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1. — ZAPTI SkBIK HÜLÂSASI 
Yetmiş Üjpiinoü tnlktfî 

10 Mayıs 1̂ 28 Perşembe 

Refet Beyin Riyasetleriyle akdolunarak Aydın. 
Demiryolları Şirketinin hariçten celp eylediği hari- ! 
ta muşambası üzerine müressem planları gümrük j 
resminden muafiyeti hakkındaki Bütçe Eincümemıi 
mazbatası müzakere ve kabul edildi. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur ve Dıiva-
m Muhasebat 1926 senesi bütçelerine ait hesabı i 
kafi cetvelleri hakkında Meclis Hesaplarının Terki- ; 
ki Encümeni mazbatasının ve hesabıkat'i cetvelleri- i 
nin Hazîneye tevdii kararıgir oldu. 

İstanbul Darülfünun ve Konya Ovası Sulama j 
îdaresiiriin 1928 senesi 'bütçeleri ile sefaîin bahriye 
ve müessesatı askeriye inşaası için mezuniyet itasına 
mütedair Kanun lâyihaları müzakere ve tayini esa^ 
mi ile reye vaz edildi. 

Müteakiben Anadolu Ajansının keşide edeceği 
dahili telgraf bedellerine, tsiahı Hayvanat Kanunu- il 
nun 28 nci maddesinin tadiline, Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesine, Hukuk Usu

lü Muhakemeleri Kanununun döryüzüncü maddesi
nin tadiline mütedair lâyihaların birindi müzakeresi 
icra olundu. 

Damga Kanununun muhtelit bir encümen tarafın
dan tetkiki kabul edildi. 

1927 senei maliyesi Hariciye Vekâleti bütçesine 
tahsisatı munzamma İtasına ve 'bazı devair bütçele
rinde münakale icrasına dair Kanun Lâyihası mü
zakere ve tayini esami ile reye vaz olundu. 

Badehu tayini esami ile reye konulan kanunların 
kabul edildiği tebliğ olunduktan sonra inikada niha
yet verildi. 

Reis 
Refet 

Kâtip 
Rize 
A1İ 

Kâtip 
Diyar.bekir 

İshak Refet 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 

1. — Ankara'dan gayrı mahallerdeki telefonlar 
hakkında Kanun Lâyihası. (Dahiliye Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Ordu, Bahriye ve Jandarma zabitan ve me

murinin hakkındaki Kanunun beşinci maddesinin ta
diline dair (1/154) numaralı Kanun Lâyihası ve Mü
dafaai Milliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 
(Ruznameye) 

2. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesmin 1928 se
nesi Bütçe Kanunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası. (Ruznameye) 

3. — Berri, Bahri ve Hava, Jandarma erkân, üme
ra ve zabitan ile memurin ve mensubini askeriye ma
aş ve tahsisatı fevkalâdelerine dair olan 587 numaralı 
Kanuna bir madde tezyili hakkında (11141) numara
lı Kanun Lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

4. — 1927 senesi devair bütçeleri arasında onbir-
bin ikiyüz on liranın münakalesine dair (1/225), Rü
sumat Müdüriyeti Umumiyesi 1927 senesi bütçesin
de üçbin liranın münakalesine dair (1/227), Rüsu
mat Müdüriyeti Umumiyesi 1927 senesi bütçesinde 
ikibin liranın münakalesine dair (1/228), Limanlar 
Müdüriyeti Umumiyesi 1927 senesi bütçesinde kırk-
beşbin liranın Maliye Vekâleti 1927 senesi bütçesine 
münakalesine dair (1/231), Maliye Vekâleti 1927 se
nesi bütçesine onbeşbin Ura tahsisatı munzamma ita
sına dair (1/232), Müdafaai MUIiye Vekâleti 1927 
senesi bütçesinde beşbin Uranın imhasiyie Maliye Ve
kâleti 1927 senesi bütçesine tahsisatı munzamma ola
rak ilâvesi hakkında (1/233) numaralı Kanun lâyi
haları ve idare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1927 
senesi bütçesisinde dahili resmi telgraf ücreti faslına 
ikiyüz elli liranın tahsisatı munzamma olarak ilâve
si hakkında (2/63), Büyük Millet Meclisi 1927 senesi 
bütçesi yedinci faslının dördüncü telefon maddesine 
dtıyüz Ura tahsisatı munzamma ilâvesi hakkında 
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(2/64) ve Riyaseticumhur 1927 senevi bütçesi yirmi-
yedinci faslının dördüncü telefon maddesine ikiyüz 
elli lira tahsisatı munzamma itası hakkında (2/65) 
numaralı Teklifi kanunileri ve Bütçe Encümeni maz
batası. (Ruznameye) 

5. —' Askerî liseler, askerî ilk mektep ve gedikli 
küçük zabit ihzarı mektepleri idare amirlerinin ders 

REİS — Celse açıldı. 

Efendim, ruznamenin 13 ncü maddesinin terci-
han ve müstacelen müzakeresi hakkında takrir var
dır, okunacaktır. 

Riyaseti CeMleye 

Ruznamenin onüçüncü maddesindeki gençlik: 
teşkilâtının Türk vatandaşlarına hasrı hakkındaki 

1. — Türkiye Gençlik Teşkilâtının Türk vatandaş
larına hasrı hakkında (1/87) numaralı Kanun Lâyi
hası ve Dahiliye ve Maarif encümenleri mazbataları. 
d) 

REİS — Heyeti umumiyesli hakkında bir müta
lâa var mı? (hayır sesleri) maddelere geçilmesini ka
bul edenler el kaldırsın... Kaibul 'etmeyenler el kaldır
sın... Rabul edilmiştir. 

Türkiye Gençlik Teşkilâtının Türk Vatandaşlarına 

Hasrı Hakkında Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ge
rek mekteplerde ve gerek mektep haricinde izcilik, 
keşşaflık, boyskavntik veya diğer herhangi nam ve 
unvan altında izcilik teşkilâtı vücuda getirmek hak
kı münhasıran Türk vatandaşlarına aittir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

deruhte etmeleri halinde kendilerine verilecek ücreti 
matlua hakkında (1/135) numaralı Kanun Lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

6. — Müstahzaratı ispençiyariye ve tıbbiye hak
kında (1/31) numaralı Kanun Lâyihası ve Sıhhiye, 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. (Ruzna
meye) 

Kanunun vaziyet icabı olanak tercihan ve müstace
len müzakeresini arz ve teklif eylerim efendim. 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

REİS — Bu lâyihanın müstacelen ve tercihan 
müzakeresini kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kajbul edilmiştir. 

REİS — Bir mütalâa varmı? (hayır sesleri). 
Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul et

meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Birinci maddede zifcr edilen teşkilâ

tı ecnebiler vücuda getiremiyeceği gibi bu kabil teş
kilâta ecnebi gençler dahil olamazlar. 

REİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Türk vatandaşlarından olanlar dahi 
birinci maddede zikr edilen teşkilâtı ancak Maarif 
Vekâletinin müsaadesiyle ve o Vekâletin emir ve 
murakabesine tâbi olmak şartiyle vücuda getirebi
lirler, 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

M | < [ > H » • « 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 14.15 

REİS : İsme* Bey 

KÂTİPLER : Ryşen Eşref Bey (Afyonterahisar), İsfoak Refet Bey (Üiyiajribeldr) 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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REİS — Kaibul edenler el kaldırsın... Kabul etme-; 
yenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Dahi
liye ye Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kaibul etme
ler elkaldırsın:.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, Kanunun heyeti umumiyesini Reyi Âli
lerine vazediyorum. Kaibul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Ruznamenin birinci maddesindeki tefsir mazbata
sının müzakeresine başlıyoruz., 

2. — Tütün îdarei Muvakkatesi ve sigara kâğıdı 
inhisarı hakkındaki Kanunun onbeşinci midesinin 
tefsiri hakkında (3/105) numaralı Başvekâlet tezkere
si ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1) 

REİS — .Mazbata tab ve tevzi edilmiştir. Bütçe 
Encümeninin tanzim ettiği fıkrai tefsiriye okuna
caktır : 

Fıkrai Tefsiriye 
Nakliye tezkeresi olmaksızın inhisar idaresi ambar

larına getirilip teslim edilen tütünlerden alınacak ce
zayı nakti; 26 Şubat 1341 tarih ve 858 numaralı Ka
nunun kaçak tütün hakkında kavanin ve nizamatı 
malhsusasında münderiç cezayı nakdilerin beş misline 
İblağına mütedair bulunan onibeşinci maddesi hük-, 
münden müstesnadır. 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ BASAN FEHMİ 
BEY (Gümüşhane) — Efendim, inhisar idareleri am
barlarına nakledeoekleri tütünler için nakliye tezke
resi almaya İnhisarı Duhan Kanunu zürraı mecbur 
etmiştir. Nakliye tezkeresi alınmayan tütünler ambara 
teslim edilse dahi kaçak addedilerek müsaadere edi-; 
lir. Müsadereden başka da yarım lira cezayı nakldil 
alınır. İnhisar Duhan Kanununda mevcut olan ah
kâm budur. Ahiren cezayı nakdiler beş misline iblağ: 
edildiğinden dolayı beher kilodan -alınan yarım lira 
cezayı nakdiden beş mıisli üzerinden cibayeti icap edip 
etmediğinde hükümet tereddüt etmiş, tefsir istemiştir. 
Maliye Encümeni bu tefsiri müzakere ederken gör-
dükü maddenin esasından istihsali tazyik eden, tütün! 
zürramı fevkalâde ve bilâlüzum sıkıntıya maruz bıra-j 
kan bir hüküm vardır. Bu hüküm de eski Reji Kanu-i 
nunda alelacele yapılan inhisarı duhan hakkındaki bir 
maddedir. Zürra tütünlerini tarlasından inhisar ida
resi ambarına naklederken ruhsat tezkeresi alınması
nın bir sebebi olabilir. O da malın kaçağa gitmesine 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

mani olmaktır. Tütün ambara gelip teslim edildik
ten sonra ki tütünün birinci tahlilde miktarı, ikinci 
tahlilde hem miktarı, hem de evsafı inhisar idaresi 
memurları tarafından tahlil ve tesbit edilir, evsafı ve 
miktarı tahlil evsafına ve tahmin edilen miktara 
rnuafik ise, zürram tütünü hakkında, kaçak kasdiyle 
tezkere almadı, demenin çok sert ve bilâlüzum istih
sali tazyik edecek bir hüküm olduğunu encümen gör
dü. Onun için İnhisarı Duhan Kanununun ziraata 
^müteallik ahkâmının tadiline kadar bu tefsir vesile
siyle bu maddenin olsun tadilini faideii addetti. Ma
liye Encümeni bu maddede yaptığı tadilde, zürra tü
tünü ambara teslim ettiği zaman miktarı ve evsafı 
tahrir miktar ve evsafına muvafık ise müstahsilden 
nakliye tezkeresi almadığından dolayı yalnız cezayı 
nakdi alınmakla iktifa edilsin, o cezayı nakdi de ya
rım lira olsun, mal müsadere edilmesin, eğer evsafı 
tahrir evsafına muvafık değil, miktarında da nöksan-
lıik varsa bittabi o kaçak addolunur, çünkü artık sui
niyet tezahür eder hükmünü vazetmiştir. Bütçe En
cümeni ise; yakında İnhisarı Duhan Kanunu gele
cektir, bu kanun gelinceye kadar bunun tefsire halli 
daha muvafıktır, binaenaleyh cezayı nakdi beş misli 
üzerinden değil, bir misil üzerinden alınsın, fakat ka
çak hakkındaki ahkâm yine baki kalsın demek isti
yor. Bütçe Encümeninin yaptığı tefsirden çıkan hü
küm budur. Yani nakliye tezlkeresi alınmaksızın tütü
nü evsafına muvafık olmayarak reji ambarına geti
rip teslim eden zürraın malının müsaaderesi hakkın
daki hüküm bütçe encümeninin tefsiriyle yine baki 
kalmış olur. Binaenaleyh, ceza yapılan hataya göre 
tahmil olunur. Yalnız, tezkere almadığından dolayı 
beher kilosundan yarım lira cezayı ' nakdi alınmak 
muvafık iken malın müsaderesi cihetindeki hükmü 
ipka biz muvafık görmedik. Heyeti Celileniz nasıl 
tensip ederseniz öyle kabul buyurusunuz. Bendeniz 
Maliye Encümeninin noktayı nazarını müdafaa edi
yorum, tab edilen lâyihada Maliye Encümenin tek
lifi de mevcuttur. Heyeti Celile onu kabul ederse 
maksat hâsıl olur. 

SAKİR BEY BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ (Edir
ne) — Mevzubahis mesele yeni bir hüküm va-
zından ziyade şimdiye kadar tatbik edilen bir kanun 
bilâhara vaz olunan muvafakati noktayı nazarından 
tefsirine müteallik bulunuyor. İnhisarı Duhan Kanunu 
muvakkatiyle tütün inhisarı için bazı usûller, kavâin 
vaz edilmiş bilâhara tütün inhisarının Devletçe ida
resi hakkındaki kanun buna ait olan bütün mevzuatı 
birinci maddesiyle tevhit ederek onları meriyet vermiş-

— 91 — 
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tir. O meyanda İnhisar Duhan Kanunu da meri bu- | 
kınan kanunlardandır. Bu kanun 45 nci maddesi ce
zalar hakkında bazı ahkâmı ihtiva ediyor. O kanunun 
birinci fıkrasında tadat olunan maddelerden birisi - iki 
encümeninizin mazbatasında arz olunmuştur, yirmi 
ikinci maddedir - kaçağın önüne geçebilmek için bazı 
ahkâm ve bu meyanda tütün nakliyatının tezkere ile 
yapılması mecburiyetini de vaiz etmiş. Zürraın tarla
sından evine getireceği tütünün naklini tezkereye tabi 
tutmayarak bunun haricinde bütün nakliyat mutlaka 
daha evvelden inhisar idaresine müracaatla oradan 
meccanen kendisine verilecek olan bir tezkere ile 
yapılır denmiştir. Bu meyanda alelûmum nakliyat 
tabiri içerisinde hatta istitraden bir köy dahilinde 
evin birinden diğerine yapılacak nakliyat bile bu sıkı 
murakabe altına alınmış bulunuyor. Zürraın kendi 
köyünden idaresi ambarına nakledeceği tütünlerde bu 
suretle daha evvel inhisar idaresinin meccanen vere
ceği bir tezkere ile yapılmak icap ediyor. Tezkeresi 
nakliyatın tâbi olacağı muamelede 45 nci maddede 
tadat olunuyor. 45 nci maddede hüküm bu olmak 
itibariyle şimdiye kadar onu tatbik eden Maliye Ve
kâleti ve inhisar idareleri bunda tereddüt hasıl etmiş 
değildir. Tefsiri talep edilen husus Zürraın inhisar 
idareleri ambarlarına naklettiği tütünlerin tezkeresiz 
yapılıp yapılmaması keyfiyetinin halli de değildir. 

45 nci maddede kilosundan ve küsurünıden yarım 
lira cezayı nakdi alınır denmiş olmasına nazaran bi-
lâhara 1342 tarihli ve 558 numaralı kanunun onbeşinci 
maddesiyle tütün inhisarı hakkındaki kavanin ve ni-
zaımatta kaçak tütün için mevzu olan cezayı nakdiler 
beş misline iblağ edildiği mezkûr olduğuna ve zür
raın nakliye tezkeresi almaksızın tütünlerini inhisar 
idaresi ambarına nakil ve teslim eylediği haline göre 
'bunun kaçak farz olunup olunmayacağının hallidir. 
Tütün inhisar idaresi ambarına getirilip teslim edi
lince bunda kaçak şaibesi kendiliğinden kalkar. An* 
cak kanuna muhalefet mevcuttur, o zail olmuş değil
dir. Encümeniniz bu noktayı nazardan mütalâa ede
rek talep edilen tefsiri kendi huzuru dahilinde telâkki 
etmeyi ve bu münasebetle İnhisarı Duhan Kanununun 
herhangi bir hükmünün tadili cihetini nazarı itibara 
almayı elzem mütalâa etmedi. 

İnhisarı Duhan Kanununun tadile muhtaç ahkâmı 
olduğundan bahsolunuyor. inhisarı Duhan Kanunu
nun filhakika tadilen muhtaç ahkâmı vardır. Fakat 
bu ahkâm, kaçakçılığı herhangi bir şekilde müsamaha 
ile telâkkiye imkân verebilecek şekilde olacağını müm
kün göremiyorum. İnhisarı Duhan Kanununun esasen 

ıtadile muhtaç olan ahkâmı nazarı itibara alınmış, Hü
kümetçe tetkiıkata başlanmıştır. Bunlar heyeti mec
muası ile bir kül olduğuna göre mevzu ahkâmın her
hangi birinde yapılacak tadilin bu münasebetle eğer 
mucibi şikâyet ahval varsa onların önüne geçeceğine 
encümeniniz kail olamiadı. Bahusus bu tefsiri Muh
terem Hasan Fehmi Beyefendi yapmak dolayısiyle İn
hisarı Duhan Kanununun nevama teyidinden içtinap 
etmek lüzumuna işaret etmiş oldular. Bendeniz bu 
mütalâada değilim. Mamafi, Maliye Encümeni İnhi
sarı Duhan Kanununun 45 nci maddesıine müzeyyel 
kanundur demekle, kanunu teyit etmiş oluyor. Şu 
halde esbabı mucibaye muvafık olmadığını görüyoruz. 
Encümenin teklif ettiği şekilde buna daha ziyade mü
racaat etmiş. Bütçe Encümeninin fıkrai teıfsıiriyesinde; 
İnhisarı Duhan Kanunu mevzubahis değildir, ancak 
arz ettiğim hadise nazarı itibara alınarak nakliye tez
keresi istihsal edilmeksizin kanuna muhalif olarak tez
keresiz bir surette zürraın tütün inhisar idaresi amba
rına naklettiği tütünlerden dolayı tabi olacağı mua
mele ve alınacak cezayı nakdinin beş misline tabi olup 
olamayacağı keyfiyeti üzerinde kalınmış ve ona göre 
encümeniniz bir fıkrai tefsiriye arz etmiştir. 

HASAN FEHMİ BıBY (Gümüşhane) — Efendim 
takdir buyurulur ki, encümenimiz resen bir kanun 
vazzını veya bir kanunun tadilini Heyeti Celileye arz 
ve teklif etmezler. Fakat bir kanunun tadili veya 
tefsiri bir encümene havale edildiği zaman encümen 
ne o tefsirhududuyla mukayyettir, ne de o kanunun 
o tadili noktasiyle mukayyettir. O kanunda gördüğü 
nevarisi Heyeti Celileye arz etmek vazifesidir. Bi
naenaleyh hükümet tefsir istedi. Maliye Encümeni 
tadile gitti. Gidebilir, dahili nizamnamemiz sarihtir. 
Zaten pekçok defa yaptığımız muamelede budur. Büt
çe Encümeninden dahi pekçök tadiller gelmişjtir. Tef
sir istenildiği halde tefsir kâfi olmayıp tadil şeklinde 
arz edildiği çok defa vaikidir. Maliye Encümeninin 
bu muamelesi de tamamen dahili nizamnameye muva
fıktır. 

Esas meseleye gelince; bendeniz ve maliye encü
meni burada kaçakçılığı teşvik ve tergip edecek hiçbir 
nokta görmedik ve buna kail olmadık. Bütçe Encü
meni Reisi Beyefendi arkadaşımız buyuruyor ki soru
lan şey cezayı nakdiler beş mislimi olsun, bir mislimi 
olsun? Biz de bir misli olsun dedik. Fakat zürraın 
köyden, tarladan tütün ambarına, yahut tarladan kal
dırıp serinde kuruttuktan sonra serinden inhisar ida
resi ambarına tütününü naklederken, tezkere almak-
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sızın naklederse bu kaçak addolunur ve müsadere 
edilir. 

Şakir Beyfendi, müsadere hakkındaki hükümden 
hiç bahsetmediler. Yalnız cezayı nakdiden bahsettiler. 
Mal müsadere edildikten sonra ceza ikinci derecede 
kalır. Müsadere edilen mal için bir de ceza almak lâ
zım mıdır, değil mildir? Mademki mal müsadere edil
miştir. Neden ayrıca ceza alalım? Müsadere ile iktifa 
edelim. Maliye Encümeni her iki cezanın bu mevzuda 
birden tatbik edilmesini fazla görmüş, sert gördü ve 
zaten bu kanun Heyeti Celileden tasdik edilmiş bir 
kanun olmamakla beraber yirmi seneden beri mevkii 
meriyette olduğundan dolayı bir kanun olduğunu da 
kabul ediyoruz, Bunun tefsir etmekle kanunu muvak
kati teyit etmiş olmak gibi bir endişede varit olmadı. 
Yirmi senedir mevkii tatbikte bulunan bir kanunun, 
bu tefsir vesilesiyle ve münhasıran zürraın, tezkeresiz 
naklİyatnıa ait olup iki cezanın ikisinin birden tatbiki 
gilbi ağır bir hüküm vazeden maddesini tadil ve bi
naenaleyh iki cezadan birisinin tayyını ifade edecek 
zır zeylarz ettik. Zeyl" şudur: İnhisarı 'Duban Kamu-' 
nunun 45 nci maddesine müzeyyel Kanun: Zürraın 
ambarlardan tezkeresiz nakledecekleri tütünlerin ev
safı 'ikinci tahrirde tesbit olunan evsafa muvafık ise 
müsadere edilmeyerek yalnız kilosundan yarım lira 
cezayı nakdi istiyfa edilir. Tezkeresiz nakledilen tü
tünlerin evsaifı tahrir .evsafına muvafık değilse tü
tünler müsadere ve beher kilosundan yarım lira da 
cezayı nakdi alınır.) Maliye Encümeninin zeyli budur. 
Maddei asliyede bu son fıkra vardır. Fakat evsafı, 
tahrir evsafına muvafık dahi olsa köylü nakil tezke
resi almadığından dolayı kanun malın müsaderesini 
amirdir. 

olup, hava müsait olamaz, vesaiti nakliye bulunur, 
bulunmaz. Binaenaleyh zürraa, bilâlüzum bir külfet 
ve sıkıntı tahmil etmektir. Bunu yapmaz da doğrudan 
doğruya getirir, işte tahrir ettiğiniz tütünü tahsil ev
safına muvafık olarak ambara teslim ediyoruz derse 
ve tahrir evsafına muvafık dahi olsa, mademki daha 
evvel geldi, tezkereyi almadı, malı müsadere ettik, 
cezayı nakdiyi de ver diyor. Maliye Encümeni bu 
hükmü çok ağır gördü ve bu tefsir vesilesiyle bunun 
zürra lehine olan kısmen tadilini arz etti. Maliye En
cümeni, bunda kaçakçılığı teşmik ve teşkil edecek hiç
bir nokta olduğuna da kail değildir. Takdir Heyeti 
Celilenindir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ ŞAKİR BEY (Edir
ne) — Hasan Fehmi Beyefendi, encümenlerin tadil 
teklifinde bulunamayacakları yolunda bir noktai na
zar arz ettiğimi işraip eder beyanatta bulundular. En
cümeniniz namına böyle beyanatta bulunmadığım gi
bi, şimdiye kadar teamülümüz de bu olmadığına göre 
bu hiç varit olmayan bir fikirdir. Binaenaleyh, bu 
mesele dolaıyısiyle encümenlerin herhangi bir tadil 
teklifinde bulunamayacakları yolundaki herhangi bir 
mütalâayı yeniden münakaşaya imkân yoktur. Ba
husus ki Meclisi Âli bu mesele için noktai nazarını 
tespit etmiştir. 

Esasa gelince: Hasan Fehmi Beyefendi zürraın 
lehine olmak üzere ufak bir tadili faideli telâkki edi
yorlar. Tespit ettiğimiz şekilde zürraın ambarlara tez
keresiz nakletmekte oldukları bir yük tütüne yolda 
tesadüf edildiği takdirde tezkeresi beraber olmadığına 
göre bu tütünün kaçak mı olduğu, yoksa ambaramı 
nakledilmekte olduğu nasıl tayin edileoekiiir? Tasav
vur edelim ki tütün meselesi herhangi ufak bir kaçak 
meselesi de değildir. Memleketimiz tütün istihsal 
memleketidir. Ufak bir külfet tahmili mukabilinde ve 
külfetten zürraın siyanete çalışıyor. Halbuki asıl te
mini lâzım gelen nice ahkâmımız vardır. Zürra lehine 
olmak üzere tütün inhisar kanunu mütalâa edildiği 
zaman, en çok ehemmiyeti onlara vermek mecburiye
tindeyiz. Yoksa ufak bir külfeti ihtiyar ederek inhisar 
idaresinden onbeş gün veyahut bir ay için meccanen 
alacağı nakliye tezkeresiyle tütünü nakletmek bir kül
fet değildir. Bu ancak kaçakçılığı teşkil edecek bir 
hareket olabilir. Encümeniniz yirmi iki milyon lira
lık bir varidata taallûk eden böyle bir meselede Zür
raa ufak bir yardımda bulunuyoruz mütalâasıyle bir 
tadile gitmeyi faideli bulmamıştır ve arz etmiş olduğu 
tefsir noktayı nazarı ile yine zürraın lehine hareket 

T etmiştir. Ancak esbabı muhafifafe derecesiyle takyit 

Muhterem Arkaldaşım Şakir Beyefendinin dedik
leri gibi kanun yalnız cezayı almakla iktifa etse idi 
bittabi bu tadilâta ve bu zeyle lüzum görmezdik. Fakat 
maddenin aslı hem malını müsadere eder ve hem de ce
zayı nakdi alır ve dikkat buyurulursa görülür ki bu 
zeyl de yalnız zürraın nakledeceği tütünlere hasr ve 
tahsis edilmiştir. Tüccarın nakledeceği tütünler mad
deyi esasiyedeki ahkâma bırakılmıştır Ve ambarlara 
nakledeceği tütünler kaydıyla takyit edilmiştir. Evsa
fını tahrire muvafakat ve mutabakatı da aslî olarak 
maddeyi müzeyyelede tesbit olunmuştur. Takdir bu-
yurulur ki ekseriya ambarlar kaza merkezindedir. 6-8 
saatlik mesafeden köylü gelecek, ben tütünlerimi ge
tireceğim, ambara teslim edeceğim diye iki üç gününü 
kaybedecek. Vakıa tezkereler bilâücret veriliyor. Fa
kat zaman ile müddetle de mukayyettir. Yağmurlu 
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edilmiş bulunuyor. Çünikü ambara getirilip teslim edi
len tütün tezkeresiz nakledilmiş olmakla kanuna mu
halif bir hareket vakidir. 45 nci maddede vardır, bu 
madde tezkeresiz nakil ve imrar maddesidir. Yalnız 
tezkeresiz ambara teslimi bunun kaçağa sarfı şaibesini 
'bertaraf ettiği için kaçak tütünler hakkındaki cezayı 
nakdilerin beş misline iblağı yolundaki hükmi kanu
ninin bunlara tatbikine mahal yoktur. Encümenimizin 
arz etmiş olduğu tefsir mütalaası budur (Müsadere 
var mı? Sesleri) 45 nci maddenin hükmü aynen tatbik 
edilecek. 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
BEY (Gümüşhane) — Efendim; kaçak ihtimali yok
tur. Çünkü zürra zaten mükayyetir. Zimmettardır ve 
iki defa tahrir görmüştür. Zürra tütününü ambara 
teslim edip zimmetten beri olmaya mecburdur. Bi
naenaleyh bu mahiyette kaçak olmak ihtimali mevcut 
ve varit değildir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY MALİYE VEKİLİ 
(İzmir) — Efendim; Heyeti Celilenin temayülatı öyle 
görülüyorki; zürra için mevzu olan herhangi bir 
kaydı diğer bir noktanın 'tefsiri için müracaat vuku 
bulduğu bir sırada tayyetmektir. 

Vukubulan müracaat, elimize tatbik edilmek üzere 
tevdi edilmiş olan kanunun istilzam ettiği cezanın beş 
misli veya bir misli olması meselesi üzerine inhisar-
etmesi iktiza ediyordu. Maliye Encümeni bu meseleyi 
tetkik ederken o maddenin dahi çok ağır olduğunu 
-görmüş ve bu ağır maddenin - diğer maddelerin ta
dilini bilâbara teemmül etmek üzere - şimdiden tadil 
cihetine gitmeyi hayırlı görmüştür. 

Zannediyorum ki; bir fıkrai tefsiriye talep edil
diği zaman o fıkrai tefsiriye kanunun bir maddesi ola
bileceğine gtöre birçok maddelerini veyahut da bütün 
Ikanunu tebdil ve tadil etmek gibi içinden çıkılması 
çolk müşkül bir vaziyete dahil olabiliriz. Bir taraftan 
bu tehlike olmakla beraber, diğer taraftan zürra le
hine herhangi bir tadil yapıyoruz kanaatiyle mutlak 
bir fıkrai tadiliye ilâve etmekle zürraın temin edil
mek arzu edilen hakkı temin edilir ki, kaçakçılara büyük 
bir yol açmak demektir. (Ambar) kemilesi mutlak ola
rak konulmuştur. Eğer bu reji ambarına nakledilmiş 
İbir tütün için ise, bir dereceye kadar Hasan Fehmi 
Beyfendinin serdettikleri mütalâa varit addedilebilir. 
Filvaki bendeniz bu tadilâtın kâffe&ini gelecek sene 
Heyeti Celileye takdim edeceğim lâyihayı kanuniyede 
derpiş etmek niyetinde idim ve bizzat Hasan Fehmi 
Beyle beraber vaktiyle çalıştığımız zaman tespit et

miş olduğumuz ahkâmı da gelecek içtima devresine 
yetiştireceğim lâyihayı kanuriiyenin zemini addetmek
teyim. 

Fakat, bu fıkra derhal Heyeti Celileoe tadil edil
mek isteniyorsa, bu ancak münhasıran reji ambar
larına teslim edilecek ve edilmiş olan tütünler için 
olmalıdır. Yoksa mutlak surette bütün tütünler de
nilecek olursa, bunun temvit edeceği mahzur çok bü
yüktür. Nazarı dikkatinizi memleketimizin tütüncü 
bir memleketi olması üzerine tevkif ederim. Bir am
bardan öbür ambara giderken ara yerde mecaz olan 
birtakım marjlar vardır ki; o marj dahilinde mütema
diyen kaçakçılık yapılır. 

Hasan Fehmi Beyefendi pek iyi bilirler ki; herke
sin tütünleri yazıldığı halde yekdiğeriyle ezberden 
alım satım yaparak birbirlerinin açıklarını kapamak 
sanatı bu memlekette yeni kabul edilmiş, yeni tatbik 
edilmiş bir sanat değildir. Herhangi bir tütün açıktan 
satılınca, arkadaşının noksanını, tüccarların vesairesi-
nin delaletiyle doldurmak sanatı bu memlekette yeni 
tessüs etmiş bir sanat değildir. Buna biraz da mutlak 
surette nakledilecek tütünlerin ademi müsaderesi kay
dı konacak olursa, öyle zannediyorum ki; içinden çı
kılmayacak bir kaçakçılığın içine düşmüş oluruz ve 
arzu etmediğimiz bir neticeyi hazırlamış bulunuruz. 

HASAN FEHMİ BEY MALİYE ENCÜMENİ 
REİSİ (Gümüşhane) — Vekil beyfendiden bir noktayı 
soracağım. Maddeye zeylolarak yazılan fıkra mün
hasıran zürraın nakledeceği tütünlere aittir. Zeyl bu
dur, çünkü maddenin aslı aynen kalıyor. Zürraın 
Jdarei inhisariye ambarlarından başka bir ambara 
idarei inhisariyenin malûmatı ve müsadei resmiyesi 
olmaksızın tütün nakletmesi imkân ve ihtimali mev
cut mudur ki; bu tasavvur buyurduğunuz hadisat hâ
sıl olabilsin? Ambar doğrudan doğruya inhisar ida
resinin ambarıdır. Oraya götürülüp veyahut inhisar 
idaresin'in nezaret ve müsaadesi tahtında açılmış bir 
ambardır ki; mahiyeten yine inhisar idaresinin amba
rıdır ve zeyil zürraın inhisar idaresi ambarlarına 
nakledecekleri tütünlere aittir. Yoksa tüccarlara ait 
hiçbir şey hiçbir kayıt yoktur ve tüccarın yapacağı 
nakliyat, muamelât, hakkındaki hüküm ve maddenin 
aslındaki metin ise aynen ipka edilmiştir. Bu arzu bu
yurduğunuzda izah buyurduğunuz şeyi bertaraf ede
bilmek içindir ki encümen maddeyi aynen tadil et
meyip maddeyi ipka ederek yalnız zürraın nakliyatına 
ait olmak üzere zeyli ilâve etti. Binaenaleyh tasavvur 
buyurulan mahzur vaki değildir. 

— 100 — 
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SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY MALÎYE VEKİLİ 
(İzmir) — Baştan aşağıya tasavvur buyurulan mah
zurlar vardır. Çünkü öyle kasabalar vardır ki, 3-4 
milyon okka tütün yetiştirir ve Hasan Beyefendinin 
işaret buyurduğu üzere tütün inhisarı ambarının ala
bileceği yekûn 100, 150 bin okkadır. Herkez filvaki 
rejiden ruhsat alarak herhangi bir ambara götürür, fa
kat kendi ambarına nakliyat icra ederler. Reji amba
rına, kimse gömleksizin gelmiş ise ancak onlarda ka
çakçılığın fikrinin varit olmadığı gibi bir hüsnü zan 
bize gelebilir, işte o vakit müsadere edersek Hasan 
Beyefendinin söylediği gibi kanun acı ve lüzumsuz 
yere sert olmuş olabilir. Fakat tarladan tütünü kaldı
rıp kendi ambarına veya tütün inhisar idaresine ha
ber verdiği ambardan gayrı aharın ambarına naklet
mek üzere sevk eden veya oraya nakledilen tütünlerin 
kaçak muamelesi görmemesi memleketimiz gibi su
reti daimede 5, 10, 20 milyon stok tütün bulunduran 
bir memlekette tehlike teşkil eder. Devletin büyük bir 
varidatıdır. Kanun arz ettiğim gibi birçok tadilâta arzı 
ihtiyaç etmektedir. Ümit ediyorum ki; gelecek sene
ye kadar bunun yetiştirebileceğim. Bu sene bu mevzu 
üzerinde yapabileceğimiz tadilât, inhisar idaresinin 
ambarlarına teslim edilmiş olan ve fakat tezkere ile 
gelmiş olan tütünler de müsadere keyfiyetini lağve
decek olursak tamamen zürraın lehine addetaelidir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Vekil 
Böyle tamamen mutabıkız. Fıkrai tefsireye de onu ifa
de ediyor. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY MALİYE VEKİLİ 
(İzmir) — Fıkra onu ifade etmiyor. Reji ambarına 
getirmekle mükelleftir. Tütün inhisar idaresi ambar
larına girmiş olan tütünlerdir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Biz in-. 
hisar idaresi haricinde ambarlar kabul etmiyoruz da 
onun için böyle yazılmıştır. 

REŞİT BEY (Gaziantep) — Bu İnhisarı Dühan 
Kanununun 45 nci maddesi hükümeti sakıta zama
nında yapılan bir kanundur. Değiştirmek lâzımdır. 
Binaenaleyh bendeniz onu arz etmeyeceğim. Yalnız 
zannediyorum ki, Makamı Âlileri de bu maddeyi ga
yet ağır gördüğünden dolayı - çünkü eski maddedeki 
sarahati kanuniyeye karşı tereddüte mahal yoktur -
zannederim ki, ağır olduğundan dolayı zürraa bir yar
dım olsun diye bir tefsir göndermiştir. Öyle anıyorum. 
Ondan dolayı ambara giren tütünler müsaıdere edil
mesin diye bir hüsnüniyet izharı çok doğrudur. Böyle 
ambara giren tütünlerde bir suiniyet olmadığı ma

lûmdur. Binaenaleyh cezayı nakdi alınmasa daha mu
vafık değil mi? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY MALİYE VEKİLİ 
(izmir) — Efendim, bir kere Mebusu Muhterem bizim 
'tarafımızdan gönderilmiş olan tefsirin manasını biraz 
tevsian beyan buyurdular. Biz hüküm hakkında bir-
şey ifade etmedik. Cezai nakdi olarak bir misil veya 
beş misil üzerinden hangisini alalım diye sorduk Ma
liye Encümeni üst taraftaki müsadereyi fazla buldu 
've müsadere keyfiyetinin kaldırılması cihetine iltizam1 

etti. Ve bir fıkrai tadiliye koydu. Eğer biz cezadan 
almazsak, ambara verdikten sonra müsadere de et
mezsek, artık kimse tezkere alhzına lüzum ve kendi
sini meobur görmez, tezkere almak işi zait iş olur. 
Onun için herhalde hafif bir ceza lâzımdır. Hüsnüni
yet olmakla beraber yine ceza lâzımdır. Muamelâtta 
noksan vardır. Bu noksandan dolayı da cezanın bir 
lira kadar hafif bir meblağ olmasına muvafakat edi
yoruz. 

KILIÇOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) — Doğ
rudan doğruya tütün getiren zürraın ceza görmeme
sini terviç ediyorsunuz. Fakat evvel beevvel onun bir 
nakliye tezkeresi almasını şart koymuyor muyuz? İki 
kısım var. Bir nakliye tezkeresi alır, fakat zayeder. 
Fakat bir de hiç nakliye tezkeresi almaz fakat mevcut 
tütünü getirir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Fark 
vardır, yani ruhsat alarak tütününü ambara getirmiş 
olan bir adamda ne müsadere vakidir, ne de cezayı 
nkdi. Ruhsat almaksızın ambara girmeyen ve yolda 
yakalanan bir adamdan hem müsadere vakidir hem 
cezayı nakdi. Fakat ruhsat almadan reji inhisar am
barına getirmiş olduğu tütünlerden yalnız ceza vardır, 
Hasan Fehmi Beyefendinin teklifinde yalnız ceza 
vardır. Müsadere yoktur. 

KILIÇOĞLU HAKKI 'BEY '(Kocaeli) — Ruhsat 
alınmıştır. Sonra, yaş ve kuru olmak üzere tartılmış-
tır. Aşağı yukarı inhisar idaresinde bunun miktarı ma
lûmdur. Fakat 'bir de köyünden inhisar anbarına nak
letmek için tezkere almak lâzım gelir, 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY "(Devamla) — Ta
bii. 

HAKKI 'BEY ((Devamla) — Demin bunu arz et
tiğim gibi ya tezkere alır, zayi eder, tezkeresiz getirir. 
Bir de hiç tezkere almaz getirir. Bunu ayırmak lâ
zımdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Tezkereyi zayi etmiş
se ziyamdan daima bir tane yenisini çıkarmak imkânı 
vardır. 
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RAGIP BEY '(Kütahya) — Efendim Bütçe En
cümenine sualim var, Encümen fıkrai tefsiriyemin es-
bab.1 mucibe mazbatasında; idarel inhisariye anbarma 
getirilip tesilim edilecek olan tütünlerden kaçak şaibe
si 'bertaraf olunmuş 'bulunmaktadır diyor. Fıkrai tefsi-
riye hükmünce kaçak gibi müsadere muamelesi vardır. 
Bir misli ceza alınacaktır. Halbuki mazbatasında ka
çak şaibesi bertaraftır diyor. Yani mazbata ile fakrai 
tefsiriyenin hükmü arasında bir açıklık vardır. 

SAKİR BEY BÜTÇE ENCÜMENİ REİM Edir
ne) — Efendim; mazbata ile fıkrai tefsiriye 'hükümleri 
arasında münâfat yoktur. Çünkü fıkrai tefsiriyede mev-
zubahsoilan ceza kaçakçılık hakkında bir ceza değildir. 
Tezkeresiz nakil ve emrara ait olan bir cezadır. Kaçak
çılığa, ait olan cezayı nakdiler ise bilaharia 13411 tarih
li bir kanun ile beş misline İblağ edilmiştir. Encüme
niniz, tezkeresiz nakil ve ernrar edilmiş olan ve tütün 
inhisar idaresi anbarına teslim edilmiş tütünlerde ka
çak şaibesi olamayacağına göre kaçak tütün 'hakkın
daki hükmün yani, cezayı nakdilerin beş misline ib
lağı keyfiyetinin bunlara şümulü olamayacağı müta
laasında 'bulunmuştur. '(Müsadere sesleri.) 

Efendim, arz ettim ki, müsadere keyfiyeti doğru
dan doğruya kanunun aslında ahvalde ne gibi mevzu
bahis ise ona ait olması üzere bir tadil arz etmedi. 
'Nitekim Maliye Encümeni şeklinde de yine müsadere 
mevzubahstir. Ancak tahrir evsafına muvafık olmadı
ğı zaman müsadere mevzubahis edilmektedir. Kanu
nun 'aslında, yirmi ikinci madde de mezkûr olduğu 
veçhile tezkeresiz vukübulan nakil ve emrar müsajde-
reyi mucip bir fiil addedilmiştir. Bunun ne dereceye 
kadar hüsnüniyete makrun olacağını ve ne derece
ye kadar esbabı zarüriyeye istinat edeceğini böyle bir 
maddenin tefsiri esnasında tespit etmeyi Encümenimiz 
tehlikeli adetti. Bununla b'aşta;n aşağı bir çok maddele
rin tadili icap eder mütalaasında bulundu. Meseleyi 
ehemmiyetli addettiğimiz d'çin bugüne kadar devam 
eden tarzı muameleyi tebdil etmeyerek ancak cezayı 
tadil ve esaslı tadilâta intizar etmeyi daha ziyade mu-
vafı'kı ihtiyat addettik. 

'REİS — Maliye Encümeninin ufak bir tadili var; 
'Maliye Encümeni «ziraat anbarları» yerine (inhisar 
idareleri anbarları) ışeklinde bir fıkraji tashihiye arz 
ediyor. Maliye Vekili Beyin de teklifinde «tütün in
hisarı anbarlarına tezkeresiz nakletmiş oldukları» fık
rası vardır. 

Hasan Fehmi Beyin teklifinde ise, eskisi gibi zür-
raın tütün inhisar anbarla;rına tezkeresiz nakletdecekle-
ri şeklindedir evvelâ : Usûl meselesini halledelim. 

| REFİK BEY (Konya) — Encümene iadesini tek
lif ediyorum. 

YUSUF BEY (Denizli) — Biz hu tadilden bir-
şey anlamıyoruz, Bütçe Encümenine gitsin, tetkik edil
sin. 

Riyaseti Celileye 
Her iki Encümenin noktai nazarını dinledik. Ma-

| üye Vekili Beyefendinin izahatına da muttali olduk. 
| izah edilen esasların telif edilerek getirilmesi için tek

lifin l(Maliye Encümenine) iadesini teklif ederim. 
Konyat 

Refik* 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Heyeti Ce

hle tadil taraftarı ise Maliye Encümenine verir, tadi
le taraftar olmayıp da tefsire taraftar olursa zaten me
sele halledilmiş olur. Binaenaleyh evvela Heyeti Celi-
len/in noktai nazarı anlaşılır. Ondan sonra Encümenin 
görmesi lazım gelirse görür. (Doğru sesleri.) 

REİS — Tadilen veya tefsiren meselenin hallini 
Heyeti Celilenin reyi takdir edecektir. Binaenaleyh Büt
çe (Encümeninin tefsirini reye arz edeceğim. Kabul edil
mediği takdirde o zaman Maliye Encümeninin lâyiha
sının müzakeresine başlarız. Binaenaleyh reye arz edi
yorum, Bütçe encümeninin tefsir mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. Şu halde Maliye 
Encümeninin maddesini müzakereye başlıyoruz : 
(İnhisarı Duban Kanununun Kırk Beşinci Maddesine 

iMüzeyyel Kanun 

Madde 1. — Zürraın anbarla tezkeresiz naklede
cekleri tütünlerin evsafı ikinci tahrirde tespit olunan 
evsafa muvafık ise müsadere edilmeyerek yalnız ki
losundan yarım lira cezayı nakdi istiyfa edilir. Tez
keresiz nakledilen tütünlerin evsafı tahrir evsafına 
muvafık değilse tütünler müsadere ve beher kilo
sundan yarım lirada cezayı nakdi alınır. 

RİBİS — Bu tadil hakkında mütalaa var mı? 
NA'İM HAZIM BEY (Konya) — (Müsadere) ke

limesinden sonra (Olunarak) kelimesinin ilavesini ri
ca ederim. 

HASAN FEHMİ BOY '(Gümüşhane) — Efendim; 
Heyeti Celile müsaade buyurursa Encümenimize tev
di buyurulsun, mademki tadil esası kabul edildi. Ma
liye Vekili Bey de hazır olduğu halde metni bir daha 
gözden geçirelim, Heyeti Celileye arz edelim. (Çok gü
zel sesleri.) 

REİS — Encümeni ntalebi üzerine âyihayı En
cümene iade ediyoruz. 
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3. — Hâkimler Kanununun onbeşinci ve onaltıncı 
maddelerinin tefsirine dair (3/131) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. (1) 

(Mazbata Okundu) 
REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa var 

mı? 
ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA SADlK BEY 

(Balıkesir) — Efendim, mazbatada bir selhivi tertip 
vardır, arz etmek isterim : 'Mazbatanın ikinci fıkrası
nın sonlarında «reislik intihabında da birinin tercihi 
lazım geleceği...» diye vaki ifade «reislik intihabında 
da Adliye Vekâletinin bildireceği altı namzetten Te
miz Heyeti Umumiyesince intihap olunanlardan (biri
nin tercihi lazım geleceği...» şeklinde olacaktır. Bu 
suretle tashihini rica ediyorum. 

REİS — Efendim, mazbatayı 'bu tashih ile reye 
koyuyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Anadolu - Bağdat Demiryolları İşletme Mü
düriyeti ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 
1928 senei maliyesi bütçe Kanunu Lâyihası ve bütçe 
encümeni mazbatası. (2) 

R'BÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
varmı efendim? (Yok sesleri..) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın.... Kabul edilmiştir. 
Anadolu - (Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Li
man ve Rıhtım İdaresinin 19218 Senei Maliyesi Bütçe 

Kanunu 
'Birinci Madde — Anadolu - 'Bağdat Demiryolları 

ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin' 1928 se
nei maliyesi masarifatı merbut (A) cetvelinde gösteril
diği vec'h ile 8 73'3 000 lira olarak tayin olunmuştur. 

(A) Cetveli - Masraf Bütçesi1 

Fası] Lira1 

1' Maaşat, Ücurat, Yevmiye, Aidat 
ve İkramiye 3' 250 000 
REİÎS — Kabul edilmiştir. 

2 Masarif 5 313 000 
RÖÎS — Kabul edilmiştir., 

31 Masarifi Mütenevvia 80 000 
RFJİS — Kabul edilmiştir, 

4 Düyunatı Sabıka 90 000 
RÖfS — Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi reye vaz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Ka
bul edilmiştir. 

(1), (2) Zaptın sonuna merbuttur. 

İkinci Madde — Anadolu -- Bağdat Demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1928 senei 
maliyesi varidatı merbut B) cetvelinde gösterildiği 
vedhle 11 228 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

(B) Cetveli Varidat Bütçesi 
Fasıl Lira1 

l1 İşletme Hâsılatı 10 220 000 
REİS — Kabul edilmiştir, 

2 Hâsılatı Müteferrika 139 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Sıhhiye Tevki'fatı 80 000 
REİS — Kabul edilmiştir, 

4 Derince 70 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Haydarpaşa Liman ve Rıhtım Va
ridatı >Ö19 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi Reyi Âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Anadolu - Bağdat Demiryolları 
ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdarelerinin bilcüm
le varidat ve hâsılatının usûlü meriye ve kavanin ve 
nizamatı maihsusatına tevfikan 1928 senei maliyesi 
zarfında dahi cibayet ve istiyfasına devam olunur. 

REİS — Üçüncü maddeyi de reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — İdarei mezkûrenin fazla va
ridatından dört yüz bin ikası ihtiyat malzeme idlha-
nna ve bakiyesi düyunatı sabıkasının tediyesine tah
sis edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenelr el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Anadolu - Bağdat Demiryolları 
ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1341 senesi 
bütçe kanununun dördüncü, onuncu, onbirinci ve 
1926 senesi Bütçe Kanununun altıncı, yedinci mad
deleri ahkâmını 1928 senei maliyesi zarfında dahi me-
riyül icradır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 
tarihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yedinci Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
naifia vekili memurdur. 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
ye arz ediyorum. 

5. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi 1927 senesi 
bütçesine tahsisatı munzamma kasına dair (1/139) 
numaralı Kanun Lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası. (1) 

RIEHS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1927 Senei Maliye
sinin 'Bütçesine Tahsisatı Munzamma itasına Dair 

Kanun 
Birincıi Madde — Evkaf Müdüriyeti Umumiye-

since 1927 senei maliyesi bütçesinin yirmidördüncü 
faslının 'birinci akar tamirat ve inşaat ve mübayaat 
feedeli maddesine 10 000 ve ikinci hayratı şerife in
şaat ve tamiratı ve istimlak edilecek mahaller bedeli 
maddesine 20 000 lira tahsisatı munzamma olarak ila
ve olunmuşturj 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Ka'bul etmeyenler lütfen el kaldırsın Kabul edil
miştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler lütfen el kaldır
sın... Ka'bul etmeyenler lütfen el kaldırsın Kabul edil
miştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Başvekil memurdur. 

Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
ye arz ediyorum. 

6. — 1097 numaralı Kanun hükmünün rejine İc
ra Vekilleri Heyetinin mezun olduğuna dair Kanunun 
ikinci maddesiyle verilen üç aylık müddetin tenvidi 
hakkında (1JJ94) numaralı Kanun Lâyihası ve Da
hiliye Encümeni mazbatası. (1) 

1178 Numaralı Kanunun ikinci Maddesiyle Verilen 
Üç Aylılk Müddetin Temdidine Dair Kanun 

Madde 1. — 1178 numaralı Kanunun ikinci mad
desinde tasri hedilen üç aylık müddet, tarihi intizasın-
dan itibaren altı ay daha temdit edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ikinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka'bul edil
miştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİİS — Maddeyi kabul edenler el 'kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Ka'bul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

7. — Tahsisatı fevkalâde kararnamesinin tefsiri 
hakkında (3/3) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ma
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (2) 

13 Kanunuevvel 1335 Tarihli Tahsisatı Fevkalâde Ka
rarnamesinin Beşinci Maddesinin Son Fıkrasınır Mu-

addil Kanun 

Birinci Madde — 13 Kânunuevvel 1335 tarihli 
tahsisatı fevkalâde kararnamesinin beşinci maddesinin 
son fıkrası yerine şu fıkra ikame olunmuştur : 

«jMüstehakin ilmiye tertibinden maaş alan ricali il
miyeye mütekaidin gibi ve bu tertipten maaş tahsis olu
nan ilmiye ailelerinin erkek ve kadın efradına eytam 
ve eramili mülkiye gibi tahsisatı fevkalâde verilir.» 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi k'baul edenler el kaldırsın.. Ka
'bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkamım icraya 
Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

RElS — Ka'bul edenler el kaldırsın. 
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir^ 

Kabul et-

iKanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el kal
dırsın... Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

(1) Birinci müzakeresi jetmis\birinci inikat zabıt 
ceridesindedir. 
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8. — Divanı Muhasebat Hamlarının suretti icrasına 
dair (1/109) numaralı Kanun Lâyihası ve Maliye ve 
Adliye Encümenleri mazbataları. (1) 
Divanı Muhasebat İlâmlarının terasına Dair Kanun 

Madde 1. — Divanı Muhasebatın kesbi katiyet 
eden ilamlarına müstenit zimmetler tera Kanununa 
tevfikan tahsil olunur. 

REİS — Kahul edenler et kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun evvelce ilama raptedilmiş 
ve kesbi katiyet eylemiş olan zimmetlere de şamildir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 3. — ©u Kanunun icrasına Adliye ve Ma
liye vekilleri memurdurlar. 

REİS — Maddeyi 'kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

9. — Yozgat Mebusu Tahsin Bey ve Rüfekasıntn, 
Kastamonu Mebusu merhum Mahir Efendi ailesine 
hidematı vataniye tertibinden maaş taksisi hakkında 
(2114) numaralı Teklifi Kanunisi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası. (2) 
ceridesindedir. 
Kastamonu Mebusu Merhum Ahmet Mahir Efendi
nin Ailesine Üçbin Lira İkramiye Verilmesine Dair 

Kanun 
Birinci Madde — Kastamonu Mebusu merhum 

Ahmet Mahir Efendinin zevcesi Cemile ve kerimeleri 
'Berire, Rabia, Tayyihe hanımlara Haliye Vekâleti 
bütçesindeki masarifi gayrı melhuza tertibinden üçbisn 
liranın ikramiye olarak itasına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — ©u Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

JRiElS — Maddeyi ka'bul edenler lütfen el kaldır
sın... Kahul etmeyenler lütfen el kaldırsın Kabul edil
miştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS —Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler.... Kabul edilmiştir., 

(1) Birinci müzakeresi yetmisbirinci inikat zabıt 
ceridesindedir. 

(2) Birinci müzakeresi, yetmisbirinci inikat zabıt 
ceridesindedir. 

Kanunun heyeti umumiyesinıi reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Ka'bul edilmiştir, 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şuralar 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında münakit sular muka
velesinin Türkçe metninde ve bu mukavele ile ona 
müzeyyel protokolün tasdikine dair kanunda vaki se
hivlerin tashihi hakkında (1/63) numaralı Kanun Lâ
yihası ve Nafıa, Bütçe ve Hariciye Encümenleri maz
bataları. (1) 
Türkiye Cumhuriyeti ile Rus Sosyalist Şuralar Cum
huriyetleri İttihadı Arasında Münakit ve Tarafeyn 
Hudutlarını TeşkiH Eyleyen Nehir, Çay ve Dere Su
larından Sureti İstifadeye Ait Mukavelename ile Ser-
darabat Barajının İnşasına Müteallik Olmak Üzere 
Mezkûr Mukavelenameye Müzeyyel Protokolün Tas
diki Hakkındaki 25 Haziran 1927 Tarihli ve 1108. Nu
maralı Kanunda ve Marüzzikr Mukavelenamenin 
Türkçe Metninde Bazı Tashihat İcrasına Dair Kanun 

Birinci Madde — Türkiye Cumhuriyeti «ile Rus 
Sosyaİst Şuralar Cumhuriyetleri İttihadı arasında mü
nakit ve tarafeyn hudutlarını teşkil eyleyen nehir, çay 
ve dere sularında sureti istifadeye ait mukavelename 
ile Serdaraibat barajının inşaasına müteallik olmak 
üzere mezkûr mukavelenameye müzeyyel protokolün 
tasdiki hakkındaki 25 Haziran 1927 tarihli ve 1168 
numaralı Kanunda mukavele ve protokol tarihleri ol
mak üzere muharrer '8 Kânununsani 1927 suretinde 
tashih olunmuştur, 

REİS —' Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Türkiye Cumhuriyeti ile Rus Sos 
yalist Şuralar Cumhuriyetleri İttihadı arasında müna
kit ve tarafeyn hudutlarını teşkil eyleyen nehir, çay v«> 
dere sularından sureti istifadeye ait olup 25 Haziran 
1927 tarihli ve 1168 numaralı Kanun ile tasdik kılı
nan mukavelenamenin Türkçe metnimde aşağıda gös
terilen tasfifler yapılmıştır : 

A) Mezkûr mukavelenamenin Türkçe metninin 
dördüncü maddesine son fıkradan evvel aşağıdaki fık
ra ilave olunmuştur : 

«Diğer taraf dahi aynı su sarfiyatını ayrıca tayin 
edip daha başka neticeler istihsal ederse hu sarfiyatın 
yeniden tayinini talep etmek hakkını haizdir.:» 

B) Mezkûr mukavelenamenin Türkçe metninin 
on birinci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekil
de tasrih edilmiştir, 

(1) Birinci müzakeresi yetmisbirinci inikat zabıt 
ceridesindedir. 
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''Bu maddenin Araş, Arpaçayı, Poshop çayı, Ku
ra ve Çoruh nehir ve derelerine taallûku yoktur.» 

REİS — Tadil teklifi yoktur efendim. Maddeyi 
'kabul edenler el kaildırsın... 'Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul olunmuştur. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun üç Ağustos 192'? 
tarihinden muteberdir. 

REÜS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkamını ic
raya Dahiliye, Hariciye, Maliye ve Nafıa vekilleri me
murdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

Kanunun heyeti umumiyesini reya arz ediyorum. 
Ka'bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Ka'bul olunmuştur, 

11. — Otdu zabit anma mahsus Terfi Kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkında (1/153) numaralı 
kanun lâyihası ve müdafaayı milliye encümeni mazba
tası. (1) 

Askeri Terfi Kanununun Bazı Mevaddını Muaddil 
Kanun 

Birinci Madde — $63 numaralı Ordu zabıtan he
yetine mahsus Terfi Kanununun altıncı, oribirici, on-
altıncı maddeleri berveçbiâti tadil edilmiştir : 

Altıncı Madde : 
Kadro mucibince rütbesinin mütenazırı olan kıta

dan mafevk kıtada istihdamlarına lüzum 'hâsıl olanla
rın bilfiil ehliyet gösterdikten başka o vazifeden mafevk 
makam için dahi müsait sicil almış olmaları halinde 
bu gibiler hem rütbelerinin kıdemlisi sayılırlar. An
cak onuncu maddede gösterilen müddetleri ikmal er
medikçe ve bu müddetlerin sünüsünü kıtada geçirme
dikçe terfi edemezler. 

On 'Birinci Madde : 
Hiçbir zabit mensup olduğu sınıfın kıtasında rüt

besine ait asgari müddetin laakal üçde biri kadar bilfiil 
hizmet etmedikçe terfi edemez. Ancak sınıfında kad
ro mucibince rütbesinin mukabil kıtaat bulunmayan 
zabıtanın terfileri mafevklerinden alacakları siciller 
üzerine yapılır.. 

(1) Birinci müzakeresi yetmişbirinci inikat zabıt 
ceridesfindedir. 

Mütehassıs tabip ve baytar ve kimyagerlerin has
tanelerdeki itisas 'hizmeti kıta hizmeti olarak kabul 
edilir. Sanayii harbiye, harita sınıflarına mensup za-
bitan sınıflarına ait kadro dahilinde mafevklerinden 
alacakları siciller üzerine terfi ederler. Ancak birinci 
fıkrada mezkûr kıta zabitanından gayrı mezkûr fık
radaki emsali nasıplılardan evvel terfi edemezler. 

Harp Akademisi tahsilinde bulunan zabitlerin Aka
demiye girmezden evvel sebkeden kıta 'hizmetleri gi
bi tahsil seneleri arasında ve tahsilden sonra memur 
edilecekleri müktelif muharif kıtaat kumandanlıkların-
daki hizmetleri dahi esas sınıfları kıta. hizmetinden 
§ıuij}3 fB.ui5[|i d\^A]ypejjvAnuı ıuwuiöprcw diren "JII'IABS 
olan ve fakat rütbeleri mukabili kıtası bulunmayan 
muharip sınıf mensuplarının terfileri bu gibilerin ka
nunen muayyen olan kıta hizmetini rütbelerine mü-

> tenazır piyade kıtalarında yapmaları meşruttur. Ale-
lûmum muavin sınıflar mensuplarından Harp Akade
misini muvaffakiyetle ikmal edenler piyade sınıfına 
nakledilirler. 

On Altıncı Madde : 
Harp Akademisi tahsilini muvaffa'kiyetle bitirenle

re verilmekte olan dört sene kıdem zammı âtide gös
terilen şartlarla taksim olunur : 

A) Tahsili muvaffakiyetle bitirerek çıkanlara 
bir sene kıdem zammı< 

B) Bunlardan kıtada ve erkânı harbiye vazaifinde 
iki sene zarfında ibrazı ehliyetle erkânı 'harbiye vazai-
fine liyakatları tasdik olunanlara daha iki sene erkânı 
'harp kıdemi zammı verilir. 

C) Emsali arasında fevkalâde temayüz ettikleri 
müteselsilen tasdik olunanlar meyanrndan temayüz 
ettikleri Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinde dahi 
tasvip edilenlere bir sene daha kıdem zammı verilir. 

ıDJ Kaymakam rütbesinden yukarı rütbelerde kı
dem zammı verilmez. 

H), Tatbikat mekteplerinde tabip ve baytarların 
muavinliğe ayrılanlardan muvaffakiyetle imtihan ve-
riip mütehassıs diploması alacaklara bir sene ve baş-
muavinlerinden iki sene müddetlerini muvaffakiyetle 
itmam edenlere ayrıca bir sene kıdem zammı veri
lir. 

V) Eczacılardan tatbikat mekteplerinde kimya
ger yetiştirmek üzere muavin eczacılığa ayrılanlara 
iki sene tahsili muvaffakiyetle bitirmek şartıyla bir 
sene kıdem zammı verilir. 

Yukarıki fıkraya tevfikan kıdem zammı almış 
olanlar aldıkları kıdem zamlariyle tashih edilen nasp 
tarihlerine nazaran emsalleri terfi etmiş ve kendileri 
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de rütbeleri müddeti asgarilerini fiilen ikmal eylemiş 
iseler derhal, değilseler bu iki şartın itmamında terfi 
ettirilirler. 

RlBtS — Tadil teklifi yoktur efendim. Maddeci 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul ollurımuştur, 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icra
ya Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir, 

Maddei muvakkate — On birinci maddeye göre 
levazım zalbitanı için icap eden kıta müddetleri an
cak 30 Ağustos "1929 tarihinden sonraki terfiatta na
zarı dikkate alınacaktır. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul olunmuştur. 

12. — Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresince eş
hasa ait akümülatörlerin imlâsı hakkında (1/130) nu
maralı Kanun Lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları. (1) 

Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresince Eşhasa Ait 
Akümülatörlerin Doldurulması Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Posta ve Telgraf ve Telefon İda
resinde mümkün görülecek mahallerde eşhasa ait akü-
mülatlörler doldurulabilir. 

REİS — Tadil teklifi yoktur efendim. Maddeyi 
ka'bul edenler el kaldırsın;.. Kabul.etmeyenler el kal
dırsın... Kabul olunmuştur, 

İkinci Madde — Akümülatörlerin doldurulmasına 
mukabil alınacak ücret miktarı Da'hiliye Vekâletince 
tayin olunur. 

REİS — İkinci maddeyi ka'bul edenler el kaldır* 
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir, 

Üçüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu-ı 
tdberdir. 

(1) Birinci müzakeresi yetmişbirinci in)ikat zabıt 
ceride sindedir. 
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REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuş
tur. 

Dördüncü Madde — JBu Kanunun ahkâmını ic
raya Dahiliye Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul olunmuştur. 

Efendim; reylerini istimal etmeyen rüfeka lütfen 
reylerini istimal etsinler. 

13. — Askeri nekahathane ve sanatoryumlarda bu
lunan ve sevk edilenlere ve harp yaralılarının ve teb
dil havalıların sureti iaşelerine dair Kanuna bir mad
de tezyifi hakkında (1/127) numaralı Kanun Lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası. (1) 

Askeri Neka'hathane ve Sanatoryumlarda Bulunanlarla 
'Sairenin Sureti İaşelerine Dair 19 Mayıs 1927 Tarihli 

ve 1034 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun 
Birinci Madde — Askeri nekahathane ve sanator

yumlarda bulunanlarla sairenin sureti iaşelerine dair 
19 'Mayıs 1927 tarihli ve 1034 numaralı Kanunun bi
rinci maddesine merbut (1) numaralı cetvelin dördüncü 
maddesinde helva için mevzu on gram şeker miktarı 
atmış grama İblağ olunmuştur. 

REİS — Tadil teklifli yoktur efendim. Maddeyi 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul olunmuştur. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden. mu
teberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kalbul emmeyenler el kaldırsın... Kalbul olun
muştur. 

Üçüncü Madde — (Bu kanunun ahkâmını icra
ya Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memur
dur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kahul olun
muştur. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyo
rum. Kalbul edenler el kaldırsın... Ka'bul etmeyenler 
el kaldırsın... Kalbul olunmuştur. 

(1) Birinci müzakeresi yetmişbintnci inikat zabıt 
ceridesindedir. 
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14. •— Gedikli Küçük Zabit ihzari mektepleri 
talebesinin maaşları hakkında (1/120) numaralı Ka
nun Lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları. (1) 
Gedikli Küçülk ZaJbit İhzari Mektepleri Talelbesinin 

Maaşları Hakkında Kanun 
Birinci Madde — Gedikli küçük zabit ihzari 

mektepleri talelbesinin maaşı aslileri onbeş kuruş 
olup tahsisatı fevkalâdeleri Tahsisatı Fevkalâde Ka
rarnamesine müzeyyel 9 Mart 1338 tarihli ve 200 
numaralı Kanun mucibince verilir. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kalbul olunmuştur. 

İkinci Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kalbul edenler el kal
dırsın... Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul olun
muştur. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul olun
muştur. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

15. — Manisa Mebusu Bahri Beyin, Kırbekçileri 
Kanununun ikinci ve Köy Kanununun yetmiş birin
ci maddelerinin tadiline dair (2/48) numaralı Teklifi 
Kanunisi ve Dahiliye Encümeni mazbatası. (2) 

(1) Birinci müzakeresi 71 nci inikat zabıt ceri-
desindedir. 

(2) Birinci müzakeresi 71 nci inikat zabit ceride-
sindedir. 

Köy Kanununun Yetmiş Birinci Maddesinin 
Muaddil Kanun 

Madde 1. — Köy Kanununun 71 nci maddesi 
iberveçihî âti tadil olunmuştur : 

Korucuların yirmi iki yaşından küçük ve altmış 
yaşından büyük olmaması ve bir cürüm ile cezalan
dırılmamış ve iyi huylu tanınmış (bulunması ve her
kesle kavga çıkarmak, sarhoşluk gibi huysuzlukları 
olmaması şarttır. 

REİS — Tadil teklifi yoktur efendim. Maddeyi 
kabul edenler d kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kal
dırsın... Kalbul olunmuştur. 

(Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul olun
muştur. 

(Madde 3. — Bu Kanunun hükmünü yaptırmaya 
'Dahiliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olun-
ımuştur. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kalbul olunmuştur. 

16. — Askeri Tayinat ve Yem Kanununun bazı 
mevaddının tadili hakkında (1/110) numaralı Kanun 
Lâyihası se Müdafaai Milliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1) 

(1) Birinci müzakeresi 71 nci inikat zabıt ceri-
desindedir. 

-t. 108 — 



Askerî Tayinat ve Yem Kanununun 33, 38 ve 40 ncı maddelerini muadd 

Madde 1. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayinat ve Yem Kanununun 30 ncu maddesi bervedıi zir tadil edilmişti 
33 ncü maidde: Beygir ve katırlara itâ olunacak mevadı gıdaiye miktarı bervechd âtidir: 

Sureti umaıaniyede verilecek ağdiye Gemi derununda verilecek ağdiye 
miktarı miktarı 

Ağır top çekmeye mahsus ağır bey
gir ve ağır katırlar. 
Sabra toplarında dip vazifesini gö
ren ağır beygir ve ağır katırlar. 
Sahra toplarınida şivgar ve çengel va
zifesini gören ağır ve hafif beygir ve 
katırlarla dağ toplarında dahili nam
lı önkundak taşıyan ağır ve hafif 
beygir ve katırlar. 
Top çekenlerden başka hizmetlerde 
bulunan ağır beygir ve ağır katırlar. 
Binek, saika, nakliye, koşum hafif 
beygirleri, dağ topçusu ve makineli 
tüfek hafif beygir ve hafif katırları 
(dağ topçusunda dahili namlı ve ön
kundak taşıyanlardan gayrisi). 
Mekkâri hafif beygir ve katırları ile 
nakliye koşum hafif katırları. 

4,5 

3,5 

Yulaf 
veya 

Arpa 
Kilo 

7 

6 

Kuru 
ot 

Kilo 

5 

4 

Saman 
Kilo 

3 

3 

Tuz 
Gram 

30 

35 

Yulaf 
veya 

kırılmış 
Arpa 
Kilo 

3,5 

3 

Kuru 
ot 

Kilo 

5 

4 

Buğday 
kepeği 
Kilo 

1 

1 

Gemide 
su 

l i t r e 

30 

20 

5,5 

5 

3,5 • 

3,5 

3 

3 

20 

20 

2,5 

2,5 

3,5 

3,5 

1 

1 

20 

20 

15 

15 1,5 

05 

1,0 

15 

15 

REİS — Tadil teklifi yoktur efendim. Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırs 
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Madde 2. — Mezkûr Kanunun 38 nci maddesi
nin (B) fıkrası berveçhiâti tadil edilmiştir : 

B) Develere verilecek ağdiye miktarı : 
Sureti Umumiyede Develere Verilecek 

Ağdiye Miktarı 

Arpa unu Kuru ot Şaman Tuz 
Kilo Kilo Kilo Gram 

Top çeken develer 5,5 
Diğer hizmetlerde 
bulunan develer 4,5 

2,5 

2,5 

30 

25 

Gemi ve Tren Derununda Verilecek 
Ağdiye Miktarı 

Arpa unu Kuru ot Saman Gemide su 
ıKilo Kilo Kilo Kilo 

Top çeken develer 2,75 
Diğer hizmetlerde 
bulunan develer 2,25 

2,5 

2,5 

35 

35 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Mezkûr Kanunun 38 nci maddesinin 
(D) fıkrası berveçhiâti tadil edilmiştir : 

(B) Eşeklere verilecek ağdiye miktarı : 

Arpa Kuru ot Tuz 
Kilo Kilo Gram 

Eşeklere 

Gemi ve trendeki 
eşeklere 

Çayır mevsiminde 
ahırda beslenen 
eşekler 

2 

(Kırılmış 

1 

Kırılmış 
arpa 

05 

2,5 

arpa 

3 
Taze 
çayır 

otu 

25 

10 

Gemide su 
(Litre) 

10 

Tuz 
(gram) 

15 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

Madde 4. — Mezkûr Kanunun 40 nci maddesi 
berveçhiâti tadil edilmiştir : 

40 nci Madde — Ahvali zaruriye mevcut olma
dığı halde her sene umum hayvanata çayır verilir. Ça
yır müddeti iklime göre yirmi günden bir aya kadar 
imtidat eder. Çayıra bağlanarak yeşil ot verildiği za
man beher hayvana tahsis edilecek çayır mahalli
nin miktarı etibbai baytariyenin raoruna göre tahdit 
olunur. Bu ha'lde arpa verilmez. Fakat 33 ncü madde 
ile 38 nci maddenin (D) fıkrası mucibince ahırda ça
yırlandıkları zaman verilen miktarda tuz verilir. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

Madde 5. — Mezkûr Kanundaki (kadana, ester, 
merkep) tabiri yerine (ağır ve hafif beygir, ağır ve ha
fif katır, eşek) tabirleri kabul edilmiştir. Çıplak olarak 
sikletleri 375 kilo ve daha ziyade olan beygirlere (ağır 
beygir) ve daha az olanlara (hafif beygir) ve çıplak 
sikletleri 400 kilo ve daha ziyade olan katırlara (ağır 
katır) ve daha az olanlara (hafif katır) denir. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — İşbu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — İşbu Kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye vaz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul olunmuştur. 

17. — Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlar 
hakkında (1125) numaralı \Kanun Lâyihası ve Harici
ye ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (1) 

Tabiiyet Muamelâtından Alınacak Harçlara 
Dair Kanun 

Birinci Madde — Tabiiyet muamelâtı hakkında bir 
makamı resmiye verilen arzuhaller ile ispatı hüviyet 
ve tabiiyet için alâkadarlar tarafından ibraz olunan 
vesikaların her birinden yirmi beşer kuruş kayıt har
cı alınır. 

REİS — Tadil teklifi yoktur efendim. Birinci mad
deyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

İkinci Madde — Hüviyet ve tabiiyetini ispata kâfi 
vesikaları bulunmamak veyahut ibraz ettiği vesikalar 
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münderecatı resmi kuyut ve malûmatı ile tearuz eti- I 
mek gibi sebeplerden dolayı bir makamı resmide taj-
biiyetini tayininde tereddüt edilen eşhas hakkında teti- I 
kikat icrasına lüzum görüldüğü takdirde iktiza eder I 
tahkikatın icrası ve neticeye göre tabiiyet kalemine^ 
verilecek kararın tebliği için yirmi beş lira ve talep 
vukuunda marüzzikir kararı müttehazın mükerrer tel> 
ligleri için her defasında beş lira harç alınır. 

REİS — İkinci maddeyi reye arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kalr 
dırsın... Kabul olunmuştur. 

Üçüncü Madde — Türkiye vatandaşlığını 4alep v£ I 
istida eden her şahıstan birinci maddede mezkûr ka- I 
yit harçlarından maada peşin olarak beş lira ve muar 
melesi hitamında tabiiyete kabul edildiği takdirde ay
rıca yirmi lira harç alınır ve.talebi kabul edilmeyen
lerden peşin alınan beş lira geri verilmez. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilj-
miştir. 

Dördüncü Madde — Türkiye vatandaşlarından 
olup diğer bir devleti ecnebiye tabiiyetine girmek için 
müsaadei resmiye talebinde bulunan eşhastan maJktuaû 
yüz lira ve bilâ vasıta vermekte olduğu vergilerin kü
suratı munzamması ile beraber bir sene evvelki mik
tarın bir misli nispetinde harç alınır. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil| 
mistir. I 

Beşinci Madde — Ecnebilerle evlenen kadınların 
kocalarına izafeten ecnebi tabiiyetini iktisat ile Tür-
kiye vatandaşlığını zayi ettikleri takdirde nüfus sicil
lerinden kayıtlarının terkini zımnında tabiiyet kalemin-
ce tanzim edilecek ilmühaberler için yirmi beş lira 
harç alınır. ; 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler el kalj 
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilj 
mistir. • 

Altıncı Madde — Beşinci madde mucibince har« 
cı istiyfa edilerek sicili nüfusta kaydı terkim edilmiş 
olan kadın, kocasından boşandıktan veya kocası öl
dükten sonra kanunun tayin ettiği müddet zarfında 
Türkiye vatandaşlığına rücu istidasında bulunursa yal* 
mz beş lira harç alınır. j I 

i 
REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler el kaldır] 

sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir! 
Yedinci Madde — Bâlâdaki maddelerde mevzuı 

bahs harçlar evrakı aidesine devairi tesviyeye mahsus 
harç pullan ilsak ve iptali suretiyle istiyfa olunur, i | 
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REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Sdkizinci Madde — Muhacir ve mültecilerden Tür
kiye'ye muvassalatları tarihinden itibaren bir sene 
müddet zarfında tabiiyetinin tebdil ve tescilini talep 
ve istida edenler birinci ve üçüncü maddede muhar
rer harçlara tabiî değildirler. 

REİS — Sekizinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

Ddkuzuncu Madde — Hariciye tabiiyet kalemince 
alınan harçlara dair 24 Ağustos 1325 tarihli tarifei 
muaddele ile 15 Nisan 1339 tarihli ikinci Avans Ka
nununun onuncu maddesinin tabiiyet harçlarının beş 
misline iblağına dair olan hükmü mülgadır. 

REİS — Dokuzuncu maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. 

Onuncu Madde — Bu Kanun 1 Temmuz 1928 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

On Birinci Madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. , 

-Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yi âlilerine arz ediyorum. 

Efendim; reylerini istimal etmeyen rüfeka lütfen 
reylerini istimal etsinler. İstihsali ârâ muamelesi hi
tam bulmuştur. 

Efendim: ruznamenin 14 ncü numarasındaki ka
nun lâyihasının müzâkeresine geçiyoruz. 

18. — Hakkı rükûba malik zabıtan ye memurini 
askeriyeye zati binek {hayvanı tedarik ve •mubayaasına 
dair kanunun ikinci maddesinin tadili hakkında (1/219) 
numaralı Kanun Lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) Zaptın ponuna merbuttur. 
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Hakkı Rükûba Malik Zabitan ve Memurini Askeriyeye I 
Zati Binelk Hayvanı Tedarik ve Mubayaası Hakkındaki 
9 Mayıs 1927 Tarih ve 1018 Numaralı Kanunun İkinci 

'Maddesinin Tadiline Dair Kanun 
Birinci Madde •— Hakkı rükûba malik zabitan 

ve memurini askeriyeye zati binek hayvanı tedarik ve 
mubayaası hakkındaki 9 Mayıs 1927 tarih ve 1018 nu
maralı Kanunun ikinci maddesinde (1929 senei mali
yesi) nihayetine kadar gösterilen müddet (1930 senei 
maliyesi) nihayetine kadar temdit olunmuştur. 

•REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır-
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamenin 15 nci numarasındaki Ka
nun Lâyihasının müzakeresine geçiyoruz. 

19. — Hükümetin irae ettiği bankalardan birinin 
teminatı nakdiye mektubuna mukabil veresiye tuz fü-
ruhtu hakkında (1/191) numaralı Kanun Lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Veresiye Tuz Satışına Dair Kanun 
'Birinci Madde — Hükümetçe irae edilecek ban

kalardan birinin teminatı nakdiye mektubuna mukabil 
memlehalarda veresiye tuz satılabilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Veresiye satılacak tuzun mikta
rı her şahıs için bin beş yüz tonu ve bedelinin tedi
yesi için tayin edilecek müddet de üç ayı tecavüz ede
mez. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde —- Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim, ruznamenin 16 ncı maddesinde
ki Kanun Lâyihasının müzakeresine başlıyoruz : 

20. '— Sıtma Mücadelesi Kanununa bazı mevad 
tezyili hakkında (1/117) numaralı Kanun Lâyihası ve 
Sıhhiye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

13 Mayıs 1926 Tarih ve 839 Numaralı Sıtma 
Mücadelesi Kanununa Bazı Mevad Tezyiline 

Dair Kanun 
Birinci Madde — 13 Mayıs 1926 tarih ve 839 nu

maralı Sıtma Mücadelesi Kanununun on yedinci mad
desi mucibince mecburiyetlerin muktezasını ifa etme
yen veya memnuiyetler hilâfına hareket edenlerden 
Maliye dairelerince Tahsili Emval Kanununa tevfikan 
tahsil edilecek masarif miktarları her üç ayda bir 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine bildirilir 
ve tahsil olunan masarif miktarları bir taraftan vari
dat bütçesine irat kayıt, diğer taraftan Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâleti bütçesinin sıtma mücadelesi 
tertibine tahsisatı munzamma olarak ilâve edilmekle 
beraber ilâve edilen işbu tahsisat miktarları her se
ne teşrinisani ve nisan ayları bidayetinde Büyük Mil
let Meclisinin tasvibine arz olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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İkinci Madde — Her sıtma mevsimi nihayetinde 
sıtma mücadele işlerinde istihdam edilen etibba vfc 
sıhhiye memurları ile bu hususta büyük faaliyet v'p 
muvaffakiyet gösteren memurini saireye ve lisanaiı 
ve tahriren veya nümanei imtisal olmak suretiyle sıtr 
ma mücadelesi hakkında halk arasında büyük alâka 
uyandıran mektep muallimleri ve köy ihtiyar heyet
leriyle sair zevata ve sıtma mücadelesiyle alâkadar 
memurini sıhhiyenin tasvibine iktiran etmek suretiyle 
sıtma mücadelesine hadim ıslâhatı meyaniye veya 
ameliyatı turabiye yapan köy ihtiyar heyetleriyle eş
has ve mües'sesata sıtma mücadelesi tertibinden ikji 
yüz elli lirayı tecavüz etmemek üzere nakdi veya sıt
ma mücadelesinin fevaidini gösterir projeksiyon alâtı, 
tablolar,"mektep vesaiti tedrisiyesi gibi aynı mükâfat 
ve ikramiyeler itasına Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekili mezundur. 

REİS — Maddeyi' kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 ta. 
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraf 
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır^ 
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. | 

Efendim; ruznamenin 17 nci numarasındaki kıı 
nun lâyihasının müzakeresine geçiyoruz : ! 

21. — Askerî şoför ye sanatkârlara verilecek yev
miye hakkında (11157)1 numaralı Kanun Lâyihası ve 
Müdafadi Milliye ve [Bütçe Encümenleri mazbata
ları. (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında mü-j 
talâa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenlerj 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

Askerî Şoför ve Sanatkârlara Verilecek Ücret ve 
Yevmiyeler Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Müdafaai Milliye kadrosuna da
hil ücreti şehriyeli sivil şoförler yerine istihdam oluna
cak asker şoförlere ayda maktuan ve azami otuz lira 
ücret verilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci Madde — Müdafaai Milliye, Bahriye, İma
lâtı Harbiye ve Harita kadrolarına dahil sivil müs
tahdemin yerinde istihdam olunacak sanatkâr efra
da kadrolarında muayyen ücret veya yevmiyenin aza
mi nısfı kadar verilebilir. Ancak bu miktar ayda 
otuz lirayı tecavüz edemez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü Madde — Birinci ve ikinci maddelerde 
mezkûr asker şoför ve sanatkâr efradın iaşe, ilbas ve 
hususatı sairesi diğer efrat misillu temin olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 
tarihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Beşinci Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir, 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
öl kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, reylerini istimal etmeyen rüfeka varsa 
lütfen reylerini istimal etsinler. 

İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. Neticei 
ârâyı arz edeceğim : Anadolu - Bağdat Demiryolları 
ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1928 senei 
maliyesi Bütçe Kanunu Lâyihasına rey veren azanın 
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adedi 172'dir. Muamele tamamdır. Kanun 172 reyle 
kabul edilmiştir. 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi 1927 senei maliyesi 
bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair Kanuna 
rey veren azanın adedi 175'tir. Muamele tamamdır. 
176 kabul vardır. Binaenaleyh kanun 175 rey ile ka
bul olunmuştur. 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlar hakkın
daki Kanuna rey veren azanın adedi 160'tır. Muamele 
tamamdır. Kanun 160 rey ile kabul olunmuştur. 

Ruznamemizce başka müzakere edilecek mevat 
kataıamıştır. Pazartesi günü saat 14'de içtima edilmek 
üzere celseyi kapıyorum. 

Kapanma Saıalti : 15.50 
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Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Uman \ve Rımtıın Idiaııleslinliıı 1928 Senei Maîiyeâi Bütçe 

(Kanun kabul edilmliştür.) 
Kanunumun Î ertücei Arası 

ADANA 
Kadiri fi. 
AFYON KARAHÎSAR 

Al fi. 
Haydar fi, 
İzzet B. 
İzzet UM B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay fi. 
Kâzım B. 

AMASYA 
Esaıt !B. 
Naftiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Halt Ferit B. 
İhsan fi. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talât fi. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı fi. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

1 ARTVİN 
Mehmet Al B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BALIKESİR 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 

Âza adedi 
Reye (iştirak edenler 
Kajbul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münh'aller 

3116 
1172 
1-72 

1 J 4 1 
3 

(Kabul Menler) 

Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

BEYAZIT 
İhsan B. 
Şefik B. 

BİLECİK 
Riasim B. 

BİTLİS 
llyas Sami B. 
Muhittin fi. 
Muhittin Nami B. 

BOLU 
Cemiil B. 
Dr. Emlin Cemal B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Ahmet münir B. 
Bakteriyolog Refik B. 
Dr. Esat fi. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senin B. 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 
Şükrü fi. 
Ziya, Gevher B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik fi. 
Talât B. 
Ziya fi. 

ÇORUM 
İsmet B. 
Münir fi. 
Ziya fi. 

DENİZLİ 
f Dr. Kâzım B. 
: Mazhar Müfit B. 

DIYARBEKİR 
İslak Refet B. 

! Kâzım Paşa 
EDİRNE 

Hasan Hayrii fi. 
Şakir B. 

; Zeki Mesut fi. 
ELÂZlZ 

I Hasan Tahslin B. 
j Muhittin B. 

ERZİNCAN 
;Abdülhak B. 
1 Mustafa Saffet fi. 

ERZURUM 
i Aziz B. 
iNafiiAtuf B. 

ESKİŞEHİR 
Al Ulvi fi. 
Emlim B. 
Sait B. 

GAZİANTEP 
Ahmıet Rernai B. 
Fait fi. 
Reşit B. 
Şahin fi. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmıi fi. 
Şevket fi. 

HAKKARİ 
jlbrajhüm B. 

İSPARTA 
i Hüseyin Hüsnü B. 
I Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 
Hakkı fi. 

İSTANBUL 
Bdıliç B. 
Hamdi B. 
Süreyya, Paşa 
Tevfik Kâmi B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Enver fi. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münir fi. 
Saraçoğlu Şükrü fi. 

KARS 
Baha Tajl B. 
Dr. Sadrettin fi. 
Hal tB. 

KASTAMONU 
AK Rıza fi. 
Cemal B. 
Hasan Fehmli B. 
Mehmet Fuat B. 
Velet Çelidbi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanıettin B. 
Hasan Ferit .fi. 
Reşit fi. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuıat B. 
Mehmet Nahit B. 

KIRŞEHİR 
Hazım fi. 
Lütfi Müfit B. 
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KOCAELİ 
İbrahlim Süreyya B. 
Kıüçoğlu Hakkı B. 
Ragıp fi. 
Selâhattin fi. 

KONYA 
Ahmet Hamdii B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Nevzat B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

KÜTAHYA 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asımı B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl 'Berki B. 
Dr. Hilmi B. 

ADANA 
Hilmi B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Neşet fi. (M.) 

AMASYA 
İsmail Hakkı fi. (M.) 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Pa,şa (Reisicumhur) 
Şafcir fi. 

ARDAHAN 
Şakir fi. 
Zekii fi. 

ARTVİN 
Asını B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar fi. 
Dr. Reşit Galip B. 
Emin Fikri B. 

BALIKESİR 
Ali Şuuri B. (M.) 
Emin B. 
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MANİSA 
Akif fi. 
Bahri B. 
Dr. Saıim B. 
Kani fi. 
Kemal B. 
Osman B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak fi. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

MUĞLA 
Nuri B. 

NİĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Hasan Fahri B. 
Recai B. 
Şevket B. 

(Reye iştirak 

Fahrettin B. (M.) 
Hayrettin B. 
İsmail Hakkı B. 
Mehmet Akif B. (M.) 

BEYAZIT 
Halis B. (M.) 

BİLECİK 
Dr. Fikret B. 
İbrahim fi. 

BOLU 
Cevat Abba,s B. (M.) 
Falih Rıf-kı B. (M.) 
Şükrü B. 

BURDUR 
Salıih Vahit B. 

BURSA 
Asaf fi. 
Muhlis B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
Ali Rıza B. 
İhsan fi. 

ÇANAKKALE 
Samih Rıfat B. 

. 1928 C : 1 
/ 
RİZE 

Alıi B. 
Akif B. 
Esat fi. 

SAMSUN 

Âdıil fi. 
Ali Rânıa B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 

.SİİRT 
Halil Hulfe'i B. 

SİNOP 
Reoep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Remzi fi. 
Şemsettin fi. 
Ziyaettin fi. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Tevfiık B. 

: etmeyenler) 

ÇANKIRI 
Rafaıt B. (M.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa fi. (M.) 
tsmıaiil Kemal B. 

DENİZLİ 
Emin Arsiıan B. 
Haydar Rüştü B. (M.) 

Necip Âlii fi. 
Yusıut fi. 

DİYARBBKİR 
Akif fi. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Mithat B. 
Rüştü fi. 
ZekM fi. 

EDİRNE 
Faik fi. (M.) 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa fi. 
Nakyettin fi. 

TEKİRDAĞ 

Faik fi. 

TOKAT 

Hüseyin Hüsnü fi. 
Süreyya Tevfik B. 

TRABZON 

Abdullah B. 
Ali Bedii fi. 
Danıiş B. 

URFA 

Mahmut B. 

VAN 

Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 

Hüsnü B. 
Rifat B. 
Mehmet Nafiz B. 

ERZİNCAN 
Aziz Samih fi. (M.) 

ERZURUM 
Ahmet Fikri fi. (M.) 
Asım fi. (M.) 
Nafiz B. 
Necip Asım fi. 
Tahsin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Dr. tsmiaıi ©eslim Paşa (M.) 

GAZİANTEP 
Al.i Oaniaınıi B. 
Kılıç Ali B. (M.) 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. (M.) 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
HıaM Nihat B. (M.) 

HAKKÂRt 
Asaf fi. 
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İSPARTA 
İbrahim fi. (M.) 
Rıza fi. (M.) 

İSTANBUL 
Ahmet Rasim fi. (M.) 
Akçonaoğlu Yusuf B, <İM.) 
Dr. Hakkı Şinasd Paşa (M.) 
Dr. Nurettin Ali fi. (M.) 
Dr. Refik B. 
Edip Servet fi. (M.) 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi fi. 
Haydar B. (M.) 
Hüseyin B. (M.) 
İhsan Paşa (M.) 

tZMÎR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. (M.) 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. (M.) 
Bedri fi. 

KASTAMONU 
Refik B. 

KAYSERİ 
Dr. Hallit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket fi. (M.) 

KIRŞEHİR 
Yahya Ga,Mp B. <!M.) 

KOCAELİ 
İbrahim fii 
Kemaletttin B. 
Reşit Saffet IB. (M.) 

KONYA 
ŞeMr fi. 
Musa Kazam B. 
Naim Hazım B. 
Refik B, 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Recep B. 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedüm B, 
Salih B. 
Vasıf B. 

MANİSA 
Mehmet Sabri B, (M.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

,MARAŞ 
Abdülkadir fi. (M.) 
Nurettin B. (M.) 

MARDİN 
Ali Rıza fi. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Ali Müniif B, (M.) 
Ferit Celâl B. 
Hakkı B,W) 

MUĞLA 
Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B.(V.) 
Yunus Nadi B. (M.) 

NİĞDE 
Ata B, (M) 
Faik B. (M.) 
Hait B. (M.) 

ORDU 
Halil Sıtkı fi. 
Hamdi fi. 
Ismalil B. 

RİZE 
Atıf B4 

Fuat fi. 
Hasan Oavit fi. (M.) 

SAMSUN 
Nusret Saduiah B. 

SİİRT 
Mehmet fi. (M.) 

SİNOP 
Refik İsmail İB. 

SİVAS 
İbrahim Alâaddin B. 
Necmettin Sadık B. (M.) 
Rahmi B. 
Rasim B. 

(Mânhaller) 

Bilecik 
Cebelibereket 
Samsun 

1 
1 
1 

Yekûn 

»i • • 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Celâl Nuri B. (M.) 
Cemi fi. 

TOKAT 
Bekir Lütfi B, (M.) 
Mustafa Vasfi B. 
Şevkli fi. <M.) 

TRABZON 
Arif B. <M.) 
Hasan B. (ıM.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şefik B. 

URFA 
AMSaipB.(M.) 
Dr. Rafet B. 
Ferit Celâl fi, 
Refet B. 

YOZGAT 
Avni B. 
Hamdi fi. (M.) 
Salih B. 
Süleyman Sim B. 
Tahsin .fi. 

ZONGULDAK 
Hail fi. (M.) 
Ragıp B. (M.) 
Mahmut fi. 
Tunalı Hilmd fi. (M.) 
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Evkaf Müdüriyeti Umumi* esi 1927 serası Malîye Bütçesine 
netice! arası 

tahsisatı munızanııma itasına dialiır Kianumun 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kadri B. 
Kemal B. 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. • 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
A l B. 
Ha l t Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talât B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâkii B. 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 
Ra&ih B. 
Süleyman Şevket B. 

ARTVİN 
Mehmiet Ali B. 

AYDIN 
Dr. Reşit G a i p B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BALIKESİR 
Kâzım Paşa 

Âza adedii : 316 

Reye iştirak edenler : 1 
Kabul edenler : 1 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler : 

Münhaller : 

75 
75 

— 

— 
38 

3 

(Kabul Edenler) 

Mehmet. Caviıt B. 
. Osman Niyazi B. 

Sadık B. 
BEYAZIT 

İhsan B. 
Şefik B. 

BİLECİK 
Rasim B. 

BİTLİS 
Muhittin B. 
Muhittin Namii B. 

BOLU 
Cemlil B. 
Dr. Emin Cemal B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref.B. 

BURSA 
Ahmet Münir B. 
Asaf B. 
Bakteriyolog Refik B. 
Dr. Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senin B. 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmet B. 

i Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Âli B. 
Yusuf B. 

DÎYARBEKİR 
İshak Refet B. 
Kâzım Paşja 

EDİRNE 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

ELÂZİZ 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 

Mustafa B. 
ERZİNCAN 

Abdülhak B. 
Mustafa Saffet B. 

ERZURUM 
Aziz B. 
Nafıi Atuf B. 

ESKİŞEHİR 
AH Ulvi B. 
Emlin B. 
Sait B. 

GAZİANTEP 
Ferit B. 
Kılıç AH B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

| HAKKÂRİ 
I İbrahim B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

j Mükerrem B. 
İÇEL 

Emin B. 
-Hakkı B. 

İSTANBUL 
Behiç B. 
Fuat B. 
Süreyya Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyafettin B. 

İZMİR 
Enver B. 
Kâmil B. 

ı Mahmut Esat B. 
Münir B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Halüt B. 

iKASTAMONİ 
Alii Rıza B. 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Velet Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 
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KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Mehmet Nahıit B. 

KIRŞEHİR 
Hazım B. 
Lütfi Müfit B. 

KOCAELİ 
Küıçoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 

KONYA 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 
Dr, Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmii B. 

MANİSA 

Akif B. 
Bahri B. 
Dr. Saıim B. 
Kânli B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

MUĞLA 
Nuri B. 

ORDU 
Hasan Tahsin B. 
Recaji B. 
ŞeVket B. 

RİZE 
Al B. 
Atıf B. 
Esat B. 

SAMSUN 
Âdil B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B, 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Tevfıilk B. 

etmeyenler) 

ÇANAKKALE 
Samih Rıfat B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Emin Arslan B. 
Haydiar Rüştü B. 

/DİYARBEKİR 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

EDİRNE 
Faik B. (M.) 
Hasan Hayrü B. 

E L A Z İ Z 
Nakyettin B. 

ERZİNCAN 
Aziiz Samih B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAT 
Hüseyin Hüsnü 'B. 
Süreyya Tevfik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ali Bedii B. 
Daniş B. 

URFA 
Dr. Rafet B. 
Mahmut B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münüp B. 

YOZGAT 
Avnıi B. 
Hamdi B. 

ZONGULDAK 
Hüsnü B. 
Rifat B. 
Mehmet Nafiz B. 

ERZURUM 
Ahmet Fikri B. (M.) 
Asım B. (M.) 
Nafiz B. 
Necip Asım B. (M.) 
Tahsiin B. 

ESKİŞEHİR 
Dr. İsmail Besim Paşa 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 

GİRESUN 
Hacim Mtuhlitıtün B. (M.) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. (M.) 
Şevket B. <(M.) 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. -
Haillil 'Nlihıat B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asaf B. 

KÜTAHYA 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 

ADANA 
Hilmi B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet B. 
AKSARAY 

Neşet B. 
AMASYA 

İsmail Hakkı B. (M.) 
ANKARA 

Gazi Mustafa Kemal 
Paşia (Reisicumhur) 
Şakir B. 

ARTVİN 
Asım B. (M.) 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Emiin Fikri B. 

BALIKESİR 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 

ADANA 
Hilmi B. 
Zarnıir B. 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet B. 
AKSARAY 

Neşet B. 
AMASYA 

İsmail Hakkı B. (M.) 
ANKARA 

Gazi Mustafa Kemal 
Paşia (Reisicumhur) 
Şakir B. 

ARTVİN 
Asım B. (M.) 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Emiin Fikri B. 

BALIKESİR 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 

(Reye iştirak 

Hayrettin B. 
İsmail Hakkı B. 
Mehmet Akif B. 

BEYAZIT 
Halit B, 

BİLECİK 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

BİTLİS 
llyas Samu B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falıih Rıflkı B. 
Şükrü B. 

BURDUR 
Salih' Vahit B. 

BURSA 
Dr. Şefik Lütfü B. 

CEBELİBEREKET 
Ali Rıza B. 
Avnli Paşa 
İhsan B. 

NİĞDE 
Galip B. 
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İSPARTA 
İbrahim B. 
Rnzla B. (M.) 

İSTANBUL 

Ahmet Ras&m B. 
Aıkçoıaoğkı Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasii Paşa 
Dr. Nurettlin Ali B. 
Dr. Refik fi. 
Edip Servet B. 
Hamdı B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
İhsan Paşa 

İZMİR 

Dr. Tövfik Rüşttü B. (V.) 
Hüseyin fi. (M.) 
Mahıhut Oalâlt B. (M.) 
-Mustafa Necati fi. (V.) 
Mustafa Rahlmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
iSariaçoğlıu Şükrü B. (V.) 

KARS 
Bedri B. 

KASTAMONU 
Refik fi. 

KAYSERİ 
Dr. Halt fi. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Gafllip fi. ı(M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya fi. 
Kemalettiin B. 
Raşliit Safföt B. (M.) 
Salâhattin B. 

KONYA 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 
Nevzat B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Recep B. 

MALATYA 

İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Vajsıf B. (M.) 

MANİSA 
Mehmet .Sabri fi. 
Yasar B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
M)3fch!a!t B. (M.) 
Nureltltiin B. (M.) 

MARDİN 
Al Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Al Müdif B. (M.) 
Hakkı B. 

MUĞLA 
Ali Nazmıi B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunıus Nıadli fi. (M.) 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
PaflcıB..<M.) 
Halt B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavıit B. 

.SAMSUN 
Ali Râna B. 

SİİRT 
MıaJhmu'tB. (M.) 

SİNOP 
Reflii ismail B. 

SİVAS 
İbrahim Alâaddiin B. 
N'acmettlim Saldık B. (M.) 
Rahmi B. 
Raskn B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emlim B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Celâl Nuri B. 
Cemil fi. 

TOKAT 

Bekir Lütfi B. 
Mustafa Viasfii B. 
Şevki B. 

TRABZON 

Arif B. (M.) , 
Hasam ıB". (M.) 
Nebizade Haımdü B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şeflik B. 

URFA 

AliSaip B. 
Ferit Celâl B. 
Refet B. 

YOZGAT 
SaMh fi. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsüri B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Raigıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

(Münhdler) 

Bilecik 
Cebelibereket 
Samsun 

Yekûn 
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Tabiıîyet muameflâfamdıaın alımacak, harçlar hakkındaki Kanunun neticei ârâsı: 

(Kamun kabul edıilmişıtir.) 

ADANA 
Kadri B. 
Kemal B. 
AFYON KARAHİSAR 

Al B. 
Haydar fi. ' 
İzzet UM B. 
Ruşen Eşref fi. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

AMASYA 
E&at B. 
Nafiz fi. 

ANKARA 
Ali fi. 
Hal'it Ferit fi. 
İhsajn fi. 
Rıfat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talât B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâkii B. 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı fi. 
Süleyman Şevlket fi. 

AYDIN 
Dr. Reşit Gaip B. 
Tahsin B. 

BALIKESİR 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

BEYAZIT 
Şefik B. 

Âza adedi : 
Reye liştirak edenler : 
fCabul edenler : 
Reddedenler 
Müstenlkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

316 
160 
160 
— 
'-* 

153 
3 

(Kabul Edenler) 

BİTLİS 
Muhittin fi. 
Muhittin Namd B. 

BOLU 
Cemil B. 

BURSA 
Ahmet Münir B. 
Asaf B. 
Bafcfceiyoloğ Refik B. 
Dr. Esat B. 
Dr. Şefik Lütfü B. 
Muhlis B. i 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Seniih B, 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhal'ik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir fi. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Nedip Ali B. 
Yusuf B. 

IDİYARBEKİR 
İshak Refet B. 
Kâzım Pasla 

EDİRNE 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

İ ELÂZİZ 
j Hasan Tahsin B. 
1 Muhittin B. 

Mustafa B. 
ERZİNCAN 

Abdülhak B. 
Mustafa Saffet B. 

ERZURUM 
Azliz B. 
Nafıi Atuf B. 

ESKİŞEHİR 
AH UM B. 
Emin B. 
Sait B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

HAKKÂRİ 
İbrahim B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin fi. 
Hakkı B. 

İSTANBUL 
Bebiç B. 
Dr. Refik B. 
Hamdii B. 
Süreyya Paşa 
Tevfiik Kâmül B. 
Ziyaıettin fi; 

İZMİR 
Dr. Tevfiik Rüştü B. 
Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Necaıtü B. 
Mustafa Rahmi B. 
Mümir B. 
Saraçoğlu Şüikrü B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Di. Sadrettin fi. 
Halit fi. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Mehmet Fuat B. 
Velet Çelebi fi. 

KAYSERİ 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Haliit fi. 
Hasan Ferit B. 
Reşit fi. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Mehmet Nahüt B. 
Şevket B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Hazım B. 
Lütfi Müfit fi. 

• 

KOCAELİ 
Küıçoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 
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KONYA 
Anmet Hamdli B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 
Rerep B. 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Kilmd B. 

MANİSA 
Dr. Saim B. 

t : 74 12 . 5 

Kânii B. 
Kemal B. 
Osman B. 

MARDİN 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. . 

NİĞDE 
Galip B. 

. ORDU 
Hasan Tahsin B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

RİZE 
AK B. 
Âfeif B. 
Esat B. 
Hasan Cavıit B. 
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SAMSUN 
Âdi B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
ı Recep Zühıtü B. 

SİVAS 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

ŞARKÎ KARAHISAR 
Tevfiik B. 

i TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAT 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

TRABZON . 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Şefik B. 

URFA 
Dr. Rafet B. 
Mahmut B. 

VAN 
Hakkı B. 
Müniip B. 

ZONGULDAK 
Hüsnü B. 
Rifat B. 
Mehmet Nafiz B. 

(Reye iştirak etmeyenler) 

ADANA 
Hilmi B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHISAR 
İzzet B. 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 

Neşet B. (M.) 
AMASYA 

İsmail Hakkı B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA 
Rasin B. 

ARDAHAN 
Şakir B. 
Zeki B. 

ARTVİN 
Asım B. (M.) 
Mehmet Ali B. 

AYDIN 
Dr. Mazhiar B. 
Emin Fikri B. 
Mithat B. 

'[ BALIKESİR 
İ 
i Ati Şuuri B. M.) 
I Emin B. 
; Fahrettin B. 
İ Hayrettin B. 
| İsmail Hakkı B. 
j Mehmet Akif B. M.) 
j Mehmet CaViıt B. 
4 

| BEYAZIT 
| Halit B. 
| İhsan B. 

BİLECİK 
[ Dr. Fikret B. 

1 İbrahim B. 
1 Rasim B. 

I BİTLİS 
f llyas Sami B. 
1 

BOLU 
[ Oevat Abbas B. M.) 
S Dr. Emin Cemal B. 
1 Falih Rıfkı B. M.) 
| Şükrü B. 

1 BURDUR 
jj Mustafa Şeref B. 
i Salih Vahit B. 

CEBELİBEREKET 
Ali Rıza B. 
Avnii Paşa M.) 
İhsan B. 

ÇANAKKALE 
Samih Rıfat B. 
Şükrü B. (1. Â.) 
Ziya Gevher B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

/DENİZLİ 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. (M.) 
Mazhiar Müfit B. 

iDİYARBEKİR 

Akif B. 
Dr. İbrah'im Tali B. 
Dr. Nurettin Alii B. 
Mithat B. 
Rüştü B. 
ZekâiB. 

EDİRNE 
Faik B. (M.) 
Hasan Hayni B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Nafcyettin B 

ERZİNCAN 
Aziz Samih B. 

ERZURUM 
Ahmet Fikri B. 
Asım B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

ESKİŞEHİR 
Dr İsmail ıBesÜm Paşia (ıM.) 

GAZİANTEP 
Ali Cenanli B. 

GİRESUN 
Haoiim Muhsâbllm B. (M.) 
Hakkı Tarık ,B. (M.) 

Kâzım B. 
Şavtodt B. (ıM.) 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. ' 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket©. 
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HAKKÂRİ 
Asaf B. 

İSPARTA 
İbnaMım B. (M.) 
Rızia B. (M.) 

İSTANBUL 
Ahmıat Raislkn B. (M.) 
Akçoraoğflu Yusuf B. (M.) 
Dr. Hakkı Şimasli Pasa (M.) 
Dr. NuıridStiin Alli B. <M.) 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamduah Suphi B. 
•Haydar B. (M.) 
Hüseyin B. 
İhsan Paşa 

İZMİR 
Mıamıtot Celâl B. (M.) 
Osmanzade Hamdi B. 

KARS 
Bsdri B. (M.) 

KASTAMONU 
Hasan Fehmli B. 
Refik B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRŞEHİR 
Ya,hya GalÜp B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettün B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattkt B. 

t : 74 12 . 5 

KONYA 
Bekir B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 
Nevzat B. 
Tevfâk Fikret B. 
Zühtü B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nurij B. 

MALATYA 

İsmet Paşa (Başvekili) 
Mahmut Nedim B. 
Salih B. 
Vasıf B. 

MANİSA 

Akif B. 
Bahri B. 
Mahmıst Saibıii B. (M.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yasar B. 

MARAŞ 
AbdüUıkadir B. (M.) 
Mehmet B. 
Mithat B. (M.) 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

(Münt 

Bilecik 
Cebelibereket 
Samsun 

. 1928 C : 1 

MERSİN 
Ali Mündf B. (M.) 
Lerit Celâl B. 
Hakkı B. (M.) 

MUĞLA 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunıus Nadi B. (ıM.) 

NİĞDE 
Ata B. 
Faik B X «JJJft. U . 

Hal t B. 
ORDU 

Haliil Sıtkı B. 
Hamdi B. 

RİZE 
Atıf B. 
Fuat B. 

SAMSUN 
Ali Râna B. 
Nusret Sadullah B. 

SİİRT 
Mahmut B.(ıM.) 

iSİNOP 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemial B. 

SİVAS 
İbrahim Alâaddin B. 
NaamaMin Saldık B. (M.) 
Rahmi B. 
Ras ta B. (İM.) 

laller) 

: 1 
: 1 
: 2 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
•Mehmet Emlin B. <M.) 

TEKİRDAĞ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

TOKAT 
Bekir LütfiB. 
Mustafa Vasfi B. 
Şevki B. 

TRABZON 

Daniş B. 
Hasanı ©. (;M.) 
Nebizada Hamdi B. 
C '̂ıâil Nudi B. (M.) 
Sül/aymıan Sumu B. (M.) 

URFA 
AliSaip B. 
Ferit Celâl B. 
Refet B. 

YOZGAT 
1 

Avni B. 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

ZONGULDAK 

Halil B. (M.) 
Rajgıp B. 
Mahmut B. 
Tunlallıı HHImli B. (M.) 

Yekûn 
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Sıra Numarası :.198 

TÜRKİYEDE GENÇLİK TEŞKİLÂTININ TÜRK VATANDAŞLARINA HASRI HAKKINDA (1/178) 

NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE DAHİLİYE VE MAARİF ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Muamelât Müdüriyeti 
Adet 
6/1638 

12 Nisan 1928 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Türkiyede Gençlik Teşkilâtının Türk vatandaşları

na hasrı hakkında Maarif Vekâleti Celilesince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 11 Nisan 1928 tarihli 
içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan Kanun Lâyihasıyla esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti leffen takdim olunmuştur, 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Her memlekette izcilik ve keşşaflık teşkilâtı genç

liğin mülki ve askeri vatan hidametına ihzara hadim 
milli müesseselerden olduğu halde memleketimizde şim
diye kadar bu işlerin murakabesine müstenit olacak 
bir kanunu mevcut olmaması yüzünden İstanbul ve İz
mir gibi ecnebilerin çokça bulunduğu şehirlerle ecnebi 
mektepleri talebesi arasında bu kabil teşkilât vücuda 
getirilmekte ve bundan mâda mektepler haricindeki ec
nebi gençleri arasında da böyle teşkilât vücuda getiril
mek teşebbüsleri görülmektedir. Milli Birlik ve dirlik 
noktai nazarından çok tehlikeli olan bu hareketleri 
şimdiden önüne geçmek kafi bir vacibedir. Merhut 
beş maddelik Kanun Lâyihası bu maksatla tanzim 
olunmuştur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

43 Mazbata numarası 
1/178 Esas numarası 

5 . 5 . 1928 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiyede Gençlik Teşkilâtının Türk vatandaşları
na hasrı hakkında Maarif Vekâletince hittanzim Baş

vekâleti Celileden varit olup Encümenimize havale bu-
yurulmuş olan Kanun Lâyihası ile esbabı mucibe maz
batası Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendi ve Maa
rif Vekâletinin memuru mahsusu hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun Lâyihasının esbabı mucibe mazbatasında 
zikrolunan esbap Encümenimizce de muafık görülerek 
şekle ait bazı tadilâtla mezkûr lâyihanın kabulüne 
karar verilmiştir. Bermucibi havale maarif encümenine 
tevdi olundu. 

Dahiliye encümenireisi 
vekili namına 

Malatya 
AbdüJmuhtalip 

Kâtip 
Halit 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münür 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Aza 
Eskişehir 

Esat 
Aza 

Zonguldak 
Mahmet Rifat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Maarif Encümeni1 

13 Karar Numarası 
1/178 Esas Numarası 

Mazbata Muharriri 
Malatya 

Abdülmuhtalip 

Aza 
Ankara 
Talât 
Aza 
Ordu 
İsmail 
Aza 
Kars 

Baha Tâli 
Aza 

Niğde 
Galip 
Aza 

Giresun 
Hacim Muhittin 

8 . 4 . 19 

Maarif Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiyede İzcilik Teşkilâtının Türk vatandaşları
na hasrı hakkındaki Kanun Lâyihası Dahiliye Encü
meninin birinci maddede vücuda getirdiği tadilât ile 
birlikte Encümenimizde mütalâa olundu. 

Gerek Hükümetin lâyihasında, gerek Dahiliye En
cümeninin mazbatasında zikrolunan esbabı mucibe 
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bihakkın varit görülerek lâyihanın dahiliye encümeni 
tarafından tabi olunan şekilde aynen kabulü ile Heye
ti Umumiyenin tasvibine arz edilmesine karar verilmiş
tir. Mazbata takdim kılındı. 

Maarif Encümeni 
reisi namına 

Mazbata Muharriri 
İbrahim Alaattin 

Kâtip 
Afyonkarahisar 

İzzet Ulvi 
Aza 
Ordu 

Hamdi 

-

Aza 
' Urfa 
Rafet 

Mazbata Muharriri 
Sivas 

İbrahim Alaattin 

Aza 

Aza 
Afyon 
Haydar 

Hükümetin Teklifi 

Türkiyede Gençlik Teşkilâtının Türk vatandaşlarına 
hasrı Hakkında Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ülkesi dahilinde 
gerek mekteplerde ve gerek mektep haricinde izcilik, 
keşşaftık boy skovt veya diğer herhangi bir isim ve 
unvan altında herhangi bir maksatla gençlik teşkilâtı 
getirmek hakkı münhasıran Türk vatandaşlarına aittir. 

Madde 2. — Birinci maddede zikr edilen teşkilâtı 
ecnebiler vücuda getiremeyeceği gibi bu kabil teşkilâta 
ecnebi gençler dahil olamazlar. 

Madde 3. — Türk vatandaşlarından olanlar dahi 
birinci maddede zikredilen teşkilâtı ancak Maarif Ve
kâletinin müsaadesiyle ve o Vekâletin emir ve muraka
besine tâbi olmak şartiyle vücuda getirebilirler. 

Madde 4. — İşbu Kanun neşrinden muteberdir. 
Madde 5. — İşbu Kanunun ahkâmını icraya Maarif 

ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 11 Nisan 1928 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaayı Milliye Vekili Dahiliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik vŞükrü Kaya 
Hariciye Vekâleti Vekili Maliye Vekili 

Şükrü Kaya Saraçoğlu Şükrü 
Maarif Vekili Nafia Vekili 

Mustafa Necati Behiç 
İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Dahiliye Encümeninin Tadili 

Türkiyede Gençlik Teşkilâtının Türk vatandaşlarına 
hasrı Hakkında Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek 
mekteplerde ve gerek mektep haricinde izcilik, keşşaf-
lık, boy skavt veya diğer herhangi nam ve unvan altın
da izcilik teşkilâtı vücuda getirmek hakkı münhasıran 
Türk vatandaşlarına aittir. 

Madde 2. — Birinci maddede zikredilen teşkilâtı 
.ecnebiler vücuda getiremeyeceği gibi bu kabil teşkilâta 
ecnebi gençler dahil olamazlar. 

Madde 3. — Türk vatandaşlarından olanlar dahi 
birinci maddede zikredilen teşkilâtı ancak Maarif Ve
kâletinin müsaadesiyle ve o Vekâletin emir ve muraka
besine tâbi olmak şartiyle vücuda getirebilirler. 

Madde 4. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 5. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Dahi
liye ve Maarif Vekilleri memurdur. 



— 3 

TÜTÜN İDAREİ MUVAKKATESİ VE SİGARA KÂĞIDI 
ŞİNCİ MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKINDA (3/10Ş) 

LİYE VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ 

Sıra Numarasa : 154 

İNHİSARI HAKKINDAKİ KANUNUN ONBE-
NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE MA-

MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Muamelât Müdüriyeti 
Mukarerat Şubesi 

Adet , • • | 
6/1320 ;: ,*• \ 

19 . 3 .~1928! 
Büyük, Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Nakliyat tezkeresi almaksızın inhisar idaresi am
barlarına getirilen tütünlerin de 26 Şubat 1-41 tarih ve 
558 numaralı Kanunun Onbeşinci Maddesi Hükmüne 
tevfikan beş misli cezayı nakdiye tâbi olup olamayaca-î 
ğının tayiin ve tefsiri hakkında Maliye Vekâleti Celile-i 
sinden yazılan 15 Mart 1928 tarih ve (20122/151) nu-! 
maralı tezkerenin musaddak sureti leffen takdim olun-ı 
muştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade: 
buyurulması rica olunur, efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Maliye Vekâleti Celilesinin 15 Mart 1928 tarih ve 
(2122000/151) numaralı Tezkeresi Suretidir 

İnhisarı Duhan Kanununun kırkbeşinci maddesin 
de, nakliye tezkeresi istihsal etmeksizin nakil ve emrar; 
olunan tütünlerin müsaderesiyle beher kilo veya küsü-i 
ratıiçin bir lira cezayı nakdi tahsil edileceği muhar
rer olup esnayı nakilde müsadere olunan bu kabil tü
tünler kaçak mahiyetinde olduğu cihetle bunlara ait 
cezayı nakdinin 26 Şubat 1341 tarihli ve 558 numara
lı Kanunun Onbeşinci Maddesi hükmüne tevfikan beş 
misline iblağı lâzım gelirse de nakliye tezkeresi olmak
sızın idarei inhisariye anbarma getirilen tütünlerin ka
çak addedilemeyeceğini teemmül edilmekte olduğuna; 
ve saiifülarz Onbeşinci Maddei Kanuniyenin hükmü de 
kaçak tütün cezayı nakdilerine münhasır bulunmasına 
binaen bu gibi tütünlerin müsaderesi cihetine gidilmek
le beraber beher kilo veya küsuratından alınacak ce
zayı nakdinin beş mislini iblağında tereddüt edilmekte 
olduğundan keyfiyetin Meclisi Alice tefsiri hususunda 
delâleti samilerini arz ve istirham eylerim efendim. 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Maliye Encümeni 
43 Karar Numarası 

14 . 4 . 1928 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Nakliye tezkeresi olmaksızın inhisar idaresi anbar-
larına getirilen tütünlerin de 26 Şubat 1341 tarih ve 
558 Numaralı Kanunun Onbeşinci Maddesi Hükmüne 
tevfikan beş misli cezayı nakdiye tâbi olup olamaya
cağını tayin ve tefsiri talebine dair Maliye Vekâletinin 
tezkeresi Varidat Müdüri Umumisi Kâmil Beyin hu
zuruyla tetkik ve müzakere olundu. 

Hâlen meri bulunan Tütün Kanunu muvakkatinin 
45 inci Maddesinde ne gibi ahvalde nakil ve emraz olu
nan tütünlerin kaçak addolunacağı muayyen ve kaçak 
tütünler hakkında yazılacak muamele ve tatbik oluna
cak cezalarda malûm bulunduğundan herhangi bir se
bep ve mani dolayısiyle zürraın tütünlerin nakledilece
ğini inhisar idaresine ihbardan başka bir mânâ ifade 
edemeyen nakliye tezkeresi almadan inhisar anbarları-
na naklolunan tütünlerin kaçak addolarak alelıtlak mü
saderesi ve ayrıca da beş emsal ile cezayı nakdi istiy-
fası adalet fikir ve mefhumuyla kabili telif görüleme
miş ve malûm olan esbap ve sevaikin tesiriyle neşre
dilmiş olan Tütün İnhisar Kanununun velev bu madde
sini olsun tefsir ile de daha ziyade takviye etmeyi mua-
fık göremeyen Encümenimiz mezkûr Beşinci Maddeye 
bir fıkrai müzeyyele ilâvesini tensip eylemiştir. Ancak 
nakliye tezkeresi itası tütün zürraınm zimmetine tahak
kuk eden tütün miktarının enva ve evsafım muraka
beye medar olabilecek bir varaka mahiyetinde kabul 
olunabileceğinden tütün kaçağına karşı mani tedabir-
den biri addolunabilecek olan bir varakayı almamak 
yani tütün naklinden idarei inhisariyeyi haberdar et
memek velevki bir taksire müstenit olmasa bile fiili 
mezkûru bir hata ve kusur olarak kabul etmek zaru
ri olduğundan işbu fiil dahi cezasız bırakılmamış ve 
naklolunan tütünlerin İkinci tahlil ile zürraın zimme
tine tahakkuk eden miktarın enva ve evsafına teva
fuk edip etmediğine göre müsadere ve cezayı nakdi 
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tertibi düşünülmüş ve tevafuk varsa zürraın hüsnüni
yeti ile beraber hatası mevcut olduğundan naklettiği 
tütünlerin beher kilosundan yarım lira cezayı nakdi 
alınması ve muvafakat görülmediği halde suiniyete 
makrun bir kasıt mevcut olacağından tütünlerin müsa-
deresiyle beraber beher kilosundan yarım lira da ce
zayı. nakdi ahzı esası kabul olunarak fıkrai hükmiye 
tanzim kılınmıştır. 

Memleketimizin en mühim istihsalâtından olan tü
tüncülüğün daha ziyade inkişaf ve tekâmülüne başlı
ca mani mülga Tütün Reji Şirketi zamanında tanzim 
olunan ve yalnız şirket noktai nazarına hadim olan hâ
lâ .meri Tütün Kanunu olduğuna Encümenimiz tama
men kail olduğundan zürraın istihsal kudretine mani 
olmayacak ve inhisar idaresinin menafiini dahi tah
tı emniyette bulunduracak mahiyette yeniden bir lâyi
ha! kanuniye tanzimini derecei vücupda gören Encü
meniniz bu hususu nazarı dikkate arz ile talep edilen 
tefsire mukabil tanzim edilen maddei müzeyyleyi He
yeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz eder. 

Ber mucbi havale Bütçe Encümenine takdim kılın
mıştır. 

Maliye Encümeni Reisi 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 

Kâtip ve bu Mazbata 
Muharriri 
Balıkesir 
Fahrettin 

Aza 
içel 

Mehmet Emin 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Bayazıt 
Şefik' 

Aza 

Aza 

Aza 

Aza 
Konya 
Fuat 

Aza 
Ragıp 

İnhisarı Duhan Kanununun Kırk Beşinci Maddesine 
Müzeyyel Kanun 

Madde 1. — Zürraın anbarlara tezkeresiz naklede
cekleri tütünlerin evsafı ikinci tahrirde tesbit olunan 
evsafa muafık ise müsadere edilmeyerek yalnız kilo

sundan yarım lira cezayı nakdi istiyfa edilir. Tezke
resiz nakledilen tütünlerin evsafı tahriri evsafa mua
fık değilse tütünler müsadere ve beher kilosundan ya
rım lira da cezayı nakdi alınır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
89 Mazbata Numarası 
3/105 Esas numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Nakliye tezkeresi olmaksızın inhisar idaresi anbar-

larına getirilen tütünler eshabından beş misli cezayı 
nakdi alınıp alınmayacağının tayin ve tefsirine dair olup 
29 . 3 . 1928 tarihinde Maliye ve Bütçe Encümenle
rine havale buyurulan Başvekâlet tezkeresi Maliye 
Encümeninin mazbatasiyle birlikte Encümenimize tev
di kılınmakla tetkik ve müzakere olundu. 

2 Nisan 1330 tarihli İnhisarı Duhan Kanunu mu
vakkatinin Yirmi ikinci Maddesinde zürraın tarlalar
dan topladıkları tütün yapraklarım kurutup ihzar ede
cekleri mahaller gündüzün olmak şartiyle nakletmekte 
serbest oldukları vesair her günâ muamelei nakliyeye 
teşebbüs etmezden evvel, velevki aynı kariye dahilinde 
olsun idarei dnhisari yeden nakliye tezkeresi istihsaline 
mecbur bulundukları mezkûr olduğu gibi Kırk Beşinci 
Maddesinde de bu mecburiyete,muhalif olarak nakil 
ve emrar olunan tütünlerin müsadere ve beher kilo tü
tün veya küsuratı için bir lira ceza tahsil edileceği gös
terilmiştir. Bu maddelerin sarahatine nazaran nakliye 
tezkeresi almaksızın inhisar idaresi ambarlarına tütün 
nakli dahi muhalifi kanun ve müstelzimi cezadır. 

Maliye Vekâleti tezkeresinde de bu dereceye kadar 
olan muamelâtta tereddüt ve iştibah olmamakla bera
ber 26 Şubat 1341 tarihli ve 558 numaralı Tütün İdarei 
muvakkatesi ve sigara kağıdı inhisarı hakkındaki Ka
nunun Onbeşinci Maddesinde (1) kaçak tütün hak
kında kavanin ve nizamatı mahsusasında münderic ce-

(1) Onbeşinci Maddede - kaçak tütün hakkında 
kavanin ve nizamatı mahsusasında münderic cezayı 
nakdiler 17 Nisan 1338 tarihli ve 222 numaralı Kanun 
mucibince beş misline iblağ olunmuştur. 
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zayi nakdilerin beş misline iblağı muharrer olmasına 
nazaran marularz nakliye tezkeresi almaksızın inhisar 
idaresi anbarlarına tütün getirilmesi halinde Kırk Ber 
şinci Maddeye tevfikan alınacak yüz lira cezanın beş 
misline iblağı icap edip etmeyeceğini muhtacı tefsir 

ı görülmüştür. Filhakika 558 numaralı Kanunun On Bej-
şinci Maddesi kaçak tütün hakkındaki cezayı nakdilej-
rin beş misline iblağına mütedair olup halbuki nakliye 
tezkeresi alınmaksızın idarei inhisariye anbarına getiri
lip teslim edilen tütünlerde muhalefeti kanuniye mev
cut olmasına rağmen kaçak şaibesi bertaraf olmuş bu
lunmaktadır. Bu itibarla kaçak tütün cezayı nakdileri
nin beş misli iblağına dair olan hükmün bu halde tatf 
bik edilmemesi lâzım gelir. Tütün İnhisar Kanununun 
esasen hükümetçe tetkik edilmekte bulunduğunu ve 
meccenen verilen nakliye tezkeresini almaksızın tütün 
nakliyatına kalkışmanın mevzuatı hazıraya muhalefeti 
derkâr olup bu hususta müsaadatta bulunmanın kaçak
çılığı teşvik neticesini tevlit edeceği nazarı itibara ala
rak Encümenimiz Maliye Encümeni mazbatasında 
izah buyurulduğu veçhile yeni bir hüküm vazından ise 
tefsir lüzumunu esbabı 

mubaff efe mevcut olan hadiseye tatbiki daha muvafık 
bulmuş ve bu maksatla âtideki fııkrai tefsiriyeyi tan
zim ile Heyeti Celileye arza karar vermiştir. 

9 Mayıs 1928 
Reis 

Edirne 
Şâkir 
Kâtip 

Kütahya 
Niyazı Asım 

Erzurum 
Aziz 

Kırklareli 
Nahit 

İsparta 
Mükerrem 

Reis Vekili 
Burdur 

Muhalifim 
Vahit 
Aydın 

Mühendis Mitat 
Elaziz 

Hasan Tahsin 
Samsun 

Adil. 
Erzurum 

Nafi Atuf 
Fıkraıi Tefsiriye 

Nakliye tezkeresi olmaksızın inhisar idaresi anbar
larına getirilip teslim edilen tütünlerden alınacak ce
zayı nakdi; 26 Şulbat 1341 tarih ve 558 numaralı Kanu
nun kaçak tütün hakkında kavanin ve nizamatı mahsu- • 
sasında münderic cezayı nakdilerin beş misline ibla
ğına mütedair bulunan Onbeşinci Maddesi hükmün
den müstesnadır. 
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Sıra Numarası : 158 

HÂKİMLER KANUNUNUN ON BEŞİNCİ VE ON ALTINCI MADDELERİNİN TEFSİRİNE DAİR 

(3/131) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Muamelat Müdüriyeti 
Adet 

6/1967 
3 Mayıs 1928 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hâkimler Kanununun On Beşinci ve On Altıncı 
maddelerinin tefsiri hakkında Adliye Vekâleti Celile-
sinden yazılan ve İcra Vekileri Heyetinin 2 Mayıs 1928 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı ka
bul olunan teklifi musaddak sureti leffen takdim kılın
mıştır. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
buyurulması arz olunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
1. — Hâkimler Kanununun Onbeşinci Maddesinde 

muharrer (Temyiz Mahkemesi azalığı açıldığında) iba-
resindeki (açıldığında) kelimesinden Vekâlet inhilâl ma
nasını anlamaktadır. Zaten Hâkimler Kanunu lâyiha 
halinde iken inhilâl kelimesi kullanılmıştı. Encümen, 
inhilâl tabirinin Türkçe olarak ifadesini tercih ettiğin
den yerine açıldığında kelimesini ikame eyledi. Filha
kika açılma kelimesinin müteradif ve mukabili olan in-
hilâlin ifade eylediği mana mevcut ve müesses makam-
lardaki memuriyetlerin açılmasıdır. Şu halde maddeyi 
Kanuniyedeki açıldığında kelimesi teşkil ile mütera
dif bir mâna ve mahiyeti ihtiva etmediğinden öteden 
beri mevcut ve müesses olan makamlar ile yeniden teş
kil edilecek makamlara ait intihap ve tayinlerin aynı 
siyak ve usûl dairesinde icrasına lüzumu kanuni olma
dığı neticesi tezahür etmektedir. 

2. — Kanunu mezkûrun ikinci reislerin intihabını 
gösteren On Altıncı Maddesinin (yukarıdaki şartlara 
göre intihap olunur) cümlesindeki hakkın mutlakıyeti 
hasabiyle Vekâlet, bu cümleden ikinci reislik intihabı 
için Temyiz azası arasından altı Zatın namzet gösteril
mesi ve Temyiz Heyeti Umumiyesince intihap olunan

lardan birinin tercih olunması lâzım geleceğini istidlal 
etmektedir. 

Her ne kadar yapılan birkaç intihap muamelesin
de Temyiz Umumi Heyetine namzet gösterilmemiş ve 
intihap olunan üç zattan biri tercih edilmiş ise de Ve
kâlet; bu muamelenin şeklini ruhu kanuna ve mezkûr 
ibarenin matufu bulunan maddenin sarahati ifadesine 
mugayir görmektedir. 

Keyfiyetin müstacalen Meclisi Âlice tefsir suretiyle 
mânayı kanuninin tayin ve tesbitine müsaadelerini 
rica eylerim efendim hazretleri. 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 10.5.1928 

Adliye Encümeni 
Karar 

52 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Hâkimler Kanununun on beşinci ve on altıncı 
maddelerinin tefsiri hakkında Adliye Vekâletinin tek
lifi Başvekâletin 3.5.1928 tarih ve (6/1967) numaralı 
tezkeresiyle Adliye Encümenine tevdi edilmekle Ad
liye Vekili Mahmut Esat Beyefendi huzuruyla tetkik 
ve müzakere olundu. 

Adliye Vekâletinin tefsir teklifini mutazammın 
tezkeresinin hülâsai meali; salüfülzikr Hâkimler Ka
nununun Temyiz azasının sureti intihap ve tayinine 
mütedair bulunan on beşinci maddesinde muharrer 
(Temyiz Mahkemesi azalığı açıldığında) ibaresindeki 
(açıldığında) kelimesinden inhilâl manası anlaşıldığı 
ve zaten bu Kanunun layihasında (inhilâl) kelimesi 
kullanılmış olup Adliye Encümeni tarafından Türkçe 
ifabe edilmek maksadıyla (açıldığında) tabirinin is
timal olunduğu ve bu kelime ile müteradifi ve mu
kabili olan inhilâlin ifrham eylediği mânâ, mevcut 
müesses makamlardaki memuriyetlerin açılması ola
cağından yeniden teşkil edilecek makamlara ait in
tihap ve tayinlerde on beşinci maddedeki siyak ve 
usul dairesinde muamele icrasına lüzumu kanuni ol-



madiği istintaç edildiği ve Temyiz Mahkemelerinde-
ki ikinci reislerin intihabını gösteren on altıncı mad
denin (yukarıdaki şartlara göre... intihap olunur) cüm
lesindeki atıf mutlak olduğundan ikinci reislik inti
habında da birinin tercihi lazım geleceği istitlâl olun
duğunu beyandan ibarettir. 

Hâkimler Kanununun marülbahs on beşinci mad
desindeki (açıldığında) tabiri açılmak mevcuda taal
lûk ettiğinden yeniden teşkil ve tesisine şümulü olma
dığı ve on altıncı maddedeki (yukarıdaki şartlara gö
re) tabirinden maksat da emri intihabın on beşinci 
maddedeki beyan olunan şurut ve eşkal dairesinde 
cereyan edeceğini tespitten ibaret olduğundan Tem
yiz Mahkemesi azalığı intihabında olduğu gibi ikin
ci reislik intihabında dahi Temyiz azası arasından altı 
zatın adları Adliye Vekili tarafından tezkere ile Tem
yiz Mahkemesi Başreisliğine bildirilmesi icap edeceği 
her iki maddenin ifade ettiği mâna ve maksattan va-
zıhan anlaşılmakta olduğundan mezkûr maddeler En
cümence muhtacı tefsir görülmemiş olmakla Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

dliye Encümeni Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Yozgat 

Aza 
Zonguldak 

Nazif 

Aza 
Çorum 
Münür 

Mazbata Muharriri 
Kocaeli 

Selâhattin 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Balıkesir 

Osman Niyazi 

Aza 
Edirne 

Hasan Hayri 

Aza 
Bursa 
Semih 
Aza 

Manisa 
Kemal 

Aza 
Balıkesir 

Sadık 
Aza 

Kocaeli 
Ragıp 

Hâkimler Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri : 
Madde 15. — Temyiz Mahkemesi azalığı açıldı

ğında Adliye Vekili tarafından kanunun aradığı şart
lan haiz altı zatın adları tezkere ile Temyiz Mahke
mesi Başreisliğine bildirilir. îşbu tezkerede avukatlar 
ile hukuk ilmi okutan ihtisas sahiplerinden namzet 
gösterildiği surette bunların adedi üçte biri geçemez. 
(Temyiz Mahkemes iBaşreisi umumi heyeti toplayıp 
zarfını heyetin önünde açarak tezkereyi okur. Sonra 
gösterilen namzetler hakkında gizli olarak ve Başmüd-
deiumuminin reye iştirakiyle reyler toplanır. Namzet
lerden en çok rey kazanan üç zat ayrılıp bir mazba
ta ile Adliye Vekâletine bildirilir. Bu umumi heyette 
nisap, Temyiz Mahkemesi dairelerinin reisleri ile 
azaları topunun üçte İkisi ile olur. intihap muame
lesinin bir oturuşta yapılması ve bitirilmesi şarttır. 
Adliye Vekili bu zatlardan birini tercihan azalığını 
Tasdiki Âliye arz eder. 

Madde 16. — Temyiz Mahkemesi ikinci reisleri, 
Başmüddeiumumi dahil olduğu halde umumi heye
tin birleşmesiyle yukarıdaki şartlara göre yapılacak 
intihabatta Temyiz Mahkemeleri azaları arasından 
en ziyade rey kazanan üç namzetten birinin Adliye 
Vekili tarafından seçilmesi suretiyle intihap olunur. 
Temyiz Mahkemesi Başmüddeiumumisi ikinci sınıfa 
dahil hâkimler arasında olmak üzere doğrudan doğ
ruya Adliye Vekili tarafından intihap olunur. 

Temyiz Mahkemesi Başreisi, temyiz ikinci reis
leriyle Başmüddeiumumi arasından Adliye Vekili ta
rafından intihap olunur. 
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ANADOLU - BAĞDAT DEMİRYOLLARI VE 
HAYDARPAŞA LİMAN VE RIHTIM 

İDARESİ BÜTÇESİ 

Sıra Numarası : 151 

ANADOLU - BAĞDAT DEMİRYOLLARI VE HAYDARPAŞA LİMAN VE RIHTIM İDARESİNİN 

1928 SENESİ MALİYE BÜTÇE KANUNU LÂ YİHASÎ VE BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Muamelat Müdüriyeti 
Mukarreraıt Şubesi 

Adet 
6/1İ82I11 

25 Nisan 1928 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celidesine 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1928 

'ısenei maliyesi bütçesi hakkında Maliye Vekâleti Ce-
lilesinde tarizini olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
22 Nisan 1928 tarihli içtimaında tezekkür ve Mec
lisi Âliye arz edilen Kanun Lâyihası ile esbabı mu
cibe mazbatasının musaddak sureti lefifen takdim 
olunmuştur. 

iMuktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buıyurulmasını rica ederim efendini. 

Başvekil 
İsmet 

Varidalt Bütçesi Esbabı Mucibesi 
\(l.l) Numara ile rapten takdim kılınan cetvelde 

mezkûr olduğu veçhile Anadolu -, Bağdat Demiryol
ları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım idaresinin 1928 
sene! maliyesi varidatı 11 237 000 lira olarak tali
mlin edilmektedir. 

(Mezkûr cetvelin tetkikimden müsteban olacağı 
üzîere işbu miktarın 1927 senesi bütçesine nazaran 
337 000 lira kadar fazladır. Muhammenatta görü
len işbu fazlalık ithalât ve ihracat eşyasının sene ve 
sene tezayüdünden ve bilhassa dahilde peyder pey 
inşaat ve ikmal edilmekte olan demiryolları ile fab
rika vesair inşaat ve imarat için rmıfctazi malze
menin hattımızta naklinden mütevellit olduğu cihet
le muhammenalta hakiki nazar ile bakılabileceği gi
bi yolcu nakliyatının gittikçe esbabı istirahatı cami 

bir şekilde temini dahili ve beynelmilel yolcular 
adedini teksire yardım etmekte olduğundan sabıkına 
nazaran vasati yüzde üçe baliğ olan işbu fazlalığın 
kabulünde mahzur görülmemiştir. Vakıa 1927 mu-
hammenatımıza nazaran 1927 senesi tahsilatımız tak-
riren dörtyüz bin lira kadar noksan zuhur ötmiş ise-
de bu fark geçen sene mahsulâtı zirai yenin gayet 
zaif olması dolayısiyle husule gelmiş ve binaenaleyh 
ârizi bir halden neşet etmiş olduğundan ve halbuki 
önümüzdeki sene zarfında daha müsait bir mahsûlü 
idrak edileceği kuvvetle zan ve tahmin edilmekte 
bulunduğundan bu sene bütçesinde fazla görülen 
salifülârz üçyüz küsur bin liranın zait görülemeye
ceği kanaatindeyiz. 

Masraf Bütçesi Esbabı Mucibesi 

,(2) Numara ile rapten takdim kılman cetvelde 
mezkûr olduğu veçhile Anadolu - Bağdat demiryol

ları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1928 
ısenei maliyesi masarifatı 8 737 000 lira olarak tah
min edilmektedir. 1927 senesi on iki aylık muha&se-
satımız 7 689 710 lira olmasına nazaran arada 
1 047 290 küsur lira bir fazlalık görülmekte isede" 
hakikattan fazlalığı yoktur. Malûm olduğu veçhile 
Anadolu - Bağdat hattı şimdiye kadar âdi ve fevka
lâde olmak üzere iki bütçe il'e idare edilmekte idi. 
Fevkalâde bütçe için 22 Nisan 1340 tarihli Kanun 
mucibince alınan 1 500 000 liralık tahsisat ile mez
kûr hattın harp ve zaman dolayısiyle tamir ve tec
didine lüzum görülen aksamı tamir edilmiş ve bi
naenaleyh artık fevkalâde bütçe tanzimine lüzum kal
mamıştır. Şu kadar ki fevkalâde bütçenin kaldırıl
masına mukabil âtide bertafsil arz edildiği veçhile 
hattın emniyet, seyir ve seferine alt bir takım ma
sarif atın âdi bütçeye ithali zaruretinden vareste olu-
namayacağından bu husus için sarfına lüzum haki
ki görülen mebaliğ işbu âdi bütçeye tahmil edilmiş 



ve binaenaleyh yekûn itibariyle berveçhi maruz âdi-
bütçe yekûnu bir milyon küsur bin lira fazla görül
mekte buhmmıışitur. Bu itibarla fazla görünen işbu 
bir milyon küsur bin liraya sabıkıma nazaran fazja 
bir tahsisat nazarıyla bakılmaması icap eder. Bütçe
nin1 madde ve madde sabıkı ile mukayesesine gelin
ce: (1B) cetvelinde mezkûr olduğu veçhile maaşa* 
faslında 1928-senesi için istenilen tahsisat 1927 tah
sisatından 161 170 lira noksandır. Bu fark teşkilâtı 
esasiye dolayısiyle Anadolu hattından kaldırılan de-
vair tahsisatının kamilen tenzil edilmesinden ve bu
na mukabil memurin ve müstahdemine usulen seme 
'başında icrası rriüteamil olan zamaimin icrasından 
ileri gelmiştir. Bu fazla ayrıca idiarei umumiye his
sesi namiyle 100 000 lira tahsisat konulmuştur ki> 
bu da teşkilatı idariye icaba'tıridan olan zaruri bir 
masraftan ibaret bulunmaktadır, 

Masraf faslına gelince: Bu faslın 1, 3, 5 ve 6 ncı 
maddeleri sabıkından noksan ve İkinci maddesi sa
bıkı gibi olup dördüncü maddesinde cüzi bir zam 
vardır. Yedinci maddesinde 63 830 lira fark seyrü
seferin ve binnetice kömür sarfiyatımın tezayüdün-
den mütevellittir. Dokuzuncu ve onuncu maddelere 
gelince; 1927 bütçesine nazaran bu fasılda icra edi
len zamaimin en mJühimmini dokuz ve onuncu 
maddeler muhassesâtındadır. Evvelce de bir müna-
salbe arz edildiği veçhile badema feVkelâde bir hal 
karşısında kalınmadıkça fevkelâde bütçe tanzim edi
lmeyeceğinden bundan böyle hat tamir masarifinin 
dokuzuncu maddeye ve' yapılmasına lüzum ve zaru
ret hissedilen mefbani inşaat ve tamiratımın da onuın-
cu maddeye ilâvesi tabii ve zaruri görülmüş ve bu 
sebepten sabıkıma nazaran dokuzuncu maddeye 
770 700 ve onuncu maddeye 384 850 lira fazla tah
sisat konulmuştur, tşbu fazla tahsisatla hattın emmıi-
yetii seyrüseferine ait tamirat ve inşaat icra edile
cek ve kısmen de geçen sene fevkalâde bütçeden in-
şaasına başlanıp henüz ikmal edilemeyen fevkalade 
işler inltaç edilecektir, 

'Beydemir ve Geibze viyadoklarının tamiri, se
kizinci tünelin tahkimi lüzum görülen bazı mıevaki-
fe yenliden makas vazı, Eskişehir'de inşaasına baş
lanılan fabrika ve mebanisinin tevsiatı, hattın ihtiya
cı ile mütenasibe surette balast ihzarı Haydarpaşa gar 
Ibinasının tamiratı gibi idarece mülzem ve lüzumlu gö
rülen hususat için muiktazi möbaliğ işbu tah
sisat meyanıına dahildir. 

IBu sene fevkalâde olarak yalnız bu işlerin 
ikmali mutasavver olup hattın vaziyeti maliyesi ica
bı ufak tefek ikinci derecede haizi ehemmiyet ifl-
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I saat ve tamirat 1929 senesine terkedilmiş ve Kanun 
I Lâyihasının 4 noü maddesinde işaret olunduğu veç

hile fazla varidattan ancak dörtyüzbin lirası ihtiyat 
malzeme idharına tahsis edilerek üst tarafı düyunatı 
sabıkamın tediyesine hasr ve tahsis edilmiştir. Me-
vaddı sairede büyük farklar olmayıp yalnız mühen
dis mektebine muaveneti için üçüncü fasla dördün
cü madde ilâve suretiyle yirmi bin lira teklif edil-

I miş, düyunatı sabıka için de dördüncü fasıl olarak 
I 90 000 lira tahsisat konmuştur. Mühendise ve bilhas

sa makine mühendisine olan -ihtiyaç dolayısiyle mü
hendis mektebinde makime kısmı açılması ve mekte
bim, takviyesi zarureti karşısında işbu tahsisata i'hti-

I yaç bulunduğu gibi hazinece 1340 senesinde ikraz 
olunan paranın faizi olarak talep edilen mebâliğ ile 

I hesabı atikanım tasfiyesi neticesi tdbeyyün eden dü-
yunat karşılığı bulunan 90 000 liraya da ihtiyacı ka
ti bulunmaktadır. 

Arz olunan işbu esbabı mıucibeye ve hattın bariz 
bir surette meşhut olan nakliyattaki tezayülü dola
yısiyle lüzum görülen ihtiyacatının temini zaruri 
bulunmasına göre ihtiyacı halkikiyeye müstenit ola-

I raik tanzim ve takdim olunan ve fevkalâde bütçe-
I nin kaldırılmasına mukabil yekûn itibariyle sabıkına 

nazaran ancak bir milyon yüz küsur bin lira bir faz
lalık bulunan işbu bütçenin aynen kabulü arz ve tek
lif olunur, 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Eneürnıenıi 
86 Mazbata Numarası 
1 /202 Esas Numarası 

Bütçe Encümeni Mazlbatası 
Riyaseti Celileye 

Hükümetçe > varidat bütçesi II 237 000 ve mas
raf bütçesi 8 737 000 lira olarak teklif edilip Encü
menimize havale buyurulan Anadolu - Bağdat De
miryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdare
sinin 1928 senesi bütçesi tetkik olundu: 

Varidat 
İdarei mezkûre varidat bütçesi beş fasıldan mü

rekkep olup bunun birinci ve ikinci fasılları doğru
dan doğruya hattın, dördündü fasıl Derince Lima
nının ve beşinci fasıl da Haydarpaşa Liman ve Rıh-

I timinim varidatını ve üçüncü fasıl ise memurinden, 
I şehri azami iki lirayı tecavüz etmömek üzere katedi-

İ len Sıhhiye tevkifatımdan mütehassil varidatı irae et» 
, inektedir, 



(Hat'tın varidaitı 1927 senesinde 3 500 OOO'i yolcu 
150 OOO'nıi yolcu ağırlığı 330 OOO'i seyri seri ve 
6 000 OOO'u seyri hafif ve .'18(2 OOO'i muhtelif olmak 
üzere ceman 10 162 000 lira talimin edilmiş idi. Bu
na mukabil tahsilat 3 522 197 lira yolcu 1'68 207 
lira ağırlık 440 53*8 lira .seyri seri 5 427 875 lira sey
ri hafif ve 258 767 lira muhtelif olmak üzere 
9 817 585 liraya baliğ olmuştur ki yolcu, ağırlık, se-
seyri seri ve muhtelif tahsilat tahiminaıtı tecavüz et
miş ve yalnız seyri hafifde 580 000 lira kadar noksan 
zuhur .etmiştir. Seyri hafif deki bu noksan ise 1927 
senesinde havaların çok kurak gitmesi neticesi zahi
re nakliyatının azalmasından inbias eylemiştir. 1928 
senesi muhaımmenatına gelince; hükümetçe yolcu 
3 638 000, ağırlık 170 000, seyri seri 442 000, seyri 
hafif 5 922 000 lira ve muhtelif de 250 000 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 1928 senesi tahsilatıyla muka
yesesinde yolcu varidatının tahsilâtına nazaran1 

160 000, seyri hafifin 500 000 lira kadar fazlasıyla 
tahmin edildiği ve diğerlerinin tahmininde 1927 tah
silatının esas ittihaz edildiği anlaşılmaktadır. Her se
ne yolcu adedinin tezayüt etmekte olması ve bilhas
sa Kahire ekspres hattının da küşadı dolayısiyle 
1928 senesinde bu miktarın behemmelhal elde edile
ceği kanaati dolayısiyle yolcu varidatı muhammıene-
slnün tezyit edildiği ve seyri hafif varidatında ise bu 
sene mahsulâtın geçen seneden daha iyi olacağı ümit 
edilmekle beraber Kütahya - Balıkesir; Irmak - Fil-
•yıp'S; Kayseri - Sivas kısımları için nakledilecek mal
zeme ücretinin beşyüz bin liraya^ yakın bulunacağı 
dolayısiyle fazla tahmin edilmiş olduğu anlaşılmış^ 
tır. 

Anadolu - Bağdat hattımda zirdeki istaltisitilkden 
de anlaşılacağı üzere yolcu ve emtea nakliyâtı her 
sene artmakta olduğu ve 1928 senesinde inşa edil
mekte olan salifıülaırz hatlar için lâakal üçyüz kilo
metre yani ellibin tondan faizla malzeme! fersiye 
nakledileceği cihetle Enoümenlilm'iızce de hükümetçe 
yapılan tahminat fazla görülmeyerek küsürler tayye
dilmek suretiyle hat varidaitı yani birinci ve ikinci 
fasıllara yekûnu 10 459 000 lira olarak kabul edil
miştir, 

Anadolu - Bağdat hattında nakil edilen yolcu adedi 

1925 senesi 1926 senesi 1927 senesi 

(12) ay 1(10) ay ,(12) ay 

3 774 478 3 697 283 4 513 274 

10 — 

| Safi emtea ton kilometresi 
I Ton [Don Ton; 

151 754 1(10 178 921ı 983 2)10 178 834 

1 Diğer fasıllara gelince: 
Üçüncü Sıhhiye tevkifatı faslı hükümetçe 80 000 

I dördüncü Derince Liman hasılatı faslı 70 000 ve be-
j şinci Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı varidatı faslı 

620 000 lira olarak tahmin ve teklif edilmiş ve 1927 
senesinde sıhhiye tevfikatı olarak 81 978 lira, Derin-

I ce hâsılatı olarak 72 268 lira ve Haydarpaşa Liman 
ve Rıhtımı varidatı olarak 612 635 lira tahsil edil-

I miş olduğundan Eöcümenimkce üçüncü ve dördün
cü fasıllar aynen, beşinci fasılda maddelerde yapı
lan tadilât dolayısiyle 619 000 lira olarak kabul ve 
binnetice varidat bütçesi Hükümetin teklifine naza
ran 900 lira noksanla 11 228 000 lira olarak tespit 
edilmiştir. 

Masarif 
I Anadolu - Bağdat ve Haydarpaşa Liman ve Rıh

tım İdaresinin 1927 senesinde (12 aylık) 7 691 710 
ve beş aylık da 3 191 400 liralık âdi 300 000 lira-

I lık da fevkelâde bütçeleri mecbur idi. 1928 semesin-
I de fevkelâde bütçe kaldırılmış ve buna mukabil şim

diye kadar fevkalâde bütçeden tesviye edilmekte 
I olan masarif karşılığı da âdi bütçeye ithal olunarak 

mezkûr sene bütçesi hükümetçe 8 737 000 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

Birinci fasıl - (maaşat, ücürat, yevmiye) 1927 se
nesi 12 aylık bütçesinde 1 411 170 liralık olup hü
kümetçe 1928 senesi için bu fasla 161 170 lira nok-
saniyle 3 250 000 lira tahsisat teklif edilmektedir. 

Bu noksanın 20 300 lirası devlet demiryolları mü
düriyeti umumiyesimin teşekkülünden sonra Anado-

I lu - Bağdat demiryolları idaresinde mevcut Mecli
si idarenin lağvj ve 'binaenaleyh 1927 Bütçesine 
mevzu Meclisi idare ve kalemli tahsisat, maaşaıt ve 
üGÜraıtının tayyinden ve mütebaki 140 870 lirası da 
memurin ve müstahdemin kadrosunda yapılan ta-
sarrufattan ileri gelmişjtir. 

Anadolu - Bağdat hattı memurin ve mıüstahdi-
mini devlet memurininden madut olmayıp memuri-

j ni mezkûre Devlet Demiryolları ve Limanları İda-
I ırei Umumıiyesıince tanzim ve tatbik edilmekte olan' 
I memurin ve mülstahdimin talimatnamesine tâbi bu-
\ Ilınmaktadır. Mezkûr talİmanatnameye tevkilkan iş-
i letme müdür ve muavMieriıyle işletme müdüriyet-
| leri idarei merkeziyesindeki şuâbat müdüriyetleri 
i hariç olmak üzere 18 dereceye ayrılmış ve her dere-



cenin asgari ve azami alabilecekleri maaş ve yevmi- {I 
ye (miktarları derecesi dalhilinde müessesatımn tez- j 
yidü ve derece terfii müddetleri 1928 Haziranından î 
itibaren ta>tbik olunacak ayrı bir talimatname ile tes- I 
pit olunmuştur. Hattın memur ve müsltahd'imini ade- I 
dine gelince; kadrolarına göre 134Iİ senesinde 9115 'i I 
maaşlı olmak üzere 5 616, 1926 senesinde 1 043'üjl 
maaşlı olmak üzere 6 154, 1927 senesinde idarei 11 
umumiyenün teşekkülünden evveli 1 006'sı maaşlı ol- i I 
malk üzere 6 044 idarei umumiyenıin teşekkülünıderi) [ I 
sonra 891 *İ maaşlı olmak üzere 5 829 memur ve !j 
müstafadimini mevcut olup 1928 senesi için teklif jj 
olunan kadro 9116'sı maaşlı olmak üzere 5 826 me- il 
mur ve müstahdeme maliğ olmaktadır ki tevziatı zir- |l 
de gösterilmiştir. { 

îdarei merkeziye 334 ; 
SMıiye , 122 1 
Tamiratı mütemadiye 2 015 
Toros inşaat \ 
mühendisliği 643 5 

3 114 | 
Oea? 678 . j 
Hareket II 814 Toplam j 
Derince Limanı 21 • ; 
Haydarpaşa Liman 3 114 ; 
ve rıhtıma 199 2 712 j 

2 712 5 826 

Halttın münakalâtı gittikçe artmasına rağmen I 
kadrolarda mümkün olanı tasarruf at nazarı itibare j 
alınmış ve faslın yekûnu Devlet Demiryolları ve Li- j 
manian îdarei Umuımiiyesi teşjkilât ve vazaiıfi hak- I 
kındaki ıKanunun üçüncü muvakkat maddesi mu- I 
eibinee idarei umumiye masarifinden Anadolu - Bağ- I 
dait hattına isabet eden miktar muhammen' olan I 
100 000 lira da dahil olduğu halde Encümenimizce-
de teklif veçhile 3 250 000 lira olarak kabul edil-
m'işltirv 

(ikinci fasıl : Masarif. 
•Hükümetçe bu faslın birinci maddesi sabıkından 

750, üçüncü madde 3 950, beşinci maddesi, 32 420, I 
altıncı maddesi 500 lira üoksaniyle ve ikinci mad
desi sabıkı gibi tekl'Jf olunmuiş ve Encümenimize© I 
de aynen kabul olunmuştur. Dördüncü kırtasiye ve I 
evraka matbua maddesi 19Ö7 senesi tahsisatından I 
1980 lira fazlasıyla teklif edilmiş isede encümeni- I 

. müzce 50 000 lira olarak sabıkından' 20 lira nokisa-
niyle kabul edlilkıtişitir, _ | 

I Yedinci maddesi kömür, yağ vesair mevaddı 
i müstehlike masarifi maddesi olup münakalâtın te-! 

zayüdü dblayısiyle kömür sarfiyatımın da artmasın
dan. 19İ27 senesine nazaran 63 8!30 lira fazlasiyle tek
lif edilmiş ve bu miktar Encümenıknizce de oıuva-

I fık gömülmüştür., 
I Sekizinci maddem edevatı muharrike ve mütehar-^ 

rike tamiratı maddesi olup 73 000 lira nofcsaıniiyîe 
Ihükümeltjçe teklif olunmuş ve Encümenimizce aynen 
kabul edüoi'jştlir, 

J Dokuzuncu halt tamiraitı ve onuncu mebani in-
I saat ve tamiratı madderine gelince; fevkelâde büt-
I çenlin lağvı dolayısiyle şimdiye kadar mezkûr büt-
I çeden icra edilmekte olan inşaat ve tamirat masari

finin de adi bütçeye ithalinden dokuzuncu madde 
770 700, onuncu maddede 3-84 850 lira fazlasiyle 
'teklif edilmiş ve Yayla, Beydemir ve Gebze viya
düklerinin ranforsmanı 50 000 metre mikâbı balast 
Haydarpaşa liman horultunun tevsii yedibin metre 
mikâbı blokaj yol malzemesi sekizinci tünel tah
kimatı Eskişehir aitelyesinin ikmali inşaat masarüfiy-

i le Haydarpaşa garı çatı tamiratı masarifi gibi 1928 
| senesinde yapılması mutotazi inşaat ve tamirat masa-
j - rifi mukabili bulunduğundan Endümıenimizoe de ay-
! nen kabul olunmuştur. 
; lOn birinci madde teklif veçhile sabıkından 12 500 
J lira nioksaniyle 12 nci madde 100 lira fazlasıyla 13 
1 ncü madde 200 lira fazlasıyla on dördüncü madde 
I sabıkı gibi om beşinci madde 100 lira noksaniyle 16 
I ncı madde 980 lira noksanıyla kabul edilmiş on ye-
I dinci madde için sabıkından 600 lira fazlasıyla 2 500 
I lira teklif edilmiş ise de Encümenimizce 34 000 lira 
I olarak kabul olunmuş ve fasıl yekûnu 5 313 000 lira 
I Olarak tespit edilmiş/tir, . 
I Üçüncü fasıl — Masarifi miütenevvia 

Bu faslın birinci maddesi sabıkından 1 000 lira 
I ikinci maddesi 500 lira üçüncü maddesi sabıkı gfbi 

'hükümetçe teklif edilmiş ve Encümenimize© birin-
I ci ve üçüncü maddeler teklif veçhile ve İkinci mad

de 7 000 lira olarak kabul olunmuştur. 
I 'Bu fasla Mühendis Mektebine muavenet1 namı 

altında dördüncü' madde olarak Hükümetçe 20 000 
I lira teklif edilmektedir. 1928 senesinde Hükürnet-
I çe Mühendis Mektebinin takviyesi ve rnektebev ha-
I riçten de muvenet yapılabilmesini (temin için mek'te-
I bin şahsiyeti hükmiyeyi haiz olmalsı ve mülhak bir 
i bütçe oile idaresi kabul olunmuş ve şimendüferfe-
I rimizin mühendise olan ihtiyacı dblayısiyle demir-' 
I yolları idarelerinin de mektebe yardım etmeleri rnu-
I vatfık görülerek, bu sene için tekli: olunan 20 000 
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lira Enioümenimiizce' de aynen kabul edilmigtir. 
Dördüncü fasıl: düyunaitı sabıka: Hükümetçe 

talep edilen 90 000 liradan yirmialtı bin küsur lirası 
26 Mart 1340 tarihli kanun mucibince hükümetçe 
Anadolu hattına •% 6 faizle ikraz olunan 400 000 li
ranın hazinece hattı rnatlubatındaın mahsup edilen, 
ve haitça bütçesinde karşılığı bulunmadığından mah
subuna imkân bulunamayan meblağ karşılığı olduğu 
ve on sekizbin küsur liranın Yenice Nusaybin hat
tına deynd bulunan meblağ bulunduğu bakiyeslinin' 
de 1340 senesine evvelki seneler hesa'batının tasfiye
si neticesinde işletme hesabına mahsuben masraf 
kaydı icap eden mebaliğ karşılığı olduğu anlaşıldığın
dan aynen kabul edilmiştir. 

IBu suretle Anadolu - Bağdat Demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1928' sene
si masraf bütçesi Encümenimizce 8 733 000 lira 
olarak tespit edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci ve ikinci maddeleri 
balada arz ve izah edildiği veçhife varidat ve masa
rif miktarlarına göre tadilen ve diğer maddeleri tek
lif veçhile kabul olunarak Heyeti Umumliyeye tak
dim kilimdi, 8 Mayıs 1928 

Reis 
Edirne 
Şâkir 

Mazbata Muharriri 
Kütahya 

Niyazi Asım 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Bursa 
Muhlis 

Aza 
Niğde 
Ata 

Reılsvekili 
Burdur 
Vahit 
Aza 

Erzurum 
Nafi Atıf 

Aza 
Elaziz 

Hasan Tahsin 
Aza 

Samsun 
Adil 

(Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa 
Liman ve Rıhtım İdaresinin 1928 senei maliyesi 

bütçe Kanunu Lâyihası 
Hükümetin Teklifi 

ikinci Madde — Merbut (IB) cetvelinde göste
rildiği veçhile Anadolu Bağdat demiryollarının ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin -928 senei 
maliyesi masarif altı 8 737 000 lira olarak tayin edil
miştir. 

.Birinci Madde — Anadolu - Bağdat Demiryolla
rı ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1928 

senei maliyesi varedatı merbut (A) cetvelinde gös
terildiği veçh ile .11 237 000 lira olarak tahmin edil
miştir. 

Üçüncü Madde — Anadolu - Bağdat Demiryol
ları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdarelerinin 
bilcümle varidat ve hâsılatının usulü meriye ve ka-
vanin ve nizamatı mahsusasına tevfikan 1928 senei 
maliyesi zarfında dahi cibayet ve istiyfasına devam 
olunur. 

Dördüncü Madde — İdarei mezkûrenin fazlai 
varidatından dörtyüz bin lirası ihtiyat malzeme id-
harına ve bakiyesi düyunatı şahikasının tediyesine 
tahsis edilmiştir. 

(Beşinci Madde — Anadolu - Bağdat Demiryol
ları ve Haydarpaşa Liman ye Rıhtım İdaresinin 
1341 senesi Bütçe Kanununun dördüncü, onuncu, 
on birinci ve 1926 senesi Bütiçe Kanununun altıncı, 
yedinci maddeleri ahkamı 1928 senei maliyesi zar
fında dahi meriyülicradır. 

Altıncı Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 ta
rihinden muteberdir. 

Yedinci Madde — Bu Kanun ahkâmını icraya 
Nafia Vekili memurdur. 22 Nisan 1928 

Başvekil Adliye Vekil 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Dahiliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik Şükrü Kaya 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü Saraçoğlu Şükrü 

Maarif Vekili •• Nafia Vekili 
Mustafa Necati Behiç 

İktisat Vekili Sıhhîye ve Muaveneti 
Mustafa Rahmi İçtimaiye 'Vekili 

Doktor Refik 
ıBÜtiçe Encümeninin Teklifi 

Birinci Madde — Anadolu - Bağdat Demiryol
ları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1928 
senei maliyesi masarifatı merbut (A) cetvelinde gös
terildiği veçhile 8 733 000 lira olarak tayin olunmuş
tur. 

İkinci Madde — Anadolu - Bağdat Demiryolla
rı ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1928 
senei maliyesi varidatı merbut tfB) cetvelinde gös
terildiği veçhile VI 228 000 lira olarak tahmin edil
miştir. 

Üçüncü Madde Aynen kabul olunmuştur. 
Dördündü Madde — Aynen kabul olunmuştur. 
Beşinci Madde aynen kabul olunmuştur. 
Altıncı Madde — Aynen kabul olunmuştur. 
Yedinci Madde — Aynen kabul olunmuştur. 
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(A) CETVELİ - MASRAF BÜTÇESİ 

M. 

10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 

Nev'i Muhassasat 

17 

Maaşat, ücurat, yevmiye aidat ve ikramiye 
Daimi memurin ve müstahdemin maaş, ücret 
ve yevmiyeleri 
Muvakkat memurin ve müstahdemin maaş, 
ücret ve yevmiyeleri 
İkramiye 
İdarei umumiye masarifinden isabet eden kısım 

Fasıl Yekûnu 
Maarif 
Harcırah ve kilometre ikramiyeleri (şoför mek
tebindeki katar memurları ikramiyeleri dahildir) 
Avrupa tetkik ve tahsil masarifi 
Memurin hane kiralan ve mebani icarı 
Kırtasiye, evrakı matbua, kitap ve mecmua 
bedeli 
Demirbaş eşya, ziraat ve sıhhiye alât ve leva
zımı tamir ve tecdit masrafı 
Posta, telgraf ve telefon ücuratıyla akçe nak
liyesi ve ilanat 
Mebani, edevatı muharrike ve mütearrikenin 
yağ, mahrukat, tenvirat ve tathirat vesair me-
vaddı müstelhike masarifi ve mualecat 
Edevatı muharrike ve mütearrike tamirat ma
sarifi 
Hat ve köprüler ve telgraf hatlarının inşaat 
ve tamir masrafı ve liman, rıhtım tathiriyesi 
Mebani inşaat ve tamiratı 
Lokomotiflerin manevra masarifi telgraf ve 
işaratı elektirikiye dinamo ve akümülatör ve 
asansör masrafı 
Transit vagonlarının tatili edevat ücreti 
K)aza ve eşyayı ticariye haşarat ve zayiat taz
minatı 
Masarifi muakeme ve aidat 
Zarar ve ziyan 
Memurin ve müstahdemin tasarruf sandığına, 
şimendifer mektebi iaşe masrafına, memurin 
ve müstahdemin çocuklarına mahsus mektebe 
ve memurin ve müstahdemin ailelerinden has
ta olanlara muavenet 
Masarifi müteferrika 

1928 senei maliyesi için 
Hükümetçe Encümence Heyeti Umumi-
teklif olunan kabul olunan yece kabul olunan 

Lira Lira Lira 

2 750 000 

200 000 
200 0GÖ 
100 000 

3 250 000 

241! 
51 

35 000 

52 000 

73 CjöO) 

3 000 

l1 700 000 

885 000 

1 450 000 
500 000 

l!2ö 000 
5 000 

10 000 
4 000 
4 000 

- 2 750 000 

200 000 
200 000 
100 000 

3 250 000 

241 
51 

35 000ı 

50 000 

73 000 

3 000 

1 700 000 

885 000 

1 450 0ÜO 
500 000 

120 000 
5 000 

10 000' 
4 000 
4 000 

160 000 
25 000 

160 000 
24 000 

Fasıl Yekûnu 5 316 000 5 313 000 
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M. Nev'i Muhassasat 

1928 senei maliyesi için 
Hükümetçe Encümence Heyeti Umumi-
teklif olunan kabul olunan yece kabul olunan 

Lira Lira Lira 

Masarifi Mütenevvia 
Masarifi tensibiye 
Masarifi gayri melhuze 
Sigorta ücret ve sermayesi 
Mühendis mektebine muavenet 

Fasıl Yekûnu 

Düyunatı sabıka 

Yekûnu Umumi 

3-000 
8 000 

50 000 
20 000 

81 000 ' 

90 000 

8 737 000 

3 000 
7 000 

50 000 
20 000 

80 000 

90 000 

8 733 000 

(B) CETVELt - VARİDAT BÜTÇESİ 

İşletme hâsılatı 

1 Yolcu 
2 Ağırlık 
3 Seyri seri 
3 Seyri hafif 
5 Tahmil ve ihraç 
6 Ardiye 
7 Kantariye 

Fasıl Yekûnu 
Sıhhiye telkifatı 
Derince Limanı 
Haydarpaşa liman ve rıhtım Varidatı 

1 
2 
3 
4 

5 

Palamar 
Rıhtım 
Tahmil ve ihraç 
Demiryolu ücreti 

Kantariye 

3 683 000 
170 000 
442 000 

5 922 000 
70 OCÛ 
5 000 

35 000 

6 Ardiye 

140 000 
80 000 
70 000 

18 000 
160 000 
250 000 
45 000 
40 000 
35 000 

3 680 000 
170 000 
440 000 

5 920 000 
70 000 
5 000 

35 000 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Hâsılatı müteferrika 
Tatili edevat 
Zabıta cezası 
İşletme cezası 
Bedeli icar 
Eşcarı müsmire satışı 
Hâsılatı mütenevvia 

Fasıl Yekûnu 10 327 000 

30 000 
4 000 
6 500 
8 000 
İl 500 

90 000 

10 320 000 

30 000 
4 000 

6 000 
8 000 
1 000 

90 000 

139 000 
80 000 
70 000 

18 000 
160 000 
236 000 
45 000 
40 000 
35 000 
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M. Nev'i Muhassasat 

7 
8 
9 

10 
11 

Varidatı muhtelife 
Bedeli icar 
Su satışı 
Cerri sefain ve duba icarı 
Elektrik satışı 

Fasıl Yekûnu 

Yekûnu Umumi 

1928 senei maliyesi için 
Hükümetçe Encümence Heyeti Umumi-

teklif olunan kabul olunan yece kabul olunan 
Lira Lira Lira 

4 000 
9 000 
4 000 

1K> 000 
45 000 

620 0I0O 

11 237 000 

4 000 
9 000 
4 000 

10 OOÛ 
45 000 

619 000 

11 228 000 
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EVKAF MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ 1927 SENESİ BÜTÇESİNE TAHSİSATI MUNZAMMA İTA
SINA DAİR (1/139) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
(Başvekâlet 12 , 3 . 1928 

Muamelât Müdüriyeti 
Mulkarrerat Şubesi 

Adet 
6/1218 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1927 senesi Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi bütçe

sine tahsisatı munzamma itası hakkında EVkaf Mü
düriyeti Umumiyesince -tanzim ve Maliye Vekâleti 
Celilesimden tevdi edilen ve tcra Vekilleri heyetinin 
7 Mart 1928 tarihli ıçtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan Kanun Lâyihasıyla esbabı 
mucibe mazbatasının mus'addak sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyuralmasını rica eylerim efendim. 

(Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
'Müdüriyetti umumi yenin 1927 senesi bütçesinde-

'kii akar ve hayrat tamirat ve inşaatı maddelerime 
mevzu tahsisatın sene gayesine kadar olan ihtiyaca 
kifayet edemeyeceği ve merkez ve mülhakatta başla
nılmış olan inşaat ve tamirat için her iki maddenin 
ihtiyacının münakale suretiyle temimi imkânı da gö
rülemediği cihetle en mübrem hususatın olsun te
mini ifası için bir miktar tahsisatı munzamma alın
ması zaruri görülmüş ve merbut lâyihai Kanuniye 
kaleme alınmıştır^ 

İhtiyacın daha ziyade hayrat kısmında görüldüğü 
cihetle ombeşbin liranın yirmi dördüncü faslın birin
ci a'kar inşaat ve tamiratı maddesine ve otuzbeşbin 
liranın hayrat inşaat ve tamiratı maddesine ilâvesi 
muafık görülerek birinci madde o suretle arz ve tek
lif kılınmıştır. 

Tahsisatı mezkûre bazı aksam varidatta görülen 
fazlalık ile karşılaştırılacaktır. 

İkinci ve üçüncü maddeler hakkında arzı izahata 
mahal görülememiştir. 

Türtkiye 
Büyük Millet Meclisii 

Bütçe Encümeni 
92 Mazbata Numarası 
1/139 Esas Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileyeı 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1927 senei ma-, 
l'iyesi bütçesine tahsisatı- munzamma olarak ellibin 
liranın ilâvesine dair olup 15 Mart 1928 tarihinde 
Encümenimize havale buıyurulan Kanun Lâyihası 
Evkaf Müdürü Umumisi Niyazi Bey hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Talep olunan tahsisatı munzamma miktarı bütçe
nin akar ve hayrat inşaat ve tamiratı faslına ait olup 
işbu tahsisatı munzammanın tasarrufat ile ve bazı 
aksamı varidatta görülen fazlalık ile 'karşılaştırılaca
ğı anlaşılmış ve bu hapta alınan izahata ve senei 
maliyenin hitamına az bir müddet kalmış olmasına 
binaen teklifin yisimıilbin lira noksaniyle kabulü muafık 
görülerek tadilen tanzim kılınan Lâyihai Kanuniye-
nin Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

9 , 5 . 1928 

Reis 
Edirne 
Şâkir 
Kâtip 

Kütahya 
Niyazı Asımı 

İsparta 
Mükerrem 

Elâziz 
Hasan Tahsin 

Kırklareli 
Nahit 

Rei'svekili 
Burdur 
Vahit 
Aydın 

Mühendis Mitat 

Erzurum 
Aziz 

Samsun 
Adil 

Erzurum 
Nafi Atuf 

Hükümetin Teklifi 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1927 Senesi Bütçe

sine Tahsisatı Munzamma itasına Dair Kanun 
Lâyihası 

1. Evkaif müdüriyeti umumiyesinin 1927 senei 
maliyesi bütçesinin yirmidördüncü faslının birinci 
alkar tamirat ve inşaat ve mubayaat bedeli madde-
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sine onbeşbin ve İkinci hayratı şerife inşaat ve tami
ratı ve istimlâk edilecek mahaller Ibedeli maddesine 
otuzlbeşbkı İra fci ceman eiibin lira tahsisatı mun
zamına olarak ilâve olunmuştur. 

2. Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
3. Bu Kanunun icrasına Başvekil memurdur. 

7 . 3 . 1928 
Başvökil Adliye Vefcili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili DaMliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik Şükrü Kaya 
Hariciye Vekili (M'alüye Vefcili 

Doktor TeVfik Rüştü Saraçoğlu Şükrü 
Maarif Vekü ' >Nafia Vekili 

Mustafa Necati BeMç 
Sıhhiye ve Muaveneti 

1 İktisat Vekili İçtimaîye Vekili 
Mustafa Rahmi ' Doktor Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Evkaf Müdüriyeti Umumdyesinin 1927 Senei Maliyesi 
Bütçesine Tahsisatı Munzamma İtasına Dair Kanun 

Lâyihası 

Birinci Madde — Evkaf Müdüriyeti Umumriyesi-
fiin 1927 şenel maliyesi bütçesinin yirraidördüncü 
f asJlının 'birinci akar tamirat ve inşaat ve mubayaa 
bedel 10 000 ve ikinci hayatı şerife inşaat.ve tami
ratı ve istimlâk edilecek mahaller 'bedeli maddesine 
20 QQ0 lira tahsisatı munzamma olarak ilave olun
muştur. 

ikinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde 
Başvekil memurdur. 

Bu kanunun ahkâmını icraya 



HAKKI RÜKÛBA MALİK ZABİTAN VE MEMURİNİ ASKERİYEYE ZATI BİNEK HAYVANI TEDA
RİK VE MUBAYAASINA DAİR KANUNUN İKİNCİ MADDESİNİN TADİLİNE DAİR (1/219) 

NUMARALI KANUN LAYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 3.5.1928 

Muamelat Müdüriyeti 
Mukarrerat Şubesi 

Adet 
6/1961 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hakkı rükübe malik zabitana zati binek hayvan 

tedariki hakkındaki Kanunu tadilen Müdafaai Mil
liye ve Maliye Vekâleti Celilelerince tanzim edilen 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 2 Mayıs 1928 tarihli iç-
timaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan Kanun layihasayla esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Maliye Vekâleti Celilesinin 29 Nisan 1928 Tarih ve 
54254 Numaralı Tezkeresi Suretidir 

Hakkı rükûba malik zabitan ve memurin askeri
yeye zati binek hayvanı tedarik ve mubayaasına dair 
olan 1018 numaralı Kanunun ikinci maddesini tadi
len tanzim edilen kanun ve esbabı mucibe layihasıyla 
Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinin hazineye hava
le buyurulan merbut tezkeresi tetkik olundu. 

Müdafaai Milliye Vekâletince mubayaa ve mali
yet fiyatı üzerinden zabitana verilmekte olan hayvanat 
bedeli bilahara istirdat edilmek üzere zabitana taviz 
mahiyetinde ita mukabili tahsil edilecek taksitler ay
nı zamanda varidatı umumiye muhammenatına da it
hal edilmekte olduğundan 1927 senesinden itibaren 
üç sene zarfında tahsili muktazi mebaliğin tahsilinin 
1932 senesine kadar temdidi muvafık görülememek
tedir. Şu kadar ki tedarik ve mubayaasına tevessül 
edilen işbu hayvanatın talimi ve müteahhidi zuhur 
etmemesine binaen hayvanatın mubayaa muamelesi
nin ikmali ve celbi bir sene teehhür edeceği ve binne-
tice hayvan bedellerinin tahsil ve istirdadı için ka
nunda münderiç üç senenin iki seneye tenezzül etmiş 
olacağı esbabı mucibe layihasında dermeyan olunma
sına nazaran ancak işbu bir sene teehhür nazarı dik

kate alınmak üzere layihanın birinci maddesinde mu
harrer «1932 senei maliyesi nihayetine kadar» ibare
sinin 1930 olarak tadili suretiyle merbut layihanın 
kesbi kanuniyet etmek üzere Meclisi Âliye şevkin
de hazinece mahzur görülemediği arz olunur efendim 
hazretleri. 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Esbabı Mucibe 
1. Hakkı rükûba malik zabitan ve memurini as

keriyeye zati binek hayvanı mubayaasına dair 9 Ma
yıs 1927 tarih ve 1018 numaralı Kanunun ikinci mad
desinde tedarik ve mubayaa olunacak hayvanat ma
liyet fiyatı üzerinden zabitan ve memurini askeriyeye 
ita ve bedelleri 1928 senei maliyesi nihayetine kadar 
maaşlarından müsavi taksitlerle istirdat ve her sene 
bütçesine irat kaydolunur diye muharrer ve hayvan 
bedellerinin üçüncü sene nihayetinde kamilen istir
dadını mutazammındır. Halbuki Muvazenei Umumi
ye Kanununun tasdikini müteakip işbu hayvanatın 
tedarik ve mubayaasına tevessül edilmiş ise de talibi 
ve müteahhidi zuhur etmemesine binaen hayvanatın 
mubayaa muamelesinin ikmali ve celbi 1927 senei ma
liyesi Nisan ve Mayıs aylarına kadar teehhür edeceği 
anlaşılmakta olduğuna göre hayvan bedellerinin tah
sil ve istirdadı için kanunda münderiç üç senenin iki 
seneye tenezzül edeceği ve beheri dörder liradan faz
laya mal olacağı melhuz görülen hayvanat bedelinin 
iki seneye hasr ve kasrı taksit miktarlarının tezüyü-
dünü istilzam ve binnetice zabitanın siai maliyesini 
rahnedar edeceği müstağnii arzdır. 

2. Bundan başka olbaptaki kanunu mucibince 
zabitan için tedarik ve mubayaa edilen eğer takımı, 
dürbün ve tabanca tekasidi de maaşlarından tevkif 
edilmekte olduğundan hayvan bedellerinin iki senede 
istirdadı zabitani şahsi bütçelerine fazla bir masraf 
tahmil edeceği dolayısiyle bermucibi kanun 1929 se
nei maliyesi nihayetine kadar tahsili lazımgelen hay
van bedellerinin üç sene daha zam suretiyle 1930 se
nei maliyesi nihayetine kadar temdidi muvafık ola
cağı mütalaasıyla ikinci maddenin merbut muaddil 
şekle nazaran kanuniyeti teklif edilmek üzere işbu la-
yihai kanuniye tanzim ve takdim kılınmıştır efendim. 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Mazhata No.: 84 
Esas No.:. 1/219 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyasetti Celileye 

Hakkı rükûlbe malik zalbitan ve memurini aske
riyeye zati binek hayvanı tedarik ve mubayaasına 
dair olan 9 Mayıs 1927 tarih ve 1018 numaralı Ka
nunun ikinci maddesinin ( + ) tadili hakkında Baş
vekâletten varit olup 5 Mayıs 1928 tarihinde encü
menimize havale buyurulan Kanun Lâyihası Müda-
fai Milliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

9 Mayıs 1927 tarih ve 1018 numaralı Kanun mu
cibince hakkı rükûıbe malik zabitan ve memurini as
keriyeden ihtiyacı olanlara ytüzelli bin liralığa kadar 
'binek hayvanı tedarik ve mubayaasına mezuniyet 
verilmiş ve bu suretle tedarik ve mubayaa olunacak 
hayvanatın maliyet fiyatı üzerinden zalbitan ve me
murini aslkeriyeye itası ve (bedellerinin 1929 senei 
maliyesi nihayetine kadar maaşlarından müsavi tak
sitlerle istirdat ve her sene bütçesine irat kaydı tes
pit olunmuştur. 

Yeni Lâyihai Kanuniyeye merbut eshafbı mucibe-
ye ve şifahen verilen izahata nazaran binek hay
vanatı tedarikinin teehhür ettiği ve üç senede istir
dadı derpiş olunan hayvan bedelâtının iki senede is
tirdadını iktiza ettirecek bir vaziyet hasıl olduğu ve 
ıbu sebeple müddetin bir sene temdidi talep edildiği 
anlaşılmış ve encülmenimiizce de temdit esas itiba
riyle muhik ve şayanı terviç görülerek Lâyihai Ka-
nuniyenin şekle ait bazı tashihat icrasıyla Heyeti Ce-
liileye arzına karar verilmiştir. 7 Mayıs 1928 

(+) İkinci madde - Birinci madde mucibince 
tedarik ve mubayaa olunacak hayvanat maliyet fiyatı 
üzerinden zabitan ve memurini askeriyeye ita ve be
delleri 1929 senei maliyesi nihayetine kadar maaşla
rından müsavi taksitlerle istirdat ve her sene bütçesi
ne irat kaydolunur* 

Reis 
Edirne 

Şakir 
Kâtip 

Kütahya 
Niyazi Asım 

Elaziz 
Hasan Tahsin 

Bursa 
Muhlis 
Samsun . . 
Adil 

Reisvekili 
Burdur 

Vahit 

Aydın 
Mühendis Mitat 

Sivas 
Remzi 

Erzurum 
Nafi Atuf 

Niğde 
Faik 

Hükümetin Teklifi 
Hakkı rülkûbe malik zabitan ve memurini aslkeriyeye 
zati binek hayvanı tedarik ve mubayaasına dair olan 

Kanunu muaddil Kanun Lâyihası 
Birinci Madde — Hakkı rükûbe malik za'bitan ve 

ımemuıriimli askeriyeye zaltıi binek hayvana tedarik ve 
mubayaasına dair olan 9 Mayıs 1927 tarih ve 1018 
numaralı Kanunun ikinci maddesi herveçhi âti ta
dil edilmiştir : 

«Birinci madde mucibince tedarik ve mubayaa 
olunacak hayvanat maliyet fiyatı üzerinden zalbitan 
ve memurini askeriyeye ita ve bedelleri 1930 senei 
maliyesi nihayetine kadar maaşlarından müsavi tak
sitlerle istirdat ve her sene bütçesine irat kaydolu
nur.» 

ikinci Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 ta
rihinden muteberdir. 

Üçündü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icra
ya Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 
Hariciiye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
İktisat Vekili Sıhhiye 

Mustafa Rahmi 

2 Mayıs 1928 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafıa Vekili -
Behiç 

ve Muaveneti içtimaiye 
Vekili 

Doktor Refik 



Bütçe Encümeninin Tadili 
Hakkı rü'kÜbe malik zalbitan ve memurini askeriye
ye zati binek hayvanı tedarik ve mubayaası hakkın
daki 9 Mayıs 1927 tarih ve 1018 numaralı Kanunun 

ikinci maddesinin tadiline dair Kanun Lâyihası 
Birinci Madde — Hakkı rükûbe malik zabitan 

ve memurini askeriyeye zati binek hayvanı tedarik 
ve mubayaası hakkındaki 9 Mayıs 1927 tarih ve 
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1018 numaralı Kanunun ikinci maddesinde (1929 se-
nei maliyesi) Nihayetine kadar gösterilen müddet 
(1930 senei maliyesi) nihayetine kadar temdit olun
muştur. 

İkinci Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 ta
rihinden muteberdir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icra
ya Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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Sıra numarası: 157 

HÜKÜMETİN İRAE ETTİĞİ BANKALARDAN BİRİNİN TEMİNATI NAKDİYE MEKTUBUNA 
MUKABİL VERESİYE TUZ FURUHTU HAKKINDA (1/191) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 16 Nisan 1928 

Muamelât Müdüriyeti 
Adet: 6/1700 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hükümetin irae ettiği bankalardan birinin temi

natı nakdiye mektubuna mukabil veresiye tuz fu-
ruhtu hakkında Maliye Vekâleti Celilesince tanzim 
edilen ve îcra Vekilleri Heyetinin 15 Nisan 1928 
tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı 
tasvip olunan Kanun Lâyihasıyla esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti leffen takdim olun
muştur. 

Muktezasıhm ifasına ve neticesinin irşaına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Tuz İnhisarı İdaresince işletilmekte olan memla-

halardan peşin para tediye edilmedikçe tuz verüme-
melk'tedir. Hükümetin irae ettiği bankalardan birinin 
teminatı nakdiye mektubuna mukabil veresiye tuz 
fuıruhtu halinde tuz satışı ve hinnetice varidatı Ha
zine tezayüt edeceğinden bu ma'ksadın husulünü 
müemmen bir Lâyihayı Kanuniye tanzim kılınmış
tır. 

Türkiye 
Büyülk Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Mazbata No..: 93 
Esas No.: 1/191 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

'Hükümetim irae ettiği bankalardan birinin temi
natı nakdiye mektubuna mukabil veresiye tuz furuİı-
tu hakkında Başvekâletten varit olup encümenimize 
havale buyurulan Kanun Lâyihası tetkik ve müzâke
re olundu. 

Lâyiha tuz satışını artırmak ve bimıeltice varidatı 
yükseltmek maiksadiyle teMif edilmiş ollup Hükümet
çe irae edilecek harikalardan birini teminatı nakdi

ye mektubuna mukabil olmak ve her şahıs için ve
rilecek tuz miktarı hin heş yüz tonu ve bedelinin te
diyesi için tayin edilecek müddet de azami üç ayı 
tecavüz etlmemek üzere veresiye satışa müsaade 
olunmasında encümenimizde faide mülâhaza etmiş 
ve lâyihanın esas itibariyle kabulünü muvafık gör
müştü. Ancalk bu münasebetle bin beş yüz tan 'tu
zun memlâhaifii resmisi üzerinden bedeli doksan 
bin liraıalduğunaigöre sene nihayetlerinde behemehal 
kati hesabın usûl ittihaz olunmasına da celbi dikkat 
edilmesi tensip olunmuştur ve veresiye tuz satışının 
münhasıran memlâiha teslimi olacağına işareti ta-
zammun etmek üzere birinci maddede tavzihat ve 
mevaddı sairede de tertibe ve ibareye ait bazı tadilât 
icrasıyla lâyihanın Heyeti Celileye arzına karar ve-
rilmiş'tir. 

9 Mayıs 1928 

Reis 
Edirne 

Şakir 
Kâtip 

Kütahya 
Niyazi Asım 

İsparta 
Mükerrem 

Elaziz 
Hasan Tahsin 

Kırklareli 
Nakit 

Reisvekili 
Burdur 

Vahit 

Aydın 
Mühendis Mi tat 

Erzurum 
Aziz 

Samsun 
Adil 

Erzurum 
Nafi Atuf 

Hükümetin Teklifi 
Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Tuz İnhisar İdaresinde işletilmekte 
olan memlâhalardan Hükümetin irae ettiği bankalar
dan birinin teminatı nakdiye mektubuna mukabil ve
resiye tuz furuiht olabilir. 

Madde 2. — Birinci maddede muharrer olduğu 
veçhile veresiye verilecek tuzun miktarı her şahıs 
için bin beş yüz tonu ve bedelinin tediyesi için tayin 
edilecek müddet de üç ayı tecavüz edemez, 

Madde 3. — İşbu Kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 
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Madde 4. — İşbu Kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

15 Nisan 1928 
Başvekil Adliye Vekili 

ismet Mahmut Esat 
Müdafaa! Milliye Ve'kili Dahiliye Ve'kili 

Mustafa Afodülhalik Şükrü Kaya 
Haneliye Vekilli Maliye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü Saraçoğlu Şükrü 
Maarif Vekili Nafıa Ve'kili 

Mustafa Necati Behiç 
İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Mustafa Rahmi Vekili 
Doktor Refik 

Bütçe Encümeninin Teklifi 
Veresiye Tuz Satışına dair Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Hükümetçe irae edilecek ban
kalardan birinin teminatı nakdiye mektubuna mu-
kaibil memlâhalarda veresiye tuz satılabilir. 

İkinci Madde — Veresiye satılacak tuzun mik
tarı her şahıs için binlbeşyüz tonu ve 'bedelinin tedi
yesi için tayin edilecek müddet de üç ayı tecavüz 
edemez. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya Maliye Vekili memurdur. 
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SITMA MÜCADELESİ KANUNUNA BAZI 
KANUN LÂYİHASI VE SIHHİYE 

Sıra Numara» : 155 

MfcVAD TEZYİLİ HAKKINDA .(1/117) NUMARALI 
VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Muamelât Müdüriyeti 
Adet: 6/885 

20 Şubat 1928 

Büyük , Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

13 Mayıs 1926 tarih ve 839 numaralı Sıtma Mü
cadelesi Kanununa zeylen Sıhhiye ve Muaveneti ljç-
timaiye Vekâleti Celilesinçe tanzim edilen ve icra 
Vekilleri Heyetinin 15 Şuîbat 1928 tarihli içtimaılı-
da tezekkür ve,Meclisi Âliye arzı tasvip olunan Kja-
nun Lâyihasıyla eslbalbı mucibe mazbatasının musati-
dak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Müktazasunın ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulimasmı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbalbı Mucibe Lâyihası ! 
1341 senesi zarfında Ankara'da iptidar olunup 

görülen muvaffakiyetler üzerine müteakip seneljer 
zarfında tedricen diğer vilâyat ve kazalara teşmil 
edilen ve elyevm çok şayanı şükran neticeler verfn 
sıltaıa mücadelesi teşkilâtının daha ziyade inkişafı 
ve nericei kaltiyenin matlup veçhile ve sürati müna-
'k-ineyle istihsali için 13 Mayıs 1926 tarih ye 8$9 
numaralı Sı'taıa Mücadelesi Kanununa tezyil edilmek 
üzene altı maddeden ibaret bir Lâyihai Kanunice 
tanzim edilmiştir. 

Madde 1. — Mezkûr Sıtma Mücadeleci Kanü-
nuna zeyledildiğini natılktır. 

Madde 2. — Sıtmalı olduğu ilân edilen menla-
tıktaki mücadele heyetlerinin ihtarat ve tenlbihatı nja-
zarı dikkate alınmayarak sivrisinek yetiştirmeye mü
sait menalbiin olduğu gibi bırakılması mücadeleden 
beklenilen hizmetin ifasına mâni teşkil etmekte si
masına meibni Kanunun dördüncü ve onuncu mad
delerindeki memnuiyetler hilâfına hareket edenlere 
ait masarif sıtma tahsisatından sarf ve badehu Tah
sili Bmval Kanununa tevfikan tahsil edilmek surje-
tiyle teman edilmekte ise de bu suretle yapılan mk-
sarifin bu sene zarfında büyük bir yekûn teşkil it
mesinden ve bunların Hazineye irat kaydedilmesinden 
dolayı esasen pek dar olan sıtma tahsisatı senenin 

hitamından evvel sarf edilmiş bulunmaktadır. Bu gi-
hi izalesi lâzım gelen mahzurlar tahsisat sarfından 
ihtirazen haliyle bırakıldığı takdirde ise mücadele
den beHenilen neticeler düiçarı tehlike olmakta ve 
'birkaç bin liralık bir amele yevmiyesi yüzünden bir 
kasalba veya köyün sıhhati vikaye ediiemektedir. 
Binaenaleyh tediri caiz olmayan bu giıbi ameliyatı 
Mahiye masrafının vukuunda defterdarlrklarca Tah
sili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunacak meba-
liğe ait her üç ayda bir defa tanzim kılınacak bir 
kıta cetvel ile Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
leti Muhasebe Müdüriyetine irsal edilir ve işjbu cet
velle muhteviyatının tahsisatına ilâvesi için tahsisatı 
munzamıma istihsal edilmesi zımnında her sene Teş
rinisani ve Nisan ayları bidayetinde Büyük Millet 
Meclisinin tasvibine arz oİunmalk üzere Maliye Ve
kâleti Celilesine bildirilmesi için işbu maddenin ilâ
vesine lüzum hasıl ofauş'tur. 

Madde 3, 4, 5. — Sıtma mücadelesinde müstah
dem etiblba ve memurum sıhhiye; mücadelenin tarihi 
teşekkülünden bu güne kadar uhdelerine tevdi olu
nan vazifeyi çok samimi bir gayretle ifa etmekte
dirler. Esasen halihazırda bu mücadelede elde edil
miş olan muvaffakiyetin en büyük hissesi hakiki bir 
aşkı vazife ile iş .gören bu memurlara ait olmak lâ
zım gelir. Buna mukaibM bir si'tma mevsimi köy köy 
dolaşarak sıtma memhalarmı aramak ve izale et
mek gibi cidden pek büyük dikkat ve gayrete müte
vakkıf işlerle meşgul olan veya muzdatfip sıtmalı
ların âlâımmı teskin için koşan bu zevata sı'tma mev
simi nihayetinde ufak bir mükâfat Ibile yapmak 
mümkün olamıyor. Vakıa Vekâlet bütçesinde me
murine verilmek üzere bir miktar ikramiye tahsisatı 
mevcut ise de ücretli oldukları cihetle alakadar ma-
kamatça memurinden addolunmayan sıtma mücade
le memurlarının bundan istifadesi mümkün olama
maktadır. Binaenaleyh gerek bu memurlara ve gerek
se sıtma işleri mücadelesinde büyük gayret ve faa
liyeti ve yardanı sdbkeden sair zevata ufak bir mü
kâfat verilmesi hem bunların gayretini tezyit ve 
hem de diğerlerine hüsnü misal teşkil edeceğinden 
bu maddeler ona göre tertip edilmiştir. 

Madde 6. — Sıtma mücadelesinde müstahdem 
etibbam ve memudnlin ekserisini uızun müddet mu
vazzaf olarak devlet hizmetinde çalışmış olanlar teş-
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!kM etmekte ve bunlar sıtma mücadelesinde ücretle 
müstahdem oldukları için bu suretle devam eden ha
yatı memuriyetlerini binnetice istikbalde mağduriyet
lerini mucip olacağı mülahazasıyla diğer devairde 
muvazzaf bir vazife bulunca derakap terki vazife 
etmek mecburiyeti karşısında kalmakta olduğundan 
mücadele! memurin kadrosu hiç bir zaman sabit 
tjulunamamalktadır. Bundan başka bu memurinin 
her an değişmesi, ihtisas ve bilgiye ve uzun müddet 
çalışmakla iktisap edilecek melekeye mütevakkıf 
olan mücadele için çok büyük mahzurları dahi bu
lunmaktadır. Binaenaleyh bu memurların istikballe
rinden emin olabilmeleri için diğer bazı devairde 
müstalhdem ücretli memurlar hakkında tatbik edil
diği gilbi sıtma mücadelesinde müstahdem memurinin 
de memuriyeti sabıkaları maaşları üzerinden aidatı 
tekaüdiyelerinin tevkif ve bunların ileride hakkı te
kaütten müftefiıt olmalarını ve bu surette her memu
run atisinden emin olarak şevk ve gayretle çalışma
sını temin etmek üzere bu hususta ahkâmı hususiye 
vaz'ı düşünıütaıüştür. 

Madde 7. — Bu Kanunun hükümleri yalnız bir 
kısım memurine münhasır olmak ve halka hiç bir 
külfet tahmil etmemek itibariyle işbu Kanunun me
riyeti neşrinden muteber olması düşünülmüş ve ye
dinci madde ona göre tanzim kılınmıştır. 

Madde 8. — Bu mevaddı kanun'iyenin tezyil 
edileceği Sıtma Mücadelesi Kanununun icrasına İc
ra Vekilleri Heyetinin memur edilmesinden dolayı bu 
Kanunun icrası için de aynı ahkâm cari olmak ta
bii olduğundan sekizinci madde ona göre tertip edil
miştir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 5.3.1928 

SıbJhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Encümeni 

Karar No.: 8 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni Mazbatasj 
Riyaseti Celileye 

13 Mayıs 1926 tarih ve 839 numaralı Sıtma Mü
cadelesi Kanununa zeylen Sııhıhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâleti Celüesi tarafından bittanziım İcra 
Vekilleri Heyetince Meclisi Âli Riyasetine gönderi
len ve encümenimize havale buyurulan Kanun Lâ-
yjftıası vekâleti aıidesdndn salâh/i yattar memuru hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetçe serdedilen esbabı mucibe encümeni-
mizce de muvafık ve musip görülerek mezkûr lâ
yiha aynen ve rnüttefiikan kabul edilmiş olmakla 
Ibermucibi havale Bütçe Encümenine tevdi edilmek 
üzere takdim kılındı efendim. 

Mazbata Muharriri 
Namına 
Aydın 

Reşit Galip 
Aza 

Kayseri 
Halit Mazhar 

Aza 
Bolu 

Ermin Cemal 
Aza 

Doktor Burhanettin 
Aza 

Hüseyin Hüsnü 

Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Encülmend Reisi 

İstanbul 
Hakkı Şinasi 

Kâtip 
Aydın 

Reşit Galip 
Aza 

Manisa 
Saim 
Aza 

Ddk'tor Refik 
Aza 

Çorum 
Mustafa 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 
Karar No.: 91 

Esas No.: 1/117. 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

13 Mayıs 1926 tarihli ve 839 numaralı Sıtma 
Mücadelesi Kanununa zeylen Başvekâletten varit olup 
Sıhhiye ve Bütçe encümenlerine havale buyurulan 
Kanun Lâyihası Sıhhiye Encümeni mazbatasıyla 
birlikte encümeniimize tevdi kılınmakla Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekili Refik Bey hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha; gerek esbabı muciıbesinde dermeyan olu
nan rnültalâaa, gerek Vekil Bey tarafından verilen 
şifahi izahat nazarı itibara alınarak encümenimizce 
de esas itibariyle şayanı kabul görülmüş ve mad
delerde şekle ve tertibe ait bazı tadilât icra edile
rek muaddilen hazırlanan Lâyihayı Kanuniyenin He
yeti Celileye arzına karar verilmiştir. 7 Mayıs 1928 

Reis 
Edirne 
Şalkir 

Kâtip 
Kütahya 

Niyazi Asım 

Reisvekild . 
Burdur 

Salih Vahit 

Aydın 
Mühendis Mitat 
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İsparta 
Mükerrem 

Erzurum 
Aziz 

Samsun 
Âdil 

Kırklareli 
Nahit 

Elaziz 
Hasan Tahsin 

Erzurum 
Nafi Atuf 

Hükümetin Teklifi 

13 Mayıs 1926 tarih ve 839 Numaralı Sıtma Müca
delesi Kanununa Tezyil Edilecek Maddelere Ait 

Kariun 

Madde 1. — 13 Mayıs 1926 tarih ve 839 nu
maralı Sıtma Mücadelesi Kanununa berveçhi âti. 
maddeler ilâve edilmiştir : 

Madde 2. — 17 nci maddede zikredilen ahvalde 
memnuiyet hilâfına hareket edenlerden mal memur
larınca Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olu
nan masarif m'ikltarı memurini maliye tarafından 
her üç ayda bir gönderilecek bir liste ile Sıhhiye ve: 
[Muaveneti içtimaiye Vekâletine bildirilir. Tahsil olu-' 
nan bu masarif Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâleti bütçesinin sıtma mücadelesi masarifi umumi-
yesi faslında muharrer tahsisat miktarına irat kay
dolunmak üzere her sene Teşrinisani ve Nisan ay
ları 'bidayetinde Büyük Millet Meclisinin tasvibine 
arz olunur.: 

Madde 3. — Her sıtma mevsiminin nihayetinde] 
sıtma mücadelesi işlerinde muavenet ve' hizmetleri! 
.görülenlere Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle
tince sıtma- mücadelesi masarifi umumiyesi tahsisa
tından bir ikramiye veya mükâfat verilir. 

Madde 4. — Sıtma ikramiye ve mülkâfatları aşa
ğıda gösterilen şahıslara verilir : 

A) Sıtma mücadele işlerinde istihdam edilen, 
etıbba ve sıhhiye memurları; 

B) Sıtma mücadele işlerinde büyük faaliyet ve; 
muvaffakiyet gösteren memurini saire; 

C) Gerek lisanen ve gerek tahriren veya nümü-' 
nei imtisal olmak suretiyle sıtma mücadelesi hakkın-; 
da halk arasında büyük bir alâka uyandıran mek
tep muallimleriyle köy heyeti ihtiyariyeleriyle sair s 

eşhas. 

D) Sıtma mücadelesi ile alâkadar memurini sın-
bJiyenlin tasvibine iktüran etmek suretiyle sıtma müca
delesine hadim ıslahatı. meyahiye veya ameliyatı tu-
rahiye yapan eşhas veya köy heyeti ihtiyariyeleri. 

(Madde 5. — İkramiye veya mükâfatlar şunlardan 
ibarettir< 

A) İkiyüz dili lirayı tecavüz ötmemek üzere nak
di müikâfalt 

B) Sıltma mücadelecinin fevaldini göstermek üze
re mektepler için projeksiyon Mâıtı, tablolar vesaire. 

C) Mektep vesaitli tedrisiyesi. 

Madde 6. — Sıtma mücadelesinde müstahdem 
olup şiimdÜye kadar alidatı tekaüdiye vermiş olan me
murin arzu ettikleri takdirde son maaşı asliyeleri 
üzerinden aidatı tökaüıdiye vermeye devam edebilir ve 
ahkâmı mahsusasına tevfikan hakkı tekaütten müs
tefit olurlar. 

Madde 7. — Bu Kamun neşri tarihinden bir ay 
sonra meridir* 

Madde 8. — Bu Kanunun icrasına İcra Vekilleri 
memurdur^ 

-. 

IBaşvekiıI 
İsmet 

Müdafaa!! Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalife 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüşttü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

İktisat Vekili 
Mustafa Rallimi 

15 Şubat 1928 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maliye Veküli 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafia Vekili 
Behiç 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Bütçe Encümenlinin Tadili 
13 Mayıs 1926 tarih ve 839 numaralı Sıtma Mücadelesi 
Kanununa bazı mevaıt tezyiline daıir Kanun Lâyihası 

Birinci madde — 13 Mayıs 1926 tarih ve 839 nu
maralı Sıtma Mücadelesi Kanununun on yedinci mad
desi mucibince mecburiyetlerin muktazasını ifa et
meyen veya memnuiyetler hilâfına hareket edenler-
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den malîye dairelerince Tahsili Emval Kanununa tev
fikan tahsil edilecek masarif miktarları her üç ayda, 
bir Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine bildi
rilir ve tahsil olunan masarif mülktarları bir taraftan 
varidat bütçesine irat kayıt, diğer taraftan Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâleti bütçesinin sıtma. mü
cadelesi tertibine tahsisatı munzamıma olaralk ilâve 
edilmekle beraber ilâve edilen işlbu tahsisat miktar
ları her sene teşrinisani ve niiısan ayları bidayetinde 
OBüyülk Millet Meclisindh tasvibine arz olunur. 

İkinci madde — Her sitma mevsiminin nihaye-
tühde sltmaı mücadele işlerİMde İstihdam edilen 
etitibası ve sılhhİye memurları ile bu hususta büyülk 
faaliyet ve muvaffâkiyet gösteren memurini saireye 
ve üsanen ve tahriren veya nıülmunei imtisal olmak 

suretiyle sıtma mücadelesi halkkırada halk arasında: 
ibüyük alâka uyandıran mektep muaffimleri ve köy 
ihtiyar heyeitleriyle sair zevat ve sıtma mücadelesiyle-
alâkadar memurini sıhhiyenin tasvibine iktiran etmek 
sureitiyle sıtma mücadelesine hadim olan ıslâhatı me-
yahiye ve müessesalta sıtma mücadelesi tertibinden 
ilki yüz elli lirayı tecavüz etmemek üzere nakdi veya 
sıtma müea'delesinin fevaiiıdini gösterir projeksiyon 
âlâtı, tablolar, mektep vesaiti tedrJsiyesi gibi aynî 
mükâfat ve ikramiyeler itasına Sılhihiye ve Muaveneti 
ÎÇtimaiye Vekili mezundur. 

Üçüncü madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 ta
rihinden muteberdir. 

Dördüncü madde — Bu Kanunun; ahlfcâmını icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Sıra Numarası: 1İ52 

ASKERÎ ŞOFÖR ÎVE (SANATKARLARA VERİLECEK YEVMİYE HAKKINDA (1]/157) NUMARALI 
KANUN LÂYİHASI YE İMÜDAFAAl (MİLLİYE VE IBÜTÇE ENCÜMENLERİ (MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyetti 
Başvekâlet 

Muamelât Müdüriyeti 
Mukarrerat Şubesi 

Adet : 
6/1366 22 . 3 . 1928 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Askerî şoför ve sanatkârlara verilecek yevmiye 

hakkında Müdafaaii Mill'iye Vekâleti Celilesince tan
zim ve Şurayı Devlet tarafından tevdi edilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 18 Mart 1928 tarihli iütlîmaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunanı Kanun 
Lâyihası ile esbabı muciibe mazbatasının musaddak 
sureti leffen takdiim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarma müsaa
de buyunllmasını rica eylerim efendini. 

Başvekil 
İsmet 

Bsibabı Mucibe Lâyihası 
1927 senesi kadrosuna daJhlil bulunan teşkilât ve 

müesseslaltıinı kadirolaırındakli sîvii şoförlerin ve yevm'i-
yeli sanatkâr sivil miustahdemirJn mahallerinde asker 
şoför veya sanatkâr efrat kullanıldığı takdirde asker 
şoförlere bir ay içlin azami otuz lüra, diğer sanatkâr 
efrada siviller için muayyen yevmiyenin nısfının mak-
ttuan verileceği 1927 senesli kadro kitabında münde-
riç idi. Bültçe Encümenince müttehaz karara nazaran 
bu hususatin 1928 sendi maJlliyesi için iktisabı kanu-
miiyefcle kadroya ithali icap etmektedir. Bunların em -
sal!i bulunan imalâtı harbiye sanatkâr efradına yev
miye itası 627 numaralı Kanunun- 58 nci maddesi 
ahkâmından bulunduğundan buna kıyasen diğer sa
natkâr efrada da kadrodaki meşruhat mucibince yev
miye veya ücreti maktua verilmesinin muvafıkı mas
lahat ve maaJdelet olacağı maruzdur efendim. 

Türküye 
Büyük MHıefü Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 24 . 4 . 1928 
41 Karar Numarasi 

Esas Numarası 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
(Riyaseti Celüleye 

Askerî şoför ve sanatkârlara verilecek yevmiye 
hakkında Müdafaa! Milliye Vekâletince tanzim ve 

Şurayı Devlet tarafından tevdi ve İcra Vekilleri He
yetinin 18 Mart 1928 tarihli tezkereleriyle leffen gön
derilip havale buyurulan Kanun Lâyihasıyla esbabı 
muciibe mazbatası Müdafaaii Mill'iye Vekili' Musltafa 
Abdüllhalik Bey ve memuru mahsusun huzurlarıyla 
itetk'ik olundu, 

!1927 senesli kadrosuna dahil bulunan teşkilât ve 
müessesatın kadrolarındaki sivil şoförlerin ve yev
miyeli sanatkâr slivil müstahdeminin yerlerinde asker 
şoför veya sanatkâr efrat kullanıldığı takdirde asker 
şoförlere bir ay için azami otuz lira, diğer sanatkâr 
efrada sÜvdÜIer içte muayyen yevmlîyenıiln nısfının 
maktuan verileceği 1927 senesli kadro kitaplarında 
münderiç olduğundan ve Bültçe Encümenince mütte
haz karara nazaran bu hususatın 1928 senıei maliyesi 
için iktisabı kanuriiyet eylemesi lâzımeden görüldü
ğünden ve bunların emsali bulunan imalâtı harbiye 
isana'tkâr efradına yevmiye İtası da 627 numaralı Ka
nunun 58 nci maddesi ahkâmından bulunduğundan 
bahisle buna kıyasen diğer sanatkâr efrada da kadro
daki meşruhat mucibince yevmiye veya ücreti mak
tua verilmesinin muvafık olacağı hakkında serdedilen 
esbabı mudibe muvafık görülerek bu bapta teklif 
edilen Kanun Lâyihası aynen kabul edilmiş şu kadar 
k!i Kanunu mezkûr yevmiye ve ücreti maktuaya şa
mil bulunmuş olduğundan Kanunun serlevhasına bir 
(ücret) kelimesinin ilâvesi tensip edilmiş olduğu ma
ruzdur. Takdim olunur., 

Reis namına Mazbata Muharriri namına 
İstanbul Bolu 
îhsan Mehmet Cemil 
iKâîtirp. Aza 

Erzincan Erzincan 
Abdülhak Aziz Samüh 

Azla Aza 
ıBM'itf Bursa 

Muhittin ONami Esat 
Türkiye 

Buıyüflc Millet Mecllisi 
Bütçe Encümen!! 

83 Mazbata numarası 
1/157 Esas numarası 

(Bütçe Encümeni Mazbatası 
ıRiyaseti Celiileye 

Müdafaaii Milliye kadrosuna dahil sivil şoförlerle 
sair miüsitahdMnin yerlerinde isltihdam edilecek olan 
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ajsflcer şoför ve sanatkâr efrada verilecek ücret ve 
yevmiye hakkında Başvekâletten varit olup 29.2.1928 
tarihinde Müdafaali Millliye ve Bültçe Encümenlerine 
havale buyurulan Kanun Lâyihası Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatasıyla birlikte Encümenimize tevdi 
kılınmakla Müdafaai Milliye Vekili Mustafa Abdül-
halik Bey hazır olduğu halde 'tetkik ve müzakere 
olundu^ • 

Lâyihai Kanuniye esbabı muıdibesinde ve Müda
faai Milliye Encümeni mazbatasında 'izah edildiği 
veçhile şimdiye kadar kadrolarda meşruhat derci su
retiyle idare edilmekte olan bazı mevaddı şekli ka
nunide hal ve tescil etmekte olup geçen seneki Bütçe 
Encümenince vâki talep üzerine tanzimi ve teklif kı
lınmış ve bu mahiyeti dolayıslyle heyeti umuımiyesi 
Encümenlîm'izce de bittasvip maddelerde ibareye ait 
bazı tadilât icrasıyla Heyeti Celileye arz olunmuştur. 

Reis . 
Edirne 
Sakii! 
Kâtip 

Kütahya 
Niyazi Asini 

Elâzfe 
Hasaö Tahsinl 

Bursum 
Muıhfe 

(Erzurum 
Azİ2î 

Niğde 
Faik 

7 Mayıs 1928 

Reis Vekili 
Burdur 
Vahit , 

Aydın 
Mühendis Miltat 

Sivas 
Remzi 

Erzurum 
Nafi Atuf 

Samsun 
Adil 

Hükümetin Teklifi 
Asker şoför ve sanatkârlara verilecek ücreti 

yevmiye hakkında Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Müdafaai Milliye kadrosuna dahil 

şehri ücreti maktuali sivil şoförlerin yerinde istihdam 
olunacak asker şoförlerin mahiye maktuan ve azami 
otuz lira ücret verilir, 

Madde 2. — Müdafaai Milliye kadro ve teşkilâtı 
mey anına dahil müessesat kadrolarındaki sivil müs
tahdeminin yerinde istihdam edilecek sanatkâr efra

da, kadrolarda muayyen ücret ve yevmiyenin azarnii 
nısfı kadar verilir. Ancak işbu azami miktar ayda 
otuz lirayı tecavüz etmez. 

Madde 3. — işbu efradın iaşe, ilbas ve hususatı 
ısairösi diğer efrat mislillu temin olunur. 

Madde 4. — Bu Kanun 1 Haziran 1928 talihin
den muteberdir, 

Madde 5. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Mü
dafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur, 

(Başvekil 
ismet: 

Müdafaali Miİiye Vekili 
Mustafa Abdülhallik 

Hariciye Vekleti Vekili 
Şükrü Kaya 
Maarif Vek'iili 

Necati Beyefendi 
İçtimada bulunmadı. 

iktisat Vekili 
Mustafa' Rahmil 

18 Mart 1928 

Adiye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekilli 
Şükrü Kaya 

Maliliye Vekil 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafiıa Vekili 
Behiç Beyefendi 

îçtümada bulunmadı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

içtimaiye Velkili 
Doktor Refiki 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Askerî şoför ve sanatkârlara verilecek ücret ve 

yevmiyeler hakkında Kanun Lâyihası 
Birinci madde — Müdafaai Milliye kadrosuna 

ıdahil ücreti şehriiyeli sivil şoförler yerine istihdam 
olunacak asker şoförlere ayda maktuan ve azami 
otuz lira ücret verilir, 

İkinci madde — Müdafaai Milliye, Bahriye, ima
lâtı Harbiye ve Harita kadrolarına dahil sivil müs
tahdemin yerinde istihdam olunacak sanatkâr efrada 
kadrolarında muayyen ücret veya yevmiyenin azami 
nısfı kadar verilebilir. Ancak bu miktar ayda otuz 
lirayı tecavüz edemez. 

Üçüncü madde — Birinci ve ikinci maddelerde 
mezkûr asker şoför" ve sanatkâr efradın iaşe, ilbas ve 
hususatı sairesi diğer efrat mislillu temin olunur. 

Dördüncü madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 
tarihinden muteberdir. 

Beşinci madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Millliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

\^e±<( 


