş 

A. Tirîtoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 
Siird 

M: Mayakon 
Yozgad 
S. İçte 

Malatya 
M. öker 

Mardin 
R. Erten 

Ordu 
H. Yalman 

Sivas 
RemziÇiner 

HÜKtTMETÎN TEKLİFİ 

Mahallî idareler riyaseti teşkiline, vazife ve salâhi
yetlerinin tayinine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mahallî idareler riyaseti bir 
reisin idaresi altmdâ bir reis muavinile yedi şu
beden müteşekkildir. 
' Beis muavini mahallî idareleri alâkadar eden 
bilûmum işlerde reisin yardnncısıdır. 

Birinci şube 
A) Tayinleri Dahiliye vekâletine aid ve te-

kaüd hakkını haiz hususî idare ve belediye me
murlarına müteallik zat ve sicil işlerile dosya ve 
evrak muamelâtının tanzimi, mahallî idareleri 
alâkadar «den neşriyatın takibi ve bu idarelere 
taallûît eden malûmatın cem, telfik ve neşri va-
zifelerile mükellef olub bir şube müdürile lüzu
mu kadar büro şefi, mümeyyiz ve memurlardan 
terekküb eder. 

İkinci şube 
B) Vilâyet bütçelerüe hesabı katilerinin ve 

^ütgel̂ irin fasılları, arasında yapılacak müna
kalelerin tetkiki, hazineden devredilen bina ve 
arazi vergilerile binalardan alınan iktisadî buh
ran vergisinin ve Hazineye intikal eden kazanç, 
hayvanlar vergilerine munzam vilâyet ve maa
rif hisselerinin tutarları arasındaki farktan do
layı tahakkuk eden borçlu, alacaklı hesablan-
nm, tutulması, alacaklı vilâyetler matlubatînm 
takjtbile mahallerine gönderilmesi, borçlu vilâ
yetlerin bütçelerine İaüne alacaklarım koydu
rarak taklit zamanlarında Hazineye yatEftfma-
smm teinini binalarla arazinin tahrir ve tadili 

işlerinin takibi ve tabileri Dahiliye vekâle
tine aid memurların teadül cetvellerinin tetkiki 
vazifelerüe mükellef olub vilâyet hususî idare
lerine müteallik işlerde reisini muavini: olan bir 
şube müdürile bir şube müdür, muavininden ve 
lüzumu kadar mümeyyiz ve memurlardan müte
şekkildir. 

Üçüncü şube 
O) Vilâyet umumî meclislerinin karar ve te

mennilerinin tetkiki kanunlarla vilâyet hususî 
idarelerine tahmil edilen işlere aid idarî ve hu
kukî muamele ve muhaberelerle vilâyet hususî 
idarelerine aid teftiş ve tahkik raporlarının ve 
memurları hakkında şikâyetlerin tetkik ve ta
kibi ile mükellef olub bir şube müdürile bir 

şube müdür muavininden ve lüzumu kadar mü
meyyiz ve memurdan mürekkeptir. 

Dördüncü şube 
D) Tasdiki merkeze aîd belediye bütoelerflÎB 

katî hesab cetvellerinin ve bütçelerin fastftarl 
arastada ya'püan münakalelerin tetkÖti, befredfc 
yelerin yapacakları istferMiann iş/ ptogttittû& 
rma, gelir ve İhtiyarlara uygttn olato ohnsMfei* 
nm araştırılması. Belediyelere mütealHk tet-
nun, nizamname projelerinin ihzariîe mükellef 
olan belediye idarelerine müteallik iflerd© rei
sin muavmi olan bir flitte müdürile bir şut» 
avininden ve lüzumu kadar mümtsyyiz ve me
murdan mürekkebtir. 

(S. Sayısı : 67) 
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1 ^ Karınlarlar belediyelere verilmiş olan vâ  
sll««ria iş̂  p?o|fr?aıil*arma ve mahallî ihtiyaçlara 
uygua şekilde yüriUüİBaesi b«îediye zabıtası ve 
seyrüsefer işlerinin nizam altma alınmasının 
ffîftöm, ffeâflir,' gaTutyir vtrseî'gfneritt g&ğaîtıiması 
/kh^fflarlt'K^r^ftütfiÖt fasitti; v% tdcfttrlerittin 
tesbiti, amd ve heykellerle, spor saibtfaYi, ve aîcl-
umum imar ve tezyin işleri üzerinde lâzımgelen 
tedbirlerin ittihazı şehir ve kasabaların tenvirat 
v* t e s i r i* işerinin tanzimi 

H ğ M ©ahittye vekâletine ve mahalline aid 
b#İ4gü£e memurlara» taallûk eden şikayetlerin 
tetkiki .ve muhtaza tayini ü» mükellef olub bir 
şube müdüründen ve bir Ş. Md. muavininden ve 
luztfmu «3&r ntutfftyyîz' Ve" mtıimta*daıı ıstüte-

Altınct şube 
F) Köy bütçelerile katı hesablarınm muhase

be uİuÛerîne ve1 formüllerine uygun şeİrilîerde 
tanzim ve ihzarının İemffiİ, fiby idleri tatbötatî-
nm IfptiSr 

Koy iş ve gŞÖrîeriTe" ve hesab usuîterlne aid 
kanun, nizamname ve taEnlâltüâ'me pTtf j^leftttüi 
ihzarı umumî müfettişlikler ve müîhâ&aT tc6f 
feÜroİarı müantetâf ve mesaisinin tahİİm ve 
mlfrafcaDesi, İnıfslar İertîbİ.. vâ2îfeîerlre mü-
falİİT oîû T Koy rotafeîe'Hne.İeânûk eden işîeYtfe 
reisin muavini olan bir şube müöturile fcir şube 
m w mıTavınfeSen ve YüzunTü fea'dar müme^lz 
ve'memurdan tefekkub eder. 

Yedinci şube 
H) Köy idarelerine aid iş programlarının 

koy îtanunu hükümleri dairelinde tetkik ve tas-

ftiîy fcanuniîe zeyil ve tadÜlerinih köy İda
relerine tfâİMt e^Sğî Vazife ve ntzmettfeTİfi iş 
pgİgUfttİM ıı»ttygun- şeküdt yürttüifltestoîn ta-
kib ve murakabesi» 

Köy işlerine ve köylerin idare memurlarına ta-

amtete^fçmpm#te&*$ mafctaz» terimi 
vazif elerile mükellef olub bir şube ı müdüründen 
ve bif şube müdür muavininden- vö KisMu' ka
dar mümeyyit ve memurd'ftü mlö^İkebtîr. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun nıe-
riyetimîen ibaren bir me zârTnflîa re W de
faya îHahsüS öüflak tÜfcfT m^Bata idicreier re&= 
HgiE müsvfefigitf© ve îtuSüSt idareler, belediye
ler, koyt^r mutvfiîSfcîette i4^B«yâı k f̂fcmtöt 
8 nci maddesinde yazılı müddetleri itemtl etmf-
y*üier de yü^seH mdffck masunu ohnak şartile 
tayia oltfoabüirler, 

Aacafcfr hiBffrr kasra hükümleri dairelinde 
müstahak <H*ttlâ*rı dereee Buutta* ve- müddet
lerini doldurdukça istihkak keşbedecekleri de-
f&Se* ihaâ^Sr a t̂flar. 

^ kadarla bu memuriyetlerin her hangi bî
rinde Büîünduklarr müddetçe Bu memuriyetlere 
muhaaas maaşla müstahak oldukları dere"o6 
arwiıAda*i fark mfâfteseb hâk tefttU etmMhek 

veıilir. 

ftUUftJf!? — 14ÖZ saym teadül kaüühiTe ze
yil' ve taHifrerine ba^lı cetvellerin Dahöiye ve-
kâteti î^ahallî idareler umunt mUdürlüğüğİe aîd 
kısımları kaldjnlmış, bunlar yerine bu kaffuna 
bâfft cetvel &aim ötfn$İîûT. 
^ BiftDBB a *~ Bu ksntmım KÜ*ıü neşri ttari-

MÂÖÜB4 
yâöîfeiyev 

Bş. V, * 
i . ITCOTF» 

Ös. f . 

Mf. V. 
S. infcOT 

L S . İM.V. 
Dr, B, Saydam 

Bü kânunun hükümlertai tesa-
r e k i t e möMuTdter. 

Ad. V. . M. M. V. 

Ha. T. V. İftal. T. 
Ş. $formo0u F. İ^-dfı 

Na. V. f&. V. 
A. Çttir&aya • G. B«y«r 

G. Î.V. ZriV. 
Berna rcirAöU itfı*AÎ« JS7rfcmew 
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Dahüiye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 snyik kanunun muaddel 7 nci 

maddesini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye vekâleti merkez teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki kanunun 7 nei mad
desini değiştiren 3046 numaralı kanunun 1 nci 
maddesi aşağıda yazılı maddelere göre tadil 
olunmuştur. 

MADDE 2 — Mahallî idareler umum müdür
lüğü bir umum müdürün idaresi altmda, umum 
müdür ntuavinile üg daire reisliğinden ve bir 
de şube müdürlüğünden teşekkül eder. 

MADDE 3 — Daire reislikleri ikişer şubeye 
ayrılır. Her şubede birer müdür ve müdür mua-
vinile lüzumu kadar mümeyyiz ve memur bulu
nur. 

MADDE 4 — Umum müdür muavini, bütün 
işlerde umum müdürün yardımcısıdrr. 

Birinci daire reisliği vilâyet hususî idareleri
nin! ikinci daire reisliği belediye idarelerinin, 
üçüncü daire reisliği köy idarelerinin muame
lâtına bakar. 

Müstakil şube müdürlüğü, tayinleri dahi
liye vekâletine aid ve tekaüd hakkmı haiz hu
susî idare ve belediye memurlarına müteallik zat 
ve sicil işlerile dosya ve evrak muamelâtının 
tanzimi, mahallî idareleri alâkadar eden neş
riyatın takibi ve bu idarelere taallûk eden ma
lûmatın cem, telfik ve neşri vazifesile mükel
leftir. 

MADDE 5 — 3184 sayılı kanuna bağlı cetve
lin Mahalli idareler umum müdürlüğüne aid kıs
mı kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı cetvel 
konulmuştur. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur, 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vetMfeĞeri hak
kındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 12 haziran 1S36 tarifi ve 3Ö46 
saydı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

A - Mahallî idareler umum müdürlüğü bir 
umum müdürün idaresi altmda, umum müdür 
muavin; ile üg daire reisliğinden ve bir de müs
takil şube müdürlüğünden teşekkül eder. 

B - Daire reislikleri ikişer şubeye ayrılır. 
Her şubede birer müdür ve müdür muavinile 
lüzumu kadar mümeyyiz ve memur bulunur. 

O - Umum müdür muavini, bütün işlerde 
umum müdürün yardrmcısıdır. 

Birinci daire reisliği vilâyet hususî idarele
rinin^ ikinci daire reisliği belediye idarelerinin, 
üçüncü daire reisliği köy idarelerinin muame
lâtına bakar. 

Müstakil şube müdürlüğü, tayinleri Dahiliye 
vekâletine aid ve tekaüd hakkmı haiz hususî 
idare ve belediye memurlarına müteallik zat ve 
sicil işlerile dosya ve evrak muamelâtının tan
zimi, mahallî idareleri alâkadar eden neşriya
tın takibi ve bu idarelere taallûk eden mua
melâtın cem, telfik ve neşri vazifesile mükel
leftir. 

MADDE 2 — 27 mayıs 1937 tarih ve 3184 
sayılı kanuna bağlı cetvelin mahallî idareler 
umum müdürlüğüne aid kısmı bu kanuna bağlı 
cetvelde yazıldığı üzere değiştirilmiştir: 

MADDE 3 — Dahiliye eneümeninin 6 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 4 — Dahiliye encümeninin 7 nci 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı: 67 ) 



8»*H8«=S9*4^ f l ^^*.™y^,JH 

lîereee^ m H»B^ 

m 
«mr:-:m^ 

İ İ İ f f i « ı î M l 

IM 

smmmmmmm 

3 

M-

W 

A 

ı© 
8Sfe 

Bmam^İlf müdürü ^ 
Büro f^fi^j% 

• ->m :>-?1BV^ Â ^ f e : K . K 
iKifera;şi^3|^|ürü ;ye fföSiöîjf 
ÎMrçci şubç müdür muavini 

-^ t e r fâ^^ ' î r tHA 

(S 
İP 

j * 
SİS Ki 

Pi 

fim 
Wtf 

Mm 

w 

Dördüncü şuibe müdürü ve be 
İ m 

mm 

mmmmsm •İpi y^vmmâm 

mmmmmmm m 
fM 

İÜ 

*S*Sçffi«ilft 

S € S I » 

.*=?;_ * W * Î : 

*ft!4 '<vî 

:iiw^«aaiiii»pı 3S^M «İMM» 
mmmmmi 

m 7m*ijsm^s 

m^^mm 
~H3~ 4 * g * - ! * * & * : SeS i ft•-• 



Derece 

3 MahaHî idareler umum müdürü 
4 » » » » muavini 
5 Daire reisi 
6 Şube müdürü 
8 > müdür muavini ^ 
9 » » » 
9 Büro şefi 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyûs 
12 Memur 
14 ^ 18 20 

Aded Maaş 

1 
1 
8 
7 
3 
8 
1 
5 
5 
15 

100 
80 
80 
70 
45 
40 
40 
85 
80 
25 
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S. Sayısı: 68 
1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (N) işaretli cetvelin değiştirilmiesi hakkmda 
1/920, 1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa dahil bütçelerden bazılarında değişiklik yapıl
masına dair 1/929, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1937 malî yılı bütçesinde 19 250 liralık münakale 
yapılmasma dair 1/935 sayılı kanun lâyihalarile tdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1937 yılı büt
çesinde 3 500 liralık münakale yapılmasma dair 2/61 saydı kanun teklifi ve Bütçe encümeni 

mazbatası 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı. (N) işaretli cetvelin değiştirilmesi hakkm
da kanun lâyihası (1/920) 

T. C. 
Başvekâlet . " 7 - XII - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
• 8ay% : 6/4601 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (N) işaretli cetvelin değiştirilmesi hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 22 - XII - 1937 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile bağlı cetvel sunulmuştur. 

Başvekil 
G. Boyar 

Mucib sebebler lâyihası 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa- bağlı (N) işaretli cetveldeki ücretli memur ve müs
tahdem kadroları pansiyon teşkilâtının günden güne genişletilmesi dolayrsile' ihtiyaca, kifayet etme
mektedir. Bu yıl yeniden iki pansiyon açılmış ve pansiyoner takibe adedi de geçen yıla nazaran 
500 kadar artmış bulunduğundan pansiyonların idare işlerinde müşkülâta maruz kalınmaktadır. İş
lerin muntazam bir şekilde yürümesi için sözü geçen cetvelin ihtiyaca göre değiştirilmesine lüzum 
görülmüş ve bu maksadla ilişik kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1937 malı yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (N) işaretli cetvelin değiştirilmesi hakkmda 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (N) işaretli cetvel yerine bu 
kanuna ilişik cetvel konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

22-XII-1937 
Bş.V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. . Mal. V. 

C. Bay ar Ş. Saraçoğlu K. Özalp Ş. Kaya F. Ağralt 
Mi. V. Na. V. îk. V. ve Zr. V. V. S. î. M. V. G. I. V. 

8. Ankan A. Çetinkaya Ş. Keselir Dr. H. Alataş Bana Tarhan 



— 2 — 
İ93T malî yılı muvazenei umumiye kanununa dahil bütçelerden bazılarında değişiklik ya

pılmasına dair kanun lâyihası (1/929) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/63 

1937 malî yılr muvazenei umumiye kanununa dahil bütçelerden bazılarında değişiklik yapıl
ması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve tera Vekilleri Heyetince 31 - XII -1937 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

ESBABI MUCİBE LAYİHALARI 

Başvekâlete 

1 — Başvekâlet teşkilâtı hakkındaki 3154 sayılı kanunun tatbiki dolayışile 63 neü memurlar 
maaşı faslma 18 300 ve 66 nci muvakkat tazminat faslına 1320 liranın ilâvesi ieab etmiştir. 

Maliye vekâleti 

1 — Yülyüzberker ve Fenerler idaresine aid davalar dolayışile 188 nci faslm 2 nci masarifi 
muhakeme tertibine 30 000 liranın, 

2 — îrad getiren bazı binalarla irad getirraiyen bir kısım Devlete aid binaların tamirine ihtiyaç 
hâsıl olduğundan 208 nci faslm birinci tamir maddesine 4 000 ve 209 neu fasla 20 000 liran m, 

3 — Meclis binası yapılmak üzere istimlâk edilmiş olan arsalar için takdir edilen bedeli, arsa 
sahihlerinden bazıları kabul etmiyerek mahkemeye müracaat etmiş ve mahkemece de takdir olu
nan bedel haddi lâyik görülmiyerek davacılar lehine istimlâk bedelinin tezyidine hüküm verilmiş 
ve bu sebeble bu gibilere daha 42 732 liranın tediyesi icab etmiş olduğundan 211 nci istimlâk bedeli 
tertibine 42 732 liranın, 
,. 4 — Türk tarih kurumunun gösterdiği lüzum üzerine 230 ncu fasla 14 849 liranın; 

ilâvesine lüzum hâsıl olmuş ve bu maksadı teminen hazırlanan kanun lâyihası bağlı olarak 
takdim kılınmıştır. 

Diyanet işleri reisliği 

2936 saydı kanunun 4 ncü maddesi mucibince, 30 sene ve daha ziyade bilfiil hizmet edübde 
tekaüd olmadan ölenlerin müstahak oldukları ikramiyelerinin kanunî mirasçılarına verilmekde bu
lunmuş olması hasebile Diyanet işleri reisliğinin 1937 malî yılı bütçesinin 152 nci faslına mevzu 
1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesine aid «5 000» beş bin 
liralık tahsisat kifayet etmemiştir. Ve bu gün bu fasıldaki paramız tamamen sarfedilmiş olmakla 
beraber üç bin liradan fazla tahakkuk etmiş borcumuzda vardır. 1937 malî yılt sonuna kadar 
«5 000» beş bin liralık tahsisata ihtiyaç bulunduğu tahmin edilmektedir. Bütçemizin masraflar fas
lındaki tahsisat ise ihtiyacımıza göre konulmuş ve tamamen sarfedilmiş olduğundan masraf tertib-
lerinden karşılık iiihazına imkân yoktur. 

Tekaüd ikramiyesi masraf tertibinden olmamasına binaen münhallâta muvakkat bir memur 
alınmamak şartile eyyam haliye tasarrufatındankarşılık ittihazile Diyanet işleri reisliği bütçesi

nin 151 nci memurlar maaşı faslmdan «beş bin» liralık tahsisatın tenzîlile 152 nci (1683 saydı ka? 

5 - / -1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
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nunun 58 nci maddesi mucibince verilecek (tekaüd ikramiyesi) faslına «beş bin» liralık tahsisatın 
zam suretile münakalesine katı lüzum hâsıl olmuş ve bu yolda hazırlanan kanun lâyihası bilece sunul
muştur, * • •' 

Gümrük ve İnhisarlar vekâleti 

Vekilliğimizin 1937 malî yılı bütçesinin bazı fasıl ve maddelerindeki tahsisat ihtiyaçları kar
şılayamadığından bağlı cetvelde gösterilen fasıl ve maddelerden 37 237 lira düşürülerek bundan 
33 266 lirasının, cetvelde yazılı diğer fasıl ve maddelere nakline ve 3 971 lirasının da 1934 - 1936 
yılları karşılıksız borçları adı ile yeniden açılan iki fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmasına 
zaruret görülmüştür. , * 

1 a) 1937 yılı içerisinde tekaüde çıkarılanlardan ikramiyeye müstahak olanlar için bütçenin 307 
nci tekaüd ikramiyesi faslındaki tahsisat tamamen harcanmış ve (6 200) lira kadar da borç kalmış
tır. Bu borçlarla yıl. sonuna kadar sarfına lüzum hâsıl olacak ikramiye ihtiyacını karşılamak üzere 
(8 000) lira ve komutanlık bölümü hizmetlerine taallûk eden ve bütçenin ikinci kısmının maaş, üc
ret, tahsisat cüzüne dahil bulunub maaşın mütemmimi olarak verilmekte olan aile zammı, ihtisas 
ücreti tertiblerine konan tahsisatın malî yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılayamayacağı anlaşıl
dığından 342 ve 344 ncü fasıllara da (2 770) lira tahsisata ihtiyaç görülmüş ve bunların karşılıkla
rı, da 306 ve 339 ncu maaş fasıllarındaki eyyamı haliye tasarruf atından temin edilmiştir. 

b) Bağlı cetvelde gösterildiği üzere bütçenin masraf kısmındaki tertiblerin tahsisatı tükenmiş 
olduğundan bu tahsisatları tükenen tertiblere aid ihtiyaçları ve 1934 - 1936 yıllarına aid olub 
seneleri bütçesinde tahsisat bakiyeleri kalmaması dolayısüe ödenememiş olan borçlan karşıla
mak için (26 467) lira tahsisata ihtiyaç görülmüştür/Bunların karşılığı da yine masraf kısmı
nın tasarrufu mümkün görülen bazı tertiblerdeki tahsisattan temin edilmiştir. 

Bu ihtiyaçların temini için tanzim kılınan kanun lâyihası da eklenmiştir. 

Jandarma geni kumandanlığına 

1 — Gerek Harbiye ve gerek jandarma subay okullarında tahsil görmekte olan jandarma su
baylarının Ankaradaki ikamet müddetlerinin altı ayı mütecaviz bulunmasına ve bu subayların 
eski kıtalarile olan alâkaları da kesilmiş bulunmasına binaen Maliye vekâletinin 18 - II - 1937 
tarih ve 32 - J 326/753 saydı yazılarile bu subayların bu memuriyetlerinin daimî telâkki edileceği 
işar buyurulmuş ve böylece bu subaylara Ankarada bulundukları müddetçe mesken tazminatı ve
rilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

1937 senesi bütçesinin tanzimi sırasında bütçeye Ankaraya gelen bu subayların memuriyetleri 
muvakkat telâkki edildiğinden kendileri için mesken zammı konmamış olduğundan 1937 malî se
nesi başından şimdiye kadar bu subayların mesken paraları bütçedeki diğer subaylara aid tahsi
satla karşılanmıştır; bu tediyat neticesi olarak mesken tahsisatında sene nihayetine kadar (10 000) 
liralık bir açık olduğu tesbit edilmiştir; yine sene nihayetine kadar yapılan ve yapılacak olan ta
sarrufla müstahdemin ücretinden on bin liralık bir tasarruf yapılacağı anlaşıldığından muhase-
bei umumiye kanununun (56) nci maddesi mucibince jandarma bütçesinin (463) ncü müstah
demler ücreti faslından (10 000) liranın tenzil edilerek (464) ncü muvakkat tazminat faslına 
(10 000) liranm nakli zarurî görülmüştür. 

Nafıa vekâleti 

1 — Mühendis mektebi müderris ve muallim muavinlerinin meslekî bilgilerinin arttırılması 
maksadile bir kısım muavinlerin Avrupaya gönderilmesi ve ayni derecedeki mekteb lâburatuvar-
larında staj yapmaları için Nafıa vekâleti bütçesinin 648 nci faslının 16 nci maddesine konulan 
5 000 liralık tahsisat bu kerre kendilerine yeni tetebbu programları verilmiş olması hasebile kâfi 
gelmiyeeeğindeıı 1200 liralık bir tahsisatın Nafıa vekâleti 1937 bütçesinin 743 ncü faslmdan ten-
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zilile 648 nci faslın 16 nci maddesine tahsisat olarak ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

2 — 3074 numaralı kanunla ahiren teşkil edilmiş olan teknik okulu için tahsis edilen binaların 
çok tamire ihtiyaç gösterilmesi hasebile bütçenin tanziminde derpiş edilmemiş olan bu masrafı 
karşılamak üzere mevcud tahsisatın bir mikdar daha tezyidine lüzum hâsıl olmuştur. 

Bundan başka mezkûr mektebe vaki talebin bütçenin tanziminde tahmin edilen talebdeıı çok 
fazla oluşu talebe kadrosunun tezyidine sebeb olmuş ve bu suretle bütçeye konulan tahsisat ihti
yaca kâfi gelmemektedir. Binaenaleyh Nafıa vekâleti 1937 bütçesinin 743 ncü faslından 8 ÜÜO lira 
ve Maarif vekâletinin 1937 bütçesinin 663 ncü faslının ikinci ecnebi memleketlere gönderilecek ta
lebenin tahsil masrafı maddesinden de 6 000 liranın tenzilile ceman 14 000 liranın Nafıa vekâleti 
bütçesinin 741 nci faslına tahsisat olarak ilâvesi zaruridir. 

3 — Mühendislerin fennî eserlere karşı olan alâkalan göz önünde tutularak vekâlet binasında 
vücude getirilen kütüphanenin kitab ihtiyacı mevcud tahsisatla karşılanamadığından mübrem ve 
zarurî olanların mubayaası için 800 liraya ihtiyaç hâsıl olduğundan Nafıa vekâleti 1937 bütçesinin 
743 ncü faslına mevzu tahsisattan 800 liranın tenzilile 728 nci kitab ve fennî risaleler mubayaa ve 
tabı faslına tahsisat olarak konulması icab etmektedir. 

4 — Türk tarih kurumunun gösterdiği lüzum üzerine Nafıa vekâleti 1937 bütçesinin 746 nci 
faslına mevzu tahsisattan 14 849 liralık tahsisatın tenzilile Maliye vekâleti 1937 bütçesinin 233 ncü 
faslına ilâvesi, zarureti hâsıl olmuştur. 

îktısad vekâleti 

1 —• îktısad vekâletinin 1937 senesi zarfında tetkik seyahatlerile murakabe işlerinin fazlalaşması 
dolayısile 777 nci muvakkat memuriyetler harcırahı faslına konulan tahsisat tahmin hilâfına yetiş
memiştir. Malî senenin bitmesine daha beş ay kadar vakit kalmış olması ve seyahatlerle murakabe 
işlerinin de devam etmekte bulunması neticesi olarak bu işlerle tavzif edilen memurların harcırahla
rının tonimi için bu fasla daha 5 500 lira ilâvesi zaruretinde kalınmıştır. 

2 — Vekâletin mevkut neşriyatı olan enformasyon haftalık bülteni ile fransızca aylık bülten, pi
yasa raporları, broşür ve sair neşriyatın istilzam ettiği masarifatla yükselmiş olan tediyata bütçenin 
784 ncü faslın birinci telifat ve neşriyat tertibine mevzu tahsisat kifayet etmediğinden bu fasla 
8 000 liranın ilâvesine ihtiyaç görülmüştür. 

Tahmin edilen mikdardan fazla memurun teka iidlüğünü taleb etmiş olmalarından dolayı 1934 
senesi bütçesinin 663 ncü 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi faslına konulmuş olan tahsisat hitam bulmuş ve tekaüd ikramiyesine kesbi istihkak eden bir 
memura noksan verilmiş olan 200 liranın tediye edilebilmesi için 1937 senesi bütçesinin 763 ncü te
kaüd ikramiyesi faslından bu mikdarın tenzilile yeniden açılacak 828 nci fasla münakalesine ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

1937 yılı kara bütçesinin muvakkat tazminat, temsil tahsisatı, gedikli küçük zabit aile zammı, 
müteferrika, evrakı matbua, resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli, Avrupa fabrikalarına gönderi
lecek heyet harcırahı, levazımı sıhhiye, inşaat fasıllarına bütçe ile verilen tahsisat ihtiyacı temine kâfi 
gelmediğinden tasarrufu mümkün olan tahsisatımızdan 224 941 lira 00 kuruşun münakalesine fev
kalâde zaruret hasıl olmuştur. Bu babta yazılan kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava- kısmı) 

1 — 1937 malî yılı bütçesinin tanziminden sonra satın alınmasına karar verilen ve kısmen mem
lekete gelmiş bulunan muhtelif tip tayyarelerin hava kadrosuna girmesi dolayisile geçen seneye 
nazaran adedi bir kaç misli büyümüş olan tayyarelerin bakım, kullanış, montaj, reviziyon ve tamir işleri 
de o nisbette artmış olduğundan gerek fabrikalarda ve gerek alay tamirhanelerinde çalışan fennî iş 
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adamlarile işçi adedlerinin de arttırılması lüzumlu görülmüştür. 936 malî yılının son aylarında tay
yare fabrikalarında ötedenberi tayyare ve motor imal ve tamir işlerinde yevmiye ile çalışan usta 
ve ustabaşılarından bir kısmının işlerine daha ziyade rabıtasını arttırmak için maktu ücretle müs
tahdemini daimî mey anına alınmasına zaruret hâsıl olmuş ve bunun için icab eden kadro tadilâtı 
ayrıca takdim kılınmış olduğundan bunların ücretlerini karşılamak üzere 954 ncü daimî müstah
demler tertibine 100 000 liranın ve bu suretle yevmiyeden aylık ücrete .geçirileceklerden açılan boş
luklar ile esasen ihtiyaçtan pek noksan olan işçi adedlerinin arttırılması lüzumlu görülmüş ve bu 
maksadla bu noksanlar bir haziran 937 den itibaren ikmal edilmek suretile işçi ve müstahdemin 
adedi bizzarur günden güne arttırılmış ve arttırılmakta bulunmuş olduğundan bunların yevmiyele
rini karşılamak üzere 983 ncü amele yevmiyesi faslına da 80 000 liranın eklenmesine lüzum gö
rülmüş ve bu paraların karşılığının bütçenin levazımı harbiye faslına konulan tahsisat ile satın alı
nan tayyare, motor ve bunlara aid malzemenin tamir ve bakım işleri üzerinde çalışan müstahdemin 
ve yevmiyeli işçilerin ücretleri aynı maksadla sarfı zarurî olan bir para olmasına binaen 971 ne i 
faslından münakale suretile temini muvafık görülmüştür. 

2 — Yabancı memleketlerden satın alınan ve alınmakta olan tayyare, motor ve malzemelerinin 
tesellüm ve memlekete şevki ve bu işler üzerinde bulundukları memleketlerdeki tayyare fabri
kalarında tetkikat için ingiltere,'Amerika, Almanya ve Fransaya gönderilen ve uzun zamandanlberi 
bu işler üzerinde çalışan heyetlerin harcirah, yevmiye ve zarurî bir çok masrafları bütçenin staj 
ve tetkik masrafı faslına konulan tahsisat, ibütçenin yapılışından sonra zuhur eden bu ihtiyacı 
karşılamadığından ihtiyaç hâsıl olan 60 0.00 liranın tayyare, motor ve malzemelerinin alınmasını 
alâkadar etmesi hasebile malzemei harbiye faslından naklinin zarurî olduğu, 

3 — Muayyen müddetlerini bitirib terhis edilen gedikli erbaşlara 648, 1107, 1059 ve 1492 sayılı 
kanunlarla verilmekte olan ikramiyelere karşılık bütçeye konulan 1 000 liralık tahsisat beherine 300 
lira hesabile 900 lirası dört gedikliden üçüne tediye edilmiş olub diğer bir .gediklinin ikramiyesine ve
rilmek üzere 200 liraya ihtiyaç vardır, Tayinat faslından bu mikdar paranın mezkûr fasla naklinin 
lâzımgeldiği, 

4 — Merkezde bulunan subay ve askerî memurlara bermueibi kanun verilmekte olan muvakkat 
tazminatları için bütçeye konulan 7 600 lira hava müsteşarlığının tayyare alım işleri üzerinde çalışan 
2 nci malzeme şubesindeki kadro noksanlarının bu yıl içinde ikmal edilmiş bulumasından alınan su
bay ve memurların tazminatı için mezkûr fasılda ihtiyaç olan 500 liranın tayinat faslından nakli 
lâzımgeldiği, 

5 — Almanyaya gönderilen hava ateşeliğinin rütbesinin ön yüzbaşılığa yükselmesi hasebile 958 nci 
temsil tahsisatına konulan paraya yüzbaşı - önyüzbaşı farkı olan 302 liranın tayinat faslından ek
lenmesi lüzumlu olduğu, 

6 — 1937 yılında meydana gelen Dersim harekâtına iştirak eden tayyare bölüklerinin iskânı için 
Elâzizde kiralanan binaların kira bedelleri bütçenin tanziminde yapılan hesaptan hariç kalmış ol

duğundan mezkûr binaların kiralarına verilmek üzere 962/ 1 nci kira faslına bu maksad için tayinat-
tan 608 liranın eklenmesi lâzımgeldiği. 

7 — Merkez ve hava birliklerinde bulunan mühim ve acele muhaberatta kullanılan telefonlar ile 
merkez ve birlikler arasında ve bilhassa görülen lüzum üzerine yabancı memleketlerdeki heyet ve 
ateşeler ile merkezce yapılan tel ve telefon muhabere masrafları için bütçenin aid olduğu tertiblere 
konulan tahsisat ancak altı aylık muhabere masrafını ödeyebilmiş bulunmaktadır. Malî sene sonu
na kadar yapılması zarurî olan muhabere masraflarını karşılamak üzere 966 nci telefon muhabere, 
faslına 1 000 ve 967 nci ücretli muhabere faslına 1 500 liranın tayinat faslından eklenmesine ihti
yaç olduğu, * 

8 — Fabrikalarda fevkalâde hizmeti görülenlerin bir taraftan bu hizmetlerine karşılık diğer taraf
tan emsallerine teşvik ve terğibte bulunmak üzere yapıla gelmekte olan ikramiye şeklindeki yardım
lar için 976 nci mesai ikramiyesi faslına konulan 500 liralık tahsisat tamamen sarf edilmiştir. Mu
kavele ile tutulan ve Eskişehir hava okullarında çalışan bir yabancı ile hizmeti görülenlerin Genel 
kurmay başkanlığınca gösterilen lüzum üzerine ikramiyelerine verilmek üzere mezkûr fasla ordu 
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ikramiyesi faslından 1 000 liranın eklenmesi lâzım geldiği, 

9 — Halen tedavide bulunan iki gediklinin tedavi masrafına ödenmek üzere 981 nci tedavi fas
lına tayinat faslından 1 350 ve müfettişler harcırahı faslından 650 lira ki, ceman 2 000 liranın ek
lenmesine, 

10—1937 bütçesinin 961 nci müteferrika faslına konulan tahsisat birliklerin senelik muayyen ih
tiyaçlarının karşılığıdır. Avrupa ile yapılan mektub, muhabere masraflarile şehid olan tayyareciler için 
havacılık namına alınması ieab eden çelenk masrafları ve tayyare mubayaası dolayısile Avrupa-
daki heyetlerimiz ile ataşelerin mukabil ziyafet masrafları ihtiyaç haricinde kaldığından bu maksad-
lan karşılamak üzere malî sene sonuna kadar hu fasla tayinat faslından 500 liranın eklenmesin iti 
lüzumlu olduğu. 

11 —- 1937 malî senesi hava bütçesinin 973 ncü nakliyat faslına geçen sene olduğu gibi (144 91)0) 
liralık tahsisat verilmiştir. Fakat aşağıda yazılı sebebler dolayısile bu sene fazla sarfiyat yapıldı
ğından sene sonuna kadar idare etmek üzere.diğer fasıllardan münakale yapılmasına zaruret hâsıl 
olmuştur, : * . ^ ^ ^ * - <**-•• 

1 — Bu sene Trakyada yapılan ordu manevrasına geçen seneye nazaran daha fazla tayyare 
iştirak etmiş olduğundan, eşhas, mevaddı muhrike ve malzeme nakliyatı da o nisbette art m [şt ir. 

2 — Fazla olarak bu sene Garbî Anadoluda yapılan ordu manevrelerine muhtelif ıumtakalar
dan tayyare iştirak ettiğinden bunlar için de ayrıca nakliyat masrafı yapılmıştır. 

3 — 1937 bütçesi yapıldıktan sonra başlayan doğu iki tedib harekâtı uzun müddet devam et
miş gerek Diyarbekir ve gerekse Eskişehirden bir çok tayyare vazife aldığından harekât mmtakası 
ile garnizonlar arasında fazla miktarda tayyare insan, mevaddı muhrike ve malzeme nakliyatı ya
pılmıştır. i S ^ S ^ ^ l î i ^ M i - p ^ - ' 1 ^ ^ - - ••••-.-. 

4 — Son defa alınan ağır bombardıman tayyarelerinin tesellümü eskiden olduğu gibi Eskişe-
hirde yapılmamıştır. Bu tayyareler için (sıf İstanbul) kaydile mukavele yapıldığından hacim ve 
sıklet itiharile büyük ve ağır olduğu için nakilleri de güç olan bu tayyarelerin vapurla İstanbul li
manına gelişinden itibaren bütün muamelesi, vapurdan çıkarıb Sirkeci rıhtımına ve oradan Yeşil
köy e nakil masrafları mühim bir yekûn tutmuştur. Bu suretle geçen- seneye nazaran daha fazla 
nakliyat yapılmış olduğundan bu sene bütçesine konan nakliyat tahsisatı senelik ihtiyaca kifayet 

.etmemiştir. Malî sene sonuna kadar nakliyat işleri için 50 000 liraya ihtiyaç vardır. Levazımı 
harbiye faslından bu fasla naklinin zaruruî olduğu. 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 

F. 1032 - 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi : 
Ahiren tekaüdü icra kılınan Kırıkkale Pirinç haddehanesi idare âmiri yarbay Abdurrahman Sürey

ya Nakibzadenin 30 seneden fazla hizmeti dolayısile verilmesi lâzımgelen tekaüd ikramiyesi için büt
çede bakiye tahsisat olmadığından bu fasla maaş tertibinde 2 520 liranın münakalesi lâzımgelmiştir. 

F . 1035 - 2853 sayılı kanun mucibince verilecek ihtisas yevmiyesi : 
ihtisas yevmiyesi alan subaylardan bazılarının vekâletçe yevmiyeleri arttırılmış olmasından bütçe

ye mevzu tahsisat sene sonuna kadar kifayet etmeyecektir. Bu sebebden 2 400 liranın ilâvesi ieab 
etmiştir. 

F . 1039 - Müteferrika ve muhafız köpeklerin iaşesi : 
Fabrikaların işletilmesi için lüzumu olan iptidaî maddelerle imalât malzemelerinin mubayaası için 

kanunen yapılmakta olan gazete ilânlarile Cumhuriyet bayramında Balkan Devletleri müsafirlerinin 
Kırıkkaleyi ziyaretlerinde yapılan masraflar dolayısile bakiye tahsisat sene sonuna kadar kâfi gelme
yeceği anlaşılmakla bu fasla da 3 000 liranın ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

F . 1041 - Daimî memuriyetler harcirahı : 
1937 bütçesi hazırlanırken dahilî hizmetlerimiz için bu fasla bir mikdar tahsisat konulmuştu. 

Kadro münhallerimize vekâletçe verilen subaylar D yarbekir, Bayburd, Balıkesir ve Çanakkaleden itiba
ren zat ve aile harcırahları verilmiş ve bir kısım memurlarımız da ailelerini yanlarına getirmiş olmasın-

( S. Sayısı : 68 ) 



— 7 — 
dan tahsisat tamamen bitmiştir. Sene sonuna, kadar bu fasıl için daha 1 000 liraya ihtiyaç vardır. 

F. 1042 - Muvakkat memuriyetler hareirahı : 
Yeni yapılan fabrikaların mütemadi kontrolleri ve yapılan imalâtm tecrübeleri için izam olunan 

mühendis, subay ve sair memurlara, harcırahlarına, bakiyei tahsisatın kifayet etmeyeceği 6 ay içindeki 
tecrübeden anlaşılmış olduğundan bu fasla da 3 000 İranın ilâvesine katî ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Alınacak fasılların esbabı mucifoesi 

F. 1031 - Maaşatı umumiye : 
Askerî fabrikalar Kırıkkale pirinç haddehanesi idare âmiri iken ahiren tekaüdü icra kılınan ve 

hizmet müddeti 31 seneyi mütecaviz olduğundan tekaüd ikramiyesine istihkak kesbeden yarbay" Bekir-
oğlu Aıbdurrahman Süreyya Nakibzadenin tekaüd ikramiyesine ver i lmekle re maaşatı umumiye faslın
dan tasarruf edilen 2 520 liranın alınmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

F . 1044 - Yabancı memleketlere gönderilecek komisyonlar harcırahı : 
1937 malî senesi bütçesinden yapılacak hizmetler meyanında yabancı memleketlere komisyon izamına 

lüzum kalmadığı anlatılmış olmakla diğer fasıllar ihtiyacı için 5 000 liralık tahsisatın alınmasına 
lüzum hâsıl olmuştur. 

F. 1049/1 - Efradı askeriye ve stajiyer talebeler için iaşe masrafı : 
Bu fasla harb sanayi kıtası için tahsisat konulmuş ise de bu sene kadronun tamamen temin ve ik

mali mümkün .olamadığından bu fasılda tasarruf husule gelmiştir. Tasarruf edilen 4 400 liranın da, 
ihtiyaç olan diğer fasıllara nakli zarurî görülmüştür. 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa dahil bütçelerden bazılarında değişiklik yapılma
sına dair kamın lâyihası 

MADDE 1 — 1937 malî yılı muvazene! umumiye kanununa bağlı bütçelerden bazılarının ilişik (1) 
numaralı cetvelde gösterilen . tertibi eri arasında 769 438 liralık münakale, yapılmıştır. 

MADDE 2 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1937 malî yılı bütçesinin 333 ncü (Tartı aletleri mu
bayaa ve tamir masrafları) faslından 2840, 355 nei fasimin 3 ncü (vesaitin işletme, tahlisiye ve nak
liyesi) maddesinden 1131 ve tktısad vekâleti bütçesinin 763 ncü-(1683 numaralı kanunun 58 nei mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi) faslından 200 lira ki, .ceman 4 171 lira tenzil edilerek Güm
rük ve inhisarlar ve tktısad vekâletleri bütçelerinin sonunda yeniden açılan ilişik (2) numaralı cet
velde yazılı fasıllara fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünün icraya Maliye vekili memurdur. 

31 - X I I - 1937 
Bş. V. 

C. Boyar 
Mf.V. 

S. Arikan 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na.V. 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ik. V. 
Ş. Kesebir 

Da. V. 
Ş. Kaya 

S. Î .M.V. 
Dr. H. Alataş 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

G. î . V. 
Bana Tarhan 

Mal. V. 
F. Ağrah 

Zr .V. 
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Gümrük ve İnhisarlar vekâleti 1937 malî yılı bütçesinde 19 250 liralık münakale yapılması

na dair kanun lâyihası (1/935) , 

T. G. 
Başvekâlet ' 10-1-1938 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/108 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1937 malî yılı bütçesinde münakale yapılması hakkında Ma
liye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 3-1-1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve münakale eetvelile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
- C. Bayar 

Mucib sebebler lâyihası 

1 — Gümrük ve İnhisarlar vekâleti bütçesinin 336 ncı faslının 2 nci açık maaşı maddesindeki tah
sisat tamamen tükenmiştir. Gerek halen açıkta gerekse vekâlet emrinde bulunan memurların malî 
yıl sonuna kadar açık maaşları (5 250) lira tutmaktadır. 

Bunların maaşlarını ve ileride çıkacak ihtiyacı karşılamak üzere bu tertibe (6 250) lira eklenme
sinde zaruret görülmüş ve karşılığı, 306 ncı maaş faslından tasarruf edilen tahsisattan temin edilmiştir. 

2 — Ekli cetvelde gösterilen masraf tertiblerindeki tahsisat, malî yıl sonuna kadar olan ihtiyacı 
karşılayamayacağından 355 nci faslın 3 ncü işletme maddesindeki tahsisattan (işletme levazım ve mad
delerindeki fiat düşüklüğü dolayısüe) tasarruf edilen (13 000) lira karşılık gösterilerek diğer tertib-
lere nakline zaruret görülmüş ve ilişik kanun lâyihası bu maksadı teminen hazırlanmıştır. 

HİÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesinde münakale yapılması hakkında kanım lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük ve inhisarlar vekleti 1937 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasıl 
ve maddeleri arasında (19 250) liralık münakale yapılmıştır. 

MADİDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden • mu teberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 
Mf. V.;; 

S. Arıkân 

• " • - • ~ - ~ - • * * • 

Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Na. V. Ik. V. Zr. V. V. 

A. Çetinkaya Ş. Kesedir 

3 - I - 1938 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kmja Dr. B. Araş F. Ağralı 
S. 1. M. V. G. 1. V. 

Dr. II. Alataş Bana Tarkan 
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tdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1937 malî yılı bütçesinde 3 500 liralık münakale yapıl

masına dair kanun teklifi (2/61) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 23 - XII -1937 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 2008/12608 

Yüksek Reisliğe 

1937 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin 45 nci mefruşat ve demirbaş tertibine mevzu tah
sisat kifayet etmediğinden bu sene zarfında tasarruf edilmesi melhuz bulunan 46 ncı faslın 3 ncü 
kırtasiye tertibinden (2 000) ve 48 nci faslın 2 nci defatir ve evrakı matbua tertibinden (1 500) 
lira ki ceman (3 500) liranın tenzili ile 45 nci mefruşat ve demirbaş faslına zam ve ilâvesi Di
vanı muhasebat reisliğinden alınan ve bağlı olarak sunulan 21 - XII -1937 tarih ve 125001/2347 
sayılı tezkere ile bildirilmiş olduğundan bu husus hakkında aşağıda yazdı kanun maddelerinin 
kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri idare Âmiri 
/. F. Alpaya Dr. 8. Uzel 

MADDE 1 — 1937 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin 46 ncı faslının 3 ncü kırtasiye terti
binden (2 000) ve 48 nci faslın 2 nci defatir ve evrakı matbua tertibinden (1 500) lira tenzil edi
lerek 45 nci mefruşat ve demirbaş faslına (3 500) lira zammedilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 56 

Esas No. İ/920, /929, 1/935, 2/61 

11 - I - 1938 

Yüksek Reisliğe 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik 
yapılmasına dair olub encümenimize havale bu-
yurulan üç aded kanun lâyihası ve bir aded ka
nun teklifi Maliye ve Maarif vekilleri ile alâkalı 
dairelerin memurları hazır oldukları halde ayrı 
ayrı okundu ve konuşuldu: 

Hükümetin esbabı mucibesinde izah 'olunan 
sebebler hakkında ayrıca alınan izahat üzerine 
yapılan müzakere neticesinde hissedilen ihtiyaç 
ve zaruret dolayisile teklif olundukları anlaşılan 
lâyihalar' olduğu gibi kabul edilmiş ve hükümle
ri birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan ka
nun lâyihası Umumî heyetin tasvibine konulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

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

M. Şeref Özkan M. Unsal B. Karadenk 

Katib 
istanbul 
F. öymen 

Gtazi Anteb 
A. H. Ay er dem 

Kayseri 
F. Baysal 

Balıkesir 
E. Adakan E. 

Malatya 
M. öker 

Muş 
Ş, Çiloğlu 

Seyhan 
N. Eldeniz 

Trabzon 
•Sttn-D'ay 

Grümüşane 
D. Sakarya 

Kırklareli 
#. ödül 

Maraş 
A. Tiritoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Siird 
M. Mayakon 

Yozgad 
81 îçöz 

Çorum 
Sabri Akgol 

İzmir 
K. înanÇ: 

Kırşehir 
M. S ey feli 

• Mardin 
B. Erten 

Ordu 
E. Yalman 

Sivas 
B. Basara-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1937 malî yılı muvazenei umumîye kan/ununa 
bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında deği

şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1937 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı bütçelerden bazılarının ili
şik (1) numaralı cetvelde gösterilen tertibleri 
arasmda 792 188 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Gümrük ve İnhisarlar vekâleti 
1937 malî yılı bütçesinin 333 ncü (Tartı aletleri 
mubayaa ve tamir masrafları) faslmdan 2840, 
335 nci faslmın 3 ncü (Vesaitin işletme, tahlisi
ye ve nakliyesi) maddesinden 1131 ve tktısad 
vekâleti bütçesinin 763 ncü (1683 numaralı ka
nunun 58 nci maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi) faslmdan 200 lira ki ceman 4 171 
lira tenzil edilerek Gümrük ve İnhisarlar ve tk

tısad vekâletleri bütçelerinin sonunda yeniden 
açılan ilişik (2) numaralı cetvelde yazılı fasılla
ra fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — 1937 malî yılı muvazenei umu
miye kanununun 13 ncü maddesine bağlı (N) 
işaretli cetvel yerine bu kanuna ilişik (3) numa
ralı cetvel konulmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

( S. Sayısı: 68 ) 



F. M, 

— l l -
Cl] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatın nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

DİVANI MUHASEBAT 

45 Mefruşat ve demirbaş 

46 3 Kırtasiye 

48 2 Defatir ve evrakı matbua 

BAŞVEKÂLLET 

62 

63 

65 

66 

Siyasî müsteşarlar tahsisatı 

Memurlar maaşı 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

151 

152 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

MALİYE VEKÂLETİ 

188 2 Masarifi muhakeme 

2Ü8 1 Tamir masrafı 

209 trad getirmeyen millî emval tamir masrafı 

211 istimlâk bedeli 

23ü Türk tarihi tetkik Heyetine yardım 

DÜYUNU UMUMİYE 

262 Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve Meclisi idare masa
rifi olarak isabet eden 

2 000 

1 500 

17 120 

2 500 

5 000 

30 000 

3 500 

18 300 

1 320 

5 000 

30 000 

4 000 

20 000 

42 732 

14 849 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F . M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

267 3082 numaralı .kanun mucibince yapılacak tediye karşılığı 92 732 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. 

306 Memurlar maaşı * 14 250 

307 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 8 000 

313 Merkez müteferrikası 1 500 

317 1 Tenvir ve teshin 3 000 

318 Vilâyetler müteferrikası 2 100 

319 1 îcar bedeli 6 900 

"323 Staj için yabancı memleketlere gönderilecek müfettiş ve mua
vinlerinin harcırahı 1 320 

324 Yüksek tahsilini bitirmiş ve bir ecnebi diline sahib olan ve 
gümrük muamelelerini bilenlerden yabancı memleket güm
rüklerine staj için gönderileceklerin harcırahı 1 320 

325 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı * 1 500 

326. Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 500 

330 4 Nakliye, bendiye, iaşe, bakım ve koruma masrafı 1 300 

335 4 Kurs kitablannın ve bültenin her türlü neşir masrafı ile kurs
larda talim ve tedrise aid filim ve diğer her türlü levazımın 
mubayaa bedeli ve sair masrafları 3 000 

336 2 Açık maaşı ' 6 250 

339 Maaş 2 770 

342 1107 numaralı kanun mucibince erbaşlara verilecek aile zammı 520 

344 1918 numaralı kanunun 70 nci maddesi mucibince verilecek ih
tisas ücreti 2 250 

349 2 Mahkemelere celbolunacak mahkûmların ve muhafızlarının yol 
masrafları ve sair masrafları 2 000 

( S. Sayısı : 68 ) 
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Muhassasatm nevi 

Daimî memuriyet (harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Müfettişler harcırahı 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi. 

1615 numaralı kanunun 1 nei maddesile 1931 yılı Bütçe ka
nununun 8 nei maddesi mucibince muhafaza teşkilâtının atlı 
memurlarına verilecek hayvan yem bedeli 

1841 numaralı kanuna göre subayların ve muhafaza teşkilâ
tının atlı memurlarının vazife dolayısile ölen ve sakatlanan 
hayvanlarının tazmin bedeli 

Harbiye talebesi erat ve muhafaza memurlarile deniz vesaiti 
müstahdemlerinin melbusatı. 

Nakliyat 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Nafıa vekâleti 

MAARİF VEKÂLETİ 

NAFIA VEKÂLETİ 

Kitab ve fennî risaleler bedelile neşredilecek fennî eserle
rin ve haritaların tabı ve teclid masrafları, ve alelûmum telif 
ve tercüme ve Nafıa eserleri modelleri için verilecek ücret 
ve mükâfat 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira l ira 

3 500 

2 776 

1 000 

500 

21 676 

2 600 

500 

6 500 

4 000 

10 000 

10 000 

6 000 

800 

( S, Sayısı : 68 ) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

M. Muhassas^tın nevi Lira Lira 

3074 numaralı kanunla teşkil; edilmiş olan teknik okulu iaşe 
ve melbusat masraflarile alelûjrmm idare, kitab, ders levazı
mı bedelleri, tabı ve teelid ücretleri ve nakliye masrafları 
ile mükâfat ve fakir talebeye muavenet masarifi ^e fennî se-
yahat ve tatbikatı dersiye masrafları, kütüpane, dershane, 
yatakhane,, atelye ve lâboratuvar, mutbah, ve diğer mekteb 
müştemilâtı levazımı ve mefruşat ve demirbaş ve nakliye va
sıtaları ve levazımı ve işletmeci ve her türlü-inşaat ve tami
ratla icar bedelleri, elektrikj, havagazı ve su tesisatı ve 
ilâh... bilûmum mekteb masrafları 14 000 

Geçen yıl borçlan 10 000 

3 Maliye vekâleti 26 000 

Tarih cemiyetinin lüzum göstereceği yerlerdeki hafriyatın ic
rası ve çıkan eserlerin mahallinde tanzim ve umumî müze- , 
lere nakli ve mubayaa edilecek alât ve edevat ve malze
me bedeli ve müstahdemlerin ücret, yevmiye ve harcırahları 
ve sair bilûmum masraİlar' . 1 4 849 

İti Müderris ve muallim muavinleri ve asistanlarla mezunların 
ecnebi memleketlerde mekteb, lâboratuvar, enstitü şantiye
lerde tetkik, tetebbu ve ikmali tahsil masrafları 1200 

İKTISAD VEKÂLETİ 
2 Teshin 1 500 

Daimî memuriyet harcırahı 2 000 
\ _ • ~ ~ 

Muvakkat memuriyet harcırahı 5 500 

Ecnebi memleketler harcırahı » ' 4 000 

1 İktisadî ve meslekî mecmualar, kitab, haritalar, telif ve ter
cüme ücretleri, tabı, neşir bedel ve masrafları, filim ve fi
lim makine mubayaası ihzar ve kira bedelleri, istihbarat 
ve propaganda masraflarile bu maksadlara müteferri yardım
lar 8 000 

3 Kongrelerin tesis, idare ve sair masrafları 1500 
4 Ecnebi misafirler izaz masrafı 1 500 

Fasıl yekûsu 3 000 

( S. Sayüi; 681 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F . M. Muhassasatm nevi Lira Lira 

794 2 3018 numaralı kanunun tatbiki masrafı 1 000 

800 1 Tedavi ve yol masrafı ile Devletçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 2 000 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

904 648 numaralı kanunun 4 ncü maddesi mucibince verilecek 
gedikli küçük zabit ikramiyesi ve 1059 numaralı kanunun 5 
nci maddesi mucibince verilecek küçük zabitler mükâfatı 150 

906 Muvakkat tazminat • 90 000 

907 Temsil tahsisatı ve akça farkı » 14 000 

908 1107 numaralı kanun mucibince gedikli küçük zabitlere ve
rilecek aile zammı 35 000 

911 Müteferrika • 27 202 

913 2 Defatir ve evrakı matbua , . 8 000 

916 Müfettişler harcırahı 937 

917 Resmî- telefon tesis ve mükâleme masrafı 9 000 

918 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 121 

922 1 Demirbaş talim ve terbiye malzemesi masrafı 976 
3 Cebhaneliklerin 250 lirayı geçmemek üzere yaptırılacak tami

ratı karşılığı 150 

Fasıl yekûnu 1 126 

923 2 Tedavi masrafları 
5 Beynelmilel askerî tababet ve eczacılık 

edecek sıhhî subayların yol ve sair masrafları 

924 Levazımı baytariye 
1 Ecza ve malzemei baytariye 
2 Tecrübe hayvanatı mubayaa bedeli 

grelerine iştirak 
fi 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

558 
13 

571 

2 000 

1 110 

3 110 

( S . Sayısı ; 68) *& 
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Tenzil edilen Zammedilen 

M. Muhassasatın nevi 

Yabancı memleketler fabrikalarına gideceklerin harcırah mas
rafları 

Staj -ve tahsil masrafları 

Memleket iç ve dışındaki Türk şehidlerinin tezkir ve ipka-
yi namı için yapılmış, ve yapılaeak şehid-liklerin bilûmum le
vazım ve inşa masraf ve bekçi ücretleri 

înşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları 

Benebi mütehassıslar 

Memuriyeti mahsusa ile ecnebi memleketlere gönderilecek 
subaylar ve memurlar harcırahı * 

Oenub hudud kıtaatının, çadır mubayaası, mesken inşası, icar 
bedeli, nakil ve muhabere vesaiti mubayaası ve nakliye mas
rafları 

Askerî mektebler masrafı 

Askerî müze masrafı 

149S numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye 

Fen ve sanat umum müdürlüğü tecrübe ve muayene masrafı 

Maznun olarak askerî mahkemelere eelb olunacaklarla şahid 
ve ehlivukuf olarak davet edileceklerin 

Konkur ipiklere iştirak masrafı 

Lira 

37 "000 

23 033 

50 000 

100 000 

418 

27 

279 

279 

4 000 

7 000 

Lira 

24 350 

10 000 

4 279 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

648 ve 1107 numaralı kanunların 4 ncü ve 1059 numaralı ka
nunun 5 nci ve 1492 numaralı kanunun 6 ncı maddeleri mu
cibince gedikli küçük zabitlere verilecek mükâfat ve ikramiye 

Daimî müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

200 

100 000 

500 

Temsil tahsisatı ve akça farkı 302 

• (.& Sayatfi §8) 
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961 Müteferrika 

962 1 
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Muhassasatın nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

îcar ibedeli 

965 
fîi, İl 

966 

967 

969 1 

971 

973 

975 

976 

980 

981 

983 

1031 

1032 

1036 

1039 

1041 

Müfettişler hareirahhı 

Eesmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

Tayinat 

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 

Nakliyat 

1493 sayılı kanun mucibince verilecek ikramiye 

Atış, bombardıman, uçuş, telsiz, fotoğraf, malzemei siyanet, ta
mirhanelerde yüksek mesai, ihtira, tamir ve prototip inşaat ve 
buna mümasil müteferrik işler için ikramiye ve mesai ikra
miyesi 

Staj ve lisan tahsili tahsisatı ve yabancı memleketlere tetkik 
seyahati masrafları 

Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıhhiyede teda
vi ettirilecek hasta ve malûlinin tedavi masrafları 

Amele yevmiyesi 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

2853 sayılı kanun mucibince verilecek ihtisas yevmiyesi 

Müteferrika ve muhafız köpekleri iaşesi 

Daimî memuriyet harcırahı 

Lira 

2 520 

Lira 

650 

5 960 

290 000 

1000 

ffTT 

500 

608 

1 000 

1 500 

50 000 

1 000 

60 000 

2 000 

80 000 

2 520 

2 400 

3 000 

1 000 

( S. Sayısı: 68) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

1042 Muvakkat memuriyet harcırahı 3 000 

1044 Yabancı memleketlere gönderilecek komisyonlar harcırahı 5 000 

1049 1 Efradı askeriye ve stajiyer talebeler için iaşe masrafı 4 400 

YEKÛN 792 188 792 188 

[2] NUMARALI CETVEL 

F. M. Muhassasatm nevi Lira 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

338 A 1934 - 1936 malî yılları karşılıksız borçlan 2 840 

366 1934 - 1936 malî yılları karşılıksız borçlan 1 131 

İKTISAD VEKÂLETİ 

828 1934 malî yılı karşılıksız tekaüd ikramiyesi 200 

YEKÛN 4 171 

(S. Sayısı: 68) 



— 19 — 
[3] NUMARALI CETVEL 

V a z i f e 

Belletici 
» 

Yönetge işyarı 

> 

» 
» 
» 

Doktor 

» 

» 

Aşçı (Yamağile) 
Aşçı 

» 

Müteferrik müstahdem 

Hademe 

Aded Aylık ücreti 

100 
30 
40 
5 
5 
5 
10 
40 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
15 
25 
3 
20 
15 
12 
35 
25 
500 

40 
35 
30 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
100 
90 
80 
75 
60 
50 
80 
60 
50 
40 
50 
40 
[1] 

. [1] Azamî 40 lirayı geçmemek ve tahsisatı dahilinde kalmak üzere 
beherinin şehrî ücretlerini Maarif vekâleti veya göstereceği makama aid-
dir. 

^mtm 
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S. sayış: 69 
Manisa mebusu Refik incenin, Arzuhal encümeninin 
24-M-I937 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1099 sayılı 

kararın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 
Arzuhal encümeni mazbatası (4/61) 

29-XI-1937 
T.B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

24-XI-1937 tarihli Arzuhal encümeni karar eetvelinde (1895, 2408, 2872) numaralarda ka-
yidli ve (Receb Toroğlu) na aid kararın Umumî Heyette görüşülmek üzere mazbatasının tanzimine 
müsaade buyurulmasını hürmetlerimle ricalarım. 

Manisa Mebusu 
Refik înce 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 11 -1 -1938 

Karar No. 1099 
4/61 

Yüksek Reisliğ* 

Arzuhal encümeninin 24 - XI - 1937 tarihli 
karar cetvelinde Receb Toroğluna aid olarak ya
zdı kararm Umumî Heyette görüşülmek üzere 
mazbatasmm yapılması Manisa mebusu Refik 
înce tarafmdan Yüksek Reisliğe sunulub encü
mene havale buyurulan takrirde istenilmesi üze
rine Recebin Millî Müdafaa vekâletinden tek
rar getirilen dosyası üzerinde encümence yeni
den tetkikler yapıldıktan sonra Dahilî nizamna
memizin 57 nci maddesi hükmüne tevfikan bu 
mazbatamız yazılmıştır. 

Receb Toroğlu 1934 yılmda Harbiye mekte
binden çıktıktan sonra usulen stajını yapmak 
üzere piyade atış mektebine verilmiştir. Kendi
sinin ruhî bir hastalığı olduğundan dolayı teb
dilihava için izin almış ve bir müddet sonra av
detinde tekaüd edildiğini anlamıştır. Dosyasın
da tekaüdü için İM sebeb gösterilmektedir : Bi
ri, Harbiye mektebinde iken isnad edilen hırsız
lık meselesinden dolayı ahlâkandir, diğeri ise, 
(teşriki mesai kabiliyeti yoktur, şimdiki vazi

fesini yapamadığı gibi mafevk vazifeyi dahi ya
pamaz) cümlelerini de ihtiva etmek üzere üç si
cil âmiri tarafmdan mtiteselsilen verilen menfi 
sicil üzerine ilmî ve meslekî kifayetsizliği ba
kımındandır. 

Receb, tekaüd edilmiş olduğunu haber alın
ca, belki de bu ikinci sebebe vâkrf olmadığın
dan, bütün asabiyetini ahlâk noktası üzerinde 
göstererek kumandanına müracaatla hakkında
ki bu isnattan dolayı kendisinin divanı harbe 
verilib muhakemesinin icrasmı dilemiş ve an
laşıldığına göre, bu cihetin kumandanlıkça da 
muvafık görülmesi üzerine Receb askerî mah
kemeye verilmiştir. Muhakeme neticesinde Re
ceb, isnad edilen sirkat maddelerinden be-
raet etmiş ise de, ilmî ve meslekî kifayetsizliği
ne dair müteselsil sicil âmirleri tarafmdan veri
len sicile karşı bittabi tekaüdlüğünün refine im
kân bulunmamıştır. Receb tekaüdlüğünün kaldı

rılmadığını görünce Maarif meslekine intisab ede
rek Adapazarı orta mekteb tabiiye muallimliği-
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ne tayin kılınmıştır. Fakat kendisinin tekaüdü
ne ahlâk noktasının da âmil olduğu Maarif ve
kâletine aksedince 2936 numaralı kanun hükmü
ne tevfikan vekâlet kendisini muallimlikten çı
karmıştır. Receb bunun üzerine Son tetkik mer
cii encümenine müracaat ederek vaziyetinin dü
zeltilmesini ve tekaüdünün kaldırılmasını istemiş
tir. Bu encümenin, yaptığı tetkiklere dayanarak, 
yazdığı kararda : (Askerî vazifesinde ilmî ve 
idarî kifayetsizliği bakımından yapılan tekaüd-
lük muamelesinin kanunî ve doğru olduğu) be
yan ve tasrih edilmekle iktifa edilerek ahlâkî 
noktaya temas edilmemiştir. Bunun üzerine Re-
ceb Yüksek Reisliğe arzuhal vererek 2515 nu
maralı kanun hükmüne tevfikan Son tetkik mer
cii encümeninin kararma itiraz etmiş ve işinin 
tetkikile tekaüdünün kaldırılmasını istemiştir. 
Bu arzuhal, encümenimize havale buyurulmakla, 
encümen meseleyi vekâletten sormuş ve gelen 
karşılığı tetkik ettikten ve vekâletten davet edi
len zatten lâzımgelen izahları da aldıktan sonra, 
her ne kadar Eeceb ahlâk cihetinden mahkeme
ce beraet etmiş ise de bu hususta vereceğimiz ka
ran daha esaslı bir kanaate istinad ettirmek 
maksacfale meselenin bir kat daha incelenmesi
ni yoluMa görerek kendisinin askerî tahsil ha
yatında kayda değer bir ceza alıb almadığının 
tetkikini vekâletten taleb etmiştir. Bir müddet 
sonra vekâletten encümene gelen zatm, bu hu
susta mekteb müdürlüğünden yapılan tahkikata 
atfen vukubulan ifadesine göre, Recebin mekteb 

hayatında ahlâk noktasından kayde de
ğer bir suçu oldamığı anlaşılmıştır. En
cümen, Receb hakkmda müteselsil sicil 
âmirlerinin verdiği sicili, mahkemece sa
dır olan beraet kararmı ve Son tetkik mercii en
cümeninin de ayrıca verdiği karar tarzmı göz 
önüne getirerek Recebin ahlâk noktasından de
ğil, ilmî ve idarî kifayetsizliği bakımından te
kaüde sevkedildiği kanaatine vardığından ve 
bir subaym müteselsil sicil âmirleri tarafmdan 
ilmî ve idarî kifayetsizliğini tetkik etmeği sa
lâhiyeti dışmda gördüğünden, hakkmda 2936 
numaralı kanun hükmünün tatbikmı varid gör
memekle iktifa etmiş ve binaenaleyh bu vatan
daşın vaziyetini Devlet daire ve müesseselerin-
deki her hangi bir vazifede muvazzaf olarak is
tihdamına mâni teşkil etmeyeceğine karar ver
miştir. Recebin vaziyeti ve encümenin yaptığı 
tetkikler ile bunun neticesi olarak hâsıl ettiği 
kanaatini gösteren bu mazbatamız Umumî Heye
tin isabetli takdirine arzolunmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 
Ar. E. Reisi M. M. Kâtib 

Giresun İstanbul Samsun 
/. Sökmen Ziya Karamursal M. Ulaş 
Gümüşane İstanbul Bursa 

Ş. Erdoğan A. Barlas M. F. Gerçeker 
Gazi Anteb Sivas Siird 
M. Şahin Z. Basara Ş. Süsoy 
Ordu Van Ooruh 

/. Çamaş Münih Boya î. Kurikan 

<tm •< 
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S. Say»sı: 70 
Mardin mebusu Hilmi Çoruk ve Kastamonu mebusu Dr. 
Tevfik Aslanın teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve teşkilâtı esasiye encü

menlerinden mürekkeb muhtelit Encümen 
mazbatası (3/379) 

T.C. 
Başvekâlet 15 - V - 1937 

Yaz% işleri müdürlüğü • 
Sayı : 6/1709 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mardin mebusu Hilmi Çoruk Kastamonu belediye reisi ve Kastamanu mebusu Dr. Tevfik Aslan da 
Kastamonu belediye encümeni azası bulundukları sırada kanun ve nizam haricinde yapılan ve Türk 
ceza kanununun 204, 230 neu maddelerine temas eden ihmal suçlarından dolayı haklarında memu
rin muhakematı kanununa tevfikan takibat yapılabilmesi için teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci mad
desine göre muamele yapılmak üzere Dahiliye vekilliğinden sureti ilişik 10 - V - 1937 tarihli ve 1667 
sayılı tezkere ile gönderilen evrak aynen sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına ve sonunun bildirilme
sine müsaadelerini rica ederim. ' Başvekil Vekili 

Dr. B. Saydam 

Başvekâlet yüksek makamma 

Mardin saylavı Hilmi Çoruğun Kastamonu Belediye reisi bulunduğu ve Kastamonu saylavı Dok
tor Tevfik Aslanın Kastamonu Belediye encümen azası olduğu sırada belediyede kanun ve nizam
name mucibince tutulması lâzım gelen defterlerin tutulmamış bulunması ve tahsisat harici sarfiyat 
icra edilmesi, usulsüz tahsilat ve sarfiyat yapılması ve tahsildarların zimmet ve ihtilaslarına sebebi
yet verilmesi hususunda ihmalkâr hareketleri görülmesine ve bu suçları Türk ceza kanununun 204, 
230 neu maddelerine temas ehen ahvalden bulunmasına binaen haklarmda teşkilâtı esasiye kanu
nunun 17 nci maddesine göre muamele ifası icab edeceği mütaleasile Mülkiye müfettişi Ali Seyfi 
Tülümen tarafından tanzim olunan 11 - III -1937 günlü ve 17 sayılı rapor merbutatile birlikte iliş
tirilerek sunulmuştur. 

Hâdisenin, memurin muhakematı kanunu hükümlerine tevfikan tahkiki ile bir karara bağlan
ması muktazi bulunduğundan mebus olan bu iki zat hakkında teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci 
maddesi hükümleri dairesinde gereğinin ifasına yüksek müsadelerinizi dilerim. 

Dahiliye vekili 
Ş. Kaya 
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Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve T§*Es. Muhtelit E. 

Esas No. 3/379 
Narar No. 7 

11-I-1938 

Yüksek Reisliğe 

Mardin mebusu Hilmi Çoruk ve Kastamonu 
mebusu Dr. Tevfik Aslanın Kastamonu Belediye 
encümeni azası bulundukları sırada kanun ve ni
zam harici yapılan işlerde vazifelerini ihmal et
meleri dolayısile haklarında takibat yapılabilmesi 
için teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair 
Adliye vekâletinin işarına atfen Başvekâletin 
15 - V -1937 tarih ve 6/1709 sayılı tezkeresile ta-
leb edilmiş olduğundan bu işe aid dosya Muhtelit 
encümenimize havale edilmiş ve encümenimizce 
de dahilî nizamnamenin 187 nci maddesi muci
bince tetkikat yapılmak üzere îhzarî encümene 
tevdi kılınmıştı. 

Dosya ve müteferriatr Îhzarî encümenin ol-
bapta tanzim ettiği mazbata ile birlikte okundu 
ve icabı düşünüldü: 

Hilmi Çoruğa ve Dr. Tevfik Aslana isnad olu
nan suçun teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 
nci maddesindeki cürümler dışında kaldığı anla
şılmış ve îhzarî encümenin bu yoldaki kararı ye
rinde ve gerekli görülmüş olduğundan dahilî ni
zamnamenin 180 nci maddesinin ikinci fıkrası 

hükmüne tevfikan takib ve muhakemesinin encü
menimizce de devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. Teş. Muhtelit E. Reisi N. M. M. 

Manisa Manisa 
K. Örer K. Örer 

Kâtib 
Kayseri Antalya 

E. F. Perker T. Anemi 
Ankara Antalya 

M. ökmen Numan Aksoy 
Gazi Anteb Erzincan 

ö. A. Aksoy A. Fırat 
Konya Erzurum 

A. F. Cebesoy : Fuad Sirmen 
Konya Bursa 

R. Türel S. F. T alay 
Kocaeli Seyhan 

Ragib Akça A. Münif Yeğena 
Kastamonu 

Dr. Ş. Şenozan 

Tokad 
R. Erişken 

Aydm 
Tahsin San 
Kayseri 

Reşid özsoy 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Kütahya 

Muhlis Erkmen 
Ordu 

M. B. Pars 

»9<i 

( Sa Sayısı: 70) 



S"SayıS!:7l 
Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 

esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 
encümen mazbatası (3/394) 

T.C. 
Başvekâlet 30-IX-1937 

Yaz% işleri müdürlüğü 
Sayt : 6/3593 V 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Haber gazetesi tarafından 3 - IX -1937 tarihli nüshasında (Hariciye vekilimiz), ve (Irak Hüküme
timizin müzaheretini istedi) başlıkları altında neşredilmiş iki havadisin; yirmi dört saat geçmeden ve 
o gazetenn müsaadesi alınmadan Cumhuriyet gazetesi 4 - IX - 19.3T tarihli nüshasında neşredilmiş ol
duğundan dolayı Cumhuriyet gazetesi aleyhinde dava açılmış olduğundan gazete sahibi olub Muğla 
mebusu bulunan Yunus Nadi hakkında da takibat yapılabilmek üzere teşriî masuniyetinin kaldırıl
madı için , gereken muamelenin yapılmas İstanbul Cumhuriyet müddeiumumiliğinin işarına atfen 
Adliye vekilliğinden yazılan 28 - IX - 1937 tarihli ve 366/258 sayılı tezkerede bildirilmiş ye bu işe 
aid başka evrak ©lmayıb sözü geçen tezkerenin sureti bilece sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil vekili 
C. Bayar 

Adliye vekilliğinin 28 - IX - 1Ö37 tarihli ve 366/258 sayılı tezkeresi suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

(Haber) gazetesinin elde ederek 3 - IX -1937 gün ve 2020 nüshasında neşrettiği (Hariciye vekili* 
miz) başlığı altında Menemencioğlunun beyanat ve fotoğraflarile (Irak Hükümetimizin müzahere* 
tini istedi) başlıkları altında iki havadisin, yirmi dört saat geçmeden ve o gazetenin müsaadesi alın
maksızın (Cumhuriyet) gazetesinin 4 - IX - 1937 gün ve 2781 sayılı nüshasında neşredilmesinden do
layı vaki şikâyet üzerine bu gazete mesullerinden neşriyat müdürü Hikmet Münif aleyhinde dava 
açılmış ve Muğla saylavı bulunması hasebile gazete sahibi Yunus Nadiye müteallik muamelenin tef
rik edilmiş olduğu ve mumaileyh hakkında da takibat yapılmak için teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması iktiza eylediği İstanbul Cumhuriyet müddeiumumiliğinden bildirilmektedir. 

Gereğinin yapılmasına yüksek delâletlerini saygı ile dilerim. 
Adliye vekili 

% 
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Adliye ve -"•-ti esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen masbataâi 

T.B.M.M, 
Ad. ve Teş. Es. Encümeni 

Esas No. 3/394 
Karat No. 8 

11 - J - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Haber gazetesi tarafından « Hariciye veki
limiz » ve « Irak; Hükümetimizin müzaheretini 
istedi » başlıklan altında neşredilmiş iki hava
disin yirmi dört saat geçmeden ve o gazetenin 
müsaadesi almroartau Cumhuriyet gazetesinde 
neşredilmiş olduğundan dolayı Haber gazetesi 
tarafından açılan davanın yürüyebilmesi zım
nında Cumhuriyet gazetesi sahibi ve Muğla me
busu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması Adliye vekâletinin işarına atfen Başve
kâletin 30 - X I . 1937 tarih ve 6/3593 sayılı tez-
keresile taleb edilmiş olduğundan bu işe müte
allik dosya Muhtelit encümenimize, havale edil
miş ve encümenimizce de Dahilî nizamna
menin 178 nci maddesi mucibince tetki-
kati yapılmak üzere İhzari encümene tevdi kı
lınmıştı : 

Dosya ve müfredatı ihzari encümenin olbab* 
da tanzim ettiği mazbata ile birlikte okundu ve 
İcabı görüşüldü. 

Yunus Nadiye isnad olunan suçun Teşkilâtı 
esâsiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerindeki 

cürümler dışında kaldığı anlaşılmış ve ihzari 
encümenin bu babtaki kararı yerinde ve gerekli 
görülmüş olduğundan Dahilî nizamnamenin 180 
nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tevfikan 
takib ve muhakemesinin devre sonuna bırakıl
masına encümenimizce de ittifakla karar verildi. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Aid. ve T. E. E. E 

Manisa 
JET. örer 

G-azi Anteb 
Ö. A. Aksoy 

Ankara 
M. öktem 

Konya 
Mi Fuad Cebesoy 

Antalya 
Nünüm Aksoy 

Bursa 
8.F. Çalay 

Seyhan 
A. Münif Teğena 

, N. M. M" 
Manisa 
K. örer 

Antalya 
T. Artcan 

Erzincan 
A. Fırat 

Erzurum 
Fuad Sirrmn 

Kütahya 
Muhlis Erkmen 

Kayseri 
B. F. Perker 

Ordu 

m. 
fckad 

B. Erişken 
Aydın 

Tahsin San 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Kayseri 

Reşid' özsoy 
Konya 

i B. Türel 
Kocaeli 

Bagıb Akça 
Kastamonu 

M. B. Pars Dr. Ş. Şenozan 

-»*»»••• \>+<i 



S.Sayısı: 72 
Siird mebusu Mehmet Ali Kurdoğlunun teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve 
Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 

encümen mazbatası (3/364) 

T» a 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1345 

16 -IV,- 1937 

Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 

Bakır köyü Yeni mahallesinden Salimoğlu Selimi tahkir ve tehdid etmekten suçlu sanılan Siird 
mebusu Bay Mehmed Ali Kurdoğlu hakkmda takibat yapılabilmek için teşriî masuniyetinin kaldı
rılmasına Kadıköy Sulh ceza mahkemesince Kizum gösterilmiş olduğa Adliye vekilliğinden 14-IV-937 
tarihli tezkere ile bildirilmiştir. Büyük Millet Meclisince gereğinin yapılmasına ve sonunun bildi
rilmesine müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil Vekili 
Dr. B. Saydam 

Adliye ve Teşkilâtı esâsiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Aa\ ve Tes. Esa. Muh. Encümeni 

Esas No. 3/364 
Karar No. 3 

11 - I - 1938 

Bakırköyü Yeni mahallesinde Salimoğlu Se
limi tahkir ve tehdid etmekten suçlu sandan 
Siird mebusu Mehmed Ali Kurdoğlu hakkında 
takibat yapılabilmesi iğin teşriî masuniyetinin 

kaldırılması, Adliye vekaletinin işrarma atfen 
Başvekâletin 16 - IV - 1937 tarih ve 6/1345 sa
ydı tezkeresile taleb edilmiş olduğundan bu işe 
müteallik dosya Muhtelit encümenimize havale 
edilmiş ve encümenimizce de Dahilî nizamname
nin 178 nci maddesi mucibince tetkikat yapıl
mak üzere İhzarı encümene tevdi kümmıştı: 

Dosya müteferriatı İhzari encümenin olbab-
da tanzim ettiği mazbata ile birlikte okundu ve 
icabı düşünüldü: 

Mehmed Ali Kurdoğluna isnad olunan su
çun Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci 
maddelerindeki cürümler dışmda kaldığı anla-

Yûksek Reisliğe 

silmiş ve İhzarı encümenin bu yoldaki kararı 
yerinde ve gerekli görülmüş oldulundan Dahilî 
nizamnamenin 180 nci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmüne tevfikan taMb ve muhakemesinin dev
re sonuna bırakılmasına encümenimizce de itti' 
fakla karar verildi 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adliye ve Teş. Esa. M}uh. En. R. Na. M, M. 

Manisa Manisa 
Kenan Örer K. Örer 

Kâtib 
Tokad Kütahya Antalya 

B. Erişken M. Erkmen T. Ancan 
Aydın Ankara Erzincan 

Tahsin San M. ökmen A. Fırat 
Gazi Anteb Konya Kayseri 

ö. A. Aksoy A. F. C el es oy B. özsoy 
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Kayseri 

H. F. Ptrker 
Antalya 

N. Akmy 

Bursa 
A. Akgüç 
Konya 

E. Türel 

Erzurum 
F.Uvrmen . 

Bursa 
H.FyTalay 

Ordu 
M.'İS. Pars 

Kastamonu 
DK. Ş. Şmomn 

Kocaeli 
R. Akça 

Seyhan 
A. M. Yeğena 

<SsSayJSi:?â) 



S. Sayısı: 73 
iSıvas mebusu Necmeddin Sadakm teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve 

Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 
encümen mazbatası (3/421) 

ar, a 
Başvekâlet • * . 22-XI-1937 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 6/4142 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
11-IX-1937 tarihli ve 6790 sayılı Akşam gazetesinde (Üuyeden bir kaç tip) başlığı altında ya

zılan yazı dolayısiie tahkir edildiğinden bahisle İbrahim tarafından vaki olan şikâyet üzerine mez
kûr gazete Neşriyat müdürü Selâmi ve muharrirlerden Veli Nurettin aleyhine açüan davada ga
zetenin sahibi olan Necmeddin Sadakm mebus bulunmasından dolayı hakkında takibat yapılması 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına mütevakkıf olduğundan teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci 
maddesine göre muamele yapılmasının Ordu Cumhuriyet müddeiumumiliğince taleb edildiği Adli
ye vekilliğinden yazılan 20 - XI -1937 tarih ve Ceza işleri umum müdürlüğü 413/384 sayılı tezke
rede bildirilmiş ve bu işe aid evrak aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

' C. Bay ar 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. Esasiye E. 11 - 1 -1938 

Esas No. 3/421 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Sahibi bulunduğu Akşam gazetesinde «Un-
yeden bir kaç tip» başlığı altmdaki yazı ile Ib-
rahime hakaret ettiği iddia olunan Srvas mebusu 
N. Sadak hakkında adlî takibat yapılması için 
teşriî masuniyetinin kaldırılması Adliye vekâle
tinin işarma atfen Başvekâletin 22 - XII - 1937 
tarih ve 6/4142 sayılı tezkeresile taleb edilmiş 
olduğundan bu işe aid dosya Muhtelit encüme
nimize havale edilmiş ve encümenimizoe de Da
hilî nizamnamenin 178 nci maddesi mucibince 
tetkikat yapılmak üzere ihzari encümene tevdi 
kılınmıştı: 

Dosya ve müteferriatı ihzarı encümenin ol* 
babda tanzim ettiği mazbata ile birlikte okundu 
ve icabı düşünüldü: 

Necmeddin Sadaka isnad olunan suçun Teşki
lâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddesin
deki cürümler dışmda kaldığı anlaşılmış ve ih
zari encümenin bu yoldaki kararı yerinde ve 
gerekli görülmüş olduğundan Dahilî nizamna
menin 180 nci maddesinin ikinci fıkrasmm hük
müne tevfikan takib ve muhakemesinin devre 
sonuna bırakılmasına encümenimizee de itti
fakla karar verildi. 
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Yüİaek Başkanlığa SUHTÜUT. 

Ad. Tş. M. E. E. N. M. M. 
Manisa 

K. Örer 
Kütahya 

M. Erkmen 
Ankara 

M. ökmen 

Manisa 
K. Örer 

Antalya 
T. Artcan 
Antalya 

N. Aksoy 

Kâtib 
Tokad 

R. Erişken 
Aydm 
T. Smı 

Gazi Anteb 
Ö. A. Aksoy 

Konya 
A. F. Cebesoy 

Bursa 
A. Akgüç 

.Bursa 
İÜ. F. Talay 

Seyhan 
A. M. Yegena 

Erzurum 
F. Sirmen 
Kayseri 

R. özsoy 
Ordu 

M. B. Pars 
Kastamonu 

Kayseri 
H. F: Peker 
Konya 
R. Türel 
Kocaeli 

R. Akça 

Dr. Ş. Şenozan 

! > • • « 

(& Sayısı: 73) 



S. Sayısı: 74 
Bilecik mebusu İbrahim Çolağın teşriî masuniyetinin kal 
dırılması kakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve teş 

kilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb muhtelit 
encümen mazbatası (3/392) 

T. 0. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Bayı : 6/3668 

11-X- 1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet ormanlarından izinsiz ağaç kesmekten suçlu eski Bozüyük - Karaburun ormanları mü
teahhidi ve halen Bilecik mebusu ibrahim Çolak hakkındaki duruşmanın yapılabilmesi için teşriî 
masuniyetinin kaldırılması Bursa Cumhuriyet müddeiumumiliğinden istenildiği Adliye vekilliğinden 
alınan 8 - X - 1937 tarihli ve Ceza îş. U. Md. 378/266 sayılı tezkerede bildirilmiş ve bu işe aid ev
rak bilece sunulmuştur. . 

Gereğinin yapılmasına ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini rica- ederim. 
Başvekil vekili 

C. Bayar 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve Teş. Esasiye Muhtelit E. 

Esas No. 3/392 
Karar No. 10 

11 - I -1938 

Yüksek Reisliğe 

Devlet ormanlarmdan izinsiz ağaç kesmekten 
suçlu eski Bozüyük - Karaburun ormanları mü
teahhidi ve halen Bilecik mebusu İbrahim Çolak 
hakkındaki duruşmanın yapılabilmesi için teş
riî masuniyetinin kaldırılması Adliye vekâleti
nin işarma atfen Başvekâletin 15 - XI -1937 ta
rih ve 6/3668 sayılı tezkeresile taleb edilmiş ol
duğundan bu işe aid dosya Muhtelit encümeni
mize havale edilmiş ve encümenimizce de dahilî 
nizamnamenin 187 nci maddesi mucibince tetki-
kat yapılmak üzere İhzarı encümene tevdi kı

lınmıştı: 
Dosya ve müteferriatı İhzari encümenin ol-

bapta tanzim ettiği mazbata ile birlikte okun
du ve icabı düşünüldü: 

İbrahim Çolağa isnad olunan suçun teşkilâtı 
esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerindeki 
cürümler dışmda kaldığı anlaşılmış ve İhzari 
encümenin bu yoldaki kararı yerinde ve gerekli 
görülmüş olduğundan dahilî nizamnamenin 180 
nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tevfikan 
takib ve muhakemesinin devre sonuna bırakıl-



masma encümenimizce ittifakla karar verildi. 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. Teş. Es. 

, 
Kâtib 
Tokad 

R. Erişken 
Aydın 

Tahsin San 

Muhtelit E. Reisi N. 
Manisa 
K. Örer 

Kayseri 
H. F. Perker 
Ankara 

M. ökmen 

M. M. 
Manisa 
K. Örer 

Ajıtalya 
T. Ancan 
Antalya 

Numan Aksoy 

Kayseri 
Reşid özsoy 

Erzincan 
A. Fırat 
Kütahya 

Muhlis Erkmen 
Ordu 

M. B. Pars 

Erzurum 
Fuad Sirmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Konya 
R. Türel 

Kocaeli 
Ragib Akça 

Kastamonu 
Dr. Ş. Şenozan 

A. 

A. 

Gazi Anteb 
ö. A. Aksoy 

Konya 
Fuad Cebesoy 

Bursa 
8. F. Talay 

'Seyhan 
Münif Yeğena 

( S. Sayısı : 74 ) 
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S. Sayısı: 76 
Edirne mebusu Şeref Aykutun teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teş
kilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encü

men mazbatası (3/198) 

T.C. 
Başvekâlet 23-1-1937 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 6/322 

Büyük İVEiîlet Meclisi Yüksek Reisliğine 

22 - 1 -1937 tarihli ve Kanunlar müdürlüğünün 918/1326 sayılı tezkerelerine karşılıktır. 
Mal beyanında bulunmamasından dolayı 'hakkında takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin 

kaldırriması istenilen zatin adı evrakta Edirne mebusu Mehmet Şerif ve Mehmet olarak yazılı ise de Ad-
liye vekilliğinin sureti sunulan bu babdaki tezkeresinde Edirne saylavı Mehmet Şeref olarak ya
zılı bulunduğu anlaşıldığından gereği yapılmak üzere bu işe aid iki parça evrakm bilece sunuldu
ğunu arzederim. 

Başvekil 
î. İnönü 

Suret 

Edirne saylavı Mehmet Şerefin yerli mallara yüz lira borcundan dolayı Ankara 3 ncü icra memur
luğunun 12 - X - 1935 günlü tebliğ edilen ödeme emri üzerine mal beyanma gelmediğinden dolayı 
hakkında cezaî takibat yapılabilmesi Mehmet Şerefin masuniyeti teşriiyesinin refine mütevakkıf bu
lunduğundan kanunî muamelenin ifası Ankara müddeiumumiliğinden bildirilmiş ve Ibu babdaki icra 
memurluğuun yazısile icra hâkimliğinin müzekkeresi melfuf en takdim krimmış olmakla muktazasmın 
if asma delâlet ibuyurulmasmı dilerim. 

6 - I -1936 Adliye vekili 
Ş. Saraçoğlu 
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Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T.B.M.M, 
Ad. w T. E. 

Muhtelit encümeni 
Esas No. 3/İ98 
Karar No.4 

11-1-1988 

Yüksek Reisliğe 

Yerli mallara borçlu olduğu 100 lira için 
Ankara Üçüncü icra memurluğundan kendisi
ne tebliğ edilen ödeme emri üzerine mal be-
anma gelmemesinden dolayı hakkında cezaî 
takibat yapılması için Edirne mebusu Şeref 
Aykutun teşriî masuniyetinin kaldırılması Ad
liye vekâletinin işarına atfen Başvekâletin 
7 -1 - 193T tarih ve 6/102 sayılı tezkeresile ta-
leb edilmiş olduğundan bu işe aid dosya Muh
telit encümenimize havale edilmiş ve enetime-
nimizee ı rfe DâhiK mzamnaaneıân 1781 nci mad
desi mucibince tetkikat yapılmak üzere İhzarı 
encümene tevdi kılınmıştı: 

Dosya ve müteferriatı İhzarı encümenin ol-
babda tanzim ettiği mazbata ile birlikte okun
du vericatte ^görüşüldü: 

Şeref Aj»kuta isnad olunan suçun Teşkilâtı 
esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerindeki 
cürümler dışında kaldığı analşılmış ve îhzarî 
encümenm bu yoldaki karan yerinde ye ge
rekli görülmüş olduğundan Dahilî nizamname

nin 180 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne 
tevfikan takib ve muhakemesinin devre sonuna 
bırakılmasına encümenimizce ittifakla karar 
verildi. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. ve T. E. 

Muh. E. Es. N. 
Manisa 
K. Örer 
Kayseri 

H. F. Perker 
Antalya 

Numan Aksoy 
Kayseri 

Reşid özsoy 
Konya 

A. Fuad Gebesoy 
Konya 
R. Türel 

Kastamonu. 
Dr. Ş. Şenozan 

M. M. 
Manisa 

K. Örer 
Antalya 

Tevfik Artcan 
Gazi Anteb 
ö. A. Aksoy 

Erzincan 
A^ Fırat 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Bursa 

S. F. Talay 
Kocaeli 

Ragib Akça 

Kâtib 
Tokad 

R. Erişken 
Ankara 

M. ökmen 
Aydm 

Tahsin San 
Bursa. 

Atıf Akgüç 
Kütahya 

Muhlis Erkmen 
Ordu 

M. B. Pars 
Seyhan 

A. Münif Yegena 

(S . Sayısı: 76)1 



S. Sayısı: 77 
Eskişehir mebusu Osman Işının teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve 
Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 

encümen mazbatası (3/393) 

T. O. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 6/3075 

Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

18 - VIII - 1937 

Eskişehrin Akcami mahallesinde Ahmed karısı Gülbeyaz tarafından, dokuz yaşındaki oğlunun 
ölümüne sebebiyet, verdiği iddiasile elektrik şirketi Md. ve Eskişehir mebusu Osman aleyhine açıl
mış olan dava üzerine, mebus olan mumaileyh hakkında takibat yapılabilmesi teşriî masuniyetinin 
kaldırılmasına mütevakkıf olduğundan Teşkilâtı şasiye kanunu, mucibince gereğinin yapılmasına 
ve neticesinin bildirilmesine müsaade buyurulması Adliye vekilliğinin 16 - VIII - 1937 tarih ve 
308/205 sayılı tezkeresi üzerine arz ve bu işe aid evrak: ilişik olarak takdim olunur. 

Başvekil 
î. înonü 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. Muh. Encümeni 

Esas No. 3/393 
Karar No. 6 

İî-I -1938 

Yüksek Reisliğe 

Eskişehirin Akcami mahallesinde Ahmed ka
rısı Gülbeyaz tarafından dokuz yaşındaki oğlu
nun ölümüne sebebiyet verdiği iddiasile elektrik 
şirketi müdürü ve Eskişehir mebusu Osman Işm 
aleyhine açılmış olan davadan dolayı takibat ya
pılabilmesi için teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması Adliye vekâletinin işarma atfen Başvekâ
letin 18 - VIII - 1937 tarih ve 6/3075 sayılı tez-
keresile taleb edilmiş olduğundan bu işe müteal
lik dosya Muhtelit encümenimize havale edilmiş 
ve encümenimizce de Dahilî nizamnamenin 178 
nci maddesi mucibince tetkikat yapılmak üzere 

ihzarî encümene tevdi kılınmıştı: 
Dosya ve müteferriatı ihzarî encümenin ol-

babda tanzim ettiği mazbata ile birlikte okundu 
ve icabı düşünüldü. 

Osman Işına isnad olunan suçun Teşkilâtı 
esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerindeki 
cürümler dışmda kaldığı anlaşılmış ve ihzarî 
encümenin bu babdaM kararı yerinde ve gerek
li görülmüş olduğundan Dahilî nizamnamenin 
180 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne tevfi
kan takib ve muhakemesinin devre sonuna bıra
kılmasına encümenimizce de ittifakla karar ve-

# 
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rildi. Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ad. ve T. E. M. E, Reisi N. M. M. 
Manisa Manisa 
K. ürer K. Örer 

Kütahya Antalya 

Kâtib 
Tokad 

-R. Erişken 
Aydın 

Muhlis Erkmen 
Ankara 

M. ökmen 

T. N. Arıcan 
Antalya 

Nımum Aksoy 

Tafûsin San 
Q&zi Anteb 
ö. A. Aksoy 

Kayseri 
Reşid özsoy 

Erzincan 
A. Fırat 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Kocaeli 

Ragib Akça 

Bursa 
Atıf Akgûg 

Kayseri 
B. F. Perker 
Kastamonu 

Dr, Ş. Şenozan 
Seyhan 

M. Tegena 

Bursa 
S.F.Talay 

Konya 
A. Fuad Cebesoy 

Ordu 
M. B. Paris 

• • * • 

;(S. Sayısı: 77} 



S. Sayısı: 78 
Gazi Anteb mebusu Remzi Güresin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve 
Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 

encümen mazbatası (3/361) 

T.C. 
Başvekalet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1268 

12-IV-1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Manisa C. müddeiumumiliğince teşriî masuniyetinin kaldırılması istenilen Gazi Anteb mebusu 
Remzi hakkında olub Adliye vekilliğinden tevdi olunan evrak aynen sunuldu. Teşkilâtı esasiye kâ
nunu mucibince gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaade buyurulmasmı arzede-
nm. 

Başvekil vekili 
Dr. B. Saydam 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve Tş. E. E. 

Esas No. 3/361 
Karar No. 2 

11 - I - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Manisada Miskioğlu Baha karısı Dudu ile 
aralarında Manisa Hukuk mahkemesinde cere
yan eden tapunun iptali davasında yalan yere 
yemin ettiği iddia olunan Gazi Anteb mebusu 
Remzi Güreş hakkında takibat yapılabilmesi 
için teşriî masuniyetinin kaldırılması Adliye ve
kaletinin işarma a,tfen Başvekâletin 12 - IV -
1937 tarih ve 6/1268 sayüı tezkeresile taleb edil
miş olduğundan bu işe müteallik dosya Muhtelit 
encümenimize havale edilmiş ve encümenimizce 
de Dahilî nizamnamenin 178 nci maddesi muci
bince tetkikat yapılmak üzere İhzarı encümene 
tevdi kılınmıştı. 

Dosya ve teferruatı îhzarî encümenin olbabda 
tanzim ettiği mazbata ile birlikte okundu ve ica

bı düşünüldü: 
Remzi Güreşe isnad olunan suçun Teşkilâtı 

esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerindeki 
cürümler dışmda kaldığı anlaşılmış ve îhzarî 
encümenin bu yoldaki kararı yerinde ve gerekli 
görülmüş olduğundan Dahilî nizamnamenin 
180 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne tevfi
kan taMb ve muhakemesinin devre sonuna bıra
kılmasına encümenimizce 
verildi. 

de ittifakla karar 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ad. Tş. E. M. E. R. N. M. M. Kâtib 
Manisa Manisa Tokad 

K. Örer K. Örer B. Erişken 



Kayseri 
H.F.Peker 

Ankara 
M. ökmen 

Konya 
.. F. Cebesoy 

Antalya 
T. N. Arıccm 
Antalya 
N. Aksoy 

Gazi Anteb 
ö. A. Aksoy 

Aydın 
T. San 

Kayseri 
R. özsoy 

Bursa 
A. Akgüç 

Erzurum 
F. Sirmen 

Bursa 
S. F. Talay 

Seyhan 
A. M. Yegena 

Kütahya 
M. Erkmen 

Ordu 
M. B. Pars 

Konya 
R. Türel 
Kocaeli 

R. Akçt 

( S. Sayısı : 78 ) 



S.Say»sı:80 
Türkiye Cumhuriyeti ile Afgan, İran ve Irak D^etjetöra-
smda tanzim olunan ademi tecavüz ve müşavere mtıahe-

denamesinin tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye 
ertcümenf tnafzbMasî ıfl/917) 

^'Başvekalet „ % ^ 1 ^ . - ~ J -;L ._.'„_•'. '16-X^'A937 

Karaılar müdürlüğü ^ 
r Sayı: 6/4479 \ --:<•>-..'::•- — •":."•• " """ • 'v ' . . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine . . . . _ . . , 

: rTiîrkiye Cumhuriyeti ile -Afgan;"tran ve Irtdr-—Berletiteri-arasında ^anzim-?oJüıîaıi: "(Ademi teca
vüz ve müşavere) muahedenamesmin tasdikına -tiariır^ Ve
killeri Heyetince- ir-^CH -1937 târihinde Yüksek-•. -dfoel%»>.'?aâ?s^9V8^«^n^w9c -'IcfuEnifi' - "lâyUıaca-; -esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. :-" —--• _ r . r ,..._._....._.- .- . . „. .̂  

Başvekil 
C. Bayar 

. . - . - Esbabı mucibe Baazbatası -.-•-"-;:-~ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Iran, Irak ve Afganistan Üevletlerİ ellerinde olan bütün vasıtalarla 
aralarındaki dostluk ve iyi anlaşma münirâeb^îerihın muhafazasına' hadim olmak ve bu gaye için 
sıkı bir teşriki mesai temin etmek arzusiîe ve yakrfi: şarkta, sulhu ve emniyeti ve bu suretle de 
umumî barış.!-;--milletler- -paktı ~ijeTe;evesi-^airesin4e^m^ -maksadüe hare
ket -edepek, 27 ağustos 1928 tarihinde Pariste im^^i lmiş-ola-B ha^bde^^era^t^-rMiaiıedesi- mu- -
«bince-ye kâffesi gerek bu paktla ye-gerek MEletler .^^iy^ti^-î^ki^le-hemah^^-olarak-kendile
rinin. v-aziülimza bu.bio4ukj.ari diğer .,-muahedele*^?n^i^jn«e.-«ö*y^ı4 ^ye^ifeeljeBİni-jderpiş-- eyleyerek 
müşter-ek menfaatleriııUalâkadar <^en ,4jeynelmife]k ^ateyf.t^^^ mu-
tazamnaın hükümleri de _.-ihtiva eçlgn. bir ademi tecavüz muahedesinin akdine-kar ar- -vermişler ve 

— -bujiiaksadın- temini içki ^Tahrandâr toplanan Türk, Afgan, îraıı , ve Irak Hariciye Nazırları 
Saj^s&ad şarayın/hı.-,, 8, temimiz .1937 tarihinde; '• tasdikli" suretT"ilişik","7pakîı imza etmişlerdir. 

-Türkiye- Cumhuriyetinin esas-- siyasetine tamamen uygun olub Şarkta"• tanı bir sulh, " dostluk 
ve beraberlik mmtakasıbesisine ,-imkân., vermiş -okta' Hî~flw*ah.çde --Â^MlermJtıer "birrle -aramızda 
esasen mevcud olan yakınlığı bir kat daha takviye etmekte ve onlara zamimeten ayni idealin 
hadimi olan dört Devleti birleştirmektedir. 

Mukaddemeden sonra 10 maddeden mürekkeb olan bu muahedename, tasvib ve tasdik olunmak 
üzere, Yüksek Meclise sunulmuştur. 

http://bu.bio4ukj.ari
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 11 -I -1938 

Esas No.1/917 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Afgan, Iran ve 
Irak Devletleri arasmda tanzim olunan ademi 
tecavüz ve müşavere muahedenamesinin tasdi
kine dair Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 
Başvekâletin 16 kânunuevvel 1937 tarih ve 
6/4479 sayılı tezkeresile Büyük Meclise sunulan 
ve encümenimize havale buyurulan kanun lâyi
hası 6 - I - 1938 tarihli toplantımızda tetkik ve 
müzakere olundu. 

Âkid Devletlerle esasen aramızda mevcud 
bulunan dostluk ve iyi anlaşma münasebetlerinin 
muhafaza ve idamesine ve Milletler Cemiyeti 
paktı ahkâmı dahilinde yakm Şarkta sulh ve 
sükûnun emniyetle devamma hizmet edecek 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Af
gan, Iran ve Irak Devletleri arasmda tanzim 
edilerek Tahranda Saadabad da imza edilmiş 
olan ve ademi tecavüz ve müşevere hükümlerini 
ihtiva eden 8 temmuz 1937 tarihli muahede kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren'meriyete girecektir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya, 

olan işbu muahede encümenimizce de muvafık 
görülerek kanun lâyihası Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ha. E. Reisi M. M. N. Kâtib 
Trabzon Kastamonu Kastamonu 
H. Saka Şerif İlden Şerif İlden 

izmir Niğde Diyarbekir 
H. Menteşe K. İrdelp Z. M. Alsan 

Diyarbekir Antalya Tokad 
Dr. 1. öngören Dr. C. TuncaA N. Poroy 

Kocaeli Erzurum 
S. Tigit P. Demirhan * 

icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
1 - XII -1937 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
C. Boyar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F.AğraU 
Mf. V. Na. V. îk. V. ve Zr. V. V. 

S. Artkan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M. V. G. t.V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarhan 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Afgan, İram ve İrak Dev
letleri arasında tanzim olunan Ademi tecavüz 
ve müşavere muahedenamesinin tasdikına dair 

kanun lâyihası 

(S . Sayısı: 80) 
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ADEMÎ TECAVÜZ MUAHEDENAMESÎ 

Mukaddeme ] 

Türkiye Reisicumhuru, 
Majeste Afganistan Kiralı, 
Majeste îrak Kiralı, 
Majeste îran Şahinşahı 

Ellerinde olan bütün vasıtalarla aralarındaki dostluk ve iyi anlaşma münasebetlerinin idamesine 
hadim olmak arzusile; 

Milletler Cemiyeti Paktı çerçevesi içinde munzam teminat vasıtasile yakm şarkta sulh ve emni- " 
yeti temin ve bu suretle umumî sulha yardım maksadile mütehassis olarak; 

Pariste 27 ağustos 1928 de imzalanan harbden feragat muahedesi ile kendilerinin vazrülimzn bu
lundukları Milletler Cemiyeti misakma ve harbden feragat muahedesine uygun diğer bütün muahede
ler mucibince mevcud vecibelerini tamamüe müdrik olarak; * 

Bu muahedeyi imzaya karar vermişler ve bu maksadla : 

Türkiye Cumhur Reisi : 
Hariciye vekili Ekselans Dr. Tevfik Rüştü Arası; 

Majeste Afganistan Kiralı: i 
Hariciye veziri Ekselans Faiz Mohammed Hanı; 

Majeste Irak Kiralı: 
Hariciye veziri Ekselans Dr. Naji Elası li; 

Majeste îran Şahinşahı: 
Hariciye veziri Ekselans Enayetollah Samiyi; murahhas olarak tâyin etmişlerdir. 

Mezkûr murahhaslar, usulü dairesinde tanzim edilmiş olduğu görülen salâhiyetnamelerini 1 eati 
ettikten sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Yüksek Âkid Taraflar, birbirlerinin dahilî işlerine her türlü müdahaleden mutlak surette istinkâf 
siyaseti takib etmeyi teahhüd ederler. 

Madde — 2. 

Yüksek Âkid Taraflar, müşterek hududlarmın masuniyetine sureti katiyede riayet etmeyi teah
hüd ederler. 

;. Madde — 3 

Yüksek Âkid Taraflar müşterek menfaatlerini alakadar eden beynelmilel mahiyette her türlü 
ihtilâflarda birhirlerile istişarede bulunmak hususunda mutabıktırlar. 

Madde — 4 

Yüksek Âkid Taraflardan her biri, diğerine karşı hiç bir halde, gerek münferiden, gerek bir ve
ya birden fazla salis Devletle birlikte, diğer Âkidlerden birine karşı hiç bir tecavüz hareketinde bu
lunmamayı teahhüd eder. 

Tecavüz hareketi addedilenler şunlardır: 
1-Harb ilânı; 

(S , Sayısı: 80) 
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2 - Harb ilân edilmeksizin-daJ^çlsaş: bir Devletin silahlı-kuvvetleri tarafından diğer bir Devlet 

arazisinin istilâsı; ' 
3 -Bir Devletin kara, deniz veya hava ku^vv^Ü^ir^rafından, harb ilân edilmeksizin dahi olsa, di

ğer bir Devletin arazisine, girmelerine veya tayyarelerine taarruz; 
4 •* Müteeavize doğrudan doğruya veya bilvasıta yardım veya muzaheret, 
»Tecavüz hareketi teşkil etmeyenler şunlardır: _ 
1 - Meşru müdafaa hakkını istimal, yani yukarda tarif edilen tecavüz-hareketine mukavemet; 
2 - Milletler Cemiyeti paktının 16 nci maddesinin tatbikından mütevellidfiliyat; 
3 - Milletler Cemiyeti Assamblesi veya konseyi tarafından ittihaz edilen bir karar mucibince ve 

yahûS; MîHetler "Cemiyeti paktının 15 nci maddesinin 7 nci fıkrasının tatbiki suretile yapılan ha
reket; şukadar ki, ikinci haldeki hareket ilk müicarriz Devlete karşı tevcih edilmiş bulunsım; 

,.~.o 4 4; Yüksek'ÂkM'T» hareketi veya-
hud Pariste 27 ağustos 192OTÖ raiiâ^flen-harMeîf fera^cmüahBdesîne muhalif olarak harbe ihüra-
caat^mssi. ':^;:^.:.?- ±r~.- • \:. > <'--"-»--. < ,- "'.'. 

' • • * 

( :^ i ! iaddev-^5 

Yüksek Âkid Taraflardan biri, bu muahedenin 4 ncü maddesinin ihlâl edildiğini veya edilmek 
üzere olduğunu telâkki ettiği takdirde, meseleyi derhâl Milletler Cemiyeti Eonseyinr arzedeeektir. 

İşbu hüküm mevzuubahs Yüksek Âkid Tamtoâaır-ibu ahvâlde lüzumuosL hükmettiği bütün tedbirleri 
almak hakkmi ihlâl etmez. : 

Madde — 6 

Yüksek Âkidlerden biri, bir salis Devlet aleyhine bir tecavüze geçerse, diğer Yüksek Âkid Taraf, 
ihbar fetmeksizin^ işbu muahedeyim^ feşhedecektir. , 

' :: V :-->>:-. '"••••- •-:- - ' ' - r - ^ . . :••>-;;-/': " M f e d d e — 7 *- - " " ' 

Yüksek Âkid Taraflardan her biri, diğer Âkid Tarafların müessesâtmı devirmek, yahud ve diğer 
mahallerinin nizam ve emniyetini bozmak, veya Hükümet rejimini ihlâl etmek maksadile silâhlı çete, 
.cemiyet veyahud teşekküllerin teessüsüne Veya filiyata geçmelerine, kendi hududlan dahilinde, mâ-
- ni olffl^^ taai&üd ederler^ : >'--"•-*-.-- . . , . ~: 

Madde — 8 

Yüksek Âkid Taraflar, kendi aralarında çıkabilecek bütün niza ve ihtilâfların, mahiyet ve menşe-
leri')feer ne~ olursa olsun, hal- ve^tesydyesi raneak' muslihane vasıtalara müracaatla mümkün olabi
leceğini 27 ağustos 1928 tarihli harbden feragat muahedesile tanımış olduklarından bu hükmü te-
yid ile bu hususta kendi aralarında ittihaz olunmuş veya edilecek olan usullere müracaat edeceklerini 
beyan ederler. T 

_ _ - _ r - _ ,Jİşdde-^,9- •....;,:.. 

î^)u muahedenin hiç bir maddesi, Milletler Cemiyeti Paktı mucibince Yüksek Âkidlerin her biri ta
rafından deruhde edilen vecibeleri^ her ne taısüsta N>lursa olsun, tenkis eder mahiyette telâkki olu-
namaşz.; .;....,-,.-.-:.-. ....:. , . . , - . , - , ._ ._- , - : , -...^-.-

Madde'— 10 

Fransızca ve dört nüsha olarak yazılan ve birer nüshası Âkid Devletlerden îıer triri tarafından alın
dığı tasdik edilen işbu muahede beş sene müddetle akdedilmiştir. Bu müddetin hitâmında, Yüksek 
Âkidlerden (biri tarafmdan altı ay evvel mefsuhiyeti ihbar edilmedikçe muahede, bütün hükmü cari 

, "(S? Sal ı s ı : 80) 
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olmak üzere, yeniden daha beş sene müddetle tcntdid edilmiş sayılacak ve her hitam devresinde 
sek Akidlerdcıı biri veya bir kaçı tarafından altı ay evvel feshi baber verilinceye kadar muteber 
çaktır. Âkidlo-rden birile feshedilen muahede diğerleri arasında meriyette devam eder. 

îşbu muah(*lename Yüksek Âkidlerin her biri tarafmdan kendi teşriî usûlüne tevfikan tasdik 
lecek ve Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğince kaydedilerek Cemiyetin diğer azasına keyfi. 
bildirilmesi rica olunacaktır. 

Tasdiknameler, Yüksek Âkidlerin her biri tarafmdan Iran Hükümetine tevdi olunacaktır. 
Tasdiknameler iki Yüksek Akid Tarafmdan tevdi edilir edilmez işbu muahede bu îki Taraf ar 

da meriyete girecektir. Üçüncü ve dördüncü ÂBd Tarafmdan da tasdiknameler tevdi edildiği za 
muahede bu üçüncü ve dördüncü ile de meri olacaktır. 

Tasdiknamelerin her tevdiinde İran Hükümeti tarafmdan bu muahedeyi imzalayanlara işbu 
keyfiyeti derhal haber verilecektir. 

Tahranda, Saad - Abad sarayında, sekiz temmuz bin dokuz yüz otuz yedi tarihinden akdedilm 

., ' • : . ' * ? • • • Dr. Rüştü Araş 
Faiz 

' " *- Naji-Al-Asû 
Samiy. 
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S-Sayısr;^ 
1334 - 1918 dahilî istikraz tahvillerinin 1938 ikramiyelr tah-
vilJerile ve 1933 Türk borcu tahvillerinin de dahilî istikraz 
tahvillerile mübadelesine dair kanun lâyihası ve İktrsad, 

"'-'..Maliye, ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/321) 

T.C. 
Başvekâlet 28 - XII - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4615 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1334 - 1918 dahilî istikraz tahvillerinin 1938 ikramiyeli tahvillerile ve 1933 Türk borcu tahville
rinin de dahilî istikraz tahvillerile mübadelesine dair Maliye vekilliğinee hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetinin 27 - XII - 1937 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe 

Devalüasyondan sonra Anadolu Demiryolu ve Haydarpaşa limanı şirketleri iştira mukave
lenamelerinde mevcud altm kayıdlarmın bertaraf edilmesi nizerine tahvilât kayralarında vukua 
gelen mühim sukutlardan Türk hâmilleri vikaye maksadile 3136- sayılı kanunla alman tedbir-
lerin? Türk borcu tahvillerine de teşmil edilmesi bir taraftan hak ve adalet icabı diğer taraftan 
Devlet kredisi için lüzumludur. 

Hak ve adalet icabıdır. Çünkü bu tahvillerin servisini devalüe frank veya dolarla yapmağa 
karar verdikten sonra Anadolularda olduğu gibi bunlarda da vukubulan sukut yüzünden Türk 
hâmiller mühim zararlara maruz kalmışlardır. 

Mesele Devlet istikraz tahvillerinin ve Devlet kredisinin tammanasile istikran bakımın
dan da mühimdir. Her ne kadar Anadolularm dahilî istikraz tahvillerile mübadelesi bu istik
rara yardım etmiş isede Türk borcu tahvillerinin spekülatif vaziyetleri devam ettikçe maksad ta-
mamile elde edilmiş sayılmaz. Filhakika piyasade ünitürkler gibi % 12 - 13 faiz getiren Devlet 
tahvilleri bulundukça % 7 gelirli dahilî istikraz tahvillerinin sürümü-daima müşkilât srzetmekte-
dir. Şimdiye kadar yapılmış olan tecrübeler bunu göstermiştir. 

îşte merbut kanun projesi 1933 Türk borcu tahvillerinin de dahilî istikraz tahvillerile mü
badelesi esasmı koymuş bulunuyor, mübadelede aşağı yukarı Anadolulardaki esas almmış ve mü
badelede kolaylık olmak üzere 500 frank itibarî kıymette 'bir Ünitürk mukabilinde yirmi lira iti
barî kıymette bir dahilî istikraz tahvili verilmesi kabul edilmiştir. Bu suretle balâda zikredilen 
maksadlar temin edildikten başka faiz bakımından da Devlet için âtiyen mühim bir istifade temin 
edilmiş bulunmaktadır. 

Filhakika bir Türk borcu tahviline bu gün verilecek faiz 180 kuruş kadardır. Halbuki 20 lira 
itibarî kıymette bir istikrazı dahilî tahvilinin getirdiği faiz ise 140 kuruştur. Mübadele edilecek her 
tahvil başına Devletin, faiz noktasından, senevi 40 kuruş istüadesi olacaktır. 

Gerek teklif edilen bu kanunla, gerek 3136 numaralı kanunla takib edilen hedefi elde edebilmek 



için, yine amortisman sandığına yeni membalar temin etmek lâzımgelmektedir. Amortisman sandığı 
bu güne kadar takriben dört milyon liralık Anadolu tahvili mübadele etmiştir. Daha, bu iş için birv 
milyon lira kadar bir paraya ihtiyacı vardır. 

Memlekette şimdilik halk elinde üç yüz, üç yüz elli bin aded Türk borcu tahvili tedavül etmekte
dir. Bunlarda mübadele kıymeti itibarile 6 - 7 milyon lira tutacaktır. Hazinenin bu mühim meblâğı 
derhal nakden temin etmesi müşkül ve külfetli olacağından, amortisman! sandığına yardım içip. ka
nun projesinde derpiş edilen esaslı tedbir şudur: 1918 dahilî istikraz tahvillerinden halen Hazinede 
mevcud olanları devretmek. 

Ancak mübadele için evvelce kabul edilmiş olan tahviller Sivas - Erzurum ve Ergani tahvilleri 
gibi dahilî iistikraz tahvilleri olduğundan 1918 tahvillerinin de ayni tipe ircaı için bunlarm mayıs 
938 den itibaren yeniden tabettirilecek ve Ergani tahvillerinin ayni olacak" tahvillerle mübadelesi 
esası da projede vazedilmiştir. • ;' 

1918 tahvillerinin büyük bir kısmı Hazinede bulunduğuna, mübadele edilecek JL91Ş tahvillerinin 
mayıs 193S kuponları tevkif edileceğine ve nihayet tedavülde bulunan kısmın rayici de diğer dahilî 
istikraz tahvilleri derecesinde bulunduğuna göre bu mübadele hâmil lehü&e Hazine için bir külfet 
telâkki edilemez. 

Bir taraftan mübadele işini diğer taraftan piyasada nâzımlrk rolünü üzerine alan sandığın müba
dele devresi zarfında istimal edilmek üzere iki milyon lira kadar bir paraya da ihtiyacı olacağı hesab-
lanmış ve bu paranın evvelce de olduğu gibi avans olarak Hazinece verilmesi teklif edilmiştir. Bu 
avansın bilâhare sandık portföyünde mevcud tahvillerin gelirlerile kolayca 'kapatılması aşikâr bulun
duğundan bu ihtiyacın da tatmini lüzumlu görülmüştür. 

tktısad encümeni mazbatası 

T. B. M: M. 
İktisad encümeni 
EsmNo. 1/921 
Karar No. 13 

6-1-1938 

Yüksek Reisliğe 

1334 - (1918) dahilî istikraz tahvillerinin 
1938 ikramiyelî tahviller ile ve 1933 Türk borcu 
tahvillerinin de dahilî istikraz tahvillerile müba
delesine dair Maliye vekiliğince hazırlanan vo 
İcra Vekilleri Heyetinin 27 - XII - 1937 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası encümenimize havale edilmek
le Maliye vekili hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu : 

Verilen izahata ve lâyihanın mucib sebeb!;Tİ-
ne nazaran kanun iki maksadı istihdaf etmekte
dir. Bunlardan biri 1918 dahilî istikraz tahville
rinden bu güne kadar itfa edilmeyenleri. ıı yeni 
çıkarılacak ikramiyeli tahviller ile mübadelesi 
diğeri de Ünitürk tahvillerinden Türkiyede bulu
nanlarının" hâmilleri tarafından dahilî istikraz tah
villerile mübadele edilmesine müsaade etmektir. 

On altı milyon lira olarak ihraç edilen 1918 

dahilî istikraz tahvillerinin şimdiye kadar takri
ben, sekiz milyon liralığı itfa edilmiş olub geride 
kalan sekiz milyonun *yedi milyon liralığı Hazi
ne elinde ve mütebaki bir milyon liralık tahvilin 
mühim bir kısmı da Merkez ve Ziraat hankalarile 
diğer hususî bankalarda ve takriben üç yüz bin 
liralık kadarı da halk: elinde görünmekte ise de 
bu tahvillerin de ekserisi arttırma ve eksiltme 
işlerinde teminat olarak resmî dairelere yatırıl
mış bulunmaktadır. Bu yşzden bu- gün piyasada 
mevcudu hemen hemen kalmamış gibidir. İlk ih
raçlarında yirmi aenede itfa edilmek üzere çıka
rılmış olan bu tahvillerin bilâhare Büyük Millet 
Meclisi tarafından çıkarılan, bir kanunla itfa 
müddeti daha on yedi sene uzatılmış olduğundan 
bilhasa bankalar ile halk elinde bulunanlarının 
ihraç şartları -daha istifadeli olan yeni istikraz 
tahvillerile tebdili piyasada çok iyi tesir bıraka-

(S. Sayısı : 82) 
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cağı, gibi üzerinde saltanat devrinin izlerini taşı
yan bir tahvili de ortadan kaldırmak gibi manevî 
bir fayda temin etmiş olacaktır. 

Türk borcu tahvillerinin dahilî istikraz tah-
villerile tebdili meselesine gelince bu tahvillerin 
bedeli frangın devalüasyonundan sonra memle
ketimizde çok sukut etmiş ve bir taraftan Türki-
yedeki hâmilleri bu yüzden çok mutazarrır et
mekle beraber diğer taraftan bu düşük fiata na
zaran diğer Devlet tahvillerinden farklı bir faiz 
temin etmek suretile muhtelif Devlet tahvilleri 
arasında mevcud olması arzu edilen müstakar 
ahengi bozmak gibi spekülatif bir mahiyet almış
tır. 

Esasen bu tebdil keyfiyeti mecburî olmayı]) 
yalnız Türkiyede bulunan bîr kısım tahvillere 
bahşedilmiş bir haktır ki bu da iki sene müddetle 
hâmillerin ihtiyarına bırakılmıştır. Bununlabera-
ber Anadolu tahvillerinin ayni şerait altında 
bundan evvel tebdili için alınan kanunî salâhi
yet tatbikatta çok iyi netice vermiş ve bu güne 
kadar geçen altı aylık bir müddet içinde Türki-
yedeki bu kısım tahvillerin altıda beşini değiştir-

1334 - 1918 dahilî istikraz tahvillerinin 1938 
ikramiyeli tahvillerle ve 1933 türk borcu tah
villerinin dahilî istikraz tahvillerile değiştiril
mesine dair Maliye vekâletince tanzim ve Baş
vekâletin 28-XII -1937 tarihli ve 6/4615 nu
maralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim olu-
nub encümenimize havale buyuruları kanun lâ
yihası Maliye vekâleti Nakid işleri umum mü
dürü hazır olduğu halde mütalea ve müzakere 
edildi: 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasına ve bu 
hususta verilen izahata göre yapılmak isteni
len mübadelenin Devlet kredisi için lüzumlu ol
duğu ve kanun lâyihasının iktisadî ve malî esas-

mek imkânı hâsıl olmuştur. 
îş te ; Anadolu tahvillerinin tebdilinde hâsıl 

olan bu netice; hâmillerin doğrudan doğruya Tür
kiye Devlet istikraz tahvillerine daha ziyade rağ
bet ettiğini ve spekülatif bir mahiyet arzeden 
tahvil yerine müstekar ve emniyetli bir gelir te
min eden tahvilleri tercih ettiklerini göstermiş
t ir ki bu da Cumhuriyet maliyesi hesabına kay
dedilecek takdire şayan bir keyfiyettir. 

Meseleyi müzakere ve mutalea eden encüme
nimiz yukarıda arz ve izah edilen esbaba binaen 
lâyiha hükümlerini iktisadî menfaatlerimize uy
gun görmüş ve maddelerini aynen kabul ile Yük
sek Reisliğe sunmağa karar vermiştir. 

îk. En. Reisi M. M. Kâtib 
îzmir G-iresun * Niğde 

R. Köken 1. Sabuncu Dr. R. F. Talay 
Afyon Karahisar Ankara îzmir 

Bere Türker A. Ulus Benal Artman 
Eskişehir Samsun Giresun 

E. Sazak A. Tunah M. Kılıç 
Gümüşane 

Edİb S. Tor 

]arımıza uygun bulunduğu anlaşılmasına mebni 
encümenimizce de aynen kabulü tekarrür et
miştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tev
dii için Yüksek Reisliğe sunulur. 
Mal. En. Rs. M. M. Kâtib 

Bayazıd Çankırı Yozgad 
İhsan Tav M. Önsay Emin Draman 

tstanbul Mardin îzmir 
Y. Yazıcı O. Dinçer Kâmil Dursun 
tstanbul Diyarbekir îçel 

A. Bayındır H. öniz E. İnankur 
Malatya Aydın 

M. Nedim Zabcı A. Menderes 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni ' 7-1-1938 

Esas No. 1/921 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 82 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 57 
Esas No. 1/921 

11 - I - 1938 

Yüksek Reisliğe 

1334 - 1918 dahilî istikraz tahvillerinin 1938 
ikramiyeli tahvillerile ve 1933 Türk borcu tah
villerinin de dahilî istikraz tahvillerile müba
delesine dair olub Başvekâletin 28 - XII - 1937 
tarih ve 6/ 4615 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Maliye vekili Fuad 
Ağralı hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu: 

Beş yüz frank kıymetli, % yedi buçuk faizli 
1 925 272 adedden ibaret bulunan 1933 Türk 
borcu tahvillerinden halen 578 000 adedi Türki-
yede bulunmaktadır. Bu tahvillerin Türkiye-
deki rayiç fiatlan 1934 senesinde (28^125) Türk 
lirası iken o tarihten sonra tediyelerin yarı dö
viz ve yarı marşandiz olarakr yapılmasının 
kararlaştırılması ve sonra da Fransız frangının 
devalüe edilmiş bulunması sebebleri yüzünden 
tedricen sukut ederek 1937 haziranında (18,42) 
Türk lirasına kadar düşmüş ve o günden sonra 
da bu sukut devam ederek 1937 teşrinievvelinde 
(13,93) Türk lirasına kadar inmiş ve ahiren 
Düyunu umumiye meclisinin haiz olduğu hiyar 
hakkını istimal ederek Fransız frangı yerine 
dolarm tediye akçesi olarak kabulüne karar ver
mesi yüzünden az mikdarda bir tereffügöstere
rek 1937 teşrinisanisinde (14,31) e kadar yük
selebilmiştir. Bu vaziyet Türk hâmillerini mu
tazarrır eylediği gibi fiatların daima temevvüç 
göstermesi de spekülâsyonlara yöl açmış ve 
Devletin dahilî istikrazlarına aid istikrarı da ha
leldar eylemiştir. Bu vaziyet akrşısmda Hükü
metçe 3136 sayılı kanunla Anadolu Demiryolu 
ve Haydarpaşa limanı şirketleri esham ve tahvil
lerile mümessil senedlerinde yapıldığı gibi bun
ların da dahilî istikraz tahvillerile değiştirilmesi 
ve bunu temin için de halen tedavülde bulunan 
1918 istikrazı dahilî tahvillerinin 2094 sayılı 
kanuna müsteniden çıkarılmış olan Ergani tah
villeri ayarında çıkarılacak yeni bir tahvil iV 
mübadelesi düşünüldüğü ve bunun için bu ka
nun lâyihasının sevkedildiği anlaşılmaktadır. 

Halen tedavülde bulunan dahilî istikraz tah

villerinin tutan 8 milyon küsur Türk lirasından 
ibaret olub 7 milyon liralıktan fazlası Hazinenin 
elinde toplanmış bulunmaktadır. Hükümetçe ya
pılmak istenilen ibu malî muamelenin Türk hâmil
lerini himaye ve marşeyi tanzim etmekten ibaret 
bulunan faydalan yanında halen ibir aded 1933 
Türk borcu tahvili için verilmekte bulunan 180 
kuruş faiz mukabilinde yeni tahvile senevî 140 
kuruş faiz verileceğinden tahvil basma 40 ku
ruş gibi maddî bir fayda da temin edileceğini ve 
Türkiyede bulunan Türk borcu tahvillerinin Ha
zineden gayri ellerde bulunan adedi 400 000 den 
fazla olub hepsi mübadele yapıldığı takdirde se
nevî 160 bin lira gibi Hazine lehine bir tasarruf 
da elde edileceğini ve Anadolu tahvilleri için 
yapılmış olan bu muamelenin iyi neticeler ver
diğini göz önüne alan encümenimiz lâyihanın 
esas itibarile kabulüne karar vermiş ve maddeler 
üzerinde yapılan tetkikat neticesinde yazılış tar
zı maksadı temine yeter görüldüğünden hazırla
nan metinlerin aynen kabulü kararlaşıtmlmış ol
makla Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

Heis V. 
İsparta 

M. Şeref Özkan Müjcerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul 
F.öymen 

Gazi Anteb 
A. JJ. Ay erdem 

Kayseri 
F. Baysal 
Malatya 
M. öker 
. Muş 
Ş. Çiloğlu 

Siird 
M. Mayakon 

Tokad 
8. Genca 

Balıkesir 
E. Adakan 
Gümüşane 

Z>. Sakarya 
Kırklareli 
Ş. ödül 
Malatya 
O, Taner 

Ordu 
H. Yalman 

Srvas 
Remzi Çiner 

Trabzon 
8%m Doy 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 

îzmir 
K. înanç 
Kırşehir 

M. SeyfeU 
Mardin 
R. Erten 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Srvas 

R. Basara 
Yozgad 
8. îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

(1334 - 1918) dahilî istikraz tahvillerinin (1938) 
ikramiyeli tahvillerile ve (1933) Türk borcu tah
villerinin de dahilî istikraz tahvillerile mübade

lesine dair kanun 

MADDE 1 — Halen tedavülde bulunan 
(1334 -1918) dahilî istikraz tahvillerini faiz, ik
ramiye, itfa, konversiyon, müruru zaman, mu
afiyet, imtiyaz ve servis itibarile 2094 numaralı 
kanuna müsteniden ihraç edilen Ergani tahvil
lerinin ayni olmak üzere yeniden çıkarılacak 
hâmiline muharrer tahvillerle mübadeleye Mali
ye vekili mezundur. 

(1334 - 1918) Dahilî istikraz tahvillerinin 
1 mayıs tarihli kuponları tediyeye vazedilmeye
cek ve buna mukabil bu tarihten itibaren bu tah
villerin yeni tahvillerle mübadelesi icra kılına
caktır. 

MADDE 2 — Yeni tahviller ikramiyeli 
(1938) tahvilleri unvanını taşıyacak ve mikdarı 
1918 tahvillerinin tedavülde bulunan mikdarmı 
geçmeyecektir. 

MADDE 3 — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren iki sene zarfmda 1933 Türk borcu tah
villeri hâmilleri, diledikleri takdirde, bunları 
Dev?stin dahilî istikraz tahvilleri ile mübadelesi
ni taleb edebilirler. Mübadelede 500 frank itiba
rî kıymette bir aded 1933 Türk borcu tah
vili mukabilinde yirmi lira itibarî kıymette 
bir aded dahilî istikraz tahvili verilir. Müba
deleye arzedilecek Türk borcu tahvillerile bun
lar mukabilinde verilecek Devlet tahvillerinin 
mübadele tarihinde vadeleri hulul etmeyen ku
ponları muhtevi olması lâzımdır. 

MADDE 4 — Bu mübadeleyi 2794 numaralı 
kanun ile kurulmuş olan amortisman sandığı 

mevcudile yapar. Sandık mübadele yolile ve
rilecek dahilî istikraz tahvillerinden hangileri
nin verilmesi lâzımgeldiğinin mevcuduna göre 
tayin etmek salâhiyetini haizdir. 

MADDE 5 — Halen Hazinede mevcud olub 
bir cihete tahsis edilmemiş olan Hazine malı 1918 
dahilî istikraz tahvilleri Amortisman sandığına 
devrolunur. 

Bu tahvillerin bütçeden ödenecek mayıs tak
siti de yine bu sandığa verilir. Ancak 1938 
tahvillerinin tabı ve ihraç masrafları da bu pa
radan tefrik edilir. 

Gerek 1933 Türk borcu tahvillerinin gerek 
Anadolu demiryolu esham ve tahvilâtının mü
badelesini kolaylaştırmak maksadile Amortis
man sandığma yeniden İM milyon liraya kadar 
Hazinece avans verilir. Sandık Bu avansları 
bilâhare portföy gelirlerile kapatır. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri 
muteberdir. 

tarihinden 

MADDE 7 — 
rekili memurdur. 

Bş. V. 
C. Boyar 
Da.V. 

Ş. Kaya 
Mî. "VL 

8. Arıkan A 
S. t M. V. 

Dr. H. Alatas 

Bu kanunun 

27 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Na. V. 
. Çetinkaya 

icrasma Maliye 
J 

- XU - 1937 
M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. Zr. V. V. 
Ş. Kesebir 

G. î. V. 
Bana Tarkan 

» © - « 
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S.lSayısı: 83 
Hava kuvvetleri İçin 21 500 000 liralık taahhüde girişilmesi 
hakkındaki 2881 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası (1/930) 

T. C 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/66 

5-1-1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hava Kuvvetleri için 21 500 000 liralık taahhüde girişilmesi hakkındaki 2881 sayılı kanuna ek 
olarak Millî Müdafaa Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 4-1-1938 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı tnueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Mucib sebebler lâyihası 

Hava kuvvetleri için 2881 sayılı kanunla verilen taahhüd salâhiyetine ilâveten 1937 ve 1938 
senelerinde sarf edilmek ve karşılığı mezkûr sene, bütçelerine konulacak tahsisattan temin edilmek 
üzere Millî Müdafaa vekâletince daha (7) milyon liraya kadar taahhüde girişilmesine lüzum hâsıl 
olmuş ve ilişik kanun lâyihası bu maksadla hazırlanmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T» B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 52 
Esas No. î/930 

11 - I . 1938 

Yüksek Reisliğe 

Hava kuvvetleri için 21 600 000 liralık taah
hüde girişilmesi hakkındaki 2881 sayılı kanuna ek 
olmak üzere Başvekâletin 5 -1 -1938 tarih ve 6/66 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilerek en
cümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Ma
liye vekili ile Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı 
müsteşarı hazır oldukları halde okunda ve konu
şuldu: 

Hava kuvvetleri için evvelce kararlaştırılmış 
olan programın tadili neticesi üzerine tanzim ve 

teklif edildiği verilen izahattan anlaşılan bu lâ
yiha encümenimizce olduğu gibi kabul edilmişte. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis ReisV. 
Burdur İsparta 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul Balıkesir 
F> oyman E. Adakan 

M. M. 
Trabzon 

B. Karadeniz 

Çorum 
E. Sabri AJcgöl 



Öazi Anteb 
A.H. Ay erdem 

Kayseri 
i?. Baysal 
Malatya 
Mlöker 

Gümüşane 
D. Sakarya 
Kırklareli 

Ş.ödul 
Maraş 

A. Tiritoğlu 

fŷ npİT 
K. İnanç 
Kırşehir 

M. SeyfeU 
Mardin 

R. Erten 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Seyhan 
N. Eldeniz 
Trabzon 

Sim Doy 

Mus 
Ş. Ataman 

Siird 
M. Mayakon 

Yozgad 
4. îçöz 

Or<îu 
E. Yalman 

Sivas 
R. Basara 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Hava kuvvetleri için (21 500 000) liralık taahüde 
girişilmesi hakkındaki 2881 sayılı kanuna ek ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — 2881 sayılı kanunun birinci 
maddesile verilen salâhiyete ilâveten 1 000 000 
lirası 1937 ve 6 000 000 lirası da 1938 malî yı
lında bütgeye konulacak tahsisattan ödenmek 
üzere levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
iğin S 000 000 ve inşaat içLı 2 000 C 00 lira ki cem
an? 000 000 liraya kadar taahhüde girişmeğe 
Millî Müdafaa vekili ve bu tediye hadleri dahi
linde kalmak üezer bono çıkarmağa Maliye ve
kili mezundur. 

• MADDE 2 -*• Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir* 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya Mit 
li Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

4 -1-1938 

BB. V. 
C. Bayar 
Da.V. 

Ş. Kaya 
Mf.V. 

S. Arikan 
S. î. M. V. 

Dr.H.Alatas 

Ad. V. M. M. V, 
Ş. Saraçoğlu K. Özalp 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. R. Araş F. Ağralı 

Na.V. IkV.veZr .V.V. 
A. Çetinkaya Ş. Kesebir 

Ot. 1. V. 
Rana Tarhan 

t>m<{ 

(&SayiHir:83). 



S. Sayısı: 84 
Devlet demiryollarının ihtiyacı olan muharrik ve müteharrik 
edevatın siparişi için 16 000 000 liraya kadar taahhüd 
yapılmasına dair olan 3247 sayılı kanunun I nci maddesini 
değiştiren kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1922) 

T. G. 
Başvekâlet 27 - XII - ±937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4603 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3247 sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 23 - XII - 1937 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
s C. Bayar 

Esbabı mucibe 

1 —- Bu güne kadar olan hatlarımızın uzayış ve genişleyişine ve nakliyatın gittikçe artışına 
göre bu gün mevcud olan lokomotif, furgun, yolcu arabası ve yük vagonu kâfi gelmemeğe baş
lamış ve sıkıntı gittikçe artmakta bulunmuştur. 

Aşağıdaki on memleketin mukayeseli cetveli Devlet demiryollarının lokomotif ve vagon sıkın
tısının malzeme kıtlığından ileri geldiğini gösteren en bariz bir delildir: 

Cezayir 
Fas 
Bulgaristan 
Yunanistan 
Yugoslavya 
Romanya 
Macaristan 
Çekoslovakya 
Danimarka 
Estonya 
Litvanya 
Türkiye 

Lokomotif 
Km. başına 

0.25 
0.10 
0.17 
0.11 
0.25 
0.33 
0.24 
0.36 
0.26 
0.14 
0.14 
0.075 

Bagaj furgunu 
Km. başına 

0.08 
0.05 
0.06 
0.07 
0.18 
0.11 
0.17 
0.24 
0.26 
0.05 
0.05 
0.01 

Yolcu arabası 
Km. başına 

0.26 
0.33 
0.19 
0.17 
0.41 
0.34 
0.73 
0.81 
0.80 
0.40 
0.20 
0.13 

Yük vagonu 
Km. başına 

2.75 
4.41 
3.58 
3.39 
6.38 
5.45 
5.12 
8.09 
4.55 
4.67 
3.10 
1.60 

Görülüyor ki Cezayir ve Fas da dahil olduğu halde bu memleketlerin hepsinden daha az mal
zememiz vardır. 

A) Gerek hatlarımızm uzunluğu, 
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B) Gerek başka memleket hatlarına nazaran daha, fazla muhtelif istikametlere nakliyat yapması, 
O) Gerekse nakliyatın gittikçe artan bir inkişaf göstermesi, 
G) Cumhuriyet Devletinin sanayileşme program m m tatbikrrıdau mütevellid yeni, yeni nakliyat 

ihtiyaçların m bildirilmesi ve 
D) En nihayet yurdun müdafaası gibi esaslı bakımlardan bizde kilometre başına bulumuasf lâ

zım gelen lokomotif ve vagon ölçüsünün hiç olmazsa. 
Lokomotif 

Km. başına 

En az 0.10 
olması lâzım gelmektedir. 

Bu asgarî ihtiyaç ile yukarıki cetveldeki hali hazır vaziyeti karşılaştırıhııca şimdiki meveudu 
bu günkü ve önümüzdeki yılların asgarî ihtiyaç ölçüsüne çıkarmak için âcil tedbir almak zarureti 
olduğu görülüyor. 

2 — Bundan başka ister bu günkü mevcud nazarı dikkate alınsın ister asgarî ihtiyaç ölçüsüne 
iblâğ edilmiş şekli nazarı dikkate alınsın her iki halde de, fennî ömürlerini bitirip her sene ımı;:y 
yen nisbet dahilinde hurdaya çıkarılacak olan malzeme yerine alınması lâzım gelen malzemenin de 
hesaba, katılması zaruridir. 

Bu hususta yapdan hesabi ar neticesine ^örv •. 
Her sene: 

20 — 30 ""•" Lokomotif 
30 40 •— Yolcu arabası 

300 '— 500 -- Yük vagonu 
yenilemek mecburiyeti vardır. 

3 Bütün bu esaslara göre yapılan hesaba t neticesinde batlarımızın Erzurııma varacağı 1940 
senesine kadar cıı az 122 lokomotif 22 fnrgun 172 yolcu vagonu ve 3900 yük vagonunun tedarikine 
kati ihtiyaç olduğu tesbit edilmiştir. 

A) Bu ihtiyaçtan 30 lokomotif 22 yolcu VÎIMTO"" v<1- 200 kadar yük vagonu (Dinko) mukavelesi 
tatbikatından olarak ısmarlanmak üzeredir, 

B) Geriye kalan malzemeden (2400) yük vagonu Sivas atölyesi bitince orada senede (800) yeni 
yük vagonu imal edileceğine göre üç senede yapılm a f c üzm'° Sivas atölyesi inşaat mm bitimine bıra
kılabilir, 

G) Geriye kalan (1300) yük vagonundan 200 ^ledî de 1937 malî yılı bütçe kanununun f> ııci 
maddesi ile temin edilecektir, 

O) Geriye kalan 92 lokomotif 170 yolcu arabası v o ' l 0 ° > i i k vagonunun önümüzdeki 3 .- 4 yıl için
de tedariki zarurîdir. 

Bunun da bu günkü rayice göre tu tan (16 0 0 0 0 0 ° ) l i r a kadardır. 
4 _ Bu (16 000 000) lirayı, birden Devlet d e m i r y ° l l a r T n m tedarik edib taahhüdata girişmesine 

imkân yoktur. 
Çünkü her sene işletme gelirinden, satın alman hatların taksit bedellerini ödemektedir. 
Bundan başka, Sivas atelyesî, Ankara Gar binasr, v 0 « l i r inşası zarurî olan yeni istasyon, ambar 

ve saireyi yine işletme gelirinin fazla varidatı ile yapırnakla olduğu gibi, satın alınan hatların işle
miş olan üst yapılarım da yine bîr program d a h i l i k yenilemek işlerini de bununla teinin etmeğe 
gayret etmektedir. 

Bu vaziyet karşısında bu (16 000 000) liralık malzemeyi' ancak uzun vadeli mühletlerle ve âti 
senelere sari taahhüdlerle başarabilmek yolunu tutmak yani, muktazi, malzemeyi az zamanda al 
mak, parasmT daha uzun vadelerle ödemek yolu ilebu malzemeye bîr an evvel kavuşmak zarureti var 
dır. 

îşte bu kanun projesi bu sebeble teklif edilmişti*-
Satın alman hatlarm mubayaa taksitlerinden îsviçre frangının düşmesi yüzünden 1937 senesinde 

{S. Sayısı.: Hl 

Bagaj l'ıırgunu Yolcu arabası Yük vagonu 
Km. başına, Kın. başına Km. başına 

0.014 0.1.9 2 
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yapılacak tasarruf göz önüne alınmak sııretile mubayaa tahsisatı vazedilmiş ve işletme bütçesi de im
letmenin normal ve fevkalâde ihtiyaçlarını karşılayabilecek surette ve mütevazin olarak tanzim \<> 
takdim edilmıiş bulunmasına göre, bu mikdar tasarruf kömür ve malzeme stoku gibi tabiatile ihtiya • 
çatı saircye karşılık olarak kalıştır. 

Esasen sipariş edilecek bu malzemenin 1938 senesinden itibaren teslimatına başlanacağı ciheti: 
her sene ödenecek mikdarm; bir taraftan îsviçre frangının maruz farkından bir milyon küsur lir;ı-
ya yakin bir mikdarı ile, diğer taraftan Ankara dar binası inşaatının hitama ermesi ve Sivas atöl
yesi inşaatı ile tezgâhlarının da 1939 senesinde arkasının alınması sebebile fazlai varidattaı» 
fi 000 000) liranın bu ise tefrik ve tahsisi ile temini ve bu suretle ceman 2 000 000 liranın bütçe
ye tahsisat olarak konabileceğini mümkün görmekteyiz. 

Sivas atelyesi inşaatı ile tezgâhları bedelinin hitamı tesviyesine kadar 1938, 1939 seneleri bütçele
rine birer milyon liradan fazla tahsisat konamayacağı ve çünkü bir taraftan şayanı şükran bir sürek
te her sene işletme varidatının a.rtma.srna mukabil, diğer taraftan bu artışın tabiî ve zarurî neticesi ola
rak işletme vardiatı ile sıkı alâkası olan işletme masraf ve ihtiyaçlarının da artması sebebile masruf 
bütçesinin de seneden seneye yükselmesi buna maddî imkân veremiyeceği göz önüne alınarak 1938 YP 
1939 senelerinde bütçemize birer milyon lira ve 1940 - 1947 senelerinde de 2 şer milyon lira tahsis;',! 
koymak ve böylece 9 senede itfa edilmek üzere bir tediye plânı tanzimine zaruret görülmüştür. 

Gerçi böyle uzun vadeli mubayaa sistemi, malın bir mikdar pahalı alınmasını ieab ettireceği şüp
hesiz ise de yukarıda arzedildiği üzere işletme varidatı fazlalarının memleketin ve işletmenin hayaî;î 
ihtiyaçlarını teşkil eden bir takım mühim inşaat ve tesisata hasredilmiş bulunması ve mubayaa olunan 
hatların milyonları bulan taksitlerinin miadında ödenmesi mecburiyeti ve işletmenin memleketin ik
tisadî ve ticarî ihtiyaçlarını karşılayabilecek surette seneden seneye tekemmülâta doğru yürümesinin 
tevlid ettiği külfet ve masraflar ve binnetice bu malzemeye olan şiddetli ve âcil ihtiyaç ve hulâsft 
içinde bulunduğumuz bu günün şartları ve icabları böyle bir sisteme müracaata mecbur kılmaktadır. 

Bununla beraber bu malzeme 3 - 4 sene zarfında tamamen idareye teslim edileceği için bunların 
hemen hizmete ve nakliyata tahsisi suretile idare için bir hayli faide ve menfaatler temin edeceği ve 
isletme varidatının artmasına saik olacağı şüphesizdir. 

Malzeme bedelinin uzun vade ile ve mııkassatan verilmesinin maliyet fi atın in bizzarure bir mikdar 
artacağı arzedilmiştir. Ancak bunun mümkün mertebe önüne geçebilmek maksadüe bu malzeme ba
delinin indelicn.b Maliye vekâletinin kefalet ile ve ihraç edilecek bonolarla, ödenmesi için kanunun Cf> 
ncü maddesi teklif edilmiştir. Ru takdirde müt.eahhid daha, evvel eline geçeceği bonolarr kırdırmak 
suretile muhteviyatına bir an evvel tesahüb etmek imkânını bularak binnetice nisbeten ucuz teklifa*.-
ta bulunması temin edilmiş olacaktır. 

Şurasını da hassatan zikretmek lâzım gelir ki bu 16 milyon lira bu günkü rayice göre sırf mak<> 
menin bedelidir. Bunda ve hesablartmızda gümrük resmi ve muamele vergisi dahil değildir. Bu do 
takriben 3 milyon lira kadar bir mikdar tutmaktadır. 

Bu paranın defaten tesviyesi bütçe bakımından Devlet demiryolları için imkânsız görüldüğünde?s 
gümrük resim! eril e muamele vergilerinin de satın alınan malzeme bedeli gibi mııkassatan tesviyesi vr 
her sene bütçesine 300 000 lira konulmak suretile ödenmesi muvafık görülmüş ve 4 ncü madde bu 
maksadla. teklif edilmiştir. 

(S . Sayısı.: 84) 



Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni ' 5 - I - 1938 
Esas No. 1/922 
Karar No, 5 

Yüksek Reisliğe 

3247 sayılı kanunun birinci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 23 - XII - 1937 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası ve esbabı mucibe mazbatası Nafıa ve Maliye 
vekâletleri salâhiyettar memurları hazır olduğu 
halde okundu ve icabı görüşüldü: 

Esbabı mucilbenin tetkikinden ve alınan iza
hattan encümenin vâsıl olduğu kanaat şu olmuş
tur ki, mevcud hatlarımızın tulü ve her sene bu
na ilâve olunan mikdara nazaran bu hatlar üze
rinde münakalâtı temin edecek olan lokomotif, 
furgon, yolcu arabası ve yük vagonu gibi malzeme 
mikdarı da pek noksandır. Hatlarımızın tulü 
arttıkça ihtiyaç had bir safhaya girmekte ve mü
nakalâtta güçlük çekilmektedir. 

Memleketimizdeki demiryolları kilometresine 
isabet eden lokomotif, furgon, yoku arabası, yük 
vagonu mikdarları komşularımız olan balkan 
memleketlerine nazaran pek çok azdır. Yapılan 
tetkikler ve hesafolar neticesinde gerek bu noksa
nı tamamlamak ve gerek eskiyenlerin yerine ko
nulmak üzere her sene.. 

Lokomotif 20-30 
Yolcu vagonu 30 - 40 
Yük vagonuna 300-500 

ihtiyacı olduğu tahakkuk etmiştir. 
Bu ihtiyaç ve zarureti karşılamak üzere 3247 sa

yılı kanun kabul olunmuş ve dokuz senede itfa 
edilmek üzere 16 milyon liraya kadar taahhüd ic
rasına Nafıa vekili mezun kılınmış ise de bu mal
zemeyi satan müesseseler uzun vadeli taahhüde 
yanaşmamış ve fiati haddinden fazla yüksek iste
mişlerdir ve fal?; mikdarmın yüksekliği de alına

cak malzeme mikdannı da tenkis etmiştir. Diğer 
taraftan demiryollanmızda seneden seneye görü
len inkişaf ve varidatındaki artış nazarı dikkate 
alınarak satın alınacak malzeme bedelinin daha 
kısa zamanda itfa edileceği ve bu yüzden mühim 
mikdarda menfaatimiz olacağı ve satıcıların bu 
şeraite göre daha ucuz ve ç»ok malzeme verecek
leri anlaşılmış ve bu lâyiha ona göre hazırlan
mıştır. 

Binaenaleyh Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme umum müdürlüğü tarafından lokomotif, 
yolcu ve muhtelif yük vagonu satın alınması ve 
bunların her türlü masrafları için müteakib se
nelere sari olmak ve 1938 senesinden itibaren 
her sene tediye edilecek mikdarı 4 milyon lirayı 
geçmemek ve en geç altı senede ödenmek üzere 
16 milyon liraya kadar taahhüd icrasına Nafıa 
vekili mezun kılmaktadır. 

Aynen kabul olunan lâyiha havalesi mucibin
ce Bütçe encümeninde tetkik kılınmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 
Nafıa E. Reisi 

Erzincan 
A, Samih îlter 

Ankara 
E. Demirci 

Elâziz 
F. Z. Çiyütepe 

İsparta 
H. özdamar 

izmir 
S. Epikynen 

Tokad 
S. Üke 

M. M. 
Kayseri 

A. Hilmi Kalaç 
Afyon K. 

Cemal Akçın 
Eskişehir 

A. özdemir 
Kars 

Baha öngören 
Niğde 

Halid Menc/i 
Kastamonu 

Veled îzbudak 

Kâtib 
Manisa 
Osman 

Afyon K. 
M. Gönenç 

tçel 
/ / . Saydam 
Kastamonu 

Sami Erkman 
Samsun 

Dr. A. Sirel 

(S. Sayısı: 84) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 58 
Esas No. 1/922 

11 - I - 1938 

Yüksek Eeisliğe 

Devlet demiryollarının ihtiyacı olan muharrik 
ve ^müteharrik edevatın siparişi için 16 000 000 
liraya kadar taahhüd yapılmasına dair olan 3247 
sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında olub Başvekâletin 27 - X I I - 1937 ta
rih ve 6/4603 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Nafıa encümenince tetkik 
edildikten sonra encümenimize havale edilmiş ol
makla Maliye vekili ile İşletme umum müdürü ha
zır oldukları halde okudu ve konuşuldu: 

Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resi tarafından satın alınacak lokomotif, yolcu ve 
muhtelif yük vagonları ile bunların her türlü mas
rafları için dokuz senede sarfedilmek üzere 3247 
numaralı kanunla tahsis edilmiş olan 16 milyon 
liranın gerek Hükümetin ve gerek Nafıa encü
meninin esbabı mucibe mazbatalarında izah olu
nan sebebler üzerine altı senede sarf edilmesini te
min maksadile teklif olunan lâyiha encümenimiz-
ce da kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresi dileğile Umumî Heye

tin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Kâtib 

istanbul 
F. öymen 

Gazi Anteb 
A. H. Ay erdem 

Kayseri 
F. Baysal 

Malatya 
M. Öker 

Muş 
Ş, Ataman 

Siird 
M. Mayakon 

Yozgad 
S. îçöz 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Balıkesir 
E. Adakan 
Gümüşane 
D. Sakarya 
Kırklareli 

Ş. Ödül 
Mardin 

R. Erten 
Ordu 

H. Yalman 
Srvas 

R. Basara 

M. M. 
Trabzon 

E. Karadeniz 

Çorum 
E. Sabrı Akgöl 

iznin
im. tnanç 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Muş 

Ş. Çiloğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Trabzon 

Sırrı Day 

( S. Sayısı : 84 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3247 sayılı kanunun birinci maddesirtin dağ-işi-i,-
rilmesi hakkında kanun lâyihanı 

MADDE 1 — 11 - VI - 1937 tarihli ve 3247 
sayılı kanunun 1 nci maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü tarafından lokomotif, yolcu 
ve muhtelif yük vagonu satm almması ve bun
ların her türlü masrafları için müteakib senelere 
sari olmak ve 1938 senesinden itibaren hor sene 

tediye edilecek mikdarı (4) milyon lirayı geçme
mek ve en geç altı senede ödenmek üzere (16) 
milyon liraya kadar taahhüd icrasına Nafıa ve
kili mezundur 

Bu taahhüde müsteniden her sene sarfedile-
cek mikdar mezkûr İdarenin bütçesine tahsisat 
olarak konur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

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

23 - XII - 1937 

B.ş. V. 
('. liayar 

Da. V 
Ş. Kayn, 

Mf. V. 
. Ar ikan 

Ŝ  î. M. V 
Dr. 11. Ala t 

> 

as 

Ad. V. 
Ş. Saraeuğln 

i la. V. 

NH. V. I 
l. Çetin kaya 

a i, v. 
Hana Tarh 

k. 

IH 

M. M. V 
K Özalp 

Mu. V. 
b\ Ağrak 

V. ve 'Av. V 
Ş. Kese bir 

Zr. V. 

—•» »* 
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S. Sayısı: 85 
Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkındaki 2223 sayılı kanuna 

ek kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/932) 

7-1-1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2223 sayılı Hariciye teşkilât kanununa ek olmak üzere Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetinin 7 - 1 -1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
G. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Siyasî ve iktisadî noktai nazardan umumî vaziyetin kesbetmiş olduğu nezaket ve ehemmiyet 
Devletlerle mevcud münasebatımızın daha geniş ve daha sıkı bir surette teminini âmir bulun
duğu gibi mevcud muhtelif mesail ve cereyanları daha yakından ve etraflı bir tarzda takibini de 
icab ettirmektedir. Halen vekâletimizin dahil ve hariçte mevcud teşkilâtile bu ümniyenin hakkile 
ifasının adeta mümkün olamıyacağı hakkında tecrübelerden edinilen kanaat dolayısile gerek mer
kez teşkilâtımızın, gerekse hariç kadromuzun takviyesine zaruret hâsıl olmuş ve bu maksadla ha« 
riçte bazı yeni elçilikler ihdası ve mevcud maslahatgüzarlıkların elçiliğe tahvili teemmül olundu
ğu gibi merkezde de bazı memuriyet derecelerinin yükseltilmesi suretile teşkilâtın keyfiyet itiba-
rile takviyesine lüzum görülmüş ve Devletin diğer teşkilâtına uygun olarak veâkletimizde kulla
nılmakta olan unvanların kanunileştirilmesi esbabı da bu rneyanda göz önünde tutularak bunların 
temini çaresine tevessül olunmuştur. 

Diğer taraftan 2223 numaralı kanunun 4 ncü maddesi Hariciye vekâletine alınabilecek ve yal
nız meslek sınıfında kullanılabilecek memurların evsafını re alınma şeklini tesbit etmekte olub 
meslekten başka idare ve ihtisas sınıflarına da malik bulunan vekâletimizin bu son iki sınıfa alına
rak merkezde idarî ve ihtisas devairinde çalışacak ve meslek smıfmdaki memurlarm evsafından 
başka evsafı haiz olması lâzımgelen memurların alınma şeklini göstermemekte ve bu suretle de bu 
smıflara memur alınamaması yüzünden zaif bulunan idare ve ihtisas dairelerinin de takviyesine 
medar olmak üzere doğrudan doğruya bu sınıflara da memur alabilmek imkânını temin zarureti hâ
sıl olmuştur. 

Bundan başka bu güne kadar vaki tecrübeler diğer vekâletlerde olduğu gibi mütercimlerin üc
retli olarak kullanılmalarının daha ziyade faide bahşolacağı hakkında hâsıl olan kanaate binaen 
maaşlı olarak hizmete alınarak halen istihdam edilmekte olan mütercimlerin maaşlarının ücrete tah
vili lüzumlu görülmüştür. 

Meslek memurlarının hariçte çalıştıkları esnada ecnebilerle tesis eyledikleri resmî ve şahsî müna
sebetleri merkeze alındıktan sonra dahi idame ettirmeleri ve merkezde sefaretlerin ve sefaret me
murlarının resmî ve şahsî davetlerini kabul ve ledelhace mukabelede bulunmak suretile mesleğin 
icabatmı yerine getirmeleri bir vecibe olmakla beraber Devletçe Hariciye memurlarından beklenen 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/93 



hizmetlerin ifa edilebilmesi bu memurların merkezde de temaslarını idame ile kabil olduğu gibi me
murlarımızın temsil noktasından da ecnebi memleketler ile merkezdeki vaziyetleri arasında fark bu
lunmadığı ancak matlup temas ve temsilin ifası Hariciye memurlarına; diğer Devlet memurları
nın katlanmasına mecbur olmadıkları bir çok masraflar tahmil eylemekte bulunmuş ve bu husus 
Büyük Meclisin yüksek Hariciye encümenince de takdir edilerek vekâletçe icabına tevessül edilmesi emir 
buyurulmuş olduğundan bu maksadın temini için teadül kanununun 3 neü maddesile tesbit olunan 
esas dairesinde hesab edilmek üzere meslek memurlarına merkezde vazife ifa eyledikleri müddetçe bi
rer mikdar temsil tahsisatı verilmesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. Yukarda serdolunan gaye 
ve maksadın temini için ilişik kanun lâyihası ve merbutatı ihzar ve takdim olunmuştur. 

Haricîye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
TTariuvje encümeni 11 - I - 1938 

Esas No. 1/932 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Hariciye vekâleti teşkilâtına aid olub Başve
kâletin 7 kânunusani 1938 tarih ve 6/93 sayılı 
tezkeresllc Yüksek Meclise gönderilen ve encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası ve 
esbabı mucibesile teşkilâta müteallik cetveller 
tetkik ve mütalea olunudu: 

îşbu kanun'lâyihası, inkilâb başlangıcından 
beri Hariciye rical ve erkânımız kadrosunun em
sal Devletler Hariciye rical ve erkânı kadrosuna 
mümasil veya faik bir dereceye yükseltilmesi 
ümniyesile Hariciye vekâleti tarafından geri 
durulmamış olan mesai serisine dahil bir eserdir. 

tnkilâb Hariciyesinin ecnebi Devletler nez-
dindeki eski temsil mevkilerini olduğu gibi mu
hafaza ve liyakatli memurlarla işgal etmeğe, her 
yüzden büyük bîr inkilâb ve tahavvül geçir
miş olan memleketimizin yeni vaziyeti müsaid 
değildi. Bu sebeble bir çok elçilik ve .konso
losluk memuriyetleri ya hazfedilmiş, yahud bi
rer ikişer derece aşağı unvanlı memuriyetlere 
indirilmiş idi. 

Şimdi ise Hükümeti Oümhuriyemizm bilhr ".sa 
malî vaziyeti bu noksanı örtmeğe kâfi bir de
receye yükseldiği gibi cihan siyaset durumu 
dahi bundan böyle açılması elzem olan d'ploma-
tik ve konsolosluk mevkilerinin hemen faali
yete getirilmesini ve elçi tayini lâzım olan bir 
merkezin bundan böyle Oharge d' Affaires lerle 

işgali mahzuruna nihayet verilmesini mümkün 
bir şekle getirmiş ve bu maksadın filen temini 
zımnında böyle bir teşkilât kanununa ihtiyaç 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Lâyihai kanuniyenin diğer bir meziyeti de 
Hariciye memurlarının hariçte bulundukları sı
rada ellerine geçen tahsisat yekûnu ile merkeze 
avdetlerinde aldıkları maaşlar arasındaki büyük 
farkı - Dahilî temsil tahsisatı bağlamak yolu 
ile - bir dereceye kadar izale etmesidir 
Bu, Hariciye kariyerine liyakatini ya yüksek tah
sil diplomalarile yahud dört beş sene evvel mer
kezde geçirdikleri imtihan ile isbat etmiş olan dip
lomasi memurlarımıza karşı esirkenmemesi icab 

eden bir yardım idi. Bu suretle halihazır ve istikbal 
ihtiyacını karşılayacak bir şekil almış olan kanun 
lâyihası encümenimizce aynen kabul olunmuştur. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi M. M. Na. Kâtib 
Trabzon Kastamonu Kastamonu 

Hasan Saka Şerif tiden Şerif tiden 
Antalya Niğde Diyarbekir 

Dr. ö. Tunca Kâmil trdelp Zeki M. Alsan 
Manisa Diyarbekir îzmir 

H. Bayur Dr. t. Tali öngören Halil Menteşe, 
Kars Tokad Erzurum 

M. Akyiiz N. Poroy P. Demirhan 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 12-1 -1938 

M. No. 60 
Esas No. 1/932 

Füksek Reisliğe 

2223 sayılı Hariciye teşkilât kanununa ek ol
mak üzere hazırlanıb Başvekâletin 8 -1 -1938 ta
rih ve 6/92 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası Hariciye encümeni mazba-
tasile birlikte encümenimize verilmiş olmakla Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü Araş ve Maliye vekili 
Fu'ad Ağralı hazır oldukları halde okundu ve ko
nuşuldu : 

Bu lâyiha ile başlıca iki şey temin edilmek is
tenilmektedir, birisi; Devletlerarası münasebatın 
kesbeylediği nezaket ve ehemmiyet dolayısile Ha
riciye vekâleti teşkilâtını takviye etmek, diğeri de 
meslek memurlarının hariçte çalıştıkları müddet
çe ecnebilerle tesis eyledikleri münasebetleri, mer
kezde istihdam edildikleri müddetçe de idame et
tirmeleri zarurî bulunmasına ve bu münasebatı 
idame edebilmek için maaşlarına zamimeten ken
dilerine ayrıca bir temsit tahsisatı verilmesini te
min eylemekten ibaret bulunmaktadır. Bu husus
ların teminini icab ettiren âmil ve sebebler Hü
kümetin ve Hariciye encümeninin esbabı mucibe 
mazbatalarında ifade edildiği gibi ayrıca encüme
nimize de izah olunmuş olub esbabı mucibe mazba
talarını mütalea ve bu izahatı dinleyen encüme
nimiz sevkedilen lâyihayı esas itibarile kabule ka
rar vermiştir. 

Lâyiha sureti umumiyede Hariciye vekâleti 
teşkilâtı hakkındaki 2223 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değiştirir şekilde tanzim edilmiş 
olub mezkûr kanunun esaslı hükümleri ise bu 
lâyiha ile değişmiş bulunmasına ve geri kalan 
bazı hükümlerini de bu lâyihaya dercederek 
2223 sayılı kanunu ortadan kaldırmak mümkün 
bulunmasına mebni sevkedilen lâyiha bu esas 
dairesinde encümenimizce yeniden hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Hazırladığımız lâyihanın birinci ve ikinci 
maddeleri vekâletin umumî kadro cetvelleri le 
hariçte ve merkezde istihdam edileceklere veri
lecek temsil tahsisatı cetvellerini tesbit etmek
tedir. Kadro cetvelinde yapılan değişiklik aded 
itibarile ehemmiyetli bir fark arzetmemekte 

yalnız hariçte yeniden bazı teşkilât vücude ge
tirmeği ve meveud makamları daha kuvvetli ele
manlarla teçhiz ve takviye eylemeği temin mak-
sadile memuriyet derecelerinde değişiklikler yap
makta ve bunun neticesi olarak temsil tahsisat
larında da bazı tadilât icra edilmekte ve mer
kezde istihdam edilecek meslek memurlarına ve
rilecek temsil tahsisatlarını da miktar itibarile 
tesbit eylemiş bulunmaktadır. 

Vekâlete daha kolaylıkla idare memuru ala
bilmek için üçüncü madde ile meveud hüküm
lerde değişiklik yapıldığı gibi meslek memurla
rının küçükten başlıyarak bunların iş başında 
yetiştirilmelerini temin maksadile bir yaş haddi 
tayin edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihanın beşinci maddesi, merkezde istih
dam edilecek meslek memurlarına verilecek tem
sil tahsisatlarının ne suretle hesab edileeeğinini 
göstermektedir. Bu hükme nazaran bu memur
lara cetvelde gösterilen temsil tahsisatları tev-
hid ve teadül kanununun 3 ncü maddesindeki 
esaslara göre arttırılarak verilecektir. 

Birinci muvakkat madde hükmü 2223 sayılı 
kanunda meveud bulunan bir hükmün ayni olub 
bundan maksad bu lâyiha ile kabul edilecek 
olan kadro dahilindeki derecelerin ehil olanlara 
tevzi hususunda vekâleti salahiyetli kılmaktan 
ibarettir. 

Lâyihanm diğer maddeleri ayrıca izaha muh
taç olmayacak derecede açık bulunduğundan bu 
şekli ile encümenimiz tarafından kabul edilmiş 
bulunan lâyiha Umumî Heyetin tasvibine konul
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
Kâtib 

İstanbul Balıkesir Çorum 
F. öymen E. Adakan E. Sabri Akgöl 
Gazi Anteb Gümüşane İzmir 

A. H. Ayerdem D. Sakarya K. İnanç 
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Kayseri 
F. Baysal 
Malatya 
M. öker 
Muş 

Ş. Çiloğlu 

Kırklareli 
Ş. Ödül 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 

Kırşehir 
M. Seyfeli 
Mardin 
E. Erten 
Seyhan 

N. Eldeniz 

Siird 
M. Mayakon 

Srvas 
Remzi Çiner 

Trabzon 
Sırrı Day 

Srvas 
B. Ba§ara 
Yozgad 
8. îçöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

tlariciye vekâleti teşkilâtı hakkında 2223 sayılı 
kanıma ek kamun lâyihası 

MADDE 1 — 2223 numaralı Hariciye ve
kâleti teşkilât kanununun 1 nci, 2 nci ve 3 
ncü maddelerinde zikredilen cetvellerle mu
addelleri yerine bu kanuna bağlı memurin 
kadrosunu gösteren (1), hariçte istihdam edi
lecek memurlara verilecek temsil tahsisatını 
gösteren (2), hariçte kullanılmak üzere (L) 
cetvellerinden filî kadroya nakledileceklere ve
rilecek temsil tahsisatını gösteren (3) ve 1937 
yılı bütçesinde Hariciyeye aid (L) cetveli yeri
ne de (4) numaralı cetvel ikame olunmuştur. 

MADDE 2 — 2223 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Hariciye vekâletine meslek ve ihtisas me
muru olarak girebilmek için memurin kanu
nundaki muayyen şeraitten başka Hariciye 
mesleki ile alâkadar ve Maarif vekâletince 
yüksek mekteb olduğu tasdik olunan bir mek
tebden mezun ve Hariciye vekâletinde müteşek
kil imtihan komisyonu huzurunda yapılacak 
imtihanda muvaffak olmak şarttır. Bu imti
hanların sureti icrası talimatname ile tesbit 
olunur, idarî memurların alınma tarzı umu
mî hükümlere tâibdir. (a) serisine alınacak 
ihtisas memurları birinci fıkra ahkâmma tâbi 
değildir.) Meslek sınıfına bidayeten alınacak
ların yaşları otuzdan yukarı olamaz. 

MADDE 3 — Hariciye vekâleti ma&lek me
murlarının derece itibarile unvanları bu kanu
na ilişik (A) ve merkez teşkilâtında meslek, 
idare ve ihtisas memurlarının işgal eyleyecek
leri memuriyetlerin makam itibarile unvanla-
rile bu memuriyetlere tayin edilecek memurla
rın dereceleri (B) cetvellerinde gösterilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Hariciye vekâleti teşkilât .kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hariciye vekâletinin memur
ları kadrosu bu kanuna bağlı (1) numaralı cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 2 — Hariciye vekâleti memurların
dan hariçte istihdam edileceklere verilecek tem
sil tahsisatı bu kanuna bağlı (2) ve merkezde 
istihdam edilen meslek memurlarına derece
leri itibarile verilecek temsil tahsisatı da (3) 
numaralı cetvellerde gösterilmiştir. 

MADDE 3 — Hariciye vekâletine meslek ve 
ihtisas memuru olarak girebilmek için memurin 
kanunundaki şartlardan başka hariciye mesleki 
ile alâkadar ve Maarif vekâletince yüksek mek
teb olduğu tasdik olunan bir mektebden mezun 
ve Hariciye vekâletinde müteşekkil imtihan ko
misyonu huzurunda yapılacak imtihanda mu
vaffak olmak şarttır. Bu imtihan Hariciye ve
kâletince tasdik olunacak esaslara göre yapılır. 

(A) Serisine alınacak ihtisas memurları im-
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MADDE 4 — (A) cetvelinde dereceleri gös
terilen meslek memurlarına merkezde istihdam 
edildikleri vakit (5) numaralı cetvelde gösteri
len temsil tahsisatları 1452 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesindeki esas dahilinde hesab edilerek ma
aşlarına zamimeten tesviye olunur. 

4 

MUVAKKAT MADDE — 1937 yılı bütçesin
de Hariciyeye aid (D) cetveline bu kanuna bağ
lı (6) numaralı cetvelde yazılı vazifeler ile üc
retleri ilâve edilmiştir. Bu kanunla maaşları 
ücrete tahvil olunan mütercimler hakkmda 2996 
sayılı kanunun 3 ncü muvakkat maddesi tatbik 
olunyr. 

5 -
| B. E. 

I tihana tâbi değildir. İdarî memurların alınma 
tarzı umumî hükümlere tâbidir. Meslek smıfma 
bidayeten alınacakların yaşları otuzdan yukarı 
olamaz. 

I MADDE 4 — Meslek memurlarmm derece 
I itibarile unvanları bu kanuna ilişik (4) ve mer

kez teşkilâtında meslek, idare ve ihtisas memur
larının işgal eyleyecekleri memuriyetlerin ma
kam itibarile unvanları ve bu memuriyetlere 
tayin edilecek memurların dereceleri (5) numa
ralı cetvellerde gösterilmiştir. 

MADDE 5 — Merkezde istihdam edilen mes
lek memurlarına verilecek temsil tahsisatları 
1452 sayılı kanunun 3 ncü maddesindeki esasla
ra göre hesab edilerek maaşlarına zamimeten ve 
işe başladıkları ayı takib eden aydan itibaren 
tesviye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna bağ
lı (1) numaralı cetvelde yazılı dereceleri ihraz 
için vaktile iktisab olunan unvanlar alâkadar 
memurlara vekâletçe dereceleri verilmedikçe * 
bir hak bahşeylemez. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 1937 malı yılı 
muvazenei umumiye kanununun 16 ncı maddesi
ne bağlı mevkuf memuriyetlere mahsus (L) cet
velinin Hariciye vekâleti memurlarma aid kısmı 
yerine bu kanuna bağlı (A) ve filî kadro dışın
da kalan memurlara aid temsil tahsisatı kısmı 
yerine de (B) cetveli konmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 1937 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetve
linin Hariciye vekâleti kısmma bu kanuna bağ
lı (C) işaretli cetvelde yazılı vazifelerle bu va
zifelerin ücretleri ilâve edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanun ile 
maaşları ücrete tahvil olunan mütercimler hak
kmda 2996 sayılı kanunun 3 ncü muvakkat mad-
esi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 6 — 25 - V -1933 tarih ve 2223 sa
yılı Hariciye vekâleti teşkilâtı kanunu ilga edil
miştir. 
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Hü. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Hariciye vekili memurdur. 

Bş.V. 
0. Bayar 
Da.V. 

Ş. Kaya 
Mf.V. 

S. Arikan 
S. î . M. V. 

Dr. H. Alataş 

7 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. R. Araş 
Na.V. 

A. Çetinkaya 
G. î . V. 

Rana Tarhan 

• I .1938 
M. M. V. 

K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik.V.veZr.V.V. 

Ş. Keselir 

B. E. 

MADDE 7 — Bu kanunun, merkezde istih
dam edilecek meslek memurlarma verilecek olan 
temsil tahsisatına aid hükmü 1 haziran 1938 
tarihinden diğer hükümleri neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı cetveller 

No. [1] 

Umumî kadro cetveli 

Derece Aded 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

15 — 
16 — 
18 — 
18 — 
20 — 
30 — 
40 — 
50 — 
90 — 

120 — 
10 — 
10 
9 

1 
2 
4 
4 
6 
6 
8 

10 
12 
20 

6 

Adedi 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

ihtisas 
» 

idare 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

sınıfından olabilir. 
» » 

ve ihtisas sınıflarından o 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
• » 

Adedi idare sınıfından olabilir. 
» 

Yalnız 
» 

» 
idarî 

> 

» 
memurlardır. 

> 

» 

labi 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

446 

\ 
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No. 

Umumi Temsü 

Aded 

3 
4 
6 

12 
12 
4 
5 
8 

10 
25 
25 
35 
35 
55 

[2] 

tahsisatı cetveli 

Lira 

100 
80 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
12 
10 
8 
5 

No. [3] 

Merkezde istihdam edilecek meslek memurla
rına verilecek temsil tahsisat cetveli 

329 

Derece Lira 

1 
2 
4 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

80 
50 
30 
40 
25 
20 
15 
12 
10 
10 

No. [4] 

Meslek memurlarının derece itibarile unvanlarını 
gösterir cetvel 

Derece 

9 
10 
11 

Büyük elçi 
Birinci sınıf orta elçi 
Orta elçi 
Maslahatgüzar 
Büyük elçilik müsteşarı birinci smıf baş 
konsolos 
Orta elçilik müsteşarı, baş konsolos 
Büyük elçilik başkâtibi, birinci smıf kon
solos 
Orta elçilik başkâtibi, konsolos 
Elçilik ikinci kâtibi, muavin konsolos 
Elçilik üçüncü kâtibi, kançılar 
Ateşe 

( S. Sayısı : 85 ) 
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No. [5] 

Meslek idare ve ihtisa\s memurlarının merkez teşkilâtında işgal edecekleri memuriyetlerin makam 
itİbarile unvan ve hu memuriyetlere tayin edilecek memurların derecelerini gösterir cetvel 

Derece Meslek îdare İhtisas 

1-
2-

3 

4 
5 

2 
3 

Kâtibi umumî 
Kâtibi umumî birinci mu
avini, müsteşar 
Kâtibi umumî muavini, 
daire reisi 
Müdiri umumî 
Daire reis muavini 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 

Şube müdürü 
Şube müdürü 
Başkâtib 
İkinci kâtib 
Üçüncü kâtib 
Kâtib 

Daire reisi 

Müdiri umumî 
Birinci sınıf müdür 

Müdür 
Müdür 
Müdür muavini 
Muavin 
Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Memur 
Memur 

Baş hukuk müşaviri 
Hukuk müşaviri 

Hukuk müşaviri 

Hukuk müşaviri başmuavini 
Hukuk müşaviri birinci smıf mu
avini 
Hukuk müşaviri muavini 
Hukuk müşaviri muavini 
Hukuk müşaviri başkâtibi 

A - CETVELİ 
Derece Aded 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

2 
5 
3 
8 

10 
10 
5 
6 

20 
45 

114 

Mütercim 
» 
» 

C - CETVELİ 
Ücret 

Aded Lira 

3 225 
3 175 
4 150 
«a>exe« 
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B -
Aded 

1 
1 
4 
2 
2 
3 
5 
1 

10 
10 
10 
10 
10 

CETVELİ 
Lira 

100 
80 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
12 
10 
8 
5 

69 



S. Sayısı: 86 
Bakımı işletmeye devredilen hatların ikmali nevakısı için 
1937 malî yılında Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğüne verilecek mebaliğ hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/9 i 9) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4605 

27 - XII -1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bakımı işletmeye devredilen hatların ikmali nevakısı içm Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine verilecek tahsisat hakkında Maliye vekilliğince 
tadilen hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 23 - XII -1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

3194 numaralı kanunla demiryollar inşaat masrafları için verilen (4 320 000) liralık fevkalâde 
tahsisattan (483 749) lirasının bakımı işletmeye devredilen hatların ikmali nevakısı için Devlet 
demiryolları ve limanları işletme idaresine verilmek üzere vekâletin 1937 malî yılı bütçesinin 733 
ncü faslının 5 nci maddesine tefrik ve ilâvesi icra Vekilleri Heyetinin 8 - VII -1937 tarih ve 
2/7084 numaralı ka'rarile kabul edilmiştir. 

Bu paranın ayni tertibe "bütçe ile mevzu tahsisat ile birlikte sözü geçen hizmetlere sarfı te
min edilmek üzere bir taraftan mezkûr idarenin 1937 malî yılı varidat bütçesine irad, diğer ta
raftan masraf bütçesine tahsisat kaydi icab ettiğinden bu maksadla ilişik kanun lâyihası tanzim 
ve takdim edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No, 55 
Esas No. 1/919 

11-I-1938 

Yüksek Reisliğe 

Bakımı işletmeye devredilen hatlara aid nok
sanların ikmali için 1937 malî yılında Devlet de
miryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü
ne verilecek mebaliğ hakkında olub Başvekâletin 
27 -XI I -1937 tarih ve 6/4605 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Maliye 
vekili ile işletme umum müdürü hazır oldukları 
halde okundu ve konuşuldu: 

Resmen işletmeğe açılarak bakımı Devlet de
miryolları işletme idaresine devredilmiş bulunan 
hatların devir mazbatalarında tesbit edilen nok
sanlarının ikmali için lâzımgelen tahsisatın Na
fıa vekâleti bütçesinden işletme idaresine veril
mesi 1937 malî yılı zarfında dahi meri bulunan 
1932 malî yılı muvazene kanununun 33 ncü mad
desi hükmü iktizasındandır. 
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Bu hükme binaen 3194 sayılı kanunla demir-
yollar inşaatı için Nafıa vekâleti emrine tahsis 
edilen 4 320 000 liradan işletmeğe devredilen hat
lara aid noksanların ikmaline sarfedilmek üzere 
ayrılmış olan 483 749 liranm Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğü 1937 büt
çesinin varidat ve masraf kısımlarına ilâvesi hak
kında teklif olunan bu lâyiha encümenimizee ya
zıya aid değişiklikle kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

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

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal B. Karaclenig 

Kâtib 
îstanbul 
F> öymen 
Gazi Anteb 

A. H. Ay erdem 
Kayseri 

F. Baysal 
Malatya 
M. öker 
Muş 

Ş. Çiloğlu 
Seyhan 

İV. Eldeniz 
Trabzon 

Strn Doy 

Balıkesir 
E. Adakan E. 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kırklareli 
Ş. ödül 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 
Siird 

M. Mayakon 

Çorum 
Sambri Akgol 

îzmir 
K. înanç 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Mardin 

R. Erten 
Ordu 

H. Yalman 
Sivas 

R. Basara 
Yozgad 
S. îçoz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bakımı işletmeye devredilen Matların ikmali ne-
vakm için Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine 

verilecek tahsisat hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Resmen işletmeye açılmış ve 
bakımı da işletme idaresine devredilmiş bulunan 
hatlarm devir mazbataları ile tesbit edilen ne-
vakıs bedelleri için 1937 senesinde Devlet de
miryolları ve limanlan işletme umum müdürlü
ğüne verilecek mebaliğ mezkûr umum müdür
lük varidat bütçesinde (Nevakzs bedellerine 
mahsuben umumî muvazeneden alman) unvanile 
açılan 6 ncı fasla irad ve masraf bütçesinde 
(işletmeye açılmış hatlarm devir mazbataların
da gösterilen noksanlarının ikmali manrafı) adi
le açılan 18 nci fasla tahsisat kaydolunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu 
teberdir. 

MADDE 3 — 
Maliye ve Nafıa 

Bş.V. 
C. Bayar 
Da.V. 
Ş. Kaya 
Mf.V. 

S. Arıkan 
S. î . M. V. 

Dr. H. Alataş 

Bu kanunun hükmünü icraya 
vekilleri memurdur. 

23- X n - 1 9 3 7 
Ad.V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha.V. 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G.l.V. 
Bana Tarkan 

M.M.Y. 
K. Özalp 
Mal.Y. 

F.Ağrah 
îkV.veZr.V.V. 

Ş. Kesebir 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Bakımı işletmeye devredilen hatların noksanları
nın ikmali için Devlet demiryolları ve limanlan 
isletme umum müdürlüğüne verüecek mebaliğ 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Resmen işletmeğe açılmış ve 
bakımı da işletme idaresine devredilmiş bulunan 
hatlarm devir mazbatalarile tesbit edilen nok
sanlarının bedelleri için 1937 malî yılında Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum müdür
lüğüne verilecek mebaliğ Umum müdürlüğün 
1937 malî yılı bütçesinin varidat kısmmda (Nok
sanlar bedellerine mahsuben umumî muvazene
den alman) adı ile yeniden açılacak 6 nez fasla 
irad ve masraf kzsmmda (İşletmeye açılmış 
hatlarm devir mazbatalarında gösterilen noksan
larının ikmali masrafı) adz ile açılacak 18 nci 
fasla tahsisat olarak konur. 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

* • » I I 
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S. Sayısı: 87 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
bütçesine 540 000 liralık tahsisat verilmesine dair kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/936) 

T.C. 
Başvekalet 10-XU-1937 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/109 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum mülürlüğü 1937 malî yılı bütçesinin bazı tertiblerine 540 000 lira 
munzam tahsisat verilmesi hakkında Maliye vekilliğince tadilen hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tinin 5 -1 -1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Mayıs 1937 mizanına nazaran 1936 varidat tahsilatı, muhammenattan 285 924 lira fazlasile elde 
olunduğu gibi eylül 1937 mizanına nazaran 1936 masraf bütçesindeki tahsisatın da bazı esbab ve ta
biî tasarruf dolayısile 750 640 lirasının sarfedilemediği anlaşıldığından emanet, bütçe emaneti ve hava
leye olan borçlar çıktıktan sonra 937 senesine 1 160 957 lira mevcudla giren P. T. T. idaresinin 1937 
bütçe kanununun 10 ncu maddesi mucibince Ankara - İstanbul telefonunu kuran Portör tesisatı be
deline verilmek üzere 1937 bütçesine varidat ve tahsisat kaydolunacak 145 000 lira ile peşinen verilen 
haziran maaşı ve halka aid havale tediyatmm tanzimi için elde bulundurulması lâzım gelen 475 957 
lira sermaye tefrik edilerek mütebaki 540 000 lira karşılık gösterilmek suretile gün geçtikçe şayanı 
memnuniyet derecede tevessü ve inkişaf etmekte olan posta, telgraf, telefon, telsiz ve radyonun tesis, 
idare, işletme ve idamesi için katî ihtiyaç görülen muhtelif tertiblere munzam tahsisatın istihsali zım
nında merbut kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 



e*̂ Tv Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 59 
Esas No. i/936 

11 - Z - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1937 malî yılı bütçesinin bazı tertiblerine 540 000 
lira munzam tahsisat verilmesi hakkında olub 
Başvekâletin 10 - I - 1938 tarih ve 6/109 sayılı 
tezkeresile; Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye 
vekili hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

1936 varidat fazlası karşılık gösterilmek su-
retile idare bütçesinin muhtelif tertiblerine mun
zam tahsisat konulması teklifinden ibaret olan 
kanun lâyihası esbabı mucibesine nazaran encü-
menimizce aynen kabul edilmiştir.' Umumî Heye
tin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nulmuştur. 

Reis R. V. M M . 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan M. Unsal R.Karadeniz 

Kâtib 
İstanbul 

F. Öymen 

Gazi Anteb 
A. H. Ayerdem 

Kayseri 
F. Baysal 

Malatya 
M. öker 

Muş 
Ş. Ataman 

Seyhan 
N. Eldeniz 
Trabzon 

Sırrı Day 

Balıkesir 
E. Adakan 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kırklareli 
Ş. ödül 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Siird 
M. Mayakon 

Yozgad 
S. tçöz 

Corum 
E. S. Akgöl 

İzmir 
K. İnanç 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Mardin 
R. Erten 

Ordu 
H. Yalman 

Sivas 
R. Basara 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 
malî yılı bütçesinin bam tertiblerine 540 000 lira 

niumam tahsisat verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1936 malî yılı fazlai varidatından 
540 000 lirası mezkûr umum müdürlüğün 1937 
malî yılı bütçesinin varidat kısmında (1936 se
nesinden müdevver varidat fazlası) adı ile açı
lacak 8 nci fasla irad ve masraf kısmmm bağlı 
cetvelde gösterilen tertiblerine munzam t a v s a t 
olarak konulur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihine' en mu-

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

Bş. V. 
O. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf.Y. 

S. Arıkan A 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

5 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. 22. Araş 
Na. V. 

. Çetinkaya 

- I - 1938 
M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. Z r . V . V 
Ş. Kesebir 

G. 1. V. 
Rana Tarkan 
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CETVEL 

F. M. Muhasaasatın mm '.<'-. Lira 

2 ...... 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

5 2 Muvakkat^ npltetabdfflpier 

9 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

10 -2 Kırtasiye 

lg 2 Mahkeme masrafları 
12 3 Def atir ve matbu evrak 

13 Daimî memuriyet harcırahı 

14 Muvakkat memuriyet harcırahı • 

15 Müfettişler harcırahı 

16 Mıntakaları haricinde çalıştırılacak hat bekçileri yevmiye ve zaruriye mas-
rallarile mühendis, ien müfet4işi, makinist ve d^e» fen m#m-ariarınnl mu
vakkat harcırah ve yevmiyeleri 5 000 

Fasd yekûnu 

10.000 

3 500 

5 000 

3 000 

1 000 
23 000 

24 000 

8 000 

20 000 

5 000 

19 1 Nakliyat 
19 2 Bendiye 

3 Hurç, çanta ve çuval mubayaası bedelile tamir masrafı 
5 Seyyar primleri 

18 1 Mahkeme harçları 
18 2 Kıymetli evrak beyiyesi 1 000 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

1 500 

5 000 
4 000 
5 000 
12 000 

26 000 

20 1 Telgraf tesisat ve tamiratında kullanılacak amele yevmiyesi 2 500 
20 2 Telgraf tesisat ve tamiratı için mubayaa olua*e#k. Sftaİ£İ»£ alât edevat ve 

malzeme bedellerile tamir masrafı 16 000 
20 3 Telgraf işletme masrafı ve bedeli 2 000 
20 5 Telefon tevsiat ve tamiratı için mubayaa olunacak makine, alât, edevat 

ve malzeme bedellerile tamir masrafı 45 000 

Fasıl yekunu 65 500 

Ç& Sa^aör:M) 
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F. M. Muhassasatm nevi Lir» 

21 Telsiz telgraf istasyonları için mubayaa olunacak makine, allt ve edevat ve 
malzeme bedellerile tamirleri, amele yevmiyeleri ve işletme masrafları 

23 Radiyo idare, işletme masraflarile artist ücretleri 
I 

24 Posta pulu, kartlar, albümler ve pul teşhir tabloları, müsabaka/ malzeme ve 
tabı masraflarile Bren bürosundan celbodilecek kupon ve pullar bedeli 

26 Nakil vasıtaları masrafı 
1 Mubayaa 12 000 
2 Tamir .1 000 
3 îşletme ile hayvan yem ve sair masrafları 4 Ö0Û 

2 000 

10 000 

8 000 

Pasü yekûnu 18 000 

27 Ecnebi memleketlerdeki kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah 
ve masrafları 3 500 

28 Arsa ve binalarm mubayaa, istimlâk, inşa ve tesisatı ile mevcudlarnL tamir 
ve tevsii ve inşaat ile esaslı tamiratın kontrol memurları ücreti ve sair mas
rafları 14 500 

32 1 Tedavi ve yol masrafı ile idarece tedavi ettirilmekte iken vefat edenlerin ce
naze masrafı 2 000 

34 Geçen yıl borçlan 12 000 

39 1933 - 1936 yıllarma aid borçlar karşılığı 1 025 

İSTANBUL TELEPONV 

42 2 Umumî telefon merkezleri aidatı 8 000 

46 6 Müteferrika. 
7 Reddiyat 

47 2 Bina, arsa, istimlâk, inşa ve tamiri 

Fasıl yekûnu 

500 
4000 

4500 

20000 

( S, Sayısı : 87) 
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t*. M. Muhassasatm nevi Lîrâ 

48 2 İstanbul telefonunun tevsiatma muktazi alât ve malzeme ile arsa mubayaası 
ve inşası 50 000 

48 3 Şehirlerle milletler arası telefonları ve radyo, stüdyo tesisatı için muktazi arsa, 
bina, makine, alât, edevat ve malzeme bedeUerile amele yevmiyesi ve inşaat 
kontrol memurları ücreti ve sair masarif atı 209 629 

Fasıl yekûnu 259 629 

50 1715 numaralı kanunun 8 nçi maddesi mucibince Cumhuriyet merkez ban-
kasma verilecek itfa karşılığı 5 346 

TEKÜN 540 000 

» • « 
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S. Sayısı: 88 
Orman umum müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesinde 10 000 
liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası (1/926) 

T. C. 
Başvekâlet 27 - XII - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4602 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1937 malî yılı Orman umum müdürlüğü bütçesinde 10 000 liralık münakale yapılması hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 22 - XI I - 1937 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştrılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Mucib sebebler lâyihası 

Orman umum müdürlüğü 1937 malî yılı bütçe sinin 11 nci (daimî memuriyetler harcırahı) fas
lına mevzu tahsisatın 3204 sayılı teşkilât kanununun tatbiki münasebetile sene sonuna kadar yapıla
cak tayin ve nakillerin istilzam eyleyeceği masrafı karşılamağa kâfi gelmeyeceği anlaşılmış olduğun
dan 17 nci fasıldan 10 000 liranın tenzil edilerek mezkûr fasla nakline lüzum görülmüş ve bu mak-
sadla hazırlanan kanun lâyihası takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 11-1-1938 

M. No. 53 
Esas No. 1/926 

Yüksek Reisliğe 

Orman umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
bütçesinde 10 000 liralık münakale yapılması 
hakkında olub Başvekâletin 27 - XI I -1937 ta
rih ve 6/4602 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası encümenimize havale 
edilmiş olmakla Maliye vekili hazır olduğu hal
de okundu ve konuşuldu: 

Teklif olunan lâyiha esbabı mucibesine bina
en encümenimizce olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Reis Reis V. M. M. 

Burdur İsparta Trabzon 
M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal E. Karadeniz 

Kâtib 
İstanbul Balıkesir Çorum 

F. Öymen E. Adakan E. Sabrı Akgöl 
Gazi Anteb Gümüşane Kayseri 

A. H. Ayerdem D. Sakarya F. Baysal 
Kırklareli Kırşehir Malatya 

Ş. ödül M. Seyfeli M. öker 
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Muş 

A. Tiridoğlıı 
Muş 

Ş. Ataman 

Mardin 
R. Erten 

Ordu 
77. Yalman 

Muş 
Ş. Çiloğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 

Siird 
M. Mayakon 

Trabzon 
Sim Bay 

Sivas 
R. Basara 

Yozgad 
S. îçöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1937 malî yılı Orman umum müdürlüğü bütçesin
de 10 000 liralık münakale yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1937 malî yılı Orman umum 
müdürlüğü bütçesinin 17 nci (Tahdid ve sınır
lama, amenajman, teşcir ve fidanlıklar, hastalık
lar, haşereler ve yangınlarla mücadele, istimlâk, 
fennî tecrübeler, orman evleri) faslından 10 000 
lira tenzil edilerek 11 nci (Daimî memuriyetler 
harcırahı) faslma nakledilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

22 - XII -1937 

Bş. V. 
C. Bay ar 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mİ. V. 
S. Arıkan A. Çetinkaya 

S. 1. M. V. 
Dr. H.Alata§ 

Ad. V. 
-S'. Saraçoğlu 

Ha. V. 

Na. V. lk 

M. M. V. 
A'. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 

V. ve Zt-. V. V. 
Ş. Kesebir 

a. t v. 
Rana Tarhan 

>>©<< 

( S. Sayısı : 88 ) 



S. Sayısı: 89 
Muhasebei umumiye kanununun 44 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları (1/931) 

5 - I - 1938 

Sayı : 6/64 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1050 sayılı Muhasebei umumiye kanununun 44 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 31 - XII - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Mucib sebebler lâyihası 

26 mayıs 1926 tarihli ve 1050 sayılı muhasebei umumiye kanununun 44 neü maddesinde «Muha
sibin sunu taksirinden mütevellid olmayarak beş sene tahsil olunamayan ve tahsili mümteni bu
lunduğu dairesinin tetkikatı ve mahallî idarî heyetinin mazbatasile tevsik olunan mütehakkak vari
dat bakayasının terkini bir cetvel ile Büyük Millet Meclisine arzolunur» denilmektedir. 

Huhasebei umumiye kanunu, vergilerden sureti umumiyede tahsil müruru zamanları henüz kabul 
olunmadığı sırada tanzim edildiği, ve tahakkuk eden varidat bakayasının terkini ise bu vaziyet do-
layisile kanunî bir mezuniyet almmasma tevakkuf eylediği cihetle kanuna böyle bir hüküm konulması 
zarurî görülmüş idi. 

Halbuki bu kanunun neşrinden sonra çıkan bir çok vergi kanunlarımıza tahsil müruru zamanı 
hakkmda muayyen hükümler konulmuş, ve hususî kanunlarında buna dair hüküm bıılunmıyan var-
§i ve resimler için de 2656 numaralı kanunla uırumî bir müruru zaman müddeti tesbit olunmuştur. 

Bu itibarla, muhasibin sunu taksirinden mütevellid olmıyarak tahsil müruru zamanma uğramış 
ve mükelleflerden tahsiline kanunî imkân kalmamış olan varidat bakayasının derhal kayıdlanndan 
çıkarılması icabettiğinden kanun icabı olarak yapılması lâzımgelen bu muamele için ikinci defa 
olarak kanunî bir mezuniyet almmasma artık lüzum kalmryacağı tabiidir. 

Bu suretle kayıdlan terkin edilecek varidat bakayasının müruru zamana uğramış olması muha
sibin sunu taksirinden mütevellid olduğu görülecek hesab neticesinde anlaşıldığı takdirde bunla
rın muhasib tarafından tazminine Divanı muhasebatça hükmolunacağı da esasen Muhasebei umumi
ye kanununun 20 nci maddesinde tasrih edilmiştir. 

Yukarıda arzolunan sebeblere binaen Muhasebei umumiye kanununun 44 ncü maddesinin ilişik 
olarak sunulan lâyihada gösterilen şekilde tadiline lüzum hsıl olmuş ve bu lâyiha kanun halini al
dığı takdirde neşri tarihinden muteber olacağı cihetle halen müruru zamana uğrayarak takib ve 
tahsiline imkân kalmıyan bu kabîl varidat bakayasının tasfiyesi için de muvakkat bir madde ile umu
mî bir mezuniyet alınması zarurî görülmüştür. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kwarlar müdürlüğü 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 7 - l - 1938 

Esas No. 1/931 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

1050 sayılı muhasebei umumiye kanununun 
44 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Maliye 
vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyeti
nin kararına iktiran edib Yüksek Meclise takdim 
olunan kanun lâyihası encümenimize havale bu-
yurulmakla Maliye vekili namına Maliye vekâle
ti Tahsilat müdürü hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu. 

Hükümetin esbabı mucibesine ve verilen iza
hata nazaran defterler üzerinde gayrikabili tah
sil mevhum bir takım rakamlar görülmesi Devle
tin hakikî varidat mikdarınm tayininde teşevvü
şü mucib olmakla beraber malmemurlannı lüzum
suz ve faidesiz iştigallere mecbur bırakmakta 
olduğu anlaşılmasına mebni encümenimiz lâyiha i 
kanuniyeyi esas itibarile kabul etmiştir. 

Varidat kanunlarının ekserisinde tahsil mü
ruru zamanı gösterilmiş olduğu gibi hususî ka
nunlarında müruru zaman haddi gösterilmemiş 
olan vergi ve resimler için de 2656 numaralı ka
nunla umumî bir müruru zaman müddeti konul
muş olduğuna göre birinci madde de müruru za
man müddetinin tekrarına lüzum görülmemiş 
ve binaenaleyh madde encümenimizce de aynen 

1050 sayılı muhasebei umumiye kanununun 
44 neü maddesinin değiştirilmesi hakkında olub 
Başvekâletin 5 -1 -1938 tarih ve 6/64 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Maliye encümeni mazbatasile birlikte encümeni
mize verilmiş olmakla Maliye vekâleti namına 
Tahsilat müdürü hazır olduğu halde okundu ve 
konuşuldu : 

kabul edilmiştir. 
Yukarıda zikredildiği veçhile defterler üzerin

de görülen ve müruru zamana uğrayan bir kısım 
bakayanın takib edilib edilmediğine dair olması 
lâzımgelen evrakı müsbitenin yeni teşkilât ve na
killer dolayısile zıyaa uğramasından dolayı mu
hasibin sunu taksiri olub olmadığının tebeyyün 
ettirilmesine imkânı maddî kalmadığı anlaşılmış 
ve bu rakamın defterler üzerinde aleddevam ka
larak seneden seneye devredilmesi muvafık gö
rülmemiş olduğu cihetle bu kısım bakayanın da 
bir defaya mahsus olarak terkini için yazılan mu
vakkat madde encümenimizce de muvafık görü
lerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Bayazıd Çankırı Yozgad 
İhsan Tav M. önsay Emin Draman 

İstanbul izmir Aydın 
Y. Yazıcı Kâmil Dursmı A. Menderes 

içel istanbul Diyarbekir 
E. İnankur A. Bayındır H. Öniz 

Mardin Malatya 
O. Dinçer M. Nedim Zabcı 

Esbabı mucibe mazbatalarına ve alınan iza
hata göre müruru zamana uğrayan vergi kayidle-
rinin terkini ve bu sayede vergilere aid hesabla-
rın tanzimi maksadile sevkedildiği anlaşılan ka
nun lâyihası encümenimizce de esas itibarile ka
bul edilmiştir. 

Bir verginin müruru zamana uğraması ister 
muhasibin sunu taksirinden mütevellid olsun, is-

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 11-J -1938 
M. No. 54 

Esas No. 1/931 
Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 80 ) 
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terse olmasın, bu cihet mükellefi alâkadar etmi-
yeceği ve muhasibi erin mesuliyeti hakkındaki hü
kümlerin mahfuz kalacağı tabiî görüldüğünden 
birinci maddenin yazılış tarzı bu esasa göre de
ğiştirildiği gibi muvakkat maddenin şevkinden 
maksad da takibat'evrakı müsbitesi bulunmama
sı dolayısile sunu taksirleri tesbit edilemeyen mu-
hasiblerin mesuliyetine gidilmemesini teminden 
ibaret olduğu anlaşılmakla mezkûr madde dahi 

. bu maksadı temine yeter şekilde değiştirilmiştir. 
Bu esas dairesinde hazırlanan kanun lâyihası 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

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

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 

Kâtib 
İstanbul 
F. öymen 
Gazi Anteb 

A. H. Ay erdem 
Kayseri 
F. Baysal 
Malatya 
O. Taner 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Seyhan 
N. Eldeniz 

Sivas 
R. Basara 

Balıkesir 
E. Adakan 

Gümüşane 
D. Sakarya 
Kırklareli 
Ş. ödül 
Malatya 

M. öker 
Muş 

Ş. Ataman 
Siird 

M. Mayakon 
Tokad 

8. Genca 
Yozgad 
S. îçöz 

Çorum 
E. S. Akgöl 

İzmir 
K. înanç 
Kırşehir 

• M. Seyfeli 
Mardin 

R. Erten < 
Ordu 

H. Yalman 
Sivas 

Remzi Çiner 
Trabzon 

Sırrı Day 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Muhasebei umumiye kanununun 44 ncü madde

sini tadü eden kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1050 numaralı muhasebei umu

miye kanununun 44 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Muhasibin sunu taksirinden mütevellid ol
mayarak müruru zamana uğrayan varidat ba
kayasının kayidleri Maliye vekâletince terkin 
olunur. • 

MUVAKKAT MADDE — 1 ikinci kânun 
1938 tarihine kadar müruru zamana uğramış 
varidattan takibat evrakı müsbitesi bulunma
ması dolayısile muhasibin sunu taksiri tesbit 
ve tevsik edilemeyenlerin terkinine Maliye ve
kili mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vek] 

Bş. V. 
C. Bayar 

Da.V. 
Ş. Kaya 

Mi'. V. 
S. Arıkan 

ili memurdur. 
Ad. V. 

$. Saraco 
Ha. V. 

Dr. T. R. A 
Na. V. 

A. (Jetinkaya 
S. t. M. V. 

Dr. H. Alatas 

ğlu 

ras 
îk 

31 - XII -1937 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
V. ve Zr. V. V 
Ş. Kesebir 

d. î. Y. 
Rana Tarkan 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

MADDE 1 — 26 mayıs 1927 tarih ve 1050 
numaralı muhasebei umumiye kanununun 44 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

20 nci maddenin muhasiblerin mesuliyeti 
hakkındaki hükmüne halel gelmemek üzere 
kanunları mucibince müruru zamana uğrayan 
varidat bakayasının kayidleri Maliye vekâle
tince terkin olunur. 

MUVAKKAT MADDE — 1 ikinci kânun 
1938 tarihine kadar müruru zamana uğraması 
hasebile kayidleri terkin edilecek olan varidat 
bakayasından takibat evrakı müsbitesi buluna
mayanları hakkında muhasiblerin mesuliyetine 
gidilmez. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 89 ) 
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S. sayış: 93 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 58 nci maddesinin 

tefsirine dair Divan» muhasebat encümeni mazbatası 
hakkında Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (5/42) 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasabat encümeni 

Esas No. 5/42 
Karar No. İS 

4 -II - 193", 

Yüksek Reisliğe 

Eylül - teşrinisani 1936 aylarma aid olup 
Divanı muhasebat reisliğinin 12 - I - 1937 tarih
li ve 110674/223 sayılı tezkeresile gönderilen 
üç aylık raporun birinci fıkrasında: 

Hariciye vekâleti şifre müdürü iken 65 ya-
şmı ikmalinden dolayı tekaüde sevkerinlen 
Abdülganinin 20 yaşma vusulden mukaddem 
geçen hizmetlerinin dahili hesab edilerek bu su
retle baliği bulunan 30 sene üzerinden 1683 nu
maralı tekaüd kanununun 58 nci maddesine 
göre ikramiye tahakkuk ettirildiği ve bu hu
susta, mumaileyhin dairesi aleyhine ikame ey
lediği dava neticesinde Devlet Şûrasmca veri
len karara istinad olunduğu ve Devlet Şûrasmm 
kazaî mahiyetteki kararlarının infazı zarurî bu
lunmasına binaen bu istihkaka aid ita emrinin 
Divanı muhasebatça vize edildiği hikâye edil
dikten sonra mezkûr 58 nci maddedeki bilfiil 
tabirinin tekaüd hakkı başladığı tarihten son
raki hizmetlere matuf olması akva görüldüğü 
maamafih bu tarzı mütaleanm da tefsire müte
hammil bulunduğu beyan edilmektedir. 

1683 numaralı mülkî ve askerî tekaüd ka
nununun ikinci maddesinde (Tekaüde istihkak 
müddeti aşağıdaki fıkralarda gösterilen tarih
lerden başlar) denildikten sonra son fırasrnda 
(Mülkî ve askerî memurların 20 yaşma vusul
den evvel geçen hizmetleri tekaüd müddetine 
mahsub edilmez) denildiği gibi 4 ncü maddesin
de (25 sene filî hizmet mukabili olarak aşağı
daki esaslar dairesinde tekaüd maaşı tahsis olu
nur) ve 23 ncü maddesinde Bilfiil 25 sene hiz
met eden mülkî memurlar tekaüd hakkma malik 

olur) diye yazılı olup tekaüde istihkakın mülkî 
ve askerî memurlar hakkmda 20 yaşmdan iti
baren başladığı ve tekaüd müddetinin bu yaşa 
vusulden sonra geçecek filî hizmetle ikmal edi
leceği anlaşılmaktadır. 

Kanunun müteferrik hükümlere dair 58 nci 
maddesinin (filî 30 sene ve daha ziyade hizmetr 
ifa edenlere) diye yazılı fıkrasındaki filî tabi
rinin, ikinci ve dördüncü, 23 ncü maddelerde
ki hükümler nazarı dikkate almarak 20 yaşma 
vusulden itibaren geçecek hizmetlere matuf ol
ması mütaleası varid olmakla beraber tekaüd 
kanununda yer aldığı halde tekaüd maaşmdan 
ayrı mahiyette bir istihkak olan mezkûr ikrami
yenin tekaüd maaşına aid hükümlere istinad et-
tirilmeyerek ayrıca mütaleası ve binaenaleyh 
buna dair maddei kanuniyenin tefsiri suretile 
bir neticei halle varılması da düşünülebileceği ve 
bu mülâhaza daha muvafık görüldüğü cihetle 
marülarz 58 nci maddenin tefsirine tevessül 
edilmek üzere keyfiyetin Maliye ve Bütçe encü
menlerine havale buyurulmasmı arzeyleriz. 

Eeis 
Niğde 

Faile Soylu 
Çorum 

A. Rıza özenç 
İstanbul 
H. Ergin 
Kırşehir 

/ / . Börekçi 
Muğla 

H. Kitapçı 

M. M. 
Trabzon 

Mitat Aydın 
Çorum 

İV. R. Yıldırım 
Kastamonu 
Nuri T amaç 

Konya 
M. Halid Üner 

Kâtib 
Yozgad 
Sungur 
Denizli 

H. R. Öktem 
Kayseri 

F. Güpgüp 
Mardin 

Hilmi Çoruk 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 31 
Esas No. 5/42 

10 - XI -1937 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 58 nci maddesinde zikrolunan filî hizme
tin hesabında yirmi yaşından evvelki zamanda
ki hizmetlerin de nazarı dikkate alınıp alınma
yacağı hakkında Divanı muhasebat encümenince 
tanzim olunub encümenimize havale buyurulan 
mazbata okundu ve icabı düşünüldü. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 2 nci ve 4 ncü ve 23 ncü maddelerinde 
zikrolunan filî hizmet ile müteferrik hükümleri 
meyanmda bulunan ve ikramiyeye taallûk eden 
58 nci.maddesindeki filî hizmetten her biri ayrı 
mahiyet göstermektedir. 

Tekaüd kanununun 2 nci maddesinin son 
fıkrasındaki «mülkî ve askerî memurların yirmi 
yasına vusulden evvel geçen hizmetleri» yalnız 
tekaüd maaşına istihkak bahsinde nazarı dikka
te alınacak bir kaydi kanunidir. 

Knunun 4 ncü ve 23 ncü maddelerinde mev-
zubahsolan hizmetler de kezalik tekaüd maaşı- * 
nm tahsisine esas olacak filî hizmetlerdir. 

Kanunun 1 nci maddesinde «Bağlanacak te
kaüd maaşları bu kanuna göre hesab ve tahsis 
olunur» denilerek yalnız tahsisi maaş, tekaüd 
kanunu hükümlerile takyid olunmuştur. Kezalik 
kanunun 71 nci maddesinde «Bu kanunun meri
yetinden sonra yapılacak tahsislerde mütekad-
dem zamana taallûk etse de yirmi beş seneyi ik
mal1 için müessir olacak filî hizmet bu kanun
da yazılı olanlardan ibarettir» denilmek suretile 

filî hizmetin hesabında yirmi yaşm mebde olma
sı keyfiyeti tahsisi maaşa hasredilmiştir. 

Tekaüd kanununun müteferrik hükümleri 
meyanmda bulunan ve ikramiyeye taallûk eden 
58 nci maddesinde ise hiç bir kayid ve şart ko-
nulmaksızın mutlak olarak «Bilfiil otuz sene ve 
daha ziyade hizmet ifa edenlere tekaüd oldukları 
zaman almakta bulundukları maaşlarının em
sal hâsılının bir seneliği ikramiye olarak ve
rilir» denilmiştir. 

Zikrolunan sebeblere mebni encümenimiz, 
Divanı muhasebat encümeninin düşüncesi veç
hile tekaüd maaşından ayrı bir mahiyet göste
ren mezkûr ikramiyenin verilmesinde nazarı 
dikkate alınacak müddetin, tekaüd maaşının 
tahsisinde mebde tayin olunan yirmi yaşla mu-
kayyed olmaksızın mezkûr 58 nci maddenin 
şümulü dairesinde alelıtlak hizmetin başladığı 
tarihten itibaren hesab edilmesi lâzımgeleceği 
mütaleasmda bulunmuş ve bu sebeble mezkûr 
maddeyi tefsire muhtaç görmemiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mal. En. Rs. N. M. M. Katil» 
Malatya İsparta Çankırı 

M. Nedim Zabcı Kemal Ünal M. Önsay 

İstanbul Yozşad Mardin 
Y. Yazıcı E. Draman O. IHnçer 

Diyarbekir Konya 
Zülfü Tiğrel K. Gürel 



— 3 — 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 13 - I - 1938 
Mazbata No. 62 
Esas No. 5/42 

Yüksek Reisliğe 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 58 nci 
maddesinin tefsire muhtaç görüldüğü yolunda
ki Divanı muhasebat encümeni mazbatası Ma
liye encümenince tetkik edilerek mezkûr encü
menin bu hususta hazırladığı mazbata ile bir
likte encümenimize verilmiş olmakla Maliye ve
kili Fuad Ağralı ve Divanı muhasebat reisi Sey-
fi. Oran hazır oldukları halde okundu ve konu
şuldu : 

Mesele (Bilfiil otuz sene ve daha ziyade hiz
met ifa edenlere tekaüd oldukları zaman almak
ta bulundukları maaşlarının emsal hâsılının 
bir seneliği ikramiye olarak verilir) şeklinde 
olan 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 58 nci maddesinde yazılı « bilfiil » tabi
rinin anlayış tarzından doğmuş bir hâdisedir. 

Divanı muhasebatça Yüksek Meclise arze-
dilen eylül - ikinci teşrin 1936 aylarına aid ra
porun (1) numaralı fıkrasında : 

Altmış beş yaşmı ikmal etmesinden dolayı 
tekaüde sevkedilen bir memurun tekaüdlük he
sabına mebde tutulan memuriyetinde yirmi ya
şından evvel geçen hizmetleri de ilâve edilmek 
suretile hizmet müddetinin otuz seneye doldu
rulduğunu ve Divanca yirmi yaşmdan evvele 
aid hizmetlerin kabul edilmemesi üzerine me
mur tarafından Şûrayi devlete açılan idarî dava 
neticesinde Şûraca ittihaz kılman karara tev
fikan yirmi yaştan evvel geçen hizmetlerin ilâ
vesi suretile memura ikramiye verilmiş olduğu
nu bildirmekle beraber askerî ve mülkî tekaüd 
kanununun 58 nci maddesindeki (bilfiil) tabi
rinin tefsire muhtaç bulunduğunu kaydeylemiş-
tir. Meseleyi tetkik eden Divanı muhasebat 
encümeni ise ikramiyeye müteallik olan 58 nci 
maddenin müteferrik hükümler arasmda zikre
dilmesinin bu istihkakın tekaüd maaşından ay
rı mahiyette bir mânayı da ihtiva edebileceğini 
ve maddedeki filî hizmet müddetinin memuri
yete duhul mebdeinden hesab edilmesini temin 
için vazii kanunun bu tefriki yapmış olmasının 
da varid olduğunu, binaenaleyh, maddeyi bu ci

hetten tefsire muhtaç gördüğünü mazbatasında 
zikretmiştir. 

Maliye encümeni de Divanı muhasebat en
cümeninin bu mütaleasmdan mülhem olarak 
kanun vazımm maksadının bu noktaya matuf 
olduğuna ve hattâ maddenin, ihtiva ettiği bu 
mananm vuzuhu karşısında tefsire bile ihtiyaç 
bulunmadığına karar vermiştir. 

Encümenimizce yapılan müzakere neticesin
de Şûrayi devlet kararı kendisine arzedilen 
hâdiseye maksur ve münhasır olduğu gibi Diva
nı muhasebat encümeninin mazbatasında yazılan 
mütalea veçhile ikramiye itasına aid bulunan 
58 nci maddenin kanunun müteferrik hükümler 
kısmmda yazılmış olması ve Maliye encümeninin 
de kanunun tekaüd maaşma aid bulunan, mad
delerinin tahlili suretile yirmi yaşdan başlayan 
bilfiil hizmet tabirinin yalnız tekaüd maaşma 
aid bulunacağı yolundaki mütaleası ikramiye 
itası için geçmesi lâzımgelen otuz senelik filî 
hizmetin hesabında yirmi yaştan evvelki hizmet
lerin de hesab edilmesi lâzımgeleceğine ve vazii 
kanunun maksadı bu olduğuna kâfi gelecek de
lil ve emare teşkil edememektedir. 

Tekaüd maaşına istihkak için geçecek hizme
tin yirmi yaştan itibaren başlaması memur hiz
metinin ancak bu yaştan sonra tam semereli ola
cağı mülâhazasından ileri geldiği gibi otuz sene 
hizmet edenlere tekaüd maaşmdan başka ayrıca 
bir ikramiye verilmesi de yirmi beş sene hizmet 
eden bir memuru Devlet hizmetinde daha beş 
sene devama teşvik maksadmdan ileri gelmek
tedir. Bunun içindir ki, tekaüd kanunu ikra
miyenin memur tarafmdan taleb edilebilmesini 
ve bunun itasmı memurun tekaüdlüğünün tale
bine ve tekaüd maaşmm tahsisine bağlamış ve 
ikramiye hükümlerini tekaüde istihkak hüküm
lerinin ayni olarak vazeylemiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla 58 nui maddede zikredilmeyen 
istihkaka aid kanunî şartlar ve ikramiyeden 
sakıt olma hükümleri tamamile tekaüd maaşma 
istihkak için lâzımgelen şartlarm ve bu maaş-

( S. Sayısı : 93 ) 
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tan mahrumiyeti müstelzim hükümlerin ayni ok 
ması bir emri zaruridir. Bu sebebden dolayı en
cümenimiz ikramiyeye istihkak için geçmesi lâ-
zrmgelen otuz senelik hizmet mebdeini tekaüd 
maaşma istihkak için geçmesi lâzrmgelen müd
detin mebdeinden ayrı olarak mütalea yoluna 
gidermemiş ve bu hizmetlerin ayni mebdelerden 
başlaması lâzmıgeleceği neticesine vâsıl olmuş
tur. 

Ancak vazn kanunun bu maksadı kanun me
tinlerinden açık surette anlaşılmadığı için key
fiyetin bir tefsir fıkrasile tesbiti kararlaştırıl
mış ve bu hususta hazırlanan tefsir fıkrasını 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yük
sek Reisliğe arzolunur. 

Reis E. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrtm Unsal R. Karadeniz 
Kâ. 

İstanbul 
F. Öymen 
Gümüşane 
i). Sakar i/a 

O az i Aııtcb 
E. Sa.bri Ak e/öl 

İzmir 
K. İnanç 

A. 
(iüınüşane 
//. A ııcrdc;: 

Kay son-i 
F. Rai/sal 

Kırklareli Malatya 
Ş. Ödül M, Öker 

Mardin Muş 
/ı'. Erten Ş. Çüoğlu 

Seyhan Siird Trabzon 

Malatya 
O. Taner 

Muş 
S. Ataman 

Yozgad 
Ar. Fideniz M. Mayakon Sırrı 7)a,y S. îeöz 

Maraş 
Aşağıdaki sebeblerden dolayı encümenin nok-

1ai nazarına muhalifim : 
J Maliye ve Divanı muhasebat encümen

lerinin serdettikleri esbabı mucibe kanunun ruh 
ve m aksa di arın a daha uygundur. 

2 — Tefsirler makabline şamil bir hüküm ifa
de ettiği cihetle bu mesele hakkında şimdiye kadar 
mahkemelerce verilmiş olan buna muhalif karar
ların ve yapılmış, olan muamelelerin hükümsüz 
kalması ve bu suretle mükteseb hakların kaybol
ması zarurî kalacaktır. Bu netice ise cemiyet ni
zamını bozar. Binaenaleyh : Maliye encümeninin 
mazbatasının okunması fikrindeyim. 

A. Tiridoğlu 

RttTCE ENC ÜMKN.I N İ N 

Tefsir fıkrası 

1683 saydı askerî ve mülkî tekaüd kanu-ııunnu 
58 nci maddesinin tefsiri 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 58 nci maddesindeki filî hizmet mezkûr 

kanunun ikinci maddesindeki mebdelere göre 
hesab edilir. 



S. Sayısı: 94 
Ankara yüksek ziraat enstitüsü hakkındaki 2291 saydı 

kanunun 19 ncu maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (3/358) 

T. C. 
Başvekâlet 12 - IV - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1209 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2291 .sayılı Ankara Ziraat Enstitüsü kanununun 19 ncu maddesinin tefsiri hakkında Ziraat ve Ma
liye vekilliklerinden yazılan 25 - I - 1937, 5 - IV - 1937 tarih ve 2887/62, 1323/1-12/1527 sayılı tez
kere suretleri sunulmuştur. 

işin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
1. inönü 

Yüksek Başvekâlet makamına 

2291 sayılı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kanununun 19 nen maddesinin son fıkrasında (Baş 
asistan olabilmek iyin doktora imtihanını vermek ve doktor unvanını kazanmak şarttır) denilmekte 
olmasına ve işbu kanunun 18 nei maddesinde baş asistanlık için 8 nei derece tayin edilmiş bu
lunmasına göre memleketimizde yüksek tahsilini yaptıktan sonra Avrupaya gönderilmiş ve orada 
doktora imtihanını ver er eli doktor unvanını kazanmak suretile memlekete dönmekte bulunmuş olan 
gençler baş asistan olarak tayin edilegelınektedir. 

Kanunun sarili olan bu hükmü karşısında 45 lira maaşı aslî almakta olan baş sistanlara son zaman 
kırda Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü mesul muhasebe müdürlüğünce kanunda (Yüksek mektebi 
bitirdikten sonra yabancı memleketlerde tahsilini tevsi etmiş olub 29 teşrinievvel 1933 tarihinde 
enstitülerde veya bir ilim müessesesinde çalışmakta bulunanlar şef ve baş asistan olarak tayin olu
nabilirler) diye yazılı maddesini ele alarak 45 lira maaşlı baş asistanlığa tayin keyfiyetinin ancak 
bu kanunun meriyet mevkiine girdiği zamanda Yüksek Ziraat Enstitüsünde iş başında bulunanlara 
aid olduğu ve bilâhare Avrupadan ayni şeraiti kanun iyeyi haiz olarak gelenlerin 1452 numaralı 
memurin maaşatının tevlıid ve teadülü hakkındaki kanun hükümleri nazarı itıbare alınarak muamele 
yapılmak istenilmekle beraber şimdiye kadar 8 nei dereceye nıuhassas 45 lira üzerinden verilen maaş
larının farkları da istirdad edilmek istenilmektedir. 

Halbuki yukarıda arzedilen 19 ncu maddei kanun iyede (Asistanlar vazifesinde üç. seneden fazla ka
lamaz. Terfi edemezse asistanın mekteble alâkası kesilir ve asistanlık hakkını gaib ederek umumî 
hükümlere tâbi olur) fıkrası asistanları 1452 numaralı kanun hükümlerinden istisna etmiş ve; doğ
rudan doğruya Yüksek Ziraat Enstitüleri kanununa tâbi tutmuştur. Hatta bu husus kanunu mezkû
run 22 nei .maddesinde enstitünün ilmî ruhunu daima tazelemek için başka müesseselerden ve yük
sek mekteblerden de ilmî hayat, sahibi* zevatın alınabileceği ve 24 ncü .maddesinde dışarıdan ve ens
titünün tedris heyetine almanlar girecekleri den ceye aid şartlara malik olmalıdırlar denilmesi de 
vekâletçe bu kanunun ruhuna muvafık olarak- y-pdmış olan tayinlerin müeyyidesidir. Zira enstitü-



ler kanunu 1452 sayılı kanunun meriyet mevkiinde bulunduğu bir sırada neşredilmiş olmakla da ens
titülerin ilmî kadrosuna girecekleri iğin başlı başına hususî alıkâm kabul edilmiştir. Kanunun 19 ncu 
maddesinde üç sene zarfında terfi edemiyon asistanların umumî hükümlere tâbi olacağı kaydinin 
mevcudiyeti de bu noktai nazarı açıkça tevsik eylemektedir. 

Kaldı ki kanunun 22 nci maddesinde hariçten de ilmî hayat sahibi zatlar alınabileceği kabul edil
miş olmasına göre bunlara 1452 sayılı kanuna tevfikan ancak 9 ncu derecedeki 2 nci sınıf asistan
lığın teklif edilmesi ve bu vazifeye muhassas olan 40 lira maaş verilmek istenilmesi bu gibi zeva
tın istihdamına imkân bırakmıyaoağı ve bu suretle maksadı kanunun yerine gotirilmiyeceği aşikârdır. 

Binaenaleyh ileride her hangi bir sebeble yanlışlığa mahal kalmamak üzere kanunun 19 ncu 
maddesinin B.üyük Millet Meclisince tefsiri esbabının istikmaline yüksek müsaadelerini rica eylerim. 

Ziraat vekili 

Başvekâlet Yüksek makamına 
Ziraat vekâletinden yüksek makamınıza sunulub Maliyeye tevdi buyurulaıı 25 - I - 1937 tarihli 

ve 2887/62 sayılı bağlı tezkere tetkik edildi. 
2291 saydı Ankara Ziraat Enstitüsü kanununun 19 ncu maddesinde memleketimizde yüksek tahsi

lini yaptıktan sonra Avrupaya gönderilmiş ve orada doktora imtihanını vererek doktor unvanını 
kazanmış olanların doğrudan doğruya 8 nci derece maaşı oları 45 lira ile baş asistanlığa tayin edile
bilecekleri hakkında sarih bir hüküm bulunmadığından meselenin tefsiren halline vekâleti müşariley-
haca lüzum gösterilmektedir. Keyfiyet Yüksek makamınızca da tasvib buyurulduğu takdirde bu hu
susun tefsiren halli cihetine gidilmesinde vekâletimizce bir mahzur görülmediğini mütaleateıı arzey-
lerim. Maliye vekâleti vekili 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 30-IV-1937 
Esas No. 3/358 

Karar No. 16 
Yüksek Reisliğe 

2291 sayılı Ankara Ziraat enstitüsü kanunu
nun 19 ncu maddesinin tefsirini isteyen ve encü
menimize gönderilen Başvekâlet tezkeresi Ziraat 
vekâleti Siyasî müsteşarı hazır olduğu hâlde en
cümenimizde okunub görüşüldü. 

Ziraat vekâleti tezkeresinde anlatıldığı üze
re Enstitü kanununun muvakkat ikinci madde
sindeki (29 teşrinievvel 1933 tarihinde enstitü
lerde veya bir ilim müessesinde çalışmakta bu
lunmak) kaydi yalnız memleketimizdeki ilim 
müesseselerine münhasır olmayıb Avrupadaki 
ilim müesseseleri de bu kaydin şümulü içinde 
bulunmaktadır. 

Şu hale göre, bu kanunun neşri tarihinde, Zi
raat vekâletinden aldıkları emir ve direktif üze
rine, doktoralarını yapmak için yabancı memle
ketlerin muhtelif ilim müesseselerinde çalışmak
ta bulunan ve bu husustaki mesaileri tahsil değil 

tetebbu mahiyetinde olan bu günkü başasistan* 
lara doğrudan doğruya 45 lira maaş verilmesi 
yukarıda bahsi geçen ikinci muvakkat madde 
hükümleri icabmdandrr. 

Bu sebeblerden kanunun ikinci muvakkat 
maddesindeki (Bir ilim müessesesinde) kaydinin 
yalnız memleket içindekilere değil hariçtekilere 
de şamil bulunduğu tefsirile Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
Ziraat E. Reisi M. M. Katil) 

İzmir Manisa 
R. Köken Yaşar Özey 

Kırşehir . Balıkesir Bursa 
R. Esen R. Selçuk Ş. însel 
Denizli Ankara Ankara 

E. A. Tohad 11. Çırpan M. Ayaşlt 
Seyhan Sivas 

Tevfik Tarman 1. Uzun 

( S. Sa\ısı : 94 ) 



— 3 — 
Tefsir fıkrası 

2291 sayılı Ankara Ziraat enstitüsü kanu
nunun ikinci muvakkat maddesindeki (bir 
ilim müessesesinde) kaydi yalnız memleket 

içindekilere değil hariçtekilere de şamil bu
lunmaktadır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 63 
Esas No. 3/358 

13 -I - 1938 

Yüksek Reisliğe 

2291 sayılı Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 
kanununun 19 ncu maddesinin tefsiri hakkında 
ki 12 nisan 1937 tarih ve 6/1209 sayılı Başve
kâlet tezkeresi Ziraat encümeni mazbatasile bir
likte encümenimize verilmiş olmakla mezkûr 
Enstitü umumî kâtibi ile Maliye vekâleti namı
na Bütçe ve malî kontrol umum müdürü hazır 
oldukları halde okundu ve konuşuldu. 

Tefsiri istenilen husus; 2291 sayılı kanunun 
19 ncu maddesi mucibince başasistanlığa tayin 
edilmiş olanlara verilecek maaş derecesinin ta
yinidir. 

Alman izahata nazaran : 
Yüksek Ziraat enstitüsü kurulmadan evvel 

memleketimizin yüksek ziraat mektebini bitire
rek tahsillerini tevsi maksadile Avrupaya 
gönderilenlerden bir kısmmm doktoralarını 
yapmak üzere daha bir müddet Avrupa ilim mü
esseselerinde çalışmaları tensib edilmiş ve bir 
kısmı da memlekete avdet ederek enstitüde ça
lıştırılmakta bulunmuş ve memlekete avdet 
edenlerden 29 teşrinievvel 1933 tarihinde Ensti
tüde bulunanlar 2291 sayılı kanunun muvakkat 
ikinci maddesi hükmüne göre başasistanlığa ta
yin edildikleri gibi doktoralarını vererek bilâ
hare avdet edenler dahi başasistanlığa tayin 
edilmişlerse de Enstitü mesul muhasibliği, mu
vakkat ikinci madde hükmünün mezkûr tarihte 
Enstitüde veya memleketimizde mevcud bir 
ilim müessesesinde bulunanlara münhasır adde
derek Avrupada bulunanları bu kayid haricin
de gördüğünden bu ikincilerin tayinlerine iti
raz ve haklarında 1452 sayılı kanun hükümleri 

dairesinde muameleye tevessül etmiş ve bunun 
üzerine Ziraat vekâletince 19 ncu maddenin tef
siri istenilmiştir. 

Filhakika 19 ncu madde kimlerin baş asistan 
olabileceğini ve bu dereceye çıkabilmek için ge
çilmesi lâzımgelen kademeleri sarih bir surette 
ifade etmiş olub bu tabiî seyri takib etmeden 
başasistan olmak imkânı halen mefkud ise de 
enstitü kadrolarının tatbika başlandığı 29 teş
rinievvel 1933 tarihinde mevcud ve yukarıda 
izah edilen istisnaî vaziyeti enstitü bünyesine 
ve hâsıl olan yeni şartlara uydurmak maksadi
le mezkûr tarihte enstitüde veya bir ilim mü
essesesinde çalışmakta bulunanlarında şef ve
ya başasistan olarak tayinleri muvakkat ikinci 
madde ile tecviz edilmiştir. 

Binaenaleyh encümenimiz 19 ncu maddede 
tefsire, muhtaç bir cihet görememiş, gerek Hü
kümetin ve gerek Ziraat encümeninin esbabı 
mucibelerine ve yukarıda arzedilen izahata gö
re ihtilâfm muvakkat ikinci maddedeki ilim 
müessesesi kaydrnm şümul derecesinin tayinine 
münhasır kaldığı neticesine vararak esas itiba-
rile bu noktanm halline karar vermiştir. 

Yapılan müzakere neticesinde: 
Doktora yapabilmek ya Enstitüde veya ens

titüye muadil bir ilim müessesesinde çalışmakla 
kabil olduğuna ve memleketimizde enstitüden 
başka ziraat doktorası yapabilecek diğer bir 
ilim müessesesi bulunmamasına göre 29 teşrini
evvel 1933 tarihinde enstitülerde veya ilmî bir 
müessesede bulunmak kaydını vazn kanun zik
rederken bu kayidden Avrupa ilim müessese-
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lerini hariç bırakmağı kasteylemediği muhak
kak ise de bu cihet kanun ibaresinden vazı-
han anlasılamadjğı için ibarenin bu yoldaki 
manasının tef siren aydınlatılması encümeni-
mizee de muvafık görülmüş ve Ziraat encüme
ninin tefsir fıkrasına aynen iştirake karar ve
rilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis E. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 

Kâtib 
İstanbul 

E. Öymen 
Ikınır 

K. tanmıç 
Malatya 
M. Öker 
Mardin 

R. Erten 
Siird 

M. Mayakon 
Trabzon 

Sırrı Day 

E. 
Çor um 

Sahri Ak göl 
Kayseri 

E. Bay mi 
Malatya 
O. Taner 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

(jümügane 
D. Sakarya 
Kırklareli 

Ş. Ödül 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Sivas 

R. Basara 
Yozg&d 
S. îçöz 

# 
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