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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Meclis hesablarmm tetkiki encümenine bir aza seçil
mesi için reyler toplandı. 

Bir kişinin ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
mazbata kabul edildi. 

Büyük Millet Meclisi ve Divanı muhasebat 1937 
yılı bütçelerinde değişiklik yapılmasına, 

Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hükü
metçe ittihaz olunan kararların tasdikına, 

Gayri mübadillere tahsis edilen malların vergile
rine, 

Askerlik kanununun bazı maddelerini değiştiren 
(2850) sayılı kanunun ikinci maddesile iskân kanu-

Lâyihalar 
1 — Adliye vekâleti teşkilât ve kadrolarında yapı

lacak değişiklik hakkında kanun lâyihası (1/1006) 
(Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Devlete aid icareteynli ve mukataalı gayrimen-
kullerm kıymetlendirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/1007) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — İsparta vilâyeti dahilinde Sütçüler adı ile bir 
kaza kurulmasına dair kanun lâyihası (1/1008) (Da
hiliye ve Bütçe encümenlerine) 

4 —• Kemaliye ve Tercan kazalarının Erzincan vi
lâyetine ve Ağın nahiyesinin de Elâzığ vilâyetinin 
Keban kazasına bağlanmaları hakkında kanun lâyihası 
(1/1009) (Dahiliye encümenine) 

5 — Orman umum müdürlüğü 1937 malî yılı büt
çesinde münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/1010) (Bütçe encümenine) 

1 — Bolu mebusluğuna intihab edilen Osman 
Köktürkün ölümü hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüks'ek Reisliğine 
Bolu vilâyetince Bolü mebusluğuna intihab 

edilmiş olduğu mahallinden bildirilen Osman 
Köktürkün 11 - IV -1938 de Izmirin Buca nahiye
sinde kalp sektesinden ölmüş olduğu Dahiliye 
vekilliğinden 18 - IV - 1938 tarih ve 1280 saydı 

nuna bazı maddeler eklenmesine, 
izmir telefon tesisatının satın alınması hakkın

daki mukavelenin tasdikına, 
Maliye vekâleti ve Düyunu umumiye 1937 malî 

yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihaları kabul edildikten ve 

Seçim neticesi tebliğ olunduktan sonra çarşamba 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
T. F. Sılay Kütahya Çoruh 

Naşid Uluğ Ali Zırh 

Teklifler 
6 — idare Heyetinin, Divanı muhasebat teşkilâtı 

hakkında kanun teklifi (2/71) (Bütçe encümenine) 
7 — idare Heyetinin, 3090 numaralı kanunun bi

rinci maddesile verilen teahhüd salâhiyetinin arttırıl
ması hakkında kanun teklifi (2/72) (Bütçe encüme
nine) 

Tezkereler 
8 — Çıldırın Çamdıra köyünden Bedeloğullarından 

Haydaroğlu Garib Demirkayaoğlunun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/496) 
(Adliye encümenine) 

9 — Jandarmanın mülkî ödevleri arasında bulunan 
bazı işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı hakla
rında memurin muhakemat kanununa göre takibat 
yapılıp yapılmıyacağının tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi (3/497) (Dahiliye, Millî Müdafaa ve Adliye 
encümenlerine). 

tezkere ile bildirilmiştir. Arzederim. 
Başvekil 
C. Bayar 

BAŞKAN — Arkadaşımız Meclise iltihak 
edemeden irtihal etmiştir. 

Kıymetli hâtırasına hürmeten bir dakika 
ayakta sükût edilmesini rica ediyorum. 

(Bir dakika ayakta sükût edilmiştir) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KATIBLER : Kemal Ünal (İsparta), Oavid Oral (Niğda) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DIVINLNIN HEYETİ UMUMIYEYE MARUZATI 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Ezinenin Çarıksız köyünden ömeroğlu 
Ali Osman Koçun ölüm cezasına çarptırılması
na dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/452) [1] 

(Adliye encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil 
mistir. 

2 — 1932 yılı muvazenei umumiye kanun/u^ 
nun 21 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (3/74) [2] 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Mazbatayı reye arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
3 — Devlet Demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine 
1 326 000 lira munzam tahsisat verilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/997) [3] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi
yenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine munzam tah

sisat verilmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve liman

lan işletme umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
bütçesinin ilişik cetvelde gösterilen tertibleri-
ne (1 326 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

P. Lira 
7 000 3 Muvakkat memuriyet harcırahı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
6 Kilometre tazminatı ve mebani 

icarı, memur ve müstahdemlere 
verilecek ev kirası 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Mebani, muharrik ve mütehar
rik edevatm tenvir, teshin, mah
rukat, yağ ve sair müstehlek me-
vad masrafları, muharrik ve mü
teharrik edevatın tamir ve tathir 
masrafları, hat, köprüler, telgraf 
hatları, liman, rıhtım, iskele ve 
dubalar tamir masrafları, fidan-

[1] 153 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 157 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] 161 sayılı basmayazı zaptm sonundadır. 

F. Lira 
lıklar ücret-ve masraflarile yol, 
alât, edevat ve levazımının ta
mir, tecdid ve tezyidi masrafları 
ve sabit tesisatm tamir, tevsi ve 
yeniden inşası masrafları 1 284 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

4 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1937 malî yılı bütçesine 150 000 lira mun
zam tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/992) [1] 

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

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 
malî yılı bütçesine 150 000 lira munzam tahsisat 

verilmesi hakkmda kanun 
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesinin 48 nci fas
lının 3 ncü (Şehirlerle Milletler arası telefonla
rı ve radyo, sitüdyu tesisatı için muktazi arsa, 
bina, makine, alât edevat ve malzeme bedelleri-
le amele yevmiyesi ve inşaat kontrol memurları 
ücreti ve sair masarif atı) maddesine 150 000 li
ra munzam tahsisat verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar ... Kabul etmeyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü 
Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 

icraya 

[1] 163 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 

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

zediyorum. 
Birinci lâyihaya rey vermeyen var mı? Rey 

toplama muamelesi bitmiştir. 
5 — Devlet meteoroloji işleri umum mü

dürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere satın 
alınacak telsiz muhabere ve dinleme alet ve ci
hazları için 300 000 liralık taahhüde girişilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe*encümeni maz
batası (1/998) [1] 

BAŞKAN" — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmad mütalea var mı? Maddelere geçilmesi
ni kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Meteoroloji istasyonları için satm almacak alet 
ve cihazların tedariki hakkmda kanun 
MADDE 1 — Bir kısmı meteoroloji istasyon

ları için satm alınacak telsiz muhabere ve dinle
me alet ve cihazları için senelik tediye mikdarı 
(100 000) lirayı geçmemek ve her sene ödene
cek mikdar Umum müdürlüğün bütçesine konu
lacak tahsisattan ödenmek üzere (300 000) lira
ya kadar 1939 ve 1940 senelerine geçici taahhü
de girişmeğe Başvekil mezundur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir . 
6 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teş

kilât ve memurin kanununa ek kanun lâyihası 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/987) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve 
memurin kanununa ek kanun 

MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 

vekilliğinin merkez teşkilâtına bir müsteşar mu
avinliği ilâve edilmiştir. 

Müsteşar muavini; vekilin seçmesile ve ka
rarname ile tayin olunur. 

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

MADDE 2 — 3017 numaralı Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti teşkilât ve memurin ka
nununun 40 ve 41 nci maddelerine bağlı (2) ve 
(3) numaralı cetvellere bu kanuna bağlı cetvel
de derece, aded ve maaşları yazılı memuriyetler 
ilâve edilmiştir. 

(2) numaralı cetvele ilâve edilecek 
memuriyetler 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

3 

8 

5 
6 

8 
9 

10 

Müsteşar muavini 
Ankara Numune hastanesi 

kısmına 
İdare ve muamelât müdürü 
Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri mü

tehassısları kısmına 
Birinci smıf mütehassıs 
İkinci » » 
Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavenet müesseseleri ecza

cıları kısmma 
İkinci smıf eczacı 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 

1 

1 

1 
2 

1 
1 
1 

100 

45 

80 
70 

45 
40 
35 

[1] 162 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 158 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

14 

Hastaneler, sıhhî ve içtimaî 
muavtnet müesseseleri hem

şireleri kısmma 
Birinci smıf hastabakıcı 

15 

16 

14 
16 

5 
7 

14 
14 

hemşire 
İkinci smıf hastabakıcı 
hemişre 
Üçüncü smıf hastabakıcı 
hemşire 
Heybeli verem sanatoryomu 

kısmma 
Mubayaa memuru 
Kâtib 

3 

3 

4 

1 
1 

(3) numaralı cetvele ilâve edilecek 
memuriyetler 

İzmir limanı bakteriyoloji 
müessesesi 

Mütehassıs tabib 
Tabib 
Kâtib 
Müstahzır 

1 
1 
1 
2 

20 

17,5 

16 

20 
16 

80 
55 
20 
20 
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BAŞKAN — Maddeyi merbutu cetvelle bir

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

MUVAKKAT MADDE — Müsteşar muavin
liğine, hıfzıssıhha isleri dairesi ve içtimaî mua
venet işleri dairesi reisliklerine bu kanunun me
riyetinden itibaren bir sene zarfmda ve bir de
faya mahsus olmak üzere 1452 sayılı kanunun 
8 nci maddesinde yazdı müddetleri ikmal etme
yenler de yüksek mekteb mezunu olmak ve Sıh
hiye vekâleti hizmetlerinde maaş veya ücretle en 
aşağı on sene çalışmış bulunmak şartile tayin o-
lunabilir ve bunlara 1452 sayılı kanun hükümleri 
dairesinde müstahak oldukları derece maaşı ve
rilir Derece maaşlarile tayin olnduklan vazife
lere muhassas maaş arasındaki fark mükteseb 
hak teşkil etmemek şartile maaş tertibinden üc
ret olarak verilir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Maliye 
vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
İkinci lâyihaya rey vermeyen var mı? Rey 

toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık reyle tasvibinize arzedilen lâyihaların 

reyleri neticesini bildiriyorum: 
Devlet demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine mun
zam tahsisat verilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına (260) zat rey vermiştir. Muamele tamam
dır. Kanun (260) reyle kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1937 malî yılı bütçesine 150 000 lira munzam 
tahsisat verilmesi hakkındaki kanun lâyihasına, 
kabul etmek suretile (266) zat rey vermiştir. 
Binaenaleyh kanun bu mikdar reyle kabul edil
miştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka 
madde yoktur. Cuma günü saat 15 de toplanıl
mak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,25 

DÜZELTME 

52 nci inikad zabtmm 122 nci sayıfasmm 2 nci sütunundaki «İskân kanununa ek kanun» un bi
rinci maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir: 

Askerlik kanununun, 2850 sayılı kanunla değiştirilen 2 nci maddesine ek kanun 
Madde 1 — 2850 sayılı kanunla değiştirilen 1111 sayılı askerlik kanununun 2 nci maddesine 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine munzam 

tahsisat verilmesi hakkmda kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 1 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Hatı Çırpan 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik Ayaşlı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
NuHian Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydtn 
Dr. Hulusi Alataa 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Bahkmr 
Cemal Bsener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaetd 
Halid Bayrak 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 260 

Kabul edenler : 260 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 137 

Münhal 1er : 2 

[Kabul edenler] 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

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

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtejs 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
tlyas Sami Muş 

Çorum 
\ Ali Rıza özenç, 

Eyub Sabri Akgöl 1 
ismail Kemal Alpsar 
Münür Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

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

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

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltaldaran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih liter 
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 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

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

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümü§ane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 

| Şinasi Erel 
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Fakihe öymen 
Haradi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salah Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karam ursal 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
îbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

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

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

î : 53 27-4 
Kırşehir 

Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Kemakttin Ol pak 
Ragrb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. AH Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nadim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 

1938 C : l 
Hilmi Çoruk 
îrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kâmil trdclp 

Ordu 
Ahmed îhsan Tçkgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
t ınm 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

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

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
îbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
tsmail Hakkı Veral 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Swas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

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

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

ürfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

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

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 
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[Beye iştirali etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçt>i 
Mebrure Gönenç 

Ankara 
Aka Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

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

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras (izinli) 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran (izinli) 
Esad Sagay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 

Mustafa Abdülhalîk 
Renda (Başkan) 

Çoruh 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
ihsan Kurtkan 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eeker (izinli) 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (izinli) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
(izinli) 
Hakkı Tank Us 
ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
(izinli) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Atıf Bayındır 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(izinli) 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
(izinli) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Şükrü Saraçoğlu (Ba
kan) 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
(izinli) 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Memed Seyfeli (izinli) 

Kocaeli 
Ali Dikmen (izinli) 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 

Konya 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(R. V.) 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç (izinli) 

Malatya 
İsmet inönü 
Osman Taner (izinli) 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Dr. Saim özel (I. Â.) 
Hikmet Bayur 
Kani Kara Osman 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural (izinli) 

Muğla 
Şükrü Kaya (Bakan) 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (izinli) 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi (izinli) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem (I-
zinli) 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydm 
ismail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara (izinli) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlj 
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Tokad 
Hüsnü Konay 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 

î : 58 
Hamdı Ülkümen 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(izinli) 

1936 C : 1 
Behçet Günay. (izinli), 
Memed Emin Yurdakul 
(izinli) 

Van ., 
Hakkı Ungaa 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Rağıb özdemiroğliU 
Receb Zütotü Soyak 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine 150 000 lira munzam tahsi-
sat verilmesi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

399 
266 
266 

0 
0 

131 
2 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
İzzet UM Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Absoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıean 
Türkân örs 

Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topeoğlu 
Nuri Göktepe 

Batekteir 
Cemal E»6ner 

[Kabul edenler] 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

BiUcik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

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

Bıurdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 

Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferdd Talay 
Şekibe insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
tlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özene, 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabra Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza yıldırım 

Dr. Hamdi Berkman 

Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 

Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Ermrum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fiteri Tuzer 
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Fuad Sirmeri 
Gl. Peiftev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Pumlu 
Nakiye İŞlgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
Osman Işın 

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

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

• İçel 
Emin tnankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 

f : 5 3 27^ 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
tbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

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

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Şerif tiden 
Tahsin Coşkan 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Hasan Ferid Perker 
Nah id Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
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I Dr. Osman Şevki Ulu

dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

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

Manisa 
Kâzım Nami Duru 

I Kenan Örer 
I Osman Ercin 

Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

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

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 

I Dr. Abravaya 

Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil Irdelp 

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

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

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
tbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Memet Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Swas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

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

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

Urfa 
Fuad Gökbudak 

GL Ahmed Yazgau 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin üraman 
Ömer Evci 
Sırrı tçöz 

Sungur 
Zonguldak 

Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Mebrure Gönenç 

Ankara 
Aka Gündüz (îzinli) 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

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

Balıkesir 
GL Kâzım Özalp 
(Bakan) 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
îbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Burdur 
îbrahim Necmi Dilmen 

Pursa 
Asaf Doras (îzinli) 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran (îzinli) 

Esad Sagay 
Çanakkale 

Ahmed Cevad Emre 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Başkan) 

Çoruh 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
îhsan Kurtkan 

Çorum 
îsmet Eker (îzinli) 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (îzinli) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. îhsan Sökmen (îzinli) 

Hakkı Tarık Us 
ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
(îzinli) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (îzinli) 
Atıf Bayındır 
GL Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(îzinli) 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım înanç 
(îzinli) 
Hamdi Aksoy 
Şükrü Saraçoğlu (Ba
kan) 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
îbrahim Grantay 
Sami Rrkman 
Sıtkı Şerif Eken (îzin
li) 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Memed Seyfeli (îainli) 

Kocaeli 
Ali Dikmen (îzinli) 
İbrahim Dıblan 
îbrahim Süreyya Yiğit 

Or. GL Ali said Akbay-
tuğan 

Konya 
Cemal Tekin 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay (R. 
V.) 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç (îzinli) 

Malatya 
îsmet înönü 
Osman Taner (îzinli) 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Ba
kan) 
Dr. Saim Uzel (î. Â.) 
Hikmet Bayur 

İKâni Karaosman 
Refik înce 
Tahir Hitit 

, Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural (İzinli) 

Muğla 
Şükrü Kaya (Bakan) 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (îzinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Halid Mengi 
(îzinli) 
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Ordu 
Ali Canih Yöntem 
(izinli) 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşcjöğdu 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Ua-an (R.V.) 

t : m 
SMvd 

Hıüki Aydm 
ismail Müştak Mayakor 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Vasfı Raşid Seviğ 
Ziya Basara (izinli) 

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

Tokad 
Hüsnü Konay 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

ürfa^ 
Ali Saib Ursay aş (izinli) 
Behçet Günay (izinli) 
Memed Emin Yurdakul 
(izinli) 

Vm 
Hakkı Ungan 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
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T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 153 
Ezinenin Çoraksız köyünden Ömeroğlu Ali Osman Koçun 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/452) 

T. C. 
Başvekâlet 6-1-1938 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 4/102 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Taammüdden adam öldürmek maddesinden suçlu 1323 doğumlu ömeroğlu Ali Osman Ko

çun ölüm cezasına çarptırılması hakkında Çanakkale Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz 
mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edilerek teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı 
maddesi mucibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinden 18 - XII - 1937, 
4 -1 -1938 tarihli ve Ceza işleri umum müdürlüğü 459/311, 5/1 sayılı tezkereler ile gönderilen 
ilâm ve bu işe aid evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 
C. Bay ar 

Adliye encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Adliye encümeni -i ' ! ; , • • ' 19 - ÎV, - 1938 
Esas No. 3/452 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 

Ezinenin Çarıksız köyünden Osmanoğlu Yah-
yayı öldürmekten suçlu ayni köyden Ömeroğlu 
324 doğumlu Ali Osman Koçun ölüm cezasma 
mahkûmiyetine dair Çanakkale ağır ceza mah
kemesinden verilen hükmün tasdikına dair Tem
yiz mahkemesi birinci ceza dairesinden sadır 
olan 30 - IX - 1937 tarih ve 3421 saydı ilâm 
müteakib kanunî muamelenin ifası için Başve
kâletin 6 -1 -1938 tarih 4/102 sayılı tezkeresile 
Adliye encümenine havale olunmakla mezkûr 
ilâm ye ilişiği evrak tedkik olundu. 

Suçlu Ali Osman Koç gayrimeşru münase
bette bulunduğu karısı Fatma ile münasebetini 
devam ettirebilmek için Yahyayı sığır güder
ken yanma varıb habersizce arkasından balta 
ile vurarak yere serdikten sonra basma yine 
balta ile üç defa vurarak eziyetle ve canavarca 
bir hisle öldürdüğü sabit olarak mahkemece 
ölüm cezasma mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakerede Ali Osman Koç hak

kında hükmedilen Ölüm cezasmm değiştirilme* 
sini ve hafifleştirilmesini müstelzim bir sebeb 
görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 
26 ncı maddesi mucibince mezkûr cezanın infa
zına karar verilmesi hususunun Umumî Heyetin 
tasvibine arzma encümenimizce ittifakla karar 
verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Eeisi • M. M, Kâtib 
Çorum Kocaeli Erzurum 

Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 
Konya Bursa Kayseri 

R. Türel S. F. Talay H. F. Perker 
Kayseri Ordu Erzincan 

Reşid özsoy M. B. Pars A. Fırat 
Gazi Anteb Balıkesir Bursa 
ö. A. Aksoy Osman Niyazi Burcu Atıf Akgüc 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 





S. Sayısı: 157 
1932 yılı muvazene» umumiye kanununun 21 nci madde

sinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (3/74) 

T.G. '" ~T ' ' ~~"~ " '•~""7- 7" "'""' 
Başvekalet 31- XII -1932 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/3229 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1932 bütçe kanununun 21 nci maddesindeki hususî bütçeler arasına belediye bütçelerinin ve 
bu maddedeki ücret tabirine hakla huzurlar ve tazminat gibi istihkakların girib girmiyeceğinin ve ser
mayesinin en az yarısı Devlete aid olan müesseseler mefhumuna Ziraat bankasının da dahil olub olma
dığının tefsiri hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 27 - XII -1932 tarih ve 177 sayılı tezkeresinin 
sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

işin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini dilerim. • 
Başvekil 

İsmet 

Maliye vekilliğinin 27 - XI I - 1932 carih ve 177 numaralı tezkeresi suretidir. 

1932 senesi bütçe kanununun 21 nci maddecinde « Maaşatm tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 nu
maralı kanunun 14 ncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 1683 numaralı kanunun meriyetinden c-vel-
ki hükümlere göre tekaüd edilib de mülhak ve hususî bütçelerden ücret alanlara da samiliir (900 
numaralı kanun ahkâmı mahfuzdur) . 

Gerek eski hükümlere göre ve gerekl68'! numaralı tekaüd kanununa tevfikan tekaüd edilib de 
tediye edilmiş sermayesinin en az nısfı Device aid olan müesseselerle sermayeye verilecek faiz ve
ya temettü Devletin teminatı altında bulunm bilûmum müesseselerde vazife deruhde edenlere dahi 

1452 numaralı kanunun 14 ncü maddesi ile 1H83 numaralı kanunun 70 nci maddesi hükümlerine ta
bidirler ilâh » denilmektedir. 

Bu hükümlerden birinci fıkradaki « hususî bütçe » medlulüne belediye bütçelerinin ve « ücr^t » 
tabirine « hakkı huzur » ve « tazminat » gibi istihkakların dahil olub olmadığının izahı lâzımgel-
mekte olduğu gibi ikinci fıkradaki « sermayesinin en az nıfsı Devlete aid olan müesseseler » mef
humunda Ziraat bankasının mündemiç olub olmadığının tayini icab etmektedir. 

1 — Muhasebei umumiye kanununun 115 nci maddesinde hususî bütçe; « mahallî sarfiyat ve vari
datı ihtiva eden bütçeler » diye tarif olunmaktadır. Bu tarifteki « mahallî sarfiyat ve varidat » 
dan maksad, vilâyet, şehir gibi mahallî hizmetlerin istilzam eylediği sarfiyat ile bu sarfiyatı karşıla
mak üzere hususî kanunlarla cibayetine mezuniyet verilen varidat olmak ve şehir bütçeleri de bu ne
vi sarfiyat ve varidatı muhtevi bulunmak itibarile bu bütçelerin hususî bütçe tarifine tamamen dahil 
bulunduğunda şüphe olunmamak lâzımgelir. 

Ancak Meclisi Âlice ittihaz buyurulan 24 - XI I - 1932 tarihli ve 468 numaralı kararda belediye 
memurlarının memurin kanununun birinci maddesinde tarif edilen Devlet memurları idadına dahil 
olmadığı izah edilirken belediye bütçelerinin hususî bütçeden ayrı bulunduğu ifade edilmiş bulun
duğu cihetle keyfiyetin; 

2 — 1932 bütçe kanununun 21 nci maddesinin birinci fıkrasında teadül kanununun 14 ncü 



— 2 — 
maddesi hükmü 1683 numaralı kanunun meriyetinden evvelki hükümlere göre tekaüd ecfilib de 
mülhak ve hususî bütçelerden ücret alanlara da şamildir, deniyor. Acaba gerek buradaki ve ge
rek mevzubahs edilen 14 ncü ve 1683 numaralı kanunun 70 nci maddelerindeki ücret tâbirlerine 
hakkı htızurj tazminat, tahsisat gibi istihkaklar da dahil midir? . 

Kazanç, buhran ve muvazene vergisi kanunları gibi bir çok kanunlarımızda ve hatta yine 
teadül kanununda bu istihkaklar ayrı ayrı sayılmış olmasına göre bunlar başlı başına kanunî bi
rer ıstılah olduğu ve binaenaleyh ücret mefhumuna dahil olmadıkları iddia olunabilmekle beraber 
21 nci maddenin matufu olan teadül kanununun 14 ncü maddesinde muvazenei umumiyeden 
«ücret alanlar» -tâbirinin kullanılması daha ziyade bu maddenin 4 ncü fıkrasındaki ayrı bir hük
mün tatbikini tazammun eden (maaş) tâbirinden tefrik için olub bir mütekaidin tekaüd maaşına 
aid tahsisatı fevkalâdenin veya 1683 numaralı kanuna göre tekaüdü icra edilenlerin nısıf te
kaüd maaşlarının kesilmesini icab ettiren keyfiyet, umumî, mülhak ve hususî bütçelerden hiz
met mukabili mukannen bir para alınmakta bulunmuş olması lâzımgelir. Böyle olunca umumî 
bir tâbir olan ücret kelimesinin medlulüne hakkı huzur ve tazminat gibi istihkaklar da dahildir, 
denilebileceği cihetle bu hususun; 

3 — Ziraat bankası, tediye edilmiş sermayesinin en az' nısfı Devlete aid olan müesseselerden 
midir? Ziraat bankası kanununun 10 ncu maddesinde «bankanın sermayesi evvelâ menafi sandık
larından müdevver nükud ve matlubattan, saniyen ikrazatta mütedavil ve hakikî sermayesi on 
beş milyon liraya baliğ oluncaya kadar alınacak menafi hissesinden, salisen bankanın temeddü-
atından mürekkebdir. Bu sermaye şubelere bulundukları mahallin hissei menafii nisbetinde tevzi 
olunur» ve; 

Banka nizamnemesinin birinci maddesinde bankanın maksad ve mahiyeti teşekkülü izah edil
dikten sonra «işbu şirketin hissedaranı bankanın 1924 senei hcsabiyesi gayesindeki sermayesine 
gayrikabili bey ve ferağ mali müşterek olmak üzere sahih olan şehir, kasaba ve köy zürraını tem
sil eyleyen kaza şahsiyeti maneviyeleri ile ...ilâh» ve 9 ncu maddesinde de «.... her kazanın malik 
olacağı hisse adedi 1924 seensi bilançosuna göre tanzim edilecek listeler mucibince tesbit edile
rek işbu kazalar namına tayin edilen mikdarda hisse senedi ilmühaberine raptolunacaktır ... ilâh» 
ve beşinci maddesinde de «şirketin sermayesi yüzer türk liralık üç yüz bin hisse senedine mün-
kasem otuz milyon türk lirasından ibarettir» deniliyor. Bu hükümlere göre otuz milyon serma
yenin en az nısfı kazaların şahsiyeti maneviyesine aid olması lâzımdır. 

Kazaların şahsiyeti maneviyesi ise Devlet hükmî şahsiyeti içerisinde mütalea olunabilir. Onun 
bir cüzüdür. Bu itibarla sermayesinin en az nısfı Devlete aid müesseseler meyanında Ziraat ban
kası da sayılabilir. * 

Hazine, kanunun ruhundan vazun bu fıkra ile istihdaf ettiği müesseseler arasında Ziraat ban
kasının mevcudiyetini de teemmül etmiş olduğu manasını çıkarmaktadır. 

Diğer taraftan . hükmî şahsiyetlerin tefrikinde gözetilen gaye ile bu mütaleaların telifi mümkün 
olamıyacftğı ve binaenaleyh Ziraat bankası sermayesinin en az nısfı Devlete aid olan müesseseler
den madud olamıyaeağı ileri sürülmekte olduğundan İni cihetin; 

Tef siren halli zarurî görülmüş olduğundan bu üç meselenin Yüksek Meclise yazılmasına mü
saade buyurulması arzolunur efendim. 

Maliye vekili 
M. Abdülhalik 

( S. Sayısı : 157 ) 



_ 5 _ 
Maliye encümeni mazbatası 

. î \ B. M. M. 
Maliye encümeni 1 -IV -1937 

Karar No. 35 
Esas No. 3/74 

Yüksek Reisliğe 

Başvekaletin 31 - XII -1932 tarih ve 6/3229 
numaralı tezkeresi ile Yüksek Meclise sunulan 
27 - XII -1632 tarihli ve 177 numaralı Maliye 
vekâleti tezkeresinde, 1932 bütçe kanununun 21 
nei maddesinde yazılı ( . . . Mülhak ve hususî 
bütçelerden ücret alanlar) tabirinin belediye 
bütçelerine ve (ücret) tabirinin (hakkı huzur) 
ve (tazminat) gibi istihkaklara şamil olub ol
madığının; ve yine mezkûr maddedeki (gerek es
ki hükümlere göre ve gerek 1683 numaralı te-
kaüd kanununa tevfikan tekaüd edilib de tedi
ye edilmiş sermayesinin en az nısfı Devlete aid 
olan müesseselerle sermayeye verilecek faiz ve 
temettü Devletin teminatı altmda bulunan bi
lûmum müesseselerde vazife deruhde edenler da
hi 1452 numaralı kanunun 14 ncü maddesile 
1683 numaralı kanunun 70 nci maddesi hüküm
lerine tabidirler) ibaresindeki «tediye edilmiş 
sermayesinin en az yansı Devlete aid müessese? 
ler» tabirine Ziraat bankasının dahil olub olma
dığının tef siren halli taleb edilmiş ve bu.husus
ta Bütçe encümenince tanzim edilen mazbatanın 
Heyeti umumiyede müzakere ve münakaşası sı
rasında mezkur encümenin (hususî bütçe) ve 
(meret) tabirleri hakkındaki noktai nazarına bir 
gûna itirazda bulunulmamış isa de mazbatanın 
Ziraat bankasına dair olub mucibi itiraz ve mü
nakaşa olan kısmmın Ziraat ve Maliye encümen
lerince dahi tedkik edilmesine 16-X-1933 ta
rihinde Heyeti nmnmiyece karar verilmiş oldu
ğundan ve buna aid dosya Ziraat encümeninin 
20 - IV -1036 tarihli ve 3/74 numaralı mazbata-
sile birlikte encümenimize tevdi Duyurulduğun
dan mezkûr tezkere ve mazbatalar encümenimiz
de okundu ve görüşüldü. 

Bu münasebetle encümenimiz Ziraat banka
sına aid ve elyevm hükmü cari olan kanunlarla 
iktifa etmeyerek vaktile bankaya vücud vermiş 
ve şimdi maziye intikal etmiş ve fakat işbu üze
rinde bul ımdufumuz mevzu hakkmda bizi tenvir 
edebilecek mahiyette bulunmuş olan mevzuat 
üzerinde de tedJdkatta olunmayı elzem addet

miştir. Bu tedkikat ve varılan netice zirde ar-
zedilmiştir : 

1 - Ziraat bankasının ilk nüvesini (memle
ket menafi sandıklan) teşkil etmiştir. 23 rebi-
ülevvel 1284 tarihli nizamname mucibince tesis 
edilen bu sandıkların sermayei ibtidaiyesini; köy, 
kasaba çiftçilerinin kendi köyleri ve kasabaları 
namma olarak imece suretile istihsal ettikleri 
zahirelerin satış bedelleri teşkil etmiş olub köy 
ve kasabalar namma sandıklara teslim edilmiş 
olan paralar o köylerin ve kasabaların mali müş
tereki olmak üzere memleket sandığı sermayesi
ne kaydedilmiş ve sandıklar tarafından muh
taç çiftçilere ikrazatta kullanılmağa başlan
mıştır. 

2 - Çiftçiler, bu sandıkların sermayelerini 
tezyid ve takviye için 1303 senesinden itibaren 
aşar haricinde olarak ve sırf memleket sandık
larına iane maksadüe, mahsullerinden % 1 
vermeğe başladıklarından, bilâhare memleket 
sandıklan yerine kaim olmak üzere Ziraat ban
kası tesis edilince, sandıkların mevcudat ve 
matlubatile işbu iane hisselerinin istifası dahi 
Ziraat bankasına devredilmiştir. Nitekim Ziraat 
bankasmm ilk nizamnamesi olan 5 ağustos 1304 
tarihli nizamnamenin 4 ncü maddesinde, banka 
sermayesinin, bankaya devredilen mezkûr 
sandıklar mevcudat ve matlubatile saKfüzzüdr 
iane hissetinden ve tesisinden itibaren banka
nın yapacağı ikrazat faizlerinden terekküb ede
ceği ve başkaca hiç bir sermaye konmadığı gös
terilmiştir. 

İane hissesi denilen bu % 1, aşar vergisin
den o kadar ayrı ve başka bir şeydir ki bunun 
sureti tahsili hakkmda 22 nisan 1205 tarihli 
ayn bir nizamname bile yapılmış ve bunda, iş
bu hisse asarla birlikte tahsil olunmakla bera
ber şayed aşar mültezimlere ihale edilirse Zira
at bankası iane hissesi için mültezimlerden ban
ka namma ayrıca ve müstakil bir deyin senedi 
atasası , ve aşar emaneten idare edilirse banka 
iane hissesinin aynen müf raz bankaya verilmesi 

( S. Sayısı : 157 ), 



hakkında hükümler konmuştur. 
3 — Meşrutiyet devrindeki 12 mart 1332 ta

rihli Ziraat bankası kanununda da bankanın 
sermaye membaları noktasından hiç bir deği
şiklik yoktur. Zira bu kanunun 10 ncu maddesi 
dahi banka sermayesinin eskisi gibi: menafi 
sandıklarından müdevver nukud ve matlubattan 
ve banka sermayesi 15 milyona baliğ oluncaya-
kadar alınacak olan iane hisselerinden ve banka 
temettüatmdan mürekkeb olacağını göstermekte 
ve iş bu sermayenin banka şubelerine, bu şu
belerin bulundukları mahallerin hissei menaf ii 
nisbetinde tevzi olunacağını da söylemektedir. 

İşte Büyük Millet Meclisinin memleket mu
kadderatını ele aldığı zamana kadar Ziraat ban
kasına aid belli başlı mevzuat buraya kadar 
sayılanlardan ibarettir. Bunlardan sarahaten 
anlaşılacağı üzere o tarihe kadar Ziraat banka-
stiım,selımaye diye nesi varsa bunların cümlesi 
köy ve kasaba ve şehir çiftçilerinin kendi köy 
ve kasabaları namma mali müşterek olmak üze
re verdikleri imece mahsulü sermaye hisselerin
den ve menafi sandıkları iane hisselerinden te-
rekküb. etmiştir ve ne istibdad, ne meşrutiyet 
idareleri bu sermayeye Devlet parasından bir 
santim bile katmamıştır. Hatta katmak ve ver
mek şöyle dursun, her fırsatta bu sermayeye el 
uzatmak suretile bankayı namzed bulunduğu 
inkişaftan mahrum ve mefluç bir hale de koy
muştur ki Cumhuriyet devri 444 ve 499 numa
ralı kanunlarile bu ahvale çare bulmak istemiş
tir. 

4 - Şimdi Cumhuriyet devri mevzuatına gel
miş bulunuyoruz : 

444 numaralı kanundan ve bunun müzakere
sine aid 1340 senesi Büyük Millet Meclisi zabıt
namelerinin tedkikinden (Cild : 7/1, sayıfa -
495 r 499), (Cild 7/2, sayıfa - 587 - 606 ve 656 : 
668) anlaşıldığı üzere; Büyük Millet Meclisi 
Zirâat bankasının 1340 bütçesini yaparken; ban
kanın bünyesine, teşkilât ve vazifelerine dair 
lüzumlu ve müstacel gördüğü bazı esasları dahi 
tesbit ederek hem bütçeyi ve hem bankanm bün
yesine aid bu daimî ve esaslı hükümleri birlikte 
işbu 444 numaralı kanunla kabul etmiştir. 

îşbü kanunun 5 nci maddesile; bankanm, 
sermayesi eshama mtinkasem bir anonim şirket 
olduğunu kabul etmiş ve eshamm usulü tertib 
ve tevalinin bir nizamname ile tayin olunacağını 
9 ncu maddenin son fıkrasile beyan etmiştir 

ki, o nizamname dahi bilahare tanzim ve 25 
ağustos 1925 tarihinde Heyeti Veküecd tasdik 
edilerek mevkii meriyete girmiştir. 

Şurası bilhassa şayanı kayiddir ki, işbu ka
nunda dahi banka sermayesinin membalarma 
dair hiç bir değişiklik yoktur. Sermaye bahsin
de yegâne tebeddül, sermayenin mikdarmda 
olub bu da ötedenberi alınmakta bulunan iane 
hissesinin, banka sermayesi 30 milyon liraya 
bailğ oluncaya kadar almmasma devam edile
ceğinden ibarettir. 

Sermayenin eshama ne suretle taksim; edile
ceğine ve hissedarların kimler olacağına gelin
ce : Bu cihet de kanunun 9 ncu ve ayni mahi
yette olan nizamnamenin de yine 9 ncu madde-
lerile tesbit edilmiştir. Bu maddelerden anla
şılacağı üzere eshama taksim olunacak olan işbu 
sermaye iki kısım halinde mütalea edilmiştir : 

Bunun birinci kısmı, 1339 senesi sonuna ka
dar mevcud bilûmum sermaye ile 1340 senesin
den itibaren ashabmı tesbite imkân bulunmak
sızın tahsil olunacak iane hisselerinden tâhassül 
edecek kısmıdır ki bu kısım sermaye her ma
hallin hissei menafii nisbetinde ora çiftçilerinin 
mali müştereki olmak ve fakat gayrikabili beyi 
ve ferağ bulunmak üzere kaza şahsiyeti manevi-
yeleri namma muharrer eshama taksim oluna
cak ve bu kısma aid sehimler ya merkezde veya 
mahalleri sandıklarında hıfzolunacaktır. 

Sermayenin ikinci kısmı: 1340 senesinden 
itibaren şehir ve kasaba ve köy zürramdan alı
nacak olan yani, ashabmı tesbite imkân olan 
iane hisselerinden tâhassül edecek sermaye kıs
mıdır ki bu kısım sermaye bunu vermiş olan 
kimselerin ferden ve şahsan kendi namlarma 
muharrer eshama ayrılacak ve 100 liralık iane 
hissesi yatırdığını usulen isbat eden bir kimse
ye veya ziraat şirketine kendi namına mu
harrer olmak üzere bir hisse senedi verilecektir 
ve bu sehimler arazi sahiblerine beyi ve ferağ 
edilebilecektir (Nizamname madde: 11). 

Banka sermayesinin birinci kısmının; böyle 
her mahallin hissei menafii nisbetinde, şehir, 
köy ve kasaba çiftçilerinin mali müştereki ol
mak üzere kaza şahsiyeti maneviyeleri namma 
yazılacak eshama taksim olunması keyfiyeti, bu 
kısım sermayenin ötedenberi zaten bu köy, ka
saba ve şehir zürramm vermiş bulundukları 
müşterek sermayeden tâhassül etmiş olmasın
dandır ve nitekim 1340 senesi müzakere zabıtla-
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rmm 7/1 cildinin 496 nci sayfasmm ikinci sütu
nunda niünderiç şu: « Buraya konan bir madde 
ile bankanm sermayesi eshama taksim edilecek
tir ve bunlar mahallî zürraınm malı olacaktır 
ve gayrikabili beyi ve ferağ olacaktır. Zaten 
Ziraat bankasmm sermayesi mahallidir. Binaen
aleyh her mahallin sermayesi kaç bin lira ise o 
mahal kaç aded eshamı ihtiva edecekse o kadar 
eshama sahib olacaktır ve o mahal erbabı ziraa-
tinin mali müştereki olmak üzere bankada hıf-
zedilecektir» beyanat ile Ziraat encümeni namı7 
na mazbata muharririnin 599 ncu sahifede mün-
deriç beyanatı bunda şüphe bırakmayacak ka
dar açıktır. 

Ve kezalik sermayenin ikinci' kısmmm tak
sim edileceği eshamın, bu iane hisselerini fer
den ve şahsan verecek olan eşhası maddiye ve 
hükmiyenin kendi şahsî malları olacağında dahi 
kanunun 9 ncu ve nizamnamenin 9 ve 11 nci 
maddeleri zaten sarih olduktan başka zabıtna
menin 599 ve 600 ncu sayfalarında münderiç 
beyanatla da müeyyeddü\ 

Binaenaleyh banka sermayesinin, ister şehir, 
kasaba ve köy zürramm mali müştereki bulu
nan eshama mühkasem olsun ve ister çiftçilerin 
ferden ve şahsan malik bulundukları ve buluna-" 
cakları eshama münkasem bulunsun, umum ser
mayenin çiftçilerin müştereken veya münferi

den malı olduğu meydandadır ve bunda Devlet
çe konulmuş bir santim bile yoktur. 

Binaenaleyh Ziraat bankasmm sermayesini, 
meselâ Sümerbanka veya Emlâk bankasına tah
sis edilmiş Devlet sermayesi nevinden addetme
ğe de imkân yoktur. 

Şimdi diğer bir meselenin tedkikine gelelim: 
Kazalar namma muharrer esham, kazaların 

zaten Devlet taksimatı mülkiyeseine dahil olma
ları itibarile yine Devletin malı sayılır mı? 

Her şeyden evvel şunu nazarı dikkate almak 
icab eder M, kaza şahsı manevileri namma mu
harrer olan bu esham esasen kazaların kendi 
malı olmayıp kaza dahilinde bulunan ve şahsi
yeti maneviyeyi haiz olan köy ve kasabaların 
müşterek malıdır ve kaza şahsı manevisi bunla
ra izafeten bu hisse senedlerine mutasarrıftır ye 
nitekim' banka nizamnamesinin 13 ncü madde
sinde bu cihet tasrih dahi edilmiş bulunmaktadır. 

Maamafi bu esham hangi şahsı manevinin 
olursa olsun bir şahsı manevinin böyleı mücer-

red Devlet taksimatı mülkiyesi içinde bulunma
sı sebebile bu şahsı maneviye aid malm Devlet 
malı sayılması idarî ve medenî mevzuatımızla 
kabili telif değildir. 

Kanunu medenî hangi hükmî şahısların mal
larının ve ne gibi şartlarla hukuku amme mües
sesesine geçebileceğini 50 nci maddesinde tayin 
etmiştir. Binaenaleyh kaza namlarına muhar
rer hisse senedlerini Devlet malı saymağa imkân 
yoktur. 

Ferden ve şahsen zürra namma verilmesi icab 
eden eshamm şimdiye kadar henüz verilmemiş 
bulunmasına gelince: bu nevi senedlerin henüz 
tevzi edilmemiş bulunması keyfiyeti bunlarm 
haklarının esasını ihlâl edemez. Zira, ekser 
anonim şirketlerde hisse senedleri beşer, onar 
liralık tanzim edilmiş olmasma mukabil Ziraat 
bankası anonim şirketinde hisse senedleri her 
neden ise yüzer liralık olarak tertib edilmiştir 
ki, bir çiftçinin sene besene vereceği iane hisse
lerinin yüz lirayı bulabilmesi pek tabiî olarak 
uzun seneler geçmesini mucib olmuştur ki, bu 
keyfiyet hiç bir veçhile hakkm esasma müessir 
olamaz. 

Hulâsa : 
1 - Ziraat bankası 444 numaralı kanunu mah

susla tesis 'edilmiş ve sureti tesis noktasından 
nevi şahsma münhasır bir anonim şirkettir. 

2 - Şirketin 1339 senesi sonuna kadar mev-
cud sermayesi, köy ve kasaba ve şehir zürra
mm mali müşterekidir. 

3 - 1340 senesinden itibaren verilen ve veri
lecek olan iane hisselerinden tahassül eden ser
mayesi ise bunu veren ferdlerin ve eşhası hük-
miyenindir. 

Esbabı maruzaya binaen encümenimizce Ziraat 
bankasmm (Tediye edilmiş nısıf sermayesi Dev
lete aid müesseseler) tabirine dahil bulunmadı
ğına ve banka kanunu sarih bulunduğundan 
tefsire lüzum olmadzğma karar verilmiştir. 

Heyeti umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi Na. Bu M. M. Kâtib 
Malatya Yozgad Çankırı 

M. Nedim Zabcı Emin Dr aman • M. önsay 
Aydın Gümiişahe Diyarbakır 
Adnan Ş- öndersev Huriye. Öniz 

Diyarbakır Manisa izmir 
Zülfü Tiğrel T ahir Hitit Jt. Dursun 
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Bütçe encümeni mazbatası 

Bütçe encümeni 20 - İV - 193$ 
Mazbata No. 104 
Msçtsko. 3/74 

Yüksek Reisliğe 

1932 senesi Muvazene! umumiye kanununun 
21 nci maddesinin tef şirine dair olan 31-XH-1932 
tarih ve 6/3229 sayılı Başvekâlet tezkeresi, ge
çen intihab devresi esnasında bir karara bağ
lanmadığı için Dahilî nizamnamenin 09 ncu 
maddesi mucibince hükümsüz kalmış ve içinde 
bulunduğumuz devrenin Tmştnda Hükümetçe 
Yüksek Meclisten tedkiki istenilmesi üzerine ha
vale olunduğu Ziraat ve Maliye encümenlerince 
tedkik edildikten sonra bu encümenlerin mazba-
taîarilef birlikte entntmenimize de tevdi edilmişti. 

Bilihara Başvekâletin 20 kânunuevvel 1937 
tarih ve 6/45^4 sayılı tezkeresüe Yüksek Mecü-
listen geri istenilen bu tezkere Dahilî nizamna
menin 68 nci maddesinin verdiği salahiyete is
tinaden Yozgud mebusu Emin Draman tarafın
dan deruhde edilerek encümenimize verilmiş . 
olmakla kendileri ve Maliye vekâleti namma 
Bütçe ve Malî kontrol umum müdürü hazır ol
dukları halde tedkik edildi. 

Hükümetçe geri istenilen tezkerede 1932 büt
çe kanununun 21 nci maddesinde zikredilen hu
susî bütçelere belediyelerin, üeret tabirine taz
minat ve hakkı huzurların ve sermayesinin 
nısfı Devlete aid bulunan müesseseler arasmda 
Ziraat bankasının dahil olub olmadığı sorulmak
tadır. 

Bu tezkerenin Yozgad mebusu Emin Dra-
man tarafmdan deruhde edilmesine sebeb olan 
hâdise ise şudur: 

Ziraat bankasında müstahdem mütekaidler-
den İM zat tararından Yüksek reisliğe verilen 
ve tekaüd maaşlarından bir kramram kesilmek
te olmaamdan dolayı şikâyeti mutazammm olan 
arzuhaller üzerine Arzuhal encümenine* itti
haz kılınan kararların Umumî heyette müzake
resi istenilmiş ve bu suretle Arzuhal encüme
nince hazırlanan mazbata Umumî Heyetin 
13 - XI-1936 tarihindeki toplantısında müza
kere edilmiş, yapılan müzakere neticesinde 
müstedüerin vaziyetleri bu kere Hükümetçe 
geri istenilen tezkere ile alâkalı görülmüş ve 

bu sebeble bu tezkere hakkındaki encümen 
mazbatasının ruznameye gelmesine kadar Ar
zuhal encümeni mazbatasma aid müzakerenin 
tehirine karar verilmiştir. 

Bu itibarla, deruhde edilen tezkerede bah
si geeen işlerden yalnız Ziraat bankasma aid 
kısmının aydınlatılması takrir sahibi tarafın
dan tateb ve diğer kısımlarının tefsiri isten
memiş olduğu ifade edilmekle müzakerenin 
hu noktaya hasrı kararlaştırılmıştır. 

Mezkur 21 nci maddenin bu nokta ile alâ
kadar kısmı aynen (..... gerek eski hükümlere 
ve gerek 1683 numaralı tekaüd kanununa tev
fikan tekaüd edilib de tediye edilmiş serma
yesinin en az nısfı Devlete aid elan müessese
lerle sermayeye verileoek faiz veya temettüü 
Devletin teminatı altında bulunan bilumum 
müesseselerde vazife deruhde edenler dahi 1452 
numaralı kanunun 14 ncü maddesile 1683 nu
maralı kanunun 70 nci maddesi hükümlerine 
tâbidir ) şeklindedir. 

Yapılan müzakere sonunda 3202 sayılı 
Cumhuriyet Ziraat bankası kanununun tedvi
ninden evvelki mevzuata gfpe anonim şirket 
halinde idare edilen Ziraat bankasının serma
yesi bu babda Maliye encümenince yazılan 
mazbatada tafsilen izah olunduğu üzere kıs
men köy, kasaba ve şehir zürraının müşterek 
mallan ve kısmen de zürrain ferdî malları ol
duğu ve binaenaleyh 3202 sayıh kanunun me
riyetinden evvel Ziraat bankasını, sermaye
sinin % 50 si Devlete aid müesseseler meyanm-
da «aymağa kanunî imkân olmadığı neticesine 
varılmış ve bu netiee bu hususa aid mevzua
tın tedkîkradftn anlaşılmakta olub keyfiyetin 
ayrıca bir tefsir fıkrası iles tesbitine lüzum gö
rülmemiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Eekliğe sunuldu 

Reis M. M. Kâtib 
Burdur Trabzân îstanbıü 

M. Şeref Özkan R. Karadeniz F. öymen 
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Balıkesir 
E. Adakan 

Malatya 
M. Öker 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

— 
Diyarbakır 
R. Bekit 
Mardin 

R. Erten 

7 — 
Muş 

Ş. Çiloğlu 
Sivas 

Remzi Çiner 

Muş 
Ş. Ataman 

Tokad 
S, Genca 

Ordu 
H. Yalman 

Trabzon 
Sırrı Day 
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S. Sayısı: 158 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve memurin 
kanununa ek kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî mua

venet ve Bütçe encümenleri mazbataları (I 987) 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı ; 6/1319 

' 3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve memurin kanununa ek olarak hazırla
nan ve îcra Vekilleri Heyetince 31 - I I I - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
, , . C. Bayar 

Maliye vekâleti ve Malî kontrol U. Md. Ş. 2 sözlü' 131105/11/1590 sayılı ve 25 - I I I - 1938 tarihli 
tezkeresi suretidir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinden Yüksek makamınıza sunulup Maliyeye tevdi buyurulan 
ilişik 24 - I I - 1938 tarihli ve 43/4142 sayılı yazı ile eki bulunan (3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti teşkilât ve memurin kanununa ek kanun lâyihası) ve mucib sebebleri, kadro cetvellerile 
birlikte tedkik edildi. 

Lâyihaya bağlı kadro cetvellerinin muhteviyatına nazaran Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti büt
çesinin maaş faslına senevî 26 424 liranın ilâvesi ve Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü büt
çesinin memurlar maaşı faslına da kezalik senevî 7212 liranın zammı icab etmektedir. Bunlardan 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine aid olan mikdarın vekâleti müşarünileyhanın 1938 yılı bütçe 
lâyihasının maaş faslına mevzu tahsisat içinde olduğu anlaşılmaktadır. Lâyiha 1938 malî yılından 
önce iktisabı kanuıniyet ettiği takdirde mezkûr yıldan evvel tatbikata başlanılırsa, bunun için muktazi 
tahsisatın şimdiye kadar elde edilmiş olan kadro tasarrufları tutarı ile karşılanacağı mucib sebebler 
lâyihasında zikredilmektedir. 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü için lüzumlu olan tahsisat farkının da 1938 yılı bütçe
sinin Büyük Millet Meclisi Bütçe encümeninde müzakeresi sırasında temininin derpiş edildiği ve 1937 
malî yılında yeni kadrolardan hiç birinin tatbikına gidilmeyeceği vekâleti müşarünileyhadan hususî 
surette bildirilmişştir. Mezkûr lâyihanın kanun halini iktisab etmek üzere, bu şartlar altında Bü
yük Millet Meclisine sunulmasında bir mahzur olmadığını mütaleaten arzeylerim. 

Maliye vekili 
V F. Ağralı 

3$Î7 sayılı Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâleti teşkilât ve memurin kanununa ek olmak üzere 
hazırlanan kanun lâyihasının mucib sebebleri 

Muhtelif kanunlarla vekâletimize verilen Devlet sıhhî hizmetleri seneden seneye artmış ve daima 
inkişaf halinde olan sıhhî ve içtimaî muavenet hizmetlerine memleketimizde de muasır medenî mil-

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 



letlerde olduğu gibi lâyık olduğu önem verilmiş ye bu hizmetlerin ifası hususunda gösterilen gayret 
ve daimî mesaiye rağmen artan bu işlerin ve bilhassa vekâlet hizmetleri arasına ilâve edilen ve iki 
senedenberi yapılan tecrübelere nazaran idarî ve teknik bir çok ciddî takibleri icab ettiren iskân 
işlerinin khepsinin birden bir müsteşar tarafından takib ve murakabesi son zamanlarda imkânsız bir 
hal almıştır. 

Memleketin sıhhî şartlarını ıslah, halkın sıhhatine zarar veren âmillerle mücadele ve gelecek ne
sillerin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve halkı sıhhî ve içtimaî yardıma ulaştırmak gibi esaslı ve 
mühim işlerin yapılmasını ve ehemmiyeti dei'kâr olan iskân işlerini daimî surette takib ve murakabe 
için vekâlet müsteşarına daha fazla zaman kalması icab ettiğinden yevmî muhaberat ve muamelâtın 
görülmesinde kendisine bir yardımcıya ihtiyaç olduğu anlaşılmış ve vekâletimizde bir müsteşar mur 
avinliği ihdasına katği zaruret görülmüş ve kanun lâyihasının birinci maddesi teklif edilmiştir. 

Heybeliadada 1926 senesinde (25) yatak olmak üzere tesis edilen verem mücadele sanatoryomu 
seneden seneye yatak adedi arttırılarak bu gün (150) ye iblâğ olunduğu halde ihtiyacı karşılayama
makta ve hasta vaziyetine göre yatak adedinin çoğaltılmasına zaruret görülmesi sebebile geçen sene 
başlatılan pavyonun inşaatı da ikmal edildiğinden 1938 bütçesile mevcuda (100) yatak ilâvesilc yatak 
adedinin (250) ye çıkarılması mukarrer bulunmuş ve önümüzdeki senelerde de verem sanatoryumu
nun ihtiyaca göre büyütülmesi gözönüne alınmıştır. 

Bundan başka İstanbul Kuduz tedavi müessesesi hastaneye kalbedilmiş, İstanbul ve Elâzığ emrazı 
akliye ve asabiye lıastaneleri hastane kadrolarının çoğaltılması lâzım gelmiş olduğundan ve İstanbul 
limanı bakteriyoloji müessesesi teşkilât kanunile Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü maaşlı me
murin kadrosuna idhal edildiği halde İzmir limanı ve şehir bakteriyoloji müessesesi ücretli kadroda 
bırakılmış olduğundan bu kanunla bu müessesede maaş kadrosu dahiline alınmak üzere lâyihanın 
ikinci maddesi ve (2) ve (3) numaralı kadro cetvelleri teklif edilmiştir. 

Müsteşar muavinliğine, hıfzıssıhha ve içtimaî muavenet işleri daireleri reisliklerine, hizmetlerinden 
istifade edilebilecek kıymetli mütehassısların tayinine imkân verilmek üzere muvakkat madde teklif 
edilmiştir. 

1938 malî senesi bütçemizin maaş faslı bu kanuna bağlı kadro ile ilâve edilen memuriyetlerin maaşı
nı da ihtiva etmek üzere tesbit edilmiş ve bunlardan görülen lüzum üzerine 1938 malî yılından evvel 
tayin edileceklerin maaşları kadro tasarrufatından verilmesi mümkün bulunmuş olduğundan ka
nun lâyihasının (3) ncü maddesi o şekilde teklif edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
S. ve 1. M. Encümeni * , 13 - IV - 1938 

Esas No. 1/987 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

301? sayılı sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurin kanununa eklenmek 
üzere hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetince Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 
6/1319 sayılı tezkeresile Ulu Başkanlığa sunulan 
kanun lâyihası ve esbabı mucibesi encümenimize 
havale Solunmakla Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâleti sicil ve memurlar müdürünün de hazır bu
lunduğu toplantımızda okundu ve konuşuldu: 

Lâyihanın birinci maddesi Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti teşkilât ve memurin kanunu
nun merkez teşkilâtına bir müsteşar muavini ilâ
vesi ve buna aid vazifelerin tayini suretine aid 
olub lâyihanın mucib sebeblerinde Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletine verilen ve seneden sene
ye artmakta olan Devlet sıhhî hizmetlerinin ve 
bilhassa vekâlet hizmetlerine ilâve edilen ve iki 
senedenberi yapılan tecrübelere nazaran idarî ve 
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teknik bir çok takibleri icab ettiren iskân işleri
nin hepsini birden bir müsteşar tarafından ta-
kib ve murakabesi son zamanlarda imkânsız bir 
hale geldiği beyan edilmektedir. Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletinin her sene daha ziyade 
inkişaf etmekte olan vazifeleri, hususî bir ehem
miyeti haiz ve teşkilâtı da gittikçe büyüyen mu
hacirinin ve iskân işlerinin de inzimamile daha 
ziyade artmış olduğundan bütün bu işlerin bir 
müsteşar tarafından gereği gibi takib ve mura
kabe edilmesinin imkânsızlığına encümenimiz de 
kani olmakla beraber müsteşar muavinine verile
cek vazaifin bir kısmı yine müsteşarın rey ve 
mütaleasile halledilmek mecburiyeti hâsıl olaca
ğından müsteşarın vazifesinin istenilen şekilde 
azalamıyaeağı düşünülmüş ve Devlet Sıhhat ve 
içtimaî muavenet işlerinin arzu edildiği gibi yü
rümesi için vekâletin teşkilât ve memurin kanu
nuna müsteşar muavini yerine bir müsteşar 
ilâvesi daha muvafık görülmüş ve lâyihanın birin
ci maddesi buna göre değiştirilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesinde yazılı ve 3017 
numaralı kanunun kırkıncı maddesine bağlı 2 

• numaralı cetvele ilâve edilen kadrolarda 100 lira 
maaşlı (müsteşar muavini) 125 lira maaşlı müs
teşar ve ayni kanunun 41 nci maddesine bağlı 
3 numaralı cetvele ilâve edilen kadroda aslî ma
aşı 80 lira gösterilen mütehassıs tabibin derecesi 
bu maaşın tevafuk ettiği beşinci derece olarak dü

zeltilmiş ve ilâve edilen diğer kadrolar encûme-
nimizce kabule şayan görülmüştür. 

Lâyihanın muvakkat maddesinin başındaki 
müsteşar muavinliğine) kaydi kaldırılmıştır. 

Maaşlarına göre üçüncü derece memurlukları 
olan hıfzıssıhha ve içtimaî muavenet işleri daire
lerinin reislik vazifeleri idarî ve fennî ihtisasa ta
allûk ettiğinden 1452 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince kıdemlerini doldurmuş me
murlar arasında bu vazifeleri ifaya muktedir mü
tehassıs bulunmadığı takdirde daha küçük derece
lerdeki mütehassıs memurların bu vazifelere ta
yinleri zarurî ve lâyihada bu tayinlerin bir de
faya mahsus olacağı yazılmış olduğundan muvak
kat madde ile teklif olunan şekil muvafık gö
rülmüş ve işaret veçhile Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Eeisliğe sunulmuştur. 

S. ve î. M. E. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Erzurum Bayazıd Edirne 

Dr. A. F. Tuzer Dr. II. Kural Dr. F. Memih 
Balıkesir Bursa 

Dr. II. Vasıf Somyürek Dr. 8. Konuk 
Çankırı Denizli Kayseri 

Fazıl N. Örkün Dr. II. Berkman 8. Turgay 
Kütahya Niğde 

Dr. Şakır Ediz A. Vefik TJluçay 
Ordu Sinob 

Dr. Z. N. Taltırım H. Okan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 102 
Esas No. 1/987 

Yüksek R'eisliğe 

20 - IV -1938 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât 
ve memurin kanununa ek olarak hazırlanıb Baş
vekâletin 6/1319 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Sıhhat ve içtimaî 
muavenet encümeni mazbatasile birlikte encü
menimize verilmiş olmakla Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekili Hulusi Alataş ve Maliye vekâ
leti namına Bütçe ve malî kontrol umum mü
dürü hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu: 

Memleketin sıhhat ve içtimaî muavenet iş

lerinin günden güne artmakta olması ve bu 
vekâletin vazifeleri arasına konulmuş olan İs
kân işlerinin gittikçe ehemmiyet peyda etmesi 
dolayısile bu vazifelerin ilmî, idarî ve teknik 
hususlarının bir elden idaresini güçleştirmekte 
olduğundan vekâlet müsteşarının vazifelerini 
hafifletmek maksadile bir müsteşar muavinliği 
ihdası ve Heybeli sanatoryomuna yüz yatak da
ha ilâvesi ve diğer hastaneler kadrolarında lü
zumlu görülen bazı değişiklik ve ilâvelerin ya-

( S. Sayısı : 158 ) 



- 4 
pılmasî maksadile sevkedildiği mucib sebeble-
rin tedkikmdan ve alman izahattan anlaşılan 
lâyiha esas itibarile encümenim izce de kabul 
edilmiş ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encüme
nince hazırlanan metin müzakereye esas ittihaz 
edilmiştir. 

Hükümetçe teşkilâta bir müsteşar muavinli
ği ilâvesi teklif olunduğu halde Sıhhat ve iç
timaî muavenet encümeni ilâve olunacak müs
teşar muavini- ile vekâletin bu günkü idarî ih
tiyacının temin edilemeyeceği mülâhazasile teş
kilâta, mevcud müsteşara ilâveten bir ikinci 
müsteşar daha ilâvesini kabul eylemiş bulunmak
tadır. 

Bİ252»,t Sıhhiye vekili encümenimizde vekâlet 
işlerinin tek bir müsteşarın elinde toplanmasın
da fayda olacağını, muavin yerine ikinci bir 
müsteşar ilâve olunduğu takdirde işlerin iki 
manzumeye ayrılarak idare bakımından müşkü
lât çıkabileceğini izah eylemiş ve teşkilâta ikin
ci müsteşar yerine bir muavin ilâvesini istemiş
tir. 

Bir vekâlete aid işlerin, siyasî mesuliyetini 
üzerine alan vekilin taleb eylemediği ikinci bir 
müsteşarlık ihdasmı muvafık bulmayan encü
menimiz bu babda Hükümetin teklifini aynen 
kabule karar vermiş, ancak müsteşar muavini
nin vazifesini izah eden birinci maddedeki ka-
yidlere de lüzum görmiyerek mezkûr maddeyi 
maksadı temine yeter şekilde yeniden yazmıştır. 

Kadroya yeni memuriyetler ilâve eden ikin
ci madde hükmü aynen kabul edilmiş, yalnız' 
tahrir şekli değiştirilmiştir. 

Lâyihadaki muvakkat madde encümenim iz
ce incelenmiştir. Mezkûr maddenin müsteşar 
muavinliği ile hıfzıssıhha ve içtimaî muavenet 
işleri daireleri reisliklerine 1452 sayılı kanunun 

( S . Sayış 

8 nci maddesinde yazılı müddetleri doldurma
yanlardan da getirilebilmesini temin maksadile 
teklif olunduğu anlaşılmıştır. Bu hüküm tev-
hid ve teadül kanununun esaslarına muvafık de
ğildir. Ancak muvakkat maddeye mümasil hü
kümler bazı dairelerin teşkilât kanunları ya
pılırken zarurete mebni ve bir defaya mahsus 
olmak üzere bazı kayid ve şartlar altında kabul 
edilmiş ise de teşkilât kanunlarında yapılan 
ufak, tefek değişiklikler münasebetile bu yolda 
istisnaî bir hüküm vazı cihetine gidilmemişti. 

Bu mülâhazalar üzerine alman izahata ve 
yapılan tedkikata nazaran vekâletin esas teşki
lât kanununda böyle istisnaî bir hüküm kabul 
edilmemiş olduğu ve teşkilât kanununun tatbi
katında bu ihtiyacın kendisini gösterdiği anla
şılmakla mezkûr madde, bu makamlara tayin 
edileceklerin ancak Sıhhiye vekâletinin hizmet
lerinde maaş veya ücretle en aşağı on sene ça
lışmış olanlardan getirilebilmesini temin maksa
dile vazedilen bazı kayidler dairesinde kabul 
olunmuştur. Bu esaslar dairesinde hazırlanan 
kânun lâyihası Umumî heyetin tasvibine konul
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Balıkesir 

E. Adakan 
tzmir 

/ / . Çakır 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Çiloğlu 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Gazi Anteb 

A. II. Ayerdem 
Malatya 
M. Öker 
Mardin 

R. Erten 
Ordu 

II. Yalman . 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Manisa 

T. Türkoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 
Siird 

M. Mayakon 
Sivas Trabzon 

Remzi Çiner Sırrı Bay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 
teşkilât ve memurin kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimaî 
muavenet vekaleti teşkilât ve memurin kanu
nunun merkez teşkilâtına bir müsteşar muavin
liği ilâve edilmiştir. 

Müsteşar muavini, müsteşara aid vazifelerin 
ifasmda onun vereceği direktif ve tayin edece
ği hadler dairesinde vekâlet işlerine bakar. 

MADDE 2 — Birinci maddede adı geçen ka
nunun 40 ve 41 nci maddelerine bağlı 2 ve 3 
numaralı cetvellere aşağıdaki ilâveler yapılmış
tır. 

Muvakkat madde 1 — Müsteşar muavinli
ğine, hıfzıssıhha işleri dairesi ve içtimaî mua
venet işleri dairesi reisliklerine bu kanunun 
meriyetinden itibaren bir sene zarfmda ve bir 
defaya mahsus olmak üzere 1452 sayılı kanu
nun 8 nci maddesinde yazılı müddetleri ikmal 
etmiyenlerde yüksek mekteb mezunu olmak 
şartile tayin olunabilir ve bunlara 1452 sayüı 
kanun hükümleri dairesinde müstehak olduk
ları derece maaşı verilir. Derece maaşlarile ta
yin olundukları vazifelere muhassas maaş ara
sındaki fark mükteseb hak teşkil etmemek şar
tile maaş tertibinden ücret olarak verilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. *.. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına Sıhhat ve İçtimaî muavenet ve Maliye 
vekilleri memurdur. 

31 - III - 1938 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
G. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. V. 

S. Arikan A. Çetinkaya C. Bayar 
S. 1. M. V. G. 1. V. ve Zr. V. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarhan 

( S. Sayısı 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİNİN DEĞIŞTlRlŞt 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti 
teşkilât ve memurin kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet vekâleti teşkilât ve memurin kanunu
nun merkez teşkilâtına bir müsteşar ilâve edil
miştir. Bu müsteşar, Sıhhat ve İçtimaî Muave
net vekilinin tayin ve tefrik edeceği vazifeleri 
vereceği direktifler dairesinde ifa eder. 

MADDE 2 — Birinci maddede adı geçen ka
nunun 40 ve 41 nci maddelerine bağlı 2 ve 3 nu
maralı cetvellere bu kanuna bağlı cetvellerde 
yazılı ilâveler yapılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Hıfzıssıhha işleri 
dairesi ve içtimaî muavenet işleri dairesi reis
liklerine bu kanun mariyetinden itibaren bir se
ne zarfında ve bir defaya mahsus olmak üzere 
1452 sayılı kanunun 8 nci maddesinde yazılı 
müddetleri ikmal etmiyenler de yüksek mekteb 
mezunu olmak şartile tayin olunabilir ve bun
lara 1452 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
müstehak oldukları derece maaşı verilir. Derece 
maaşlarile tayin olundukları vazifelere muhas
sas maaş arasındaki fark mükteseb hak teşkil 
etmemek şartile maaş tertibinden ücret olarak 
verilir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞl 

Sıhhat ve içtimlaî muavenet vekâleti teşkilât ve 
memurin kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekilliğinin merkez teşkilâtına bir müsteşar mu
avinliği ilâve edilmiştir. 

Müsteşar muavini; vekilin seçmesile ve ka
rarname ile tayin olunur. 

MADDE 2 — 3017 numaralı Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti teşkilât ve memurin ka
nununun 40 ve 41 nci maddelerine bağlı (2) ve 
(3) numaralı cetvellere bu kanuna bağlı cetvel
de derece, aded ve maaşları yazılı memuriyetler 
ilâve edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Müsteşar muavin
liğine, hıfzıssıhha işleri dairesi ve içtimaî mua
venet işleri dairesi reisliklerine bu kanunun me
riyetinden itibaren bir sene zarfmda ve bir de
faya mahsus olmak üzere 1452 sayılı kanunun 
8 nci maddesinde yazılı müddetleri ikmal etme
yenler de yüksek mekteb mezunu olmak ve Sıh
hiye vekâleti hizmetlerinde maaş veya ücretle en 
aşağı on sene çalışmış bulunmak şartile tayin olu
nabilir ve bunlara 1452 sayılı kanun hükümleri 
dairesinde müstahak oldukları derece maaşı ve
rilir. Derece maaşlarile tayin olundukları vazife
lere muhassas maaş arasındaki fark mükteseb 
hak teşkil etmemek şartile maaş tertibinden üc
ret olarak verilir. 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 
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Hükümetin teklifi 

3017 numaralı kanunun 40 ncı maddesine bağlı (2) numaralı cetvele 
yapılan ilâve 

Aylığı Yıllığı 
Unvanı memuriyet Derece Maaşı Aded Lira Lira 

Merkez teşkilâtı 
Müsteşar muavini 3 100 1 400 4 800 

Ankara Numune Jmstanesi 
İdare ve muamelât müdürü 8 45 1 126 1 512 

Hastaneler, sıhhat ve içtimaî muavenet müesseseleri 
mütehassısları 

Birinci sınıf mütehassıs 5 80 1 256 3 372 
İkinci » » 6 70 2 420 5 040 

Hastaneler, Sıhhat ve içtimaî niuavenet müesseseleri 
eczacıları 

ikinci sınıf eczacı 8 45 1 126 1 512 
Üçüncü » » 9 40 1 108 1 29*5 
Dördüncü » » 10 35 1 98 1 176 

Hastaneler, Sıhhat ve içtimaî nvuavenet müesseseleri 
hemşireleri 

Birinci sınıf hemşire 
ikinci » » 
Üçüncü » » 

Heybeliada verem . 
Mubayaa memuru 
Kâtib 

YEKÛN 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3017 sayılı kanunun (41) nci maddesine bağlı (3) numaralı 
cetvele ilâve 

İzmir limanı bakteriyoloji müessesesi 
Aylığı Yıllığı 

Unvanı memuriyet Aded Derece Maaşı Lira Lira 

14 
15 
16 
latö 
14 
16 

20 
17,5 
16 

ryomu 
20 
16 

3 
3 
4 

1 
1 

180 
168 
208 

60 
52 

2 202 

2 1-60-
2 016 
2 m 

720 
624 

26 424 

Mütehassıs tabib 
Tabib 
Kâtib 
Müstahzır 

YEKÛN 
(.S. SumiUL.; 

1 
1 
1 
2 

158) 

5 
7 
14 
14 

80 
55 
20 
20 

256 
165 
60 
120 

eoı 

3 072 
1 980 
720 

1 440 

7 212 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin âeğiştirişi 

3017 numaralı kanunun 40 ncı maddesine bağlı 2 numaralı 
cetvele yapılan ilâve 

. • • , , . ; • • Aylığı Yıllığı 
Unvanı memuriyet Derece Maaşı Aded Lira Lira 

Merkez teşkilâtı 
Müsteşar . • 2 125 1 500 6 000 

Ankara numune haistaneşi 
idare ve muamelât müdürü 8 45 1 126 1 512 

Hastaneler, sıhhat ve içtimaî muavenet müesseseleri 
mütehassısları 

Birinci sınıf mütehassıs , 5 . , 8 0 1, 256 3 072 
ikinci » » 6 70 2 , 420 5 040 

Hastaneler, sıhhat ve içtimaî muavenet müesseseleri 
• eczacıları 

ikinci sınıf eczacı • 8 45 1 126 1 512 
Üçüncü sınıf eczacı , 9 40 1, ,108^ 1 296 
Dördüncü sınıf eczacı 10 35 J 98 1 176 

Hastaneler sıhhat ve içtimaî muavenet müesseseleri 
hemşireleri 

Birinci sınıf hemşire •' 14 20 '3 180 2 160 
ikinci sınıf hemşire • ' 15 17,5 3 168 2 016 
Üçüncü sınıf hemşire . . 16 16 4 208 2 496 

Heybeliada verem sanatoryomu 
Mubayaa memuru 14 20 T 60 720 
Kâtib 16 16 1 52 624 

YEKÛN 2 202 26 424 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin değiştirişi 

3017 sayılı kanunun 41 nci maddesine bağlı 3 .numaralı 
cetvele ilâve 

Unvanı memuriyet 

Mütehassıs tabib 
Tabib 
Kâtib 
Müstahzır 

Aylığı 
Aded Derecesi Maaşı Lira 

1 5 
1 7 
1 14 
2 14 

80 256 
55 165 
20 60 
20 120 

Yıllığı 
Lira 

3 072 
1 980 

720 
1 440 

YEKÛN 601 7 212 
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Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı 

CETVEL 

(2) numaralı cetvele ilâve edilecek memuriyetler 
Derece Memuriyetin nevi • Aded Maaş 

3 Müsteşar muavini 1 100 

Ankara Numune hastanesi kısmına 
8 idare ve muamelât müdürü 1 45 

Hastaneler, sıhhî ve içtimaî muavenet 
•müesseseleri mütehassısları kısm ma 

5 Birinci sınıf mütehassıs ' . 1 80 
6 İkinci » » 2 70 

Hastaneler, Sıhhî ve içtimaî muavenet 
müesseseleri eczacıları kısmına 

8 İkinci sınıf eczacı 1 45 
9 Üçüncü » » 1 40 

10 Dördüncü» » 1 35 

Hastaneler, Sıhhî ve içtimaî muavenet 
müesseseleri hemşireleri Uısmuıa 

14 Birinci sınıf hastabakıcı hemşire 
15 İkinci » » » 
16 Üçüncü y> » » 

Heybeli verem sanatoryomu kısmına 
14 Mubayaa memuru 
16 Kâtib 

(3) numaralı cetvele ilâve edilecek memuriyetler 

İzmir limanı bakteriyoloji müessesesi 
5 Mütehassıs tabib 
7 Tabib 

14 Kâtib 
14 Müstahzır 

3 
3 
4 

1 
1 

20 
17,5 
16 

20 
16 

TH
 

1 
1 
2 

80 . 
55 
20 
20 

« * • * * -
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S. Sayısı: 161 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü 
1937 malî yılı bütçesine I 326 000 lira munzam tahsisat 

verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (I 997) 

T. C. 
Başvekâlet 16-IV-1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1552 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine munzam tah
sisat verilmesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 7 - IV -1938 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Esbabı mucibe lâyihası 

1937 malî yılı içinde 12 milyon tren ve 15 840 000 lokomotif kilometresi yapılacağı tahmin edi
lerek mezkûr sene bütçesi bu esas üzerinden ihzar edilmişti. 

Halbuki: bu sene içinde yapılan kesif nakliyatın verdiği neticelere göre 8 ay zarfında yapılmış 
olan teren kilometresinin 9 580 730 ve lokomotif kilometresinin de 12 230 660 a çıktığı ve sene 
ninhayetinde hiç değilse tren kilometresinin 13 milyona ve lokomotif kilometresinin de 17 milyona 
çıkacağı muhakkak görülmektedir. 

Trafiğin bu yükselişi bir taraf dan işletme hasılatmm şayanı şükran bir derecede artmasını in
taç etmiş ve nitekim bu senenin 9 aylık hasılatı (26 768 000) liraya çıkmıştır. 

Bilhassa önümüzdeki ilkbahar ayları nakli vat nın getireceği hasılat da göz önünde bulunduru
lacak olursa 1937 malî senesi nihayetinde muhammen varidata nazaran (5,5) milyon lira bir fazlai 
varidat elde edileceği kuvvetle ümid olunmaktadır. 

Hasılatın bu tezayüdü ile beraber diğer taraf d an hasılatın artmasile çok yakından alâkalı olan 
-bazı; işletme masrafları da pek tabiî ve zarurî bir şekilde artmış ve 1937 bütçe kanunile verilen tah
sisatla sene sonuna kadar işletme işlerinin en mühim olanlarından bazılarını idare imkânları kal
mamıştır. 

Ezcümle: 
1 — Kömür, yağ ve sair müstehlek mevad masrafları; 
Yukarıda da arz ve izah edildiği veçhile artan tren ve lokomotif kilometreleri 1937 malî. yılının 

kömür sarfiyatını 265 116 tona çıkarmaktadır. Bu mikdar kömürün temini için de son mubayaa 
mukavelenamesine göre kömürün beher tonu vasatî 11,5 lira üzerinden (3 048 834) liralık bir tah
sisata ihtiyaç bulunmasına rağmen 1937 malî yılıbütçesile 7 nci faslın birinci maddesi için alman 
tahsisat dahilinde kömür için ancak (2 520 000) liralık bir tahsisat bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
işletme sarfiyatının müstehlek maddeleri içinde en çok lüzumlu bulunan ve işletme işlerinin ruhunu 
teşkil eden kömür ihtiyacını hakkile karşılamak üzere (528 834) liralık bir tahsisatın daha istenmesin
de büyük bir zaruret bulunmaktadır. 



2 — Muharrik ve müteharrik edevatın tamir ve tathir masrafları : „ ' ' 
Memleket hayatında görülen canlılık ve inkişafın bir neticesi olarak seneden seneye memnu-

niyetbahş bir şekilde süratle çoğalan nakliyat; bunun icabı olan ihtiyaçları da karşılayabilmek zaru
retini tavlid etmektedir. Bu münasebetle makine ve vagonlarımızın devamlı bir surette çalışmaları 
mecburiyeti hâsıl olmuş ve binnetice senesi için tahmin edilen tamiratın fevkinde bir tamiratla kar
şılaşılmıştır. îşte bu sebebledir ki, bu madde tahsisatına da (500 000) lira daha ilâvesine lüzum hâ
sıl olmuştur. 

3 — H a t , köprüler, telgraf hatlarş, liman, rıhtım ve dubalar tamir masrafları; 
Yine trafiğin ve hutut üzerinde yapılan münakalâtın artması, yol bakım ve tamir işlerini de bir 

mikdar çoğaltmış ve hatlarda bazı mıntakaların takviyesini istilzam ettirmiş olduğundan emniyeti 
seyrüseferin temini noktasından bunların yapılabilmesi için bu madde tahwisatma da (192 000) lira
nın ilâvesi zarurî görülmüştür. 

4 — Sabit tesisatın tamir, tevsi ve yeniden inşası masrafları; 
istasyonlarımızda mevcud yatakhane ve ikametgâh gibi mebaninin tevsi ve ıslahına ve ticarî ihtiya

cın tezayüdünü karşılamak üzere bazı hangarların tevsii lüzumuna zaruret hâsıl olmuş ve bu 
maksadla tamir ve tevsiine başlanan bu mebaninin mevcud tahsisatla itmamlarının gayri kabil olduğu 
görülmüştür, önümüzdeki ilk /bahar nakliyat mevsiminden evvel bu işlerin'intacı ihtiyacı katğisi kar
şısında bu maddeye de 63 000 liralık bir tahsisatın istenmesinde lüzum görülmüştür. 

5 — Nizamnamesine tevfikan verilmekte olan memurin ve müstahdemin ev kiralan tahsisatı idare 
binalarından istifade edecekler nazarı itibare alınarak istenmişse de işletmenin büyüyen iş hacmi 
ile kısmen yukarıki fıkrada arzedilen lrususat dolay ısile memur ve müstahdemlere verilen ev kiraları 
masrafları da bir mikdar artmış bulunmakta olduğundan sene nihayetine kadar bu maddeden yapıla
cak masraflar için de (5000) lira teklif edilmiştir. 

6 — Yukarıda nakliyat hakkında bortafsil arzedilen esbab ve avamil bittabi iş hacmi ve kesafetinin 
daha fazla çoğalmasına da müessir olmak suretile muvakkat memuriyet 'harcırahını, 12 milyon tren 
.kilometresi üzermden bilhesab alınmış kilometre tazminatı masraflarını da çoğaltmış ve bu cihetle 
de mevcud tahsisatlarile sene nihayetine kadar yapılacak masrafların karşılanamıyaeağı görülmüştür. 

işte bu sebebledir ki- 7 000 liranın muvakkat memuriyet harcırahı, 30 000 liranın kilometre 
tazminatı fasd ve maddeleri tahsisatına eklenmesi zarureti hâsıl olmuş ve yukarıda arzedilen fazlai 
varidat karşılık tutulmak suretile ilişik cetvel mucibince ceman 1 326 000 lira munzam tahsisat isten
miştir. 

Temin edilen karşılığa gelince; 
1936 malî yılından 1937 malî yılına (5,5) milyon liralık bir gelir fazlasile girilmiş olduğu gibi 1937 

malî yılmda da ((5,5) milyon liralık bir varidat fazlası yapılacağı tahmin olunmaktadır. 
(11) milyon liraya varacak olan işbu varidat fazlalarından 1937 malî yılında bütçe kanunumu

zun 5 nci maddesinde sayılan (4) milyon liralık hizmetlerden ancak (3) milyon lirası sarf edilecek 
ve (6,5) milyon lirası da' 1938 bütçe kanunumuzun 5 nci maddesindeki hizmetlerin ifasına karşılık 
tutulmuş olub mütebakisi de işbu munzam tahsisatın karşılığını temin etmek üzere tefrik edilmiştir.1 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 106 
Efsas tfo. 1/997 

25 -IV-1938 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme ıımum 
müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine munzam tah
sisat verilmesi hakkında olub Başvekâletin 16 ni
san 1938 tarih ve 6/1552 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise gönderilen kanun lâyihası encümeni
mize havale edilmiş olmakla işletme umum müdü
rü hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu : 

1937 malî yılı bütçesinin tanzimi esnasında 
tahmin edilen iş hacminin 8 aylık hesablara göre 
tahminden fazla olacağı ve bu sebeble artacak 
olan varidat nisbetinde de işletme masraflarından 
kömür, yağ ve sair müstehlek maddeler, muhar
rik ve müteharrik edevat ve tesisatın tamir ve tat
ili ri ve iş hacmile mütenasib olarak kullanılan mu
vakkat memurlara aid harcırah ve ikametgâh 
masraflarının çoğalacağı anlaşıldığından 1937 büt 
çesine 1 326 000 lirlık tahsisat ilâvesi zarurî gö
rülerek işbu lâyihanın sevkedildiği yapılan tedki-

kattan anlaşılmıştır. Karşılığı 1937 yılı varidat 
fazlasından temin edilecek olan bu tahsisatın ve
rilmesi' encümenimizce de muvafık görüldüğün
den lâyiha aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
Kâtib 

İstanbul Gazi Anteb Diyarbakır 
F. öymen A. H. Ayerdem R. Bekit 

Çorum Ordu Mardin 
E. Sabri Akgöl H. Yalman R. Erten 

Manisa Malatya Siird 
T. Türkoğlu M. öker M. Mayakon 

Sivas * Tokad Trabzon 
Remzi Çiner S. Genca Sırrı Bay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet demiryolları ve limanlan İşletme umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine munzam tah

sisat verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
bütçesinin ilişik cetvelde gösterilen tertibleri-
ne (1 326 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. t. 

Dr. H. 4 

Ad. V. 
*ŞY. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
M. V. G. 1. 

7 - IV -1938 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 
F. Ağralı 
1-k. V. V. 
C Bayar 

V. ve Zr. V. V 
Alatas Rana Tarkan 
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. _ 4 — 
CETVEL 

F. M. Muhassasatm nevi 

3 Muvakkat memuriyet harcırahı 

6 6 Kilometre tazminatı 
6 7 Mebani icarı, memur ve müstahdemlere verilecek ev kirası 

Lira 

7 

30 
5 

000 

000 
000 

Fasıl yekûnu 35 000 

7 1 Mebani, muharrik ve müteharrik edevatın tenvir, teshin, mahrukat, yağ ve 
> sair müstehlek mevad masrafları 

7 2 Muharrik ve müteharrik edevatın tamir ve tathir masrafları 
7 S Hat, köprüler, telgraf hatları, liman, rıhtım, iskele ve dubalar tamir masraf

ları, fidanlıklar ücret ve masraflarile yol, alât, edevat ve levazımının tamir, tec-
did ve tezyidi masrafları 

7 5 Sabit tesisatın tamir, tevsi ve yeniden inşası masrafları 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

529 000 
500 000 

192 000 
63 000 

1 284 000 

1 326 000 

»-©-« 

( S. Sayısı : 161) 



S. Sayısı: 162 
Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü hizmetlerinde 
kullanılmak üzere satın alınacak telsiz muhabere ve din
leme alet ve cihazları için 300 000 liralık taahhüde girişil

mesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (I/998) 

T. C. 
Başvekâlet 16-IV-1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1556 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınacak tel
siz muhabere ve dinleme alet ve cihazları için 300 000 liralık taahhüde girişilmesi hakkında ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 7 - IV -1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucbiesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Esbabı mucibe 

3127 sayılı kanun, Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğünü bir kısım meteoroloji istas
yonlarının alıcı ve verici telsiz cihazlarile teçhizine mecbur kılmaktadır. Bu itibarla mubayaası 
zarurî olan alıcı ve verici telsiz cihazlarının bu günkü meteoroloji ve hava hâdiselerini alıb ver
mek hususundaki en son vaziyetleri ve son sistem bütün tekemmülâtı haiz bulunması lüzumuna 
binaen bu cihazları taahüd edecekler tarafından bir malî.yıl içinde teslimine imkân vermemek
tedir. Bu sebeble Devlet meteoroloji işleri umum, müdürlüğü bütçesine mevzu tahsisata istinaden 
hükmü, gelecek yıllara geçici taahhüd ve mukaveleye girişilmesi şeklile bu cihazların temini za
rureti hâsıl olmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 25 - IV - İ938 
Mazbata No. 108 
Esas No. 1/998 

Yüksek Reisliğe 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü rilerek encümenimize havale edilen kanun lâyihası 
hizmetlerinde kullanılmak üzere satın almaeak tel- Devlet meteoroloji işleri umum müdürü ile Maliye 
siz muhabere ve dinleme alât ve cihazları için vekâleti bütçe ve malî kontrol umum müdürü ha-
300 000 liralık taahhüde girişilmesi hakkında tan- z ı r oldukları halde okundu ve konuşuldu: 
zim olunub Başvekâletin 16 nisan 1938 tarih ve Hükümetin esbabı mueibesinde izah edildiği 
6/1556 sayılı tezkeresile Yükesek Meclise gönde- veçhile 3127 sayılı kanunun 6 ncı maddesi muci-



bince bazı rasad istasyonlarmin alıcı ve verici tel
siz aletlerile teçhizi lâzımgelmekte ve bu aletle
rin müteahhidler tarafından (bir yıl zarfında tes
limi mümkün görülmemekte olmasından dolayı 
mezkûr müdiriyet bütçesine her yıl konacak tah
sisattan ödenmek üzere gelecek yıllara geçici taah-
hüd icrası suretile bu cihazların tedarikini temin 
için teklif olunan bu lâyiha encümenimizce olduğu 
gibi kabul -edilmiştir. Ancak buna müteallik mu
kavelenin 1938 yılı zarfında aktedilobileceği ve ta
ahhüdün de 1939 ve 1940 senelerine sari olacağı 
anlaşıldığından lâyiha o yolda tadil edilmek su
retile yeniden hazırlanmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Kâtib 

İstanbul 
F. Ö ym.cn 
Gazi Anteb 

A. II. Ay erdem 
Mardin 

R. Erten 
Sivas 

Remzi Ciner 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Çorum 
F. Bahri Ak göl 

Malatya 
M. Öker 

Ordu 
II. Yalman 

Tokad 
8. Oenca 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Diyarbakır 
R. Bekit 
Manisa 

T. Türkoğlu 
Siird 

M. Mayakon 
Trabzon 

Sırrı Bay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü hiz
metlerinde kullanılmak üzere satın alınacak tel
siz muhabere ve dinleme âlet ve cihazları için 
800 000 liralık taahhüde girişilmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet Meteoroloji işleri umum 
müdürlüğüne aid telsiz muhabere ve dinleme 
alet ve cihazları mubayaası için senelik tediye 
mikdarı 100 000 lirayı geçmemek ve mezkûr 
umum müdürlük bütçesine konulacak tahsisat
tan Ödenmek üzere 300 000 liraya kadar gele
cek senelere geçici taahhüde girişmeğe Başvekil 
mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 

7 - I V - 1938 
Bş. V. 

C. Bayar 
Da. V. 

8. Kaya 
Mf. V. 

8. Ankan 
S. I. M. V. 

Dr. II. Alatas 

Ad. V. 
8. Saraçoğlu 

Ha. V.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
İk. V. V. 
C. Bayar 

G. î. V. ve Zr. V. V. 
Rana Tarhan 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTİRtŞl 

Meteoroloji istasyonları için satın alınacak âlet 
ve cihazların tedariki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bir kısım meteoroloji istas
yonları için satın alınacak telsiz muhabere ve 
dinleme alet ve cihazları için senelik tediye 
mikdarı (100 000) lirayı geçmemek ve her se
ne ödenecek mikdar Umum müdürlüğün bütçe
sine konulacak tahsisattan ödenmek üzere 
(300 000) liraya kadar 1939 ve 1940 seneleri
ne geçici taahhüde girişmeğe Başvekil mezun
dur. 

MADDE 2 — Aynen. 

MADDE 3 — Aynen. 

• • mm& ı • • 
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S. Sayısı: 163 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
bütçesine 150 000 lira tahsisat verilmesi hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/932) 

T. C. 
Başvekâlet 9 - IV - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/1418 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine 150 000 lira munzam tahsisat 
verilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 7 - IV - 1938 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe 

22-VII -1938 tarihinde hali faaliyete geçecek olan Etimesğuttaki radyo diffüziyon istasyonu
nun Ankara elektrik santralinden tağdiyesi tahsisatının 1937 malî senesi razfında ikmali lâzım-
geldiğinden ve halbuki bu tesisatın idarece tediyesi icab eden gümrük, muamele, belediye ve is
tihlâk vergilerini karşılayacak tahsisat P. T. T. Umum müdürlüğü bütçesinden temin edile
mediğinden idarei mezkûrenin 1937 malî yılı varidat fazlası karşılık gösterilmek suretile 150 000 
liralık munzma tahsisat istihsali iktiza etmiştir. 

Bütçe eneümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 25 - IV - 1938 
Mazbata No. 107 
Esas No. 1/992 

Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon umuım müdürlüğü sisatı için muktazi arsa, bina, makine, alât, ede-
1937 malî yılı bütçesine 150 000 lira munzam tali- vat ve malzeme bedelleri ile amele yevmiyesi ve 
sisat verilmesi hakkında olub Başvekâletin 9 nisan inşaat kontrol ımemurları ücreti ve masarif atı 
1938 tarih ve 6/1418 sayılı tezkeresile Yüksek için 1 003 527 liralık bir tahsisat kabul edilmişti. 
Meclise gönderilerek encümenimize havale edilen Bu tahsisata müsteniden yapılmakta olub üç ay 
kanun lâyihası telgraf işleri reisi hazır olduğu SOnra faaliyete geçecek olan Etimesğuttaki radiyo 
halde okundu ve konuşuldu: istasyonunun Ankara elektrik santralından tağdi-

1937 malî yılı Posta, telgraf ve telefon bütçe- yesi tesisatı için getirilmiş olan malzemenin güm-
sinin 48 nci faslının 3 ncü maddesile şehirlerle rük, muamele, belediye ve istihlâk vergilerinin 
milletler arası telefonları ve radiyo, sütüdym te- tesviyesi için bu tertibe 150 000 liralık munzam 



tahsisat verilmesi ma'ksadile 'sevkedildiği ve karşı
lığının da 1937 malî yılı varidat fazlasından te
min edileeeği anlaşıldığından işbu kanun lâyihası 
encümeninüzce de.muvafık görülerek aynen ka
bul edilmiştir. 

Umumî' Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis ' Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M.'Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 

• Kâtib 
istanbul 

F. öymen 
Gazi Anteb 

A. H. Ayerdem 

Mardin 
R. Erten • 

Sivas 
R. Çiner 

Çorum 
E. Sabrı Akgöl 

Malatya 
M. öker 

Ordu 
H. Yalman 

Tokad 
8. Gen#a 

Diyarbakır 
R. Bekit 
Manisa 

T. Türkoğlu 

Siird 
M. Mayakon 

Trabzon 
Sim Bay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 
malî yılı bütçesine 150 000 lira munzam tahsisat 

verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesinin 48 nci fas
lının 3 ncü (Şehirlerle Milletler arası telefonla
rı ve radyo, sitüdyu tesisatı için muktazi arsa, 
bina, mailine, alat edevat ve malzeme bedelle-
rile amele yevmiyesi ve inşaat kontrol me
murları ücreti ve sair masarifatı) maddesine 
150 000 lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

7 - IV - 1938 
Bş. V. 

G. Boyar 
Da, V. 

Ş. Kaya 
M İ V. 

8. Arıkan A 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alata 

Ad 

Ha. 

Na. 

V. 

V. V. 

V. 
. Çetinkayü 

G . t V. 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. V. 
C. Bayar 

ve Zr. V. V. 
Rana Tarkan 
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