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1. — SABIK ZABİT HULASASI 

Hasan Beyin riyasetlertiyle aikfcedıilieriek ciheti aske
riyede ücretle müstahdem mütekaidinin tekaüt maaş
larına ve memurin kanununun müzieyyel maddesine 
müteallik mazbatalar müzakere ve kabul edildi. 

Kazanç Vergisi Kanununun 71 nci muaddel mad

desinin tadili hakkındaki kanun lâyihasının dahi birin

ci müzakeresi icra edildikten sonra 'Pazartesi günü iç
tima edilmek üzere celse tatil edildi, 

Reisvekili 
Hasan 

Kâtip Kâtip 
Denizli Tokat 
<N. Ali S. Tevfik 

2. — IHAVAUE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
/ . — Gümrük tarife kanunu lâyihası (Maliye, İk

tisat ve Bütçe encümenlerine) 
2. -— İmalâtı harbiye umum müdürlüğü 1928 se

nesi bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapıl
masına dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

3. — Milli Müdafaa Vekâletinin 1928 senesi büt
çesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4. — Tay inat ve yem kanununun birinci maddesine 
müzeyyel kanun lâyihası (Milli Müdafa, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Tel/kenefler 

5. — 1928 senesi umumi muvazene kanununun 
8 nci maddesi mucibince fasıl numarâlariyle unvanları 
(T) cetvelinde münderiç masraf, tertiplerinden idaresi 
zaruri görülen hizmetler hakkındaki kadroların gön
derildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (Bütçe encüme
nine) 

6. — İskân umum müdürlüğü 1929 senesi kadro
suna ilâvesine lüzum görülen memurlar hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (Bütçe encümenine) 

BtJRfNCt CELSE 

Açılma Saati : 14,10 

REİS : Refet Bey 

KATİPLER !: Necip A l Bey (Demazli), Avnli Bey (Yozgat) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3. — 'MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Memurin kanununun 89 ncu maddesinin tef
siri hakkında (3/174) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
Memurin ve Bütçe encümenleri mazbataları. (1) 

SÜUEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
okunan s.on tefsir bütçe encümeninindir. Bunun mü-

(1) 79 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

zakeresinde bendeniz bulunmadığım için müsaadei 
âlinizle noktai nazarımı arz ediyorum mesele şudur. 
Diyanet riyasetine mensup olan bir memur mazul ol
duğu halde ikinci devrede mebus intihap edilmiş. Üçün
cü devrede mebus olmamış diyanet reisi soruyor fou 
zata mebusluktan evvelki memuriyet maaşınım! ve
receğiz yoksa mazuliyet maaşınım! vereceğiz diye. 
Maliye Vekâletine soruyor. Maliye Vekâleti diyorkı 
mademki mazulen intihap edilmiştir binaenaleyh me-

80 
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murin kanununun 89 ncu maddesine istinat ederek 
'bu (kanunun neşri tarihinden itibaren mazuliyet maaşı 
tahsis edilmez ancak müktesep hukuk mahfuzdur de-
nlmdş. 

Mademki mebus olmadan eyvel mazuliyet 
maaşını alıyormuş bu bir hakkı mükteseptir 
mebusda intihap edilememiş tekrar mazuliyet 
maaşı verilir mütalaasında bulunmuş Divan 
'bunu kabul etmiyor. Divan 85 nci maddeyi 
gösteriyor memuriyetinin ilgası dolayısiyle açıkta 
kalan memurların ilganın vufcubulduğu ay ile 
anı müteakip olan ay zarfında, maaş ve tahsisat 
fevkalâdesi tam olarak ve bu müddetin hitamında 
tekrar hizmete tayin kılınmamış ise yeni memu
riyete tayinine kadar en son almış olduğu maaş 
ve tahistilsatı fevkalâdesinin nısfı ita ve slon memu
riyetine muadil olknak şamtiyle teklif olunan yeni 
memuriyeti kabulden intinkâf eylediği takdirde iş
bu aiçıık maaşı katolunur. Binaenaleyh şu fıkraya 
istinat ediyor. Mesleki mıamıuriyet olan mebuslar 
müddetleri bittikten sonra tekrar intihap edilmez-
lerse mebusluktan evvelki mernıurdyetl'ernıe nazaran 
haklarımda bu madde taiübilk edilir. Yani mesleki 
memuriyet olupta mazulen intihap olunan mebuslar 
demiyor. Divan da bu noktaya istinat ediyor, Maliye 
Vekâletinin noktai nazarı kabul... Mesele tefsiren hal
ledilmek için Meclisi Âliye geliyor, Meclisi Âlinin 
Memurin Encümeni Mahsusu bunu müzakere ediyor 
ve Maliye Vekâleti de noktai nazarına iştirak ediyor. 
Bütçe Encümeni de nioktai nazarına iştirak ediyor. 
Bendeniz müzakerede bulunmadığım için noktai na
zarîmi arz ve izah edeceğim; talbii Meclisi Âli de 
hakem olacaktır. Bendenize© Divanın noktai nazarı 
doğrudur. Çünkü Memurin Kanunu yapılırken bu 
kanunun 85 nci maddesinde ve bu kanunun neşrin
den sonra mazuliyet. maaşı maddesi ' konulmuştur. 
Orada da bazı sualler sorulmuştur denildi" ki elyevm 
verilen mazuliyet maaş vardır; muamelesi cereyan 
etmekte olan ve derdesti tahsis olanlar vardır. Bun
lar ne olacaktır? Bunlar bir hakkı mükteseptir di
yerek bu kayıt konmuştur; yani maruzatım bu madde 
sırf mebuslara münhasırdır. Mesleki memur Olupta 
mazuliyet maaşı alanlara gelince bunlar hakkındaki 
Memurin Kanununun 89 ncu maddesinin son fıkrası 
sarihtir. Divan da esasen buna istinat etmiştir; mes
leki memuriyet olan mebuslar müddetlerinin hita
mından sonra tekrar intihap edilmezse, mebuslukla
rından evvelki memuriyetlerine, mazuUyetlefine de
miyor; buna nazaran hakkında bu madde tatbik edil-
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mez, bu sarihtir. Simidi Memurin Kanununun 79 ncu 
maddesi mebuslukta geçen müddet tekaüde mahsup 
edilir; binaenaleyh efendiler onu mazuliyetini kabul 
etmemek müstahdem gibi kabul etmektir,- sonra te
kaüt maaşını 100 liradan kabul ediyor, ikinci değil 
doğrusu şu maddei müzeyyeledir, bakınız 23 Nisan 
1336-tarihiyle 23 Ağustos 1340 tarihleri arasında milli 
Hükümet emrinde bulunan ve bilfiil vazife ifa eden 
memurların maaşı iki kat olarak hesap ve hizmette 
bulundukları müddeti tekaüt ve memuriyeti iki kat 
hesap ediliyor. Mesleki memuriyet olupta müstahdem 
veya mazul olduğu bu müddet zarfında aynı şey geçir
miş ıgihi addolunurlar, aynı surette istifade 
ederler. Şu maddei müzeyele ile sarahaten izah et
mesinden maddei müzeyyele ve 85 nci maddenin son 
fıkrasına göre mazulen mebus intihap edilenler bilâ-
hara intihap edilmezlerse memuriyeti sabıkası maa
şını alır maizulHyet maaşını lalamaz. Çünkü onun me
busluktan alınması 100 liranın tahsisatı ve aslının 
-alınması ve memuriyetü dahül olması bunun ma
zuliyetini feretmiştir. Bu baptaki Divanın kararma 
iştirak ediyor ve takririmi takdim ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Noktai nazarımı şifahen arz ettim, Divanı Mu

hasebatın mütalâası veçhile tefsirin atideki şekilde 
hazırlanmasını teklif ediyorum. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Tefsir Fıkrası :' 

Mesleki memuriyet olduğu halde mazulen mebus 
intihap edilen ve devrenin hitamı dolayısiyle tekrar 
intihap olmayanlara Memurin Kanununun 85 nci 
maddesinin fıkrai ahiresi veçhile maaş verilir. 

SAKİR BEY (Edirne) — Tefsiri talep olunan bir 
kaç noktadır: Evvelâ mesleki memuriyet olupta hali 
mazüliyette iken mebus intihap edilmiş olanlara 85 
nci madde mucibince maaş tahsisi lâzım mıdır, değil 
midir? îkinci nokta maaş tahsis edilecek olursa bu 
maaş mebus intihabından evvel alınmakta oldukları 
mazuliyet maaşı mıdır yoksa mazuliyetlerine tekad-
düm eden memuriyetlerine göre almaları - icap ede
cek olan açık maaşımıdır. Eğer mazuliyet maaşı veya 
açık maaş denecek olursa Memurin Kanununun 85 
nci maddesiyle veçhi tefsiri, ne olacaktır? Encümenimiz 
bu tefsiri talep olunan noktaları birer birer tetkik et
ti; mesleki memuriyet olan mebusların gerek hali 
mazüliyette iken mebus intihap edilmiş, olmaları ge
rek memur bulunmuş olmaları dolayısiyle 85 nci 
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maddeden istifadelerine bir mani teşkil etmez, bu hu
sustaki hükmü sarih addetti, kendilerine verilmesi icap 
eden maaş cihetine gelince 85 nci maddenin buna 
ait olan fıkrasında açık maaşı kaydı vardır. Açık 
maaşı kaydını encümenimiz mebus intihabına tekad-
düm eden vazifesine göre mütalâa etmeyi zaruri ad
detti Memurin Muvakkat Encümeninin bu yoldaki 
mütalâasına iştirak ederek mebus intihapları zama
nında almakta oldukları mazuliyet maaşı ve 
mazuliyet vaziyetlerini esas addetmeyi muvafık 
gördü. Mazuliyet maaşlarının iadeten tahsisi 
cihetlerine gelince; Memurini Kanununun 89 ncu 
maddesinde her ne fcadar yeniden mazuliyet maaşı 
tahsiis ediineyeceikse de müktesep hufcukun mahfuz ol
duğu kabul edildiğinden bunda da bir mani olmadı
ğını gördü ve buna nazaran huzuru alinize arz edi
len tefsir fıkrası tespit edilerek gerek 8'5 nci madde
den istifade etmeleri lâzım geleceğini gerek istifade
lerinde mazuliyet maaşlarının iadeten tahsisi doğru 
olacağını ve bununda 89 ncu madde ile hiçbir veç
hile mürıafat teşkil etmeyeceğini tefsir fıkrası tespit 
etmiş bulunuyor. 

Bu hususta beyanı mütalâa etmiş olan Süleyman 
Sırrı Beyin noktai nazarları kabul edilecek olursa 
tekaddüm etmiş olan memuriyetlerin esas addedil
mesi lâzım gelirki: Bu 85 nci maddede derpiş edilmiş 
olan noktai nazara yeni mebus intihapları zamanın
da kendilerinin bulunduğu halin tahkimi esasına mü-
nafi düşer. 

Bu noktai nazardan encümenimiz Süleyman Sırrı 
Beyefendinin noktai nazarını muvafık bulmamıştır. 
Divanda bu noktai nazarda bulunmuştu, varit bulma
mıştır. Memurin Muvakkat Encümeni ile birlikte ma
zuliyet maaşlarının iadeten tahsisi daha doğru olaca
ğını ilâve yapmıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
bendeniz 89 ncu maddenin son fıkrasiyle o zatın 
mebus intihap edilmekle mazuliyet sıfatı kalmadığını 
iddia ediyorum. Çünkü dört sene mebusluk yapıyor, 
100 lira maaş alıyor ve ondan tekaüdlye veriyor. Mü-
zeyyel maddeyi daha dünkü tefsirinizle bunu hizmet 
fiiliye olarak kabul ettiniz. 

Binaenaleyh böyle bir vaziyet karşısıında me
busluktan çekildikten sonra hâlâ mazulsünüz demek 
doğru değildir. Memurin Kanununun da o maddesi 
«Memuriyetin ilgası dolayısiyle açıkta kalanlar iki 
ay tam maaş alır., müteakip aylarda tayine kadar nısıf 
maaş alır» deniyor. Bu zat şimdi iki ay ta'm maaş 
alacak ve ondan sonra da mazuliyet maaşının nısfı

nı nnalacalk. Bendıenüzce mazuliiyet sıfatı fcaflmaırııiştır, 
çünkü dört senedir mebustu. 89 ncu maddenin fıkrası 
ahiresi de bunu müeyyittirki işbu hülküm hakkında 
tatbik edilir demek yani memuriyeti sabıka maaşını alır 
demektir. Asıl nazarı dikkate alınacak mesele budur. 
Takririmi reye vaz'ını rica ve teklif ediyorum. 

REİS — Efendim Süleyman Sırrı Beyin takriri 
okunmuştur reyinize arz ediyorum. Bu takriri nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. Almayanlar... (An
laşılmadı sesleri) o halde nazarı dikıkata alanlar lütfen 
ayağa kalksınlar, nazarı dikkate almayanlar... Efendim 
tesavii âra vardır. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Tayini esami ile 
reye vaz'ını teklif ediyorum. 

REİS Efendim takriri tayini esami ile reye 
vazediyorum. Süleyman Sırrı beyin takririni kabul 
edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey verecekleridir. 

Rey vermeyenler varsa lütfen versin. Rey toplama 
muamelesi hitam bulmuştur. 

2. — 1927 senesinde satılan mektep kitapları be
dellerinin mezkûr sene Maarif Vekâleti bütçesine ilâ
vesi hakkında (1/849) numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
varmı? Maddelere geçilmesini kabul edenler el kal
dırsın, kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Satılan Mektep Kitapları Bedellerinden 16 460 
Liranın Maarif Vekalâeti 1927 Senesi Bütçe

sinin 558 nci Paslına Tahsisatı Munzamıma 
Olarak İlavesinin Tasdikine Dair Kanun 

Madde 1. — Mektep kitaplarının Maarif Vekâle
tince tab'ı hakkındaki 24 Nisan 1926 tarihli ve 823 
numaralı Kanunun üçüncü maddesi mucibince satılan 
mektep kitap bedellerinden senesi içinde devren isti
mal olunan on altı bin dörtyüz altmış liranın Maarif 
Vekâleti 1927 senesi bütçesinin 558 nci faslına tahsisatı 
munzamma olarak ilâvesi tasdik olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Maliye 
ve Maarif vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 77 numaralı matbua zaptın sonuna merbuttur. 

82 — 
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Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. 

3. — Evkaf Umum Müdürlüğü 1928 senesi büt
çesinin bazı fasıllarına munzam tahsisat verilmesi 
hakkında (11845) numaralı Kanun Lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kaibul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1928 Senesi Büt
çesinin Bazı Fasıl ve Maddelerine Tahsisatı 
Fevkalâde ive Munzamma İtasına Dair Kanun 
Madde 1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi 1928 

senesi bütçesinin merbut cetvelde muharrer fasıl ve 
maddelerine cem'an 145 000 lira tahsisatı munzamma 
olarak ilâve olunmuştur. 

Cetvel 
Fasıl Lira 

11 

13 

17 

1'8 

22 

23 

24 

27 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kaibul edenler... Kaibul 
etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Masarifi muhakeme 
REİS — Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Memurlar harcırahı 
REİS — Kaibul edenler... Kaibul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Reddiyat ve aidat 
REİS — Kaibul edenler... Kaibul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Akaratı vakfiye vergisi ve rüsumu 
belediye 
REİS — Kabul edenler... Kaibul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman ve zeytinlikler ve arazü 
vakfiye masrafı 
REİS — Kaibul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hayrat inşaat ve tamiratı ve istim
lâk edilecek mahaller bedeli 

2 000 

1 500 

2 500 

6 000 

3 000 

40 000 

50 000 

10 000 

,12 500 

(1) 78 numaralı matbu zaptın sonuna merbuttur. 

REİS — Kaibul edenler... Etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

32 Evkaf matbaası masarifi 14 500 
REİS — Kaibul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

'(Birinci madde! tekrar okundu) 
REİS — Kaibul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 
1928 senesi bütçesinde (1927 senesinde tahakkuk edip 
tentipi mahsuslarında karşılığı bulunmayan lazimüt-
tediye düyun) namiyle yeniden açılan 39 ncu fasla 
2 387 lira tahsisatı fevkalâde olarak vaz olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Baş
vekil memurdur 

REİS — Maddeyi kaibul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi tayini esamiyle reye 
arz olunacaktır. 

4. — ^Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Ford mo
tor kumpani eksport inkorporeytet Şirketi arasında 
mün'akit mukavelenamenin tasdiki hakkında (1/296) 
numaralı Kanun Lâyihası ve Maliye ve İktisat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 
• TALÂT BEY (Ankara) — Efendim biraz izahat 

verilsin. 
MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 

(İzmir) — Efendim: Herkesin ismini tanıdığı ve bil
diği Ford kumpanyasiyle Hükümet arasında İstanbul' 
da tesis edilecek bir montaj fabrikası için bir muka
velename taati edilmiştir. Mukavelename Meclisi Âli
nin muhtelif encümenlerinde uzun uzadıya tetkik 
edildi ve tetkikat neticesinde bir iki kelime tadil za
rureti de hâsıl oldu. Mukaveleyi yapan diğer tarafı 
davet ettik o tadilât da itham edildi. Mukavelenameyi 
bir kaç kelime ile hülâsa etmek lâzım gelirse denile
bilir ki Amerika'nın Ford kumpanyası İstanbul'da 
mahdut ve muayyen bir mahalde bir montaj fabrikası 

(1) 75 numaralı matbua zaptın sonuna merbuttur. 
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yapıyor. Bu fabrika otomobil, traktör, tayyare gibi 
vesaiti demonte edilmiş bir halde Amerika'dan cel!b 
ettikten sonra istanbul'da tesis edilecek montaj fab
rikasında bunları monte bir hale koyacak, ikmal ve 
'itmam eyleyecek ve birtakım tefrişat vesaireye de 
'atölyelerde, yapacaktır bunların almış olduğu taah
hütler arasında bu müessesede istihdam edilecek olan 
müstahdemlerin cem'an % 75 kadarı muayyen bir 
zamandan itibaren Türk olması esası kendisine kabul 
ettirilmiştir. Bu mahal, mukavelenamenin maddeleri 
arasında ve kendisi ile taati edilen icar ve isticar mu
kavelesinden anlaşılacağı üzere Maliye Vekâletinden 
bir kaç sene evvel seyri sefain idaresine terkedilmiş 
olan tophanedeki antrepodur. Bu bina bidayeten sey
ri sefain isticar \edilmişti bilâhare Maliye Vekâleti 
tarafından on sene müddetle icar edileceği kendile
rine tebliğ edilmiştir. Buraya Amerika'dan parça ha
linde,, gelecek olan alât ve edevat bu atölyede monte 
edilecek telvin ve itmam edilecek Türkiye'ye ve civar 
olan memleketlere sevk edilecektir. Bu civarlar da
hilinde kalan mahal gümrük muhafaza memurlarının 
tahtı murakabe ve muhafazasında bulundurulacak,.fab
rika alât ve'edevatı Türkiye'nin ihtiyacı için dahile 
sevk ettiği anda kendilerine beher traktör, beher kam
yon beher tayyare başına otuz dolar yani 60 lira kadar 
bir prim verilecektir. Bu prim haddi âzamidir ve bir 
miyarı vardır. O miyar neticesinde 30, 15, 5 ve ha
zanda 3 dolara kadar düşebilir. Bu da kendilerinden 
Türkiye hududuna dahil olduğu zaman alınan gümrük 
resminin % 20'sini tecavüz etmeyecektir. Yaptığımız 
mukavelede 25 sene müddetle kendilerine bir imtiyaz 
vermiş vaziyetteyiz, fakat bu imtiyaz inhisar mahi
yetinde değildir. Yegâne inhisarı kendi teessüs ettiği 
yerden itibaren 400 metro sahada başka bir şirketin 
gelip çalışmasına mani olacağız. Bu müessese istan
bul'a gelir ve tedricen inkişafa başlarsa istanbul ha
yatı iktisadiyesine mühim bir hizmet, yapmış olacak
tır. Kezalik dünyada büyük bir şöhret kazanmış ve 
mâkinecilikte çok ileri gitmiş olan bu müessesenin 
Türkiye ve hem civar hükümetlerin ve belki de Ak
deniz civarındaki hükümetlerin ihtiyacatını kamilen 
ıtstanbuldan temin etmiş olmak itibariyle şimdiden vasi 
bir faaliyete namzet telâkki edilebilir. Şirketin hesalba-
tı tahakkuk eder ve istikbal daima inkişafa doğru 
yürüyecek olursa civar memleketlere ihracat yapmak 
•imkânı hâsıl olacağı için Türkiye için büyük 
bir faide temin etmiş olacaktır. Diğer bir faide 
de montaj fabrikasında Türk müstahdemleri çalıştır-
masıdır. Aynı zamanda bu müessesenin daima büyük 

j rakipleri bulunduğu için temin edeceği ufak bir isti
fadenin arkasından diğerleri de hemen hissi rekabet-

I le daima şitap eder bulundukları için öyle ümit edi
yoruz ki Ford müessesesi Istanlbula gelip çalışmağa 
başladığı andan itibaren kendisini aynı ayar ve aynı 
meslekte gören ve aynı sahada çalışmakta bulunan 
diğer büyük müesseseler de birer, birer gelip bizden 
aynı müsaadeyi isteyeceklerdir. Hatta daha şimdiden 
telgrafla bir kaç müracaat vaki olmuştur. Ford müesse
sine verilen bir inhisar mıdır? Yoksa aynı şeraiti bize 

I de verdbilirmisiniz demişlerdir. Maliye Vekâleti cevap 
I vermiştir. Bu hiç bir inhisar manasını tazarnmun etmez 

sizede aynı şeraitte istanbul'da bir teessüs yapmasına 
muvafakat eder ve müracaatınızı bekleriz dedik, bun
lar gösıteriyorki îstanlbülun coğrafî vaz'iyeti büyük 
teessüslerin merkezi değilse bile büyük şubesi olmak 
kıymetine haizdir ve hesabatında onlar aldanmamış-
larsa ve ümidijmizde bizim de yanılmadığımız tahak-

I kuk ederse ve dolayısiyle Türkiyenin iktisadî hayatın
da büyük bir menfaat temin edecek müessesatin bi
rincisi tstanbula gelmiş olacaktır demektir. Muhte-

I lif encümenler tarafından tetkik edilmiş olan 
I bu mukavele 3 - 4 günden beri matbu bir suret

te sizlere tevzi edilmişti. ' Maruzatım bundan ibaret-
. tir eğer her hangi bir sual tevcih buyurulursa anın 
I da cevabına amadeyim. 

REŞlT BEY (Gaziantep) — Efendim Amerikada 
imal olunup parça parça Istanbula gelipte Istanbul-

I da yekdiğerine rabt edileceğini beyan buyurdular ve 
I bunun içinde 25 senelik imtiyaz müddeti verilmiş, hu 

Amerikada olmasada tamamen tstatıbulda imal olun-
I sa zannederimki daha âlâ olur. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) 
I (tzmir) — Efendim tstanbulda imal edilse şüphesiz 
I daha iyi olur, bunun daha iyisi de var. Biz kendimiz 

imal edebilsek, fakat bunuda kendimizin imale 
doğru atılmış adımlarımızdan bir telakki edebiliriz, 

I Bu bizim yanı başımıza gelecektir göreceğiz ve Türk 
I çocukları onların içinde san'atın bütün inceliklerini 
I öğreneceklerdir ve bittabi memlekete iktisaden bü-
} yük bir fayda bahş edecektir. 

I REİS — Efendim başka mütalea yoktur. Madde-
I lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
I edilmiştir. 

I Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor 
I Kampani Ekisport Enikor Şirketi Arasında Aktedi-
I len Mukavelenamenin Tasdikine Dair Kanun 
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Birinci Madde — Amerika Ford motor kam-
pani ekisport enikor poretit şirketi ile Teşrinisani 
1928 tarihinde Ankarada aktedilen mukavelename 
ile merbut mektubu tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi-
yenler.i. Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tirihinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir.. Kanunun ikinci müzakeresine ge
çilmesini kabul edenler.. Etmiyenlen.. Kabul edil
miştir.. 

Efendim Süleyman Sırrı Beyin takriri hakkında
ki ara neticesini arz edeceğim. 188 zat reye iştirak 
etmiştir takrir 86 ademi kabul 3 müstenkife karşı 99 
reyle nazarı dikkate alınmıştır. 

^ Encümenler fıkrai tefsiriyesini hazırlarsa reyini
ze arz ederim. Reylerini vermiyenler lütfen reyleri
ni versinler. 

5. — Devlet davalarını intaç eden avukat ve dava 
vekillerine verilecek ücreti vekâlet hakkındaki 28 
Mayıs 1928 tarih ve 1333 numaralı kanuna müzey-
yel 1/271 numaralı kanun lâyihası ve maliye ve büt
çe encümenleri mazbataları (1) 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Ve Saireye 

Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun 
Madde 1. — Devlet lehine intaç edilen davalar

dan dolayı hükme rapt ve tahsilolunan vekâlet ücre
ti muvazenei umumiyeye dahil vekâletler ve umumî 
müdüriyetlerce hizmeti mesbuk olanlara aşağıdaki 
cetvel mucibince tevzi ve bütçelerdeki mahkeme 
harçları tertiplerinden tesviye olunur. 

Yüzde yetmiş; Maaş veya ücretli avukat ve da
va vekillerine ve hazine avukat veya dava vekili ol
mayan yerlerde dava deruhte eden kaza mal müdür
lerine, 

(7) 76 Numaralı matbua zabtın sonuna merbut-
tuu 

Yüzde otuz: Muhakemat müdürleri ve hukuk 
müşavirleriyle takibi icra memurlarına. 

TALÂT BEY (Ankara) — Dava vekili ile Avu
kat ayrı bir şey değildir biri diğerinin tercümesidir 
öyle kabul edilmiştir dava vekili yoktur hepsi Avu-, 
kattır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci madde mucibince yapılacak 
tevziatın şerait ve miktarları İcra vekilleri Heyetince 
tanzim kılınacak bir talimatname ile tayin olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet davalarını intaç eden avu
kat veya dava vekillerine verilecek ücreti Vekâlet 
hakkındaki 28 Mayıs 1928 tarihli ve 1333 numaralı 
kanun mülgadır. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun neşri tarihinden mute 
berdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. —• Bu kanunun ahkâmını icraya İcra 
vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim rey vermiyen zevat lütfen reylerini 
versin. 

Rey toplanma muamelesi hitam bulmuştur. 
Âra neticesini arz ediyorum. 
1927 Senesinde satılan mektep kitapları bedelle

rinin mezkûr sene Maarif Vekâleti bütçesine ilâvesi 
hakkında 1/849 numaralı Kanun lâyihasına 181 zat 
rey vermiş ve kanun 181 reyle kabul edilmiştir. 

Evkaf umumî müdürlüğü 1928 senesi bütçesinin 
bazı fasıllarına munzam tahsisat verilmesi hakkında 
1/345 numaralı kanun lâyihasına 181 zat rey ver-
mitir kanun 181 reyle kabul edilmiştir. 

Perşembe günü için müzakere edilecek lâyiha 
yoktur. Cumartesi günü saat 14 te toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanıma saati : 15,10 
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Memurin Kamununun 89 

ADANA 
Hilmi B. 
Kadri B. 
AFYON KARAHİSAR 
İzzet B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

AMASYA 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Halit Ferit B. 
Fıfat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. 

ANTALYA 
Dr. Cemal B. 

BALIKESİR 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayreddin B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

BİLECİK 
Asaf B. 
Rasirn B. 

BİTLİS 
İlyas Sami B. 
Mühiddin B. 

BOLU 

Dr. Emin Cemal B. 

Şükrü B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

ucu Majddası hakkuldiajkü 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 
Reye itirak etmiyenler : 
Münhaller : 

Mazbatanın Tadlüne Dair Takririn Neticei Âras 

316 
188 
99 
86 

3 
126 

2 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CEBELİBEREKET 
Naci Paşa 

ÇANKIRI 
Talat B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Emin Arslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Kâzım Paşa 
Zekâi B. 

EDİRNE 
Zeki Mesut B. 

ELÂZİZ 
Hasan Tahsin B. 
Mustafa B. 
Nakiyettin B. 

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

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
, GAZİ AYİNTAP 
Reşit B. 
Şahin B. 

GÜMÜŞANE 
Halil Nihat B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Emin B. 

İZMİR 
Münür B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Hüseyin B. 
Tevfik Kâmil B. 

KARS 
Dr. Sadrettin B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

KIRŞEHİR 
Hazim B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 

KONYA 
Zühtü B. 

KÜTAHYA 
Niyazi Asım B. 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 

MANİSA 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
İrfan Ferit B. 

(Kabul edilmiştir.) 

MERSİN 
Hakkı B. 

MUĞLA 
Ali Nazmi B. 

NİĞDE 
Galip B. 
Halit B. 

SAMSUN 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİVAS 
İbrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Z'iiyaettin B. 

TEKİRDAĞ 
Celâl Nuri B. 1 

TOKAT 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

URFA 
Mahmut B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

YOZGAT 
Süleyman Sırrı B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Mehmet Nazif B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 
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ADANA 
Kemal B. 
AFYON KARAHİSAR 
Aü B. 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 

ANKARA ! 
İhsan B. 

ANTALYA ' 
Ahmet Sakı B. 
Rasıh B. 

AYDIN 
Mithat B. 

n r 1 ! / A r7TT% 

BEYAZİT 
İhsan B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nami B. 

BURSA 
Bakteriyolog Refik B. 
Muhlis B. 
Refet B. 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdulhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmet B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Şakk B. 

ADANA 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 
Ruşen Eşref B. 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
AH B. 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

(Reddedenler) 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

ESKİŞEHİR 
Sait B. 

GAZİANTEP 
Ferit B. 1 
Kılıç Ali B. 

GİRESUN 1 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

İSPARTA 
1 İbrahim B. 

Mükerrem B. 

, İSTANBUL 
Fuat B. 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
1 Ahmet Enver B. 

Kâmil B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Faik B. 

(Reye İştirak 

1 ANTALYA 
Hasan Sıdkı B. 
Süleyman Şevket B. 

ARTVİN 
Asım B. 

1 Mehmet Ali B. 
AYDIN 

Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

BALIKESİR 
1 İsmail Hakkı B. 

KASTAMONU | 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. ' 

KIRKLARELİ 1 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Salahattin B. 

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

KÜTAHYA 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Vasıf B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 

ı MARDİN 
Ali Rıza B. 
Nuri B. 

i NİĞDE 
Ata B. 

Etmiyenler) 

i Kâzım Paşa Reis 
1 Mehmet Akif B. 

Mehmet Cavit B. 

BEYAZIT 

Halit B. 
Şefik B. 

BİLECİK 
İbrahim B. 

BOLU 

j Cevat Abbas B. 
! Falih Rıfkı B. 

ORDU 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

RİZE 
Akif B. 
Aü B. 
Atıf B. 
Esat B. 

SAMSUN 
Adil B. 

SİNOP 
Recep Zühdü B. 

SİVAS 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

İsmail B. 
Tevfik B. 

TEKİRDAĞ 
• Faik B. 

TOKAT 
Bekir Lûtfi B. 
Şevket B. 

i TRABZON 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 

ı Danış B. 
Hasan B. 

YOZGAT 
Avni B. 
Hamdi B. 

I BURSA 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Senih B. 

CEBELİBEREKET 
1 Avni Paşa 

ÇANAKKALE 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

| Ziya Gevher B. 
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ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Müfıür B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 

DİYARBEKİR 
İshak Refet B. 
Rüştü B. 

EDİRNE 
Hasan Hayrı B. 

ELÂZİZ 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 

ERZİNCAN 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Paşa 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 

Ali Cenani B. 
GİRESUN 

Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Şevket B. 

HAKKÂRİ 
İbrahim B. 

İSPARTA 
Hâkim Rıza B. 

İÇEL 
Hakkı B. 

İSTANBUL 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Nureddin Ali B. (RV.) 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdullah Subhi B. 
Haydar B. 
Süreyya Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Hüseyin B. 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. (V.) 

KARS 
Halit B. 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 
Velet B. 

KAYSERİ j 
Dr. Burhanettin B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

Mehmet Nahit B. 

, KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Kıhçoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

KONYA 
Fuat B. 
Naim Hazım B. 
Nevzat B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MANİSA 
Bahri B. 
Kani B. 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 
Nureddin B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Ali Münif B. 

MUĞLA 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

NİĞDE 
Faik B. 

RİZE 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SAMSUN 
Nusret Sadullah B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Necmeddin Sadık B. 
Rasim B. 

ŞARKI KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAT 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Arif B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Ferit Celâl B. 

VAN 
Münip B. 

YOZGAT , 
Salih B. 
Tahsin B. 

ZONGULDAK 
Celâl Sahir B. 
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1927 Senesinde Satılan Mdatep Kitaplarınım Be delkti HaikkMiidaM Kanunun Netkei Ârâsı 

((Kalanın Iklaıbıul edifaişıtir.) 

, 

ADANA | 
Hilmi B. 
Kadri B. 
AFYON KARAHİSAR 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Nafiz B. 

AKSARAY 
Besim Âtalay B. 
Kâzım B. 

AMASYA 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nazlîf (B. 

ANKARA 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Talat B. 

ANTALYA 
Ahmet Sakı B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galip B. 
Mithat B. 

BALIKESİR 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

BEYAZIT 

İhsan B< 
Şefik B, 

Âza adedi :• 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye itirak etmiyenler : 
Münhaller : 

316 
181 
181 

0 
0 

133 
2 

(Kabul Edenler) 

BİLECİK 
Asaf B. 

BİTLİS 
Ilyas Sami B. 
Muhittin Nami B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

BURSA 
Bakteriyolog Refik B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 

Ali Riza B. 
Naci Paşa 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Emin Arslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 

İshak Refet B. 
Kâzım Paşa 
Zekâi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

ELÂZİZ 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Mustafa B. 
Nakıyettin B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Asım B. , 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

ESKİŞEHİR 

Ali Ulvi B. 
Sait B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Halil Nihat B. 

İSPARTA 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

1 İbrahim B. 
I Mükerrem B. 

İÇEL 
Hakkı B. 

İZMİR 
Hüseyin B.-
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İSTANBUL 
Abdülhak Hamit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B 
Dr. Nureddin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Ziyaettin B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 

KIRKLARELİ 
Mehmet Nahit B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
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İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

KONYA 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

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

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Vasıf B. 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 
İzzet B< 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

ANTALYA 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasıh B. 
Süleyman Şevket B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Sami B. 

ARTVİN 
Asım B. 
Mehmet Ali B. 

, MANİSA 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

MERSİN 
Hakkı B. 

MUĞLA 
Ali Nazmi B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
Şevket B. 

(Reye İştirak 

AYDIN 
Emin Fikri B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

BALIKESİR 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Akif B. 
Mehmet Cavit B. 

BEYAZIT 
Halit B. 

BİLECİK 
İbrahim B. 
Rasim B. 

BİTLİS 
Muhittin B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

YOZGAT 
Avni B. 

RİZE 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

SAMSUN 
Adil B. 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 

SİVAS 
İbrahim Alâettin B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

İsmail B. 
Tevfik B. 

Etmeyenler) 

BURSA 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Senih B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANAKKALE 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

ÇANKIRI 
Talat B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Münür B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

TEKİRDAĞ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

TOKAT 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

TRABZON 
AbduUah B. 
Ali Becil B. 
Daniş B. 

URFA 
Mahmut B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

YOZGAT 
Avrii B., 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

ZONGULDAK 
Celâl Sahir B. 
Hüsnü B. 
Mehmet Nazif B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

DİYARBEKİR 
Rüştü B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 

ERZİNCAN 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

ERZURUM 
Nafi Atuf B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Paşa 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Reşit B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tahir B. 
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GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

HAKKÂRİ 
ibrahim B. 

İÇEL 
Emin B. 

İZMİR 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 

İSTANBUL 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kılıçoğlu Hakkı B. 

KONYA 
Nevzat B. 
Refik B, 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MANİSA 
Bahri B. 
Kani B. 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mitat B. 
Nureddin B. 

MARDİN 
Abdürçezak B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Ali Münif B. 

MUĞLA 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

NİĞDE 
Faik B. 

ORDU 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

SAMSUN 
Nusret Sadullah B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
\ Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Mehmet Emin B. 
TEKİRDAĞ 

Cemil B. 
TOKAT 

Mustafa Vasfı B. 

TRABZON 
Arif B. 
Hasan B. (R.V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali Saip B. 
Dr Refet .B. 
Ferit Celâl B. 

VAN 
Münip B. 

YOZGAT 
Salih B. 
Tahsin B. 

ZONGULDAK 
j Halil B. 
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Evkaf Umum Müdürlüğü 1928 Bütçelinin Bazı Fasıllarına Munzam Tahsisat Verimi evi 
Hiaiklkıındıalki Kamunun Neticei Arası 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hilmi B. 
Kadri B. 
AFYONKARAHÎSAR 

Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

AMASYA 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rıfat B. 
Şakir B. 
Talat B. 

ANTALYA 
Ahmet Sakı B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 

BALIKESİR 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

BEYAZIT 
İhsan B. 
Şefik B. . 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye itirak etmiyenler 
Münhaller : 

316 
181 
181 

0 
0 

133 
2 

(Kabul Edenler) 

| BİLECİK 
Asaf B. 

j BİTLİS 
İlyas Sami B. 

; Mühiddin Nami B. 
i BOLU 
\ Şükrü B. 
| BURDUR 
! Mustafa Şeref B. 
1 Salih Vahit B. 
| BURSA 
| Bakteriyolog Refik B. 
i Muhlis B. 
' Mustafa Fehmi B. 
i 

1 Refet B. 
CEBELİBEREKET 

Ali Riza B. 
Naci Paşa 

• 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

! ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 

Emin Arslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DİYARBEKİR 
İshak Refet B. 
Kâzım Paşa 
Zekai B. 

H EDİRNE 
' Faik B. 
\ Hasan Hayri B. 
[ Şakir B. 
; Zeki Mesut B. 
î ELÂZİZ 
\ Fazıl Ahmet B. 
j Hasan Tahsin B. 
! Mustafa B. 
! Nakyettin B. 
! ERZİNCAN 
| Abdülhak B. 
| ERZURUM 
| Asım B, 
! Aziz B. 
' Dr. Ahmet Fikri B. 
| Nafiz B. 
' Necip Asım B. 

Tahsin B. 
ESKİŞEHİR 

AH Ulvi B. 
Sait B. 

1 GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 

1 Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Halil Nihat B. 

İSPARTA 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL i 
Hakkı B. 

ı İSTANBUL 
Abdülhak Hamit B. 

| Akçoraoğlu Yusuf B 
| Dr. Nurettin Ali B. 

Fuat B. 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Hüseyin B. 
Münür B. 

1 Saraçoğlu Şükrü B. 
KARS 

Agaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 

1 Halit B. 

KASTAMONU 
1 Ali Riza B, 

Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 

KIRKLARELİ 
Mehmet Nahit B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Rağıp B. 
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Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

KONYA 
AhmetHamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

KÜTAHYA 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 

MANİSA 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kemal B. 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 
İzzet B. 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Sami B. 

ANTALYA 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

ARTVİN 
Asım B. 
Mehmet Ali B. 

AYDIN 
Emin Fikri B. 

Osman B. 
Yaşar B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

MERSİN 
Hakkı B. 

MUĞLA 
Ali Nazmi B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

SAMSUN 
Adil B. 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 

SİİRT 
Halü Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 

SİVAS 
İbrahim Alaettin B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

İsmail B. 
Tevfik B. 

TEKİRDAĞ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

TOKAT 
Bekir Lûtfi B. 

(Reye iştirak etmeyenler) 

Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

BALIKESİR 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Paşa (R.) 
Mehmet Akif B. 
Mehmet Cavit B. 

BEYAZİT 
Halit B. 

BİLECİK 
İbrahim B. 
Rasim B. 

BİTLİS 
Muhiddin B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BURSA 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Senin B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANAKKALE 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

ÇANKIRI 
Talat B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Münür B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Rüştü B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 

ERZİNCAN 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Daniş B. 

URFA 
Mahmut B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

YOZGAT 
Avni B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

ZONGULDAK 
Celâl Sahk B. 

| Hüsnü B. 
Mehmet Nazif B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

ERZURUM 
Nafi Atuf B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Paşa 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Reşit B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. . 

HAKKÂRİ 
İbrahim B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Râsim, B. 
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Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdullah Subhi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Hazım B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Kıhçoğlu Hakkı B. 

KONYA 
Nevzat B. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MANİSA 
Bahri B. 
Kani B. 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mitat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdurrezak B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Ali Münif B. 

MUĞLA 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

NİĞDE 
Faik B. 

ORDU 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

SAMSUN 
Nusret Sadullah B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Necmettin Sadık B. 

Rahmi B. 
Rasim B. 
ŞARKİ KARAHtSAR 

Mehmet Emin B. 
TEKİRDAĞ 

Cemil B. 
TOKAT 

Mustafa Vasfi B. 
TRABZON 

Arif B. 
Hasan B. (R.) (V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Ferit Celâl B. 

VAN 
Münip B. 

YOZGAT 
Salih B.
Tahsin B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 

"o*2S^-€3-< 
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Sıra N o . : 79 

MEMURİN KANUNUNUN 89 NCU MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKINDA (3/174) NUMARALI BAŞ
VEKÂLET TEZKERESİ VE MEMURİN VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

B. M. Meclisi Riyasetine 
Maliye Vekâletinin anazul iken ikinci devrei intiha-

ibiyede mebusluğa intihap olunan ve bu devrei inti-
haibiyede intihap olunmayan memurlara açık maaşı 
itası icap edip etmeyeceği tereddüdü mucip olduğun
dan Memurin Kanununun bu baptaki 89 ncu mad
desinin tefsiri hakkında 29 . 6 . 1928 tarihli ve 
55712/1068 numaralı tezkeresi sureti lef fen takdim 
kılındı. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
'Duyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Maliye Vekâletinin 29 . 5 . 1928 tarihli (55712/1068) 
numaralı tezkeresi suretidir 

Mazul iken ikinci devrei intihalbiyede mebus in
tihap edilip bu devrede intihap edilmemiş olan Urfa 
Möbusu sadıkı Saffet Beye Memurin Kanununun 
82 nci maddesinin sOn fıkrası açık maaşı mı yoksa 
mazuliyet maaşının iadeten tahsis'i mi lâzım geleceği 
hakkında Diyanet İşleri Riyasetinden vaki olan is
tifsara mumaileyhin mebusluğa intihabından evvel 
memur olmayıp mazul bulunması hasebiyle açık ma
aşı itası caiz olmayacağından evvelce muhassas ma
zuliyet maaşının iadeten tahsis'i lâzım geldiği ceva
ben bildirilmişti. Riyaseti müşarünileyhaca bu suret
le tanzim edilen evrakı tahsisiye, Divanı Muhasebat 
Riyaseti Aliyesince Memurin Kanununun neşrinden 
sonra mazuliyet maaşı tahsis olunmayacağı ve bina
enaleyh 85 nci madde mucibince mumaileyhe açık 
maaş itası lâzım geleceği mütalâasiyle vize edilme
yerek iade kılındığı cihetle evrakı mezkûre ifayı muk-
tezası zımnında Hazineye gönderilmiştir. 

Gerçi Memurin Kanununun 89 ncu maddesinde 
işlbu 'kanunun tarihi neşrinden itibaren mazuliyet ma
aşı tahsis edilmez, ancak müktesep hukuk mahfuz
dur, denilmekte ise de işlbu tahsis keyfiyeti yeniden 
maaş tahsisi demek olup yoksa evvelce tahsis edil
miş maaşın bilâhare iadeten tahsisine bir mani teşkil 
edemeyeceği ve nitekim 341 Muvazene! Umumiye 
Kanunu 42 nci maddesi mucibince mazuliyet maaş
ları katolanlardan vazifelerinin lağvı veya terki vazife 
etmeleri sebebiyle açıkta kalanlara mazuliyet maaş
larının iadeten tahsis olunacağına dair olan 31 - 927 
tarih ve 94 numaralı kararı tefsiri de bunu müeyyet 

bulunduğu oihetle mumaileyh Saffet Beye mazuliyet 
maaşının iadeten tahsisinde bir mugayireti kanuniye 
bulunmadığından evrakı tahsisiyenin vizesi icap ede
ceği Divanı Muhasebata göre bir kere de Hazinece 
yazılmış ise de Divanı müşarünileyha noktai nazarın
da musir olduklarını beyan ederek vize tescilinden 
katiyen içtinap etmiştir. 'Mesleki memuriyet olan 
möbuslar 'müddetleri bittikten sonra tekrar intihap 
edilmezlerse mebusluktan evvel'ki memuriyetlerine na
zaran haklarında bu madde hükmü ta-tibik olunur» 
suretinde muharrer olan 85 nci maddenin son fıkrası 
mucibince mebusluğa intihaptan evvel ancak memur 
bulunanlar açık maaşı itası lâzım gelip bunun Diva
nı Muhasebatın noktai nazarı veçhile mebusluğa in
tihaptan evvel mazul olanlara da teşmili muhtacı tef
sir görülmüş olduğundan keyfiyetin bir karara rap
tedilmek üzere Meclisi Âliye arzına müsaade buyu-
rulması maruz ve mustarhamdir efendim hazretleri. 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Memurin Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Memurin Müha'kemat Encümeni 20.12.1928 

Karar No . : 19 
Esas No. : 3/174 

Riyaseti Celileye 
Başvekâleti Celileden varit olup Encümenimize 

havale buyurulan ve mazul iken ikinci devrei inti-
habiyede meibusluğa intihap olunup bu devrede inti
hap olunmayanlara açık maaş itası icap edip etmeye
ceği tereddüde mucip olduğu cihetle Memurin Kanu
nunun 89 ncu maddesinin tefsirine müteallik olan tez
kere ile melfufu Maliye Vekâletinin tezkeresi sureti 
Maliye Vekâleti Muamelât ve Kavanin Müdürü Edip 
Beyin huzuriyle mütalâa olundu. 

Memurin Kanununun «İşbu kanunun tarihi neş
rinden itibaren mazuliyet maaşı tahsis edilmez. An
cak müktesep hukuk mahfuzdur.» şeklindeki 89 ncu 
madesi Memurin Kanununun tarihi neşrinden iti
baren iptidaen mazuliyet maaşı tahsisini men etmek
te olup yoksa her hangi bir mani sebebiyle katedilen 
mazuliyet maaşlarının o maniin zevalinden sonra ia
deten tahsisine hiç bir mani olmadığından mazul iken 
mebus intihap edilerek mazuliyet maaşı kat edilen 
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zevattan müteakip devrede mebusluğa tinltihap edil
meyenlerin mazuldyet maaşlarının iadeten tahsisi lâ
zım geleceğine ve kanundan bu mana vazıhan anla
şılmakta olduğu cihetle tefsire lüzum olmadığına 
ekseriyetle karar verilmekle Heyeti Umumiyere arz 
olunur. 

Memurini Muhakemat Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Namına 

Tekirdağ Tekirdağ 
ıM. Fayik İM. Faik 

Aza Aza 
Bursa Antalya 
Esat Ahmet Saki 
Aza Aza 

Muğla Kırklareli 
Ali Nazmi Şevket 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
T. B. M. M, 

Bütçe Encümeni 23.1.1929 
Mazbata No.: 39 
Esas No. : 1/174 

Riyaseti Oelileye 
Memurin Kanununun 89 ncu maddesinin tefsiri

ne dair olup Memurini Muvakkat Encümenine ha
vale buyurulırnuş olan ve mezkûr Encümen mazba
tası ile Heyetli Umumi ye ye arz edilmiş iken 24.12.1928 
tarihli inikatta vaki talep üzerine Encümenimize de 
havale olunan Başvekâlet tezkeresi Memurin Encü
meni mazbatasiyle birlikte tetkik ve müzakere olun
du. 

Başvekâlet tezkeresine merlbut Maliye Vekâleti tez
keresinde tafsilen izah olunduğu veçhile mesele mes
leki memuriyet olan fakat ımazul iken intihap edil
miş bulunan mebuslardan müddetleri bittikten sonra 
tekrar intihap edilmeyenler hakkında Memurin Ka
nununun 85 nci maddesinin şümulü olup olmayaca
ğı, şümulü varsa ne suretle taliBik olunacağı yani bu 
vaziyette bulunanlara mebus intihap edilmelerinden 
evvel aldıkları mazuliyet maaşının mı iadeten tahsisi 
yoksa mazuliyetlerine takaddüm eden memuriyetleri
ne nazaran açık maaşı mı verilmesi lâzım geleceği 
ve mazuliyet maaşlarının iadeten tahsisi cihetine gi
dildiği takdirde bunun Memurin Kanununun 89 ncu 
maddesiyle telifi mümikün ölüp olmayacağı hususatı-
nın tayin ve tefsirinden ibarettir. 

Mesleki memuriyet olan mebuslardan müddetleri 
bittikten sonra tekrar intihap edilmemiş bulunanların 
Memurin Kanununun 85 nci maddesinden istifadele
ri sarih olup hu vaziyette bulunan zevatın mebus in
tihap edilmezden evvel memuriyette veya hah ırnazu-
liyette olmalarında Encümenimiz tereddüdü mucip 
bir cihet görmemiştir. 85 nci maddenin bu kabil ze
vat hakkında sureti tatbikına gelince bu hususta En
cümenimiz de Memurin Muvakkat Encümeni nok-
tai nazarına iştirak ile Memurin Kanununun 89 ncu 
maddesi ile mazuliyet maaşı için müktesep hukukun 
muhafaza edilmiş olmasına ve mebusluğa intihap üze
rine katedilmiş olan mazuliyet maaşının mebusluk 
müddetinin hitamı üzerine iadeten tahsisi işbu mük
tesep hukuk muktezasından bulunmasına ıbinaen bu 
gibilere mazuliyetlerine tekaddüm eden memuriyet
lerine göre açı'k maaşı tahsisine mahal olmayıp ma
zuliyet maaşlarının iadeten tahsisi ruhu kanun itiba
riyle muvafık görülmüş ve 85 ve 86 nci maddeler 
hu dairede tefsir edilerek tanzilm kılman fıkranın 
Heyeti Umümiyeye arzına karar verilmiştir. 

Reis Reisvekili 
Edirne İstanbul 
Şakir Fuat 

Kâtip 
Bursa Erzurum 
Muhlis H. Aziz 
Elaziz İsparta 

H.Tahsin Mükerrem 
Kütahya Niğde 

Niyazi Asım M. Ata 
Samsun Sivas 
Adil M. Remzi 

Tokat 
O. Şevki 

Tefsir Fıkrası 
18 M'art 1926 tarih ve 788 numaralı Umum Me

murin Kanununun 85 nci maddesi mucibince mes
leki memuriyet olan fakat intihapları zamanında hali 
mazuliyette bulunan mebuslardan müddetleri bittik
ten sonra tekrar intihap edilmemiş olanlara verilmesi 
müktezi maaş mazuliyetlerine tekaddüm eden memu
riyetlerine göre açık maaşı olmayıp intihapları dola-
yısiyle katedilen ve mezkûr kanunun 89 ncu madde
si mucibince iadeten tahsisi lâzım gelen mazuliyet 
maaşından dlbarettir. 



Sıra No. : 77 

1927 SENESİNDE SATILAN MEKTEP KİTAPLARI BEDELLERİNİN MEZKÛR SENE MAARİF VE
KÂLETİ BÜTÇESİNE İLÂVESİ HAKKINDA 1/349 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE BÜTÇE 

ENCÜMENİ MAZBATASI 

TC 
Başvekâlet 

Muamelat Müdürlüğü 
Şube 

Sayı 6/270 

1 7 . 1 . 1929 

BMM, Yüksek Reisliğine 

1927 Senesinde satılan Mektep kitapları bedelleri
nin 'senei mezkûre Maarif bütçesine ilâvesi hakkında 
Maarif Vekâletinden tanzim ve Maliye Vekâletinden 
tevdi olunan kanun lâyihası es'baibı mucibesile birlik
te takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifa ve neticesinin! işarına müsaade 
buyuruknası rica olunur. Efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Maarif Vekâletinin Tezkeresi Sureti 

Mektep kitaplarının tabı hakkındaki '823 numaralı 
kanunun üçüncü ve bu kanunun sureti tatbiki yesini 
mülbeyyin talimatnamenin beşinci ve altıncı maddele
ri mucibince iher iki ayda 'bir kitap 'bedeli olarak Dev
let Matbaası muhasibi mesulluğu tarafından tahsil 
edilip mukabilinde muhasibi mesulluk namına tediye 
emri tanzim ve irsal edilmiş olan satış miktarının se
nei maliye nihayetinde tahsisatı munzamma istihsal 
edilmek üzere Büyük Millet Meclisine arzı kanunu 
mezkûr iktizasından bulunmuş ve senei mezkûre zar
fında devredilen meblağ miktarı merbutan talkdim kılı
nan kanun lâyihasında gösterilmiş olduğundan ifayı 
müktazasına müsaade buyurulmasını rica ederim 
Efendim. 

Maarif Vekili 

Maliye Vekâletinin Tezkeresi Sureti 
1927 senesinde satılan mektep kitapları bedelle

rinden senei mezkûre zarfında devren istimal olunan 
on altı bin dört yüz altmış lira doksan iki kuruş senei 
mezkûre Maarif bütçesinin beş yüz elli sekizinci fas

lına tahsisatı munzamma olarak ilâvesi hakkında Maa
rif Vekâletinin hazineye 'havale buyurulan merbut 
tezkeresi ve melfufu kanun lâyihası mütailea olundu. 

24 Nisan 1926 tarih ve 823 numaralı kanun mu
cibince 1927 senesinde satılan mektep kitap bedele-
rinin senesi içinde devren istimal ve sene nihayetinde 
baliğ olacağı miktarın tertibi mahsusuna tahsisatı 
munzamma olarak ilâvesinin Meclisi âlinin tasdikına 
arzı müfctazi bulunduğundan Vekâleti müşarünileyha-
ca tanzim ve hazineoe de muvafık görülen mezkûr 
kanun lâyihasının Meclisi âliye şevkine müsaade bu
yuruknası arz olunur efendim. 

(Maliye Vekili 

TBMM 
B. Encümeni 

Mazbata No. : 40 
Esa's No. : 1/349 

22 .1 . 1929 

Riyaseti Celileye 

1927 senesinde satılan ımektep kitapları bedelleri
nin senei mezkûre Maarif Bütçesine ilâvesi hakkında 
olup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
tetkik ve müzakere olundu. 

24 Nisan 1926 tarihli ve 825 numaralı kanunun 
üçündü maddesi hükmünce 'satılacak mektep kitapları 
bedellerinin bir tarafdan muvazenei umumiıyeye irat 
kaydı ve diğer tarafdan faslı mahsusuna tahsisat vazı 
ve bu suretle senesi içinde devroılunan miktarın tahsi
satı munzamma olarak ilâve edilmek üzere Büyük 
Millet Meclisinin tasdikine arzı icap etmekte olması
na göre 1927 senesi zarfında satılan kitapları bedel
lerinden devren istimal olunan 1'6 460 lira 92 kuruşun 
mezkûr sene Maarif Vekâleti Bütçesinin 558 nci faslı
na tahsisatı munzamına olarak ilâvesi 'keyfiyetinin tas
diki encümenimizce de muvafık görülmüş ve teklif 
olunan kanun lâyihası küsuratının tayyi suretile cü
zi tadilât icra edilerek bilkabul Heyeti umumiyeye 
takdim kılınmıştır. 
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R< 
Edirne 
Şakir 

K< 
Bursa 

Muhlis 
Erzurum 
H, Azifc 
İsparta 

Mükerrem 
Niğde 

M, Ata 
Sivals 

M- Remizi 
Yozgat 
S, Sırrı 

R, V, 
İstanbul 

Fuat 
Aydın 

Mühendis 
Mithat 
Elâziz 
Tahsin 

Kütahya 
Niyazi Asta 

Samsun 
Adil 

Tokat 
Şevket 

Giresun 
M* Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Satılan mektep kitapları bedellerinden 16 460 li
ra 92 kuruşun Maarif Vekâleti 1927 senesi Bütçesi
nin 55 nci faslına tahsisatı munzamma olarak ilâve
sinin 'tasdikine dair ikamın lâyihası. 

Madde 1. •— Mektep kitaplarının Maarif Vekâle
tince tabı 'hakkındaki 24 Nisan 1926 tarihli ve 823 nu
maralı kanunun lüçüncü maddesi mucibince satılan 
mektep kitap Ibödelferîriden senesi içinde devren isti
mal olunan on altı bin dörtyüz altmış lira 92 koru
sun Maarif Vekâleti il 927 senesi bütçesinin 55 nci fas
lına tahsisatı munzamma olarak ilâvesi tasdik olun
muştur.. 

Madde 2. — IBu kanun neşri tarihinden muteber
dir., 

Madde 3. — iBu kanunun aihlkâmını icraya Maliye 
ve Maarif Vekilleri memurdur, 

Başvekil 
ismet 

M. M. V. 
M. Afbdülhalüik 

Ha, V. 
D. Rüşttü 
Mf. V. 
îsmıet 
îk< V. 

M; Rahmi 

116,1 ,1929 

Ad. V. 
Mahmut Esat 

D. V. 
Ş, Kaya 
Ma, V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na, V. 
Recep 

S. t. M. V. 
D, Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili 

iSatıılan mektep kitapları bddellerinden 16 460 li
ranın Maarif Vekâleti 1927 senesi bütçesinin 558 nci 
faslına tahsisatı munzamma olarak ilâvesinin tas
dikine dair kanun lâyihası. 

Madde 1. — Mektep kitaplarının Maarif Vekâle
tince tabı hakkındaki 24 Nisan 1926 tarihli ve 823 
numaralı kanunun üçüncü maddesi mucibince satı
lan mektep kitap bedellerinden senesi içinde devren 
-istimal olunan on ıaltı bin 'dört yüz altmış lira 92 iku-
ruşun Maarif Vekâleti 1927 senesi 'bütçesinin 558 nci 
faslına tahsisatı munzamma olarak ilâvesi tasdik otkın-
rnuştur. 

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

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
ve Maarif Vekilleri memurdur. 
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Sıra No. : 78 

EVKAF UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 1928 SENESİ BÜTÇESİNİN BAZI FASILLARINA MUNZAM TAHSİ
SAT VERİLMESİ HAKKINDA 1/345 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

TC 
Başvekâlet 17.1 . 1929 

Muamelat Müdürlüğü 
Şube lı 

Sayı 6/272 

BMİM. Yüksek Reisliğine 

Evkaf Umum Müdürlüğü bütçesinin bazı fasılla
rına tahsisatı munzamma itası 'hakkında Evkalf umum 
müdürlüğünce tanzim olunan Ve İcra Vekilleri he
yetinin 16 . il . 1929 tarihli içtimaınida Yüksek Mec
lise arzı tasvip edilen kanun lâyihası esbabı mucibe-
siyle birlikte takdim kılınmıştır. 

Mufctezasının ifa ve neticesinin işarına müsaade 
buyrulmıası rica olunur efendim. 

Başvekil 
îsmet! 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Müdüriyeti Umumiyenin 1928 senesi bütçesinin 

bazı fasıllarıridaki tahsisatın aşağıda arz edilecek es
bap dolayisile sene gayesine kadar olan ihtiyaca kifa
yet etmiyeceği anlaşılmasına binaen merbut kanun 
lâyihası arz ve teklif edilmiştir-

Merkez ve vtilâyât mefruşat ve demiirbaşı fasıl
larından istenilen tahsisatı munzamına yeni Türk 
harflerimin kabulü münasebetiyle mubayaasına lüzumu 
kati, hâsıl olan yazı makineleri içindir. 

Müzayede, Münakaşa ve ihalât kanunu mucibin
ce yapılan ilânat masrafının çok ehemmiyetli bir mik
tara baliğ olmasından dolayı Müteferrika faslından 
ve davaları müruru zamandan kurtanmaik için 
4 . 10 . 1928 tarihinden evvel ikame edilmiş olan bir 
çok davaların binden ikamesine mecburiyet hâsıl ol
makla bunların masarifi tediye edilmiş olmasından 
dolayı masarifi muhakeme maddesinden ve uzun 
müddetten beri Şark vilâyetlerinde bulunan bazı me
murların Gaibe nakline ve bunların yerine Garbden 
memur gönderilmesine lüzum 'hâsıl olmasına bina
en harcırah .maddesinden (tahsisatı munzamıma iste
nilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

ıReddiyat tahsisatının kifayetsizliği peyderpey bir 
çok vakıfların zabtedilmekte olmasındandır. Zabte-
dilen vakıfların varidat bütçesinin iradına geçmekte 
olduğuna göre bu zammın karşılığı da beraber demek

tir. Aidat maddesinden taleb .edilen tahsisatı munzam-
ma mazbut ve Mülhak vakıflara ait akarat bedeli icar-
larıyla icarei müeccele ve mukataat tahsilatının inki
şaf etmekte olmasındandır. Bu tertibe mevzu tahsi
satın icra edilecek tahsilata mukabil ita edilmekte 
bulunduğuna ve bimnetice tahakkuka tabi bulundu
ğuna ıgöre fazla izahat itasına lüzum görülmemiştir. 
Kezalik akaratı vakfiye vergileri de tahakkuka tabi 
olmasına binaen izahat itası zait addedilmiştir. 

İdarei umumiyenin ehemmiyetli bir varidat men-
baı olmasıyie fenni usullerle imar ve timarlarına ehem
miyet verilmesi zarureti hâsıl olan ve senelere naza
ran çok fazla bir Varidat temin edeceği anlaşılan Va
kıf zeytinliklerin imar ve timarına sarfedilmek üzere 
On bin lira kadar cüzi bir 'tahsisatı munzammaya ih
tiyaç hâsıl olmuştur. 

Son zamanlarda vukübulan fırtınalardan mütees
sir olan bazı vilâyetlerdeiki Cevamdin minare ve kubbe-
lerindeki tahkim ve takviyesi ile icrası zaruri görü
len diğer bazı tamirlerinin ifası ve ahiren inşa edil
mekte olan ilmi müessesatı hayriyenin inşası için Hay
rat inşaat ve tamiratı maddesinden de cüzi bir mSk-
dar tahsisatı munzamma alınması lâzım gelmiştir. 

Yeni Türk harflerinin kabulü münasebetiyle di
ğer matbaalar gibi hurufatını tebdil mecburiyetinde 
olan Evkaf matbaası için hurufat mubayaası ve mat-
banm sair ihtiyacatının temlin ve ikrnaliyle beraber 
İcra vekilleri heyeti karariyle tevdi buyurulmuş olup 
tabı hitam bulan düsturların da kısa bir müddet zar
fında ikmal ve teslimi zarureti hâsıl olması 
na binaen Matbaa masarifi için ide on dört bin beş 
yüz lira tahsisatı munzamma itasını ricaya mecburi
yet hâsıl olmuş ve işte birinci madde bu esbaba bina
en arz ve teklif kılınmıştır, 

Zaptedilen vakıflar varidatının varidat bütçesine 
irat kayidoîuınacağı ve yukarıda arz edildiği üzere it
tihaz olunan fenni ıtedbir Ve imar timarlıarı hususun
da sarfedilen mesai neticesinde Vakıf Zeytinlikler va
ridatının bu sene fazla mikdar irat alınacağı, ikame 
edilen davalar ve başkaca vukübulan takibatı ciddiye 
neticesinde sinini sabıkadan müdevver bakayadan) bir 
kısmı mühimimi 'tahsil olunmuş olduğu cihetle arz ve 
talep olunan talbsisati munzamma işbu fazlalıkla kar-
şılaştırılacakıtır. 



Evkaf matbaasında tabı tekaroür eden düsturlar 
için fazla işçi istihdamına 'lüzum ve1 zaruret (hasıl ol
masına binaen bunların yevmi yeler inden (750) ve Şark 
vilâyetlerindeki memurlardan bir kısmının Garba ve 
Garbdaki memurları Şarka nakli dolayi'siyle harcı
rahlardan (736,20) kuruş ve peyder pey zaptedilen 
mülhak vakıfların varidatı emVali umumiye meyanı-
na alınması ve bu mikdarın tahmıiriden fazlaya •baliğ 
olması dolayısile 1330 bütçe 'kanununun (10) ncu ve 
1926 bütçe kanununun (13) ncü maddeleri mucibince 
tahsildarlarla memurini vakfiyeye verilmesi lazım 
gelen aidatdan (600) liralki ceman (2 38ı6) lira (20) 
kuruş düyun 'tahakkuk: etmiş olup tertiplerinlde ba-
kiyei muhassasat kalmadığımdan tesviye edilmediği 
cihetle bunların tesviyesinin temini için llkinıci mad
de arz ve teklif kıhnmıışjtıır, 

Üçüncü ve dördüncü maddeler alelûsul tahrir 
edilmiş olduğundan bunlar halklkında izahat itasına 
mahal görülmemiştir. 

TBMİM 
B. Endürmeni 24 . 1 . 1929 

Mazbata !No. : 42 
Esas No. : 1/345 

Riyaseti iCelileye 
(Evkaf müdüriyeti umumiyesinin 1928 senesi 'büt

çesinin mutelif fasıl ve maddelerine ceman 142 000 
lira tahsisatı munzamıma ilâvesine ve 1927 ısenesinide 
tahakkuk edip tertiplerindekii tahsisatın ademi kifa-
yesine 'binaen tesviye edilemeyen 2 3»86 lira 20 kuruş 
miktarındaki idüyun için dahi 1928 senesi bütçesinde
ki 37 nci «Geçen sene düyunu» tertibinden ayrıca 
bu miktar meblağın itasına !dair olup encümenimize 
havale buyürulan kanun lâyihası tetkik ve müzakere 
olumdu., . 

iKanun lâyihasının birinci maddesi 142 000 liralık: 
tahsisatı munıziammaya ait olup lâyihaya merbut es
babı mucibeye nazaran tkabuUera encümenilmizce za
ruri görülmüştür. 

İkinci ma'dde ile geçen sene (düyunu tertibine ilâ
vesi talep (olunan tahsisata gelince: Bütçelerde geçen 
sene Idüyünu tertiplerinden tesviye olunacak mebaliğ 
Muhasebe! Umumiye 'Kanunun 92 nci maddesi hük
müne tevfikan bir sene 'eVvöl bütçesindeki tertibimde 
karşılığı bulunmasına mütevakkıf olup bu hükme 
münaifi 'olarak talep olunan tahsisat bu tertibe ilâve 
edilmemiştir. 

6 — 

(Ancak tediyesi zaruri olduğu anlaşılan bu düyu
nun da temini tediyesi için talep olunan tahsisatın 
1928 Evkaf bütçesinde (19127 senesinde tahakkuk edip 
tertibi mahsuslarında karşılığı bulunmayan lazimütte-
diye düyun) namile yeniden açılacak 39 ncu fasla tah-
sisatıfevkalâde olarak 2 387 liranın itası tensip edil
miştir. Bu suretle Evkaf 'bütçesine verilecek fevkalâ
de ve munzam tahsisatların yekûnu 145 000 liraya ba
liğ olmaktadır. Bu ilâveler zahiren bütçe muvazene
sini ihlâl eder gibi görünmek tabiidir. Ancak hakikat
te Evkafın faziai varidatile karşılanacağından bu iti
bar ile kabullerinde mahzur 'görülmemiş ve şekle ve 
ibareye ait bazı tadilatla yeniden hazırlanan, kanun 
lâyiha'sı Heyeti umumiyeye takdim kılınmıştır' 

Reis 
Edirne 
Şakir 
K'âtip 
Bursa 
Muhlis 

Erzurum 
H< Aziz 
İsparta 

Mükerrem 
Niğde 

M, Ata 
Sivas 

M, Remizi 
Yozgat 
S, Sırrı 

R. V. 
istanbul 

Fuat 
Aydın 

Mühendis 
Mithat 
Elaziz 

HL Tahsin 
Kütahya 

Niyazi Asım 
Samsun 

Adil 
Tokat 

Giresun 
M., Kâzım 

Hükümetin- Teklifi 
Evkaf müdüriyeti umumiyesi bütçesinıin bazı fasılla
rına tahsisatı munzamma itasına dair kanun lâyihası 

(Madde 1. — Evkaf müdüriyeti umumiyesinin 
1928 senei maliyesi bütçesinin 9 ncu merkez mefruşat 
ve 'demir başı faslına iki bin, (11) nci merkez müte-
ferilkkası faslına bin beş yüz, (13) ncü vilâyet mefru
şat ve demir baş maddesine iki bin beşyuz, (17) nci 
faslının ((2) nci masarifi muhakeme maddesine Altı 
bin (18) nci faslının (1) nci memurlar harcırahı mad
desine üç bin (22) nci fasimin (2) nci reddiyat madde
sine otuz bin ve mezkûr faishn (3) ncü aidat madde
sine on bin, (23) ncü faslının (1) akaratı vakfiye ver
gisi ve rüsumu belediye maddesin© elli bin, (24) ncü 
orman ve zeytinıllikter ve arazi Vakfiye masarifi fas-
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İma <m bin <27) nci faslın i(2) nci hayrat inşaat ve 
tamirat ve istimlâk edilecek mahaller bedeli faslına 
on iki bin beş yüz ve (32) nci Evkaf ma'tlbaası masa
rifi faslına on dört bin 'beş yüz lira tahsisatı munzam
ına ita olunmuştur. 

'Madde 2. — Evkaf müdüriyeti umumiyesinin ge
çen sene tahakkuk ddip tertiplerinde bakiyeleri bulun-
mamaisına binaen tesviye edilmeyen mat'baa masari-
file harcirah ve aidata karşılık olmak oiaere (37) nci 
geçen sene düyunu faslına iiki bin Üç ;yüz seksen altı 
lira yirmi kuruş tahsisat ilave ddilmiştir, 

.Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir, 

İMadde 4. — (Bu kanunun ahkâmını icraya Baş
vekil memurdur. 

Başvekil 
ismet 

MM. V. 
ıM< Albdülhalik 

Ha. V. 
D. Rüştü 

Ut V. 

tk. V. 
M, Rahmi 

AĞ* V. 
M. Bsaıt 
Da, V. 
Ş. Kaya 
Ma. V. 

}, Saraçoğlu 
Na, V. 
Recep 

Sl.M. V. 
D, Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Evkaf müdüriyeti umumiyesinin '1928 senesi bütçesi
nin bazı fasıl ve maddelerine tahsisatı fevkalâde ve 

munzamma itasına dair kanun lâyihası 
Madde 1. — Evkaf müdüriyeti umumiyesi 1928 

senesi bütçesinin mezbut cetvelde muherrer fasıl ve 

malddelerine ceman 145 000 lira tahsisatı munzamma 
olarak ilâve olunmuştur. 

'Maldde 2. — Evkaf müdüriyeti umumiyesinin 1928 
senesi bütçesinde 1(1927 senesinde tahakkuk edip ter
tibi mahsuslarında karşılığı bulunmayan lazimiüttedi-
ye düyun) nam ile yeniden açılan 39 ncu fasla 2 387 
lira tahsisatı fevkalâde olarak vazolunrnuştur. 

İMadde 3. — IBu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

'Madde 4. — Bu kanunun ahkâmını icraya 'Başve
kil memurdur. İtf . 1 .1929 

Cetveli 
Fa, ' Ma. Muhassasatım Nevi Lira 

9 
11) 
13 
17 
18 
22 
22 

23 

24 

27 

32 

2 
1 
2 
3 

l 

2 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyet mefruşat Ve demirbaşı 
Masarifi muhakeme 
Memurlar harcırahı 
Reddiyat 
i Aidat 

Fasıl Yekûnu 
Akaratı vakfiye vergisi ve 

. rüsumu belediye 
Orman ve zeytinlikler ve 
arazıi vakfiye masrafı 

(Hayrat inşaat ve tamiratı ve 
istimlâk edilecek mahaller 
bedeli 
Evkaf matbaası masarifi 

2 000 
il 500 
2 500 
ö 000 
3 000 

,30 000 
.10 000 
40 000 

50 000 

10 000 

12 500 
14 500 

Umumi Yekûn 1142 000 
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Sıra N o . : 75 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AMERİKA FORT MOTOR KUMPANİ EKSPORTES ENİKOR PO-
RETİT ŞİRKETİ ARASINDA MÜNAKİT MUKAVELENAMENİN TASDİKİ HAKKINDA (1296) NU
MARALI KANUN LÂYİHASI VE MALİYE, İKTİSAT VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 12.12.1928 

Sulbe : 1 
Sayı: 6/4995 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Türkiye Hükümetiyle Amerika Fort Motor Kutn-

pani Eksportesi Enifcorporetit Şirketi arasımda müna-
fcilt Mukavelenamenin tasdiki hakkında Maliye Ve
kâletince tanzliım olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
5 . 12 . 1928 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan Kanun Lâyihası esbabı mucibesiyle 
birlikte takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifa ve neticesinin işarına müsaade 
buyurulması rica olunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Eslbalbı Mucibe Mazbatası 
Amerika Fort Motor Kumpani Eksportes Enilkor 

Foretoit Şirketi ile yapılan İtilâf üzerine İstanbul'da 
bir Montaj Fabrikası tesisi hususunda Türkiye Cum
huriyeti 'Hükümetine (izafeten Maliye Vekili Saraçoğ
lu Şükrü Beyefendi ile mezkûr Şirketi temsile ve na
mına harekete salâhiyettar bulunan Vilyam J. Koltins 
arasında merbut mukavele akit ve imza edilmiştir. 
Bu mukavele ile Hükümet Şirkete İstanbul gümrük 
hududu 'dahilinde otomobil, kamyon, traktör, tay
yare malzeme ve aksamı ve mütemmilmatını parça 
parça getirerek burada ihzar, itmam ve ikmal etmek 
ve ikaruserisini de ihzar eylemek üzere bir montaj 
falbrikası ve bu işi idare için icap eden yazıhane ve 
idarehaneleri inşa ve tesis ile işletmek hakkını bazı 
şartlara bahşetmektedir. 

Temin ettiği iktisadi faydaları noktasından oıem-
leketlerinıi transit merkezi yapmak her Devlet için bu
gün en çok arzu edilen bir keyfiyettir. Bütün dün
yada tanınmış ve rağbet kazanmış olan Amerika'nın 
Fort Motor Şirketinin İstanbul'u transit merkezi it
tihaz etmesi ve İstanbul'da bir montaj fabrikası te
sis eylemesi menafii iktisadiyemiz namına mucibi 
memnuniyet bir haldir. 

Şirketin yapacağı tesisatta iki sene zarfında yüz
de altmış nispetinde Türk tebaası istihdam edeceği, 
altı sene hitamında yetmiş beş nispetine iblâğ olu

nacağı fabrikada tercihan Türk kömürünün kullanı
lacağı tasrih ve dahili memlekette gerek emtia ve 
eşyanın ve gerek kendisine lâzım olacak emtianın iş
tirası için Türk (müesseselerinin tercih edileceğinin 
mukavelede vadedilimesi suretiyle işbu mukavelenin 
tatbikatından mütevellit memlekete temin edilecek 
menfaat da zikre şayandır. Her ne kadar serbest ma
halden memlekete berayı füruht sevk ve ithal edile
cek makine ve 'malzemenin Gümrük Resmine tabii
yeti lüzumu mukavelenamenin üçüncü maddesinde 
tespit edilmişse de bilmukabele bu tesisattan memle
ketin iktisadiyatı için husule gelecek fevait ve bahu
sus otomobillere ait retuş, telvin, montaj ve sair mü
temmim ameliyatın yerli işçileri marifetiyle icra edil
diği nazarı itibara alınarak Şirkete Türkiye'ye ithal 
edeceği her nevi otomobil, kamyon ve traktörleri be
heri için Hükümetçe verilmesi taahhüt olunan otuz 
ddarhk bir primin üçüncü madde mucibince alına
cak Gümrük Resminden bütçeye vaz olunacak tahsi
satına istinaden mahsubu muvafık görülmüş ve mer
but Kanun Lâyihasının ikinci maddesi bu esas üze
rinden tanzim edilmiştir efendim. 

Maliye Encümeni Mazbatası 

Türkiye Hükümetiyle (Amerika Fort 'Motor Kum
pani Eksportesirikorporetit) arasında münakit Muka
vele ve bu mukavelenin kabulü hakkındaki Kanun Lâ
yihası Maliye Encümenince tetkik ve Hükümet namı
na Muhasebatı Umumiye Müdüriyeti Umuımiyesi Ka-
vanin ve Muamelât Şubesi Müdürü Edip Bey de ha
zır bulunduğu halde müzakere edildi. Bu mukavele
nin aletinden beklenen başlıca fayda Fort Müessesesi 
masnuatının Mısır, Yunanistan, Rusya ve Asya'da 
vukulbulacak satışlarına İstanbul'un tedricen transit 
merkezi olması ve mezkûr mahallere sevk edilecek 
Fort mamulâtı İstanbul'a parça olarak getirilip ora
da kurulacağına ve kurulma ameliyelerinde kullanı
lacak işçilerin yüzde yetmiş beşine kadar Türk olma-

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 27 . 12 . 1928 
Karar No. : 7 

Riyaseti Celileye 
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sı ve şeraiti müıtesaviye dahilinde Türk mevadı ve 
Türk tüccarının tercih edilmesi mukavelede münderiç 
bulunmasına nazaran memlekete iktisaden fayda te
mini olduğu verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Fort Müessesesinin mezkûr ecnebi memleketlere 
sevk edeceği masnuatın tamamını veya bir kısmını 
filhakika İstanbul tarikiyle ve montajını istanbul'da 
yaparak; sevk edeceğine dair sarahat mevcut olma
makla Iberaiber, müesseseye mukavele mucibince mev
cut pirimlerin itası da idtiolmıdbil, kamyon ve traktör
lere ait mütemmim ameliyatın serbest mahalde icra 
edilmesi ve bunların serlbest mahalden memlekete it
hal edilmeleri ile meşrut ve mukayyettir. Maruz es
baba binaen mukavelenin esas itibariyle kabulü mu
vafık görülmüştür; 

'Mukavelenin Ibirinci maddesinde münderiç {İstan
bul gümrüğü hududu dahilinde) tabirinin şümulü En
cümenin nazarı dikkatini celp etmiş ve her ne kadar 
on yedinci maddenin (Seyrisefain İdaresi tarafından 
tophane antrepolarının tamamen tahliye ettirilerek 
Fort Şirketine tesliminin müteakip) fıkrasından Şir
ketin işe mezkûr antrepolarda başlayacağı anlaşılı-
yorsa da Seyrisefain idaresi ile bu hususta akdettiği 
anlaşılan isticar mukavelenamesinin feshinde veya 
inkızasında, Fortun İstanbul gümrük hududu dahi
linde herhanigi bir noktada, gayrimuayyen Ibir sa
hada çalışmak isteyebilmesi ihtimaline karşı, yeni ma
hallin ve vüsatinin tayininde Hükümetin muvafaka
tini istihsal şartının tasrih edilmemiş olması mukave
lede Ibir noksan addedilmiştir. Bu noksanın, meselâ 
şimdiden Şirketle Ibir mektup teatisi suretiyle, telâfi
si imkânına binaen kanun lâyihasında bundan dola
yı tadilât teklif edilmemiştir. 

Seyrisefain antrepolarının Fort Şirketine terki İs
tanbul'da antrepo buhranının avdetine söbep olabile
ceği endişesi »Encümence izhar edilmiş ise de, Hükü
met namına Encümende hazır bulunan zat antrepo 
olarak kâfi (binalar mevcut olduğunu ve ibu ihtimalin 
varit olmadığını Ibeyan eylemiştir. Mukavelede tasrih 
edilen istisnalardan başka, serbest mahal tayin edi
len yerde bütün kanunların ve nizamların cereyam 
tabii olup, mukavelenin ikinci maddesinde yazılı 
(Memleket harici farz edilecek) tabiri suitefehhüme 
müsait olduğundan Ibu tabirin mukaveleden çıkarıl
ması zaruri görülmüş ve Ibirinci madde ona göre tadil 
edilmiştir. Havale mucibince İktisat Encümenine tak
dim olunur. 

Reis 
Ali Rana 

Kâtip 
Mustafa 

Mazbata Muharriri 
imzada bulunmadı. 

Âza 
İktisadî faidesini göreme
diğimden ve gösterilen 
mıntıkanın bir çok mü-
kellefiyeten beri olması, 
saha tahdit ve kapu tayin 
edilmemesi lüks otomo
billere de prim verilmesi 
gibi esasatı muvafık bul

mamaktayım. 
T. Fikret 

Âza 
Kayseri 

Türkiye'ye çıkaracağı her 
otomobile 30 Dolar pirim 
verilmesi maddesi kanaa
timce doğru değildir. Be
her otomobilin montajı 15 
amele ile olduğuna göre 
memleketin alacağı işçilik 
vereceği pirime tekabül et-

mez. 
A. Hilmi 

Âza 
izmir 
Kâmil 

T. B. M. M. 
iktisat Encümeni 
Karar No. : 7 

Esas No. : 1/296 

Âza 
Rasim 
Âza 
İçel 

Emin 

iktisat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

12.1.1929 

Hükümetimizle Amerika Fort Motor Kumpani 
Eksportes Enikorpotit Şirketi arasında Teşrinisani 1928' 
de Ankara'da aktedilen mukavelename ile tasdik ve 
kabulüne dair olan kanun lâyihası Hükümet namına 
Ticaret Müdürü Umumisi ve Muhasebe Müdüriyeti 
Umumiyesi Kavanin ve Muamelât Müdürü beylerin 
huzuriyle müzakere ve tetkik edildi. 

Gerek Hükümetin esbabı mucibesinde ve gerekse 
Maliye Encümeninin mazbatasında izah edildiği veç-
hüe Fort gibi alemşümul bir müessesenin Yunanistan, 
Romanya, Bulgaristan, Rusya, Mısır, Iran, Afganis
tan misilli memleketlere her sene sevkolunacak oto-
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mobil, kamyon, traktör gibi rnamulâtını İstanbul'da 
tesis olunacak serbest mahalde inşa edeceği montaj 
fabrikasında ihzar ve bu mahallin aynı zamanda yu
karıda tadat olunan yerlere transit vazifesi ifa ey
lemesi memleketimize hem teknik hem de iktisadi bir 
çok faideler temin edeceğinden Encümenimiz esas iti
bariyle bu mukavelenameyi muvafık görmüştür. 

(Her ne kadar mukavelenamenin birinci madde-. 
sinde (istanbul gümrük hududu dahilinde...) tabiri kul
lanılarak montaj fabrikasiyle teferruatına ait tesisa
tın mahalli sarih surette tesbit edilmemiş ve ancak 17 
nci maddenin delâletine işbu tesisatın mahalli tayin 
olunmamış gibi görülüyorsada (2) nci maddede (işbu 
tesisat Hükümet ile şirket arasında tekarrür edecek 
ve metni mukavelenamede serbest mahal deye tevsim 
olunacak birmahalde v.s...) denilmek suretile şirketin 
tesisat mahallinin gerek iptidaen ve gerekse seyrise-
fainle yaptıkları mukavelenamenin inkızasından son
ra Hükümetle bil'ittifak tekarrür ettirileceği anlaşıl
maktadır. 

Mukavelenamenin (5 nci maddesinde) Fort mües
sesesi serbest mahaldeki idarehanece sipariş edilip 
Cemahiri Müttehide! Amerikadan doğruca ecnebi 
memleketlere sevkedilen bilumum otomobil, kamyon, 
traktör, tayyare ve yedek aksamile bunlara müteferri 
levazım ve makineden hiç bir vergi alınmıyacağı gibi. 
v.s...) denilmektedir. Şuna nazaran gümrük harici ma
hallin tesisine saik olan sebep yalnız montaj fabrika
sı vücuda getirmekten ibaret kalmayıp aynı zamanda 
da Fort müessesesi mamulatına ecnebi memleketler
den siparişlerini toplamak üzere bir merkezi ticariye 
vazifesini gördürmektir ki bu da gümrük harici ma
halden şirketin istihsal eyleyeceği fevaitten biridir. Bi
naenaleyh bu merkezi ticarinin tesisinin teşkili şirket 
noktai nazarından mukavelenin akdine ikinci bir sebep 
teşkil eylediği tabiîdir. 

İkinci maddesinde (metni mukavelenamede serbest 
mahal diye tevsim olunacak bir mahalde v.s.) denil
diği halde altıncı maddede (serbest mıntıka) yazıldı
ğından her türlü şüphenin izalesi için bu maddedeki 
(mıntıka) kelimesinin (mahal) olarak tashihi lâzım ge
lir. Aynı maddede kazanç vesair vergiler için maa-
şattan kesilecekleri beyan olunmuşsa da müessesedeki 
müstahdeminin ücretleri maaş addedilemeyeceğinden 
maaş kelimesinden sonra (istihkak) kelimesinin de ila
vesi münasip görülmüştür. 

ita edilecek primin gümrük resmi olarak bütçeye 
konacak tahsisattan tediye edileceği ve miktarının da 
işbu resmin No. 20'sini tecavüz eylemeyeceği zikre-

dilmişse de elyevm traktörlerden gümrük resmi istifa 
olunmadığı ve esasen aynı maddede ithalât resmin
den muaf olan malzemeye pirim verilmeyeceği musar-
rah bulunduğu cihetle (7) nci maddeden (traktör) ke
limesinin tayyedilmesi lâzım geleceği düşünülmüştür. 

EncürneniiBİz (8) nci maddede istihdam kılına
cakları Söylenen müstahdemin ve bilhassa amelenin 
hıfzıssıhha ve saati mesaisi ve sigortası gibi iş mev
zuatına müteallik olarak tatbik edilecek talimatname
nin evvelemirde hükümetin nazarı tasdik ve tasvibine 
arz edilmesi lâzım geleceğinin mukaveleye dercinde 
faide bulunduğu mülâhazasındadır. 

Dokuzuncu maddede (Türkiye'de mecburi bir is
tikraz akdinde serbest mahaldeki şirket bundan mu
af tutulacaktır.) denilmektedir. Halbuki mutat olan bu 
ve emsali şeraitin beyneddüvel mukavelelerde buluna
bilmesi şeklidir. Filhakika bir devletin diğer bir dev
let tabiiyetindeki ahattan biriyle yaptığı mukaveleler
de bu gibi şeraitin mevcudiyetine tesadüf edilmemek
tedir. Binaenaleyh hükümetle bu kabil mukavelât ak-
tedecek diğer ecnebi fertlerin de aynı şart ve muafiyet 
hakkındaki taleplerine yol açmak imkânına meydan 
vereceği için bu nevi kuyudun teamrnüm etmemesi 
şayanı temennidir. 

Encümenimiz (14) ncü maddedeki en ziyade maz-
harı müsaade olanın hukukundan istifade hakkı bahşı-
na müncer olacak olan usulün (9) ncu maddeye dair 
bahsolunan esbaba binaen teamrnüm etmemesi mülâ
hazasındadır. 

(16) nci maddedeki (bitaraf hakem) kaydının da 
hiçbir suretle tarafeyne münasebeti olanlardan gayrı 
eşhasa masruf bulunduğu kararına varmış olan En
cümenimiz esnayı müzakerede teati edilen ve Hü
kümet memuru tarafından beyan olunan efkâra göre 
de ecnebi maksut olduğunu istihraca imkân bulunma
dığı noktai nazarına vasıl olmuştur. 

Bu gibi mukavelâtta teahhüdünü ifa etmeyen taraf 
ifaya mecbur kılabilmek için şartı cezainin vaz'ı usul
den olup bu noktanın da mukavelenamede nazarı dik
kate alınmadığı görülmüştür. 

Bu maddedeki (mumaileyh) kelimesinin de (müşa-
rüleyh) suretinde tashihi icabeder. 

16 Temmuz 1927 tarihli Kanun mucibince serbest 
mıntıka esası kabul olunmuştur. Bu kabil tesisat da 
haddi zatinde serbest mıntıkada yapılır. Serbest mın
tıka kanunu tatbik ve serbest mıntıka tayin olunduk
tan sonra bu müessesenin ortaya naklinin mukavele
de şart ittihaz olunması lâzım ve fevaidi mucip gö
rülmüştür. Çünkü emsali müracaatlar is'af olunduğu 
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takdirde serbest mıntıka haricinde ikinci bir gümrük 
harici rejimine tabi ufak ufak mıntıkalar teessüs 
edecektir ki murakabesinin icrası müşkül olacaktır. 
Binaenaleyh emsali mukavelatta bu yolda bir şart 
derci icabeder. 

Esbabı mucibe ve tahlilimi yukarda arz ettiğimiz 
mukavelenamenin tasdikına ait olan kanun lâyihası 
da tetkik edilerek mukavelenamenin 6 ncı ve yedinci 
maddesi hakkında serdolunan esbap dolayısile ikinci 
maddedeki (mıntıkada) kelimesinin yerine (mahalde) 
kelimesinin vaz'ı ve ı(traktorların) kelimesinde tayyi 
suretile tadili tekarrûr etmiş ve diğer maddeler aynen 
kabul olunmuştur. 

Âza Âza 
Çorum Af yonkarahisar 

Ziya 
Âza 

Adana 
Kâtip Maz. Muh. 

Zonguldak Mardin 
'Hüsnü Ali Rıza 

tk. Ene. Reisi 
Burdur 

Mustafa Şeref 
Aza Aza 

Denizli Edirne 
Aza Aza 

Eskişehir İstanbul 
Aza Aza 

İstanbul istanbul 
Hüseyin 

Aza Aza 
Izmliır Konya 
Aza Aza 

Konya Manisa 
A. Hamdi Yaşar 

Aza Aza 
Manisa Maras 

M. Kani 
Aza Aza 

Mardin Mersin 
ıNuati Hakkı 
Aza Aza 
Rize Sinop 

Yusuf Kemal 
Aza Aza 

Şebinkarahisar Trabzon 
İsmail 

Aza 
Yozgat 

TBMM 
Bütçe Encümeni 

Mazbata No. : 38 
Esas No. : 1/296 

24 . 1 . 1929 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hükümetimizle Amerika Fort Motor Kumpani 
Eküsport Eni'korpotit şirketi apaşında 26 Teşrinisani 
1928 tarihinde Ankara'da yapılmış olan mukavele
name ile bunun tasdikine dair bulunan kanun lâyi
hası vti Maliye, İktisat encümenleri mazbataları En
cümenimize havale olunmakla Maliye Vekilli Bey 
hazır olduğu halde müzakere edildi. Bu mukavelena
me ile Fort müessesesine (İstanbul gümrük hududu 
dahilinde) Hükümetle şirket beyninde kararlaştırı
lacak bir mahalde otomobil, kamyon, (traktör ve tay
yare malzeme ve aksamım parça parça getirip ihzar 
ve itmam etmek üzere bir montaj fabrikası yapma
sına ve yirmi beş sene müddetle işletmesine bazı 
şartlar altında müsaade olunmaktadır. 

Mukavelenamede (serbest mahal) diye tevsim edi
len bu yer gümrük harici addedilerek gerek buraya 
retüş, telvin, montaj edilmek üzere ithal olunan ve 
gerek buradan memleket haricine sevkedilen otomo
bil, tayyare, kamyon, traktör her nevi tekalif ve rü
sumdan muaf,-fakat serbest mahalden memleket da
hiline ithal edilenler umumî ahkâma, tabi tuıtukriialk-
tadır. 

Şirket Rüsumat İdaresinin nazaret ve murakabe
sini teshil etmek üzere serbest mahalde bir veya bir 
kaç baraka inşa etmeyi ve kontrol memurlarının 
maaşlarım Hükümete vermeyi, montaj fabrikası ile 
yazıhanesinde kullanacağı memur ve müstahdemle
re vereceği mebalıiğden kanuna tevfikan kazanç ve 
sair vergilerini katederek Hazineye iadesini ilk iki 
sene zarfında % 60ı, altıncı sene nihayetine kadar 
% 75 niisbetinde Türk memur ve müstahdem kulla
nacağı, müsavi şartlar dahilinde mubayeat için Türk 
tacirleriyle müseccel Türk müesseselerini tercih ede
ceğini ve fennî sebepler mıani olmadığı ve fiyatlar 
diğer mahallerden gelenlerin fiyatlarına nazaran 
yüksek bulunmadığı takdirde Türk kömürü alacağı
nı taahhüt etmektedir. Buna, mukabil Hükümet, ser
best mahalden 7 nci madde mucibince monte ve 
ikmal edilip memleket dahiline sevk edilecek oto
mobil, ikamyon, traktör ve tayyarelerden beheri için 
30 dolar kadar bir pirim vermesini miktarının o mal
lardan alınacak gümrük resminin yüzde yirmisini 
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geçmemesi şart ve kaydiyle kabul etmektedir. Güm
rük resmine esasen tabi olmayan traktör, alâtızürrai-
ye ve mümasili bu primden müstesna tutulmaktadır. 

(Başlıca hükümlerini tahlil ve icmal ettiğimiz bu 
mukavelenameyi Encümenimiz namlı ve ehemmi
yetli bir müessesenin Türk işçileri .ve kısmen yeriıi 
malzeme vasıtasiyle yapılacak mamûlatı için İstan
bul'un bir transit merkezi olmak gibi iktisadî fayda
sını düşünerek esas itibariyle muvafık bulmuş ve 
verilen prim miktarı da temin edeceği faydaya ve 
inatta tam olarak girecek kamyon ve sajirenin artmasa 
neticesi yle tezayüt edecek gümrük rüsumuna muka
bil çok görülmemiştir. 

Yalnız birinci maddede İstanbul gümrük hudu
du dahilinde olacağı gösterilbn ve ikinci maddede 
bunun hükümetle şirket arasında kararlajştırılaeağı 
tasrih edilen, omyedinci maddede bunun için seyri-
sefain amtrepolarının kiralanmış olduğu anlaşılan 
serbest mahallin icar, isticar mukavelenamelerimde 
hududunun vazıhan kayt ve tayin edilmesinde Encü
menimiz faide teemmül etmiştir. 

(Onuncu maddede Kaibotaj Kanununa tevfikan 
icra edilecektir.) fıkrasında 815 numaralı kaydına 
maksadın Türkiye'de kabotaj hakkında cari olan ve 
olacak kanunlara tebaiyet olduğu cihetle 815 numa
ralı kanun elyevm mevcut veya atiyen yapılacak mü-
zeyyelât ve tadilâtında iltibas ve sui tefehhüme ma
hal kalmaması için lüzum görülmemiş ve 815 numa
ralı kelimelerinin çıkarılmasının şirketle mektup te
atisi ile temini muvafık görülmüş, buna Maliye Veki
li Bey de iştirak etmiştir. 

İktisat Encümeninin mazbatasında işaret olun
duğu veçhile 16 ncı maddedeki bitaraf hakem kay
dından hükümet ve şirket de memur olmayanlar 
maksut olduğu, yoksa ecnebi murat edilmediği veri
len izahattan anlaşılmış ve o madde bu kayt ve şart
la kabul 'edilmiştir. 

Mukavelenamenin ikinci maddesindeki memle
ket harici kaydının ihracını mutazammın olarak Ma
liye Encümenince tanzim olunan maddeye, bu husus 
Maliye Vekâleti ile şirket arasında bilâhare karar
laştırılmış ve şirket mektup ile memleket harici yeri
ne gümrük harici tabirinim ikamesini kabul etmiş ol
duğundan lüzum kalmamıştır. 

(Mukavelenamenin ikinci maddesinde (serbest 
mahal) diye tevsim olunacak sarahatine binaen bazı 
maddelerde serbest mıntaka talbiririin kullanılması 
sehivden inbias ettiği anlaşılmış ve işbu mukavelema-
trroe ile tesiis olluman seırfhejslt ımahal vazıiye/ti kemdi daire

sine mıaksuır olmak ıMıbaıriylie serbest mııntaka yazıılıaniak-
samın tadiline mahal görülmemiştir. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi ıbalâdaki mü
talâa dairesinde tadilen kabul olunmuş, ikinci madde 
ise, bilumum sarfiyatın bütçeye konulacak tahsisat 
mukabili ve dahilinde sarf olunması ahkâmı umum i-
yeden olmasına binaen lüzumsuz görülerek tayyedil-
miştir. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler usule ait olmak
la aynen kabul olunmuş ve hazırlanan lâyihanın He
yeti Umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

Reis Reftsvekili 
Edirne İstanbul 
Şakir Fuat 
Kâtip Aydın 
Bursa Mühendis 

Muhlis Mithat 
Erzurum Elâziz 
H. Aziz H. Tahsin 
Giresun İsparta' 

M. Kâzım Mükerrern! 
Kütahya Niğde 

Niyazi Asım ıM. Ata 
Niğde Samsun 
Faik Adil 
Sivas Tokat 

Remzi Şevki 
Yozgat 
S. Sırrı 
Suret 

Bir taraftan - Metni mukavelenamede (Hükümet) 
diye tevsim edilecek olan Türkiye Cumihuriyetii Hü
kümetine izafeten hareket eden Maliye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu Beyefendi : 

Diğer taraftan - Musaddak vekâletname ile met
ni mukavelenamede (Şirket) diye tevsim edilecek 
olan Cemahiri müttehidai Amerika'nın (Niyojersi) 
Hükümeti kanunlarına tevfikan tescil edilerek icra
yı faaliyet eden (Ford Motor Kumpamıi Eksport 
Eriikorpotit) şirketini temsile ve namına harekete se-
lâhiyettar bulunan Vilyam J. Kolnis meyanelerinde 
ıhususatı atiye takarrür etmiştir. 

Şöyleki : 

Madde 1. — Hükümet, şirkete İstanbul gümrük 
hudut dahilinde otomobil, kamyon, traktör, tayyare 
ve malzeme ve aksamı ve mütemmimatını parça par
ça getirerek burada ihzar ve litmiam ve ikmal etmek 
ve karoserini de ihzar eylemek üzere bir montaj fab
rikası ve bu işli idare İçin icap eden yazıhane ve ida-



ıehanelerıini inşa ve tesis ile işletmek hakkını aşağı
da rmısaırrah şeralit dairesinde batış eder. Fakat ta
mamen ikmal ve monte edilmiş otomobil işbu mahalle 
ithal edilemez, yalnız prime talbi olmayan otomobil
ler bundan müstesnadır, tşbu mukavele tarafeynce 
imza ve teatisi tarihinden itibaren yirmi beş sene için 
muteberdir.! 

Madde 2. — îşbu tesisat Hükümet ile şirket ara
sında takarrür edecek ve metni mukavelanemede 
serbest mahal diye tevsim lölunacalk bir mahalde ya
pılıp o mahal memleket harici farz edilecek ve bun
ların temini fâaliyeti zımmnlda mukitazi olup şirke
tin ıtalh'tı işgalinde bulunacak olan işbu mahalle it
hal edilecek olan bilumum otomobil, kamyon, trak
tör ve yedek aksamiyle sair alât ve edevat ve leva
zımımdan ve gerek yazıhanelerinlde'ki muamelâttan 
naşi işbu mukavele mıüddetince gümrük ve saire her 
türlü ithalât rüsumundan ve diğer bilumum tekâlifi 
saireden muaftır. Emniyet ve sıhhati umumîyeyi alâ
kadar edlip İthali Ikanunen memnu malzeme! harbi
ye ve mıüstahzeratı kimyeviye şirket tarafından celp 
ve ithal edilmez. Ancak montaj ameliyesinde isti
mali icap eden kimyevî ve sair müstahzerat ve le
vazımın İthaline şirket mezundur. 

İM adide 3. — Şirketin 'ikinci madde mucibince 
edip ve üthal edeceği öcümle eşya ve malzeme ve 
alât ve malkine ve sairenin tekrar harice şevkine şir-
ke't mezun ve bunlar için gümrük ve oktruva res
minden ve her nevi rüsum ve tekâlifi saire itasından 
muaftır. 

Ancak bunlardan marüzzikir serbest mahalli 
muayyenden çıkarılıp memleket d'abiine sevk ve it
hal «(dilen otomobil, kamyon, traktör, yedek aksam, 
tayyare ve saireden 'hini ithalinde alelusul istifası icap 
eden gümrük resmi, muamele vergisi ve sair tekâlif 
ve rüsumun tediyesi mecburidir. 

Madde 4. — Şirket, Rüsumat 'idaresinin vazife 
nazlaret ve murakabesini teshil etmek üzere Rüsumat 
muhafaza memurlarının ikametine mahsus bir veya 
birkaç baraka serbest mahalde inşa etmeyi ve kont
rol vazifesiyle muvazzaf olacak memurların maaşla
rına tekabül edecek bir meblâğı aynı sınıf ve de
recedeki memurların Hükümetten aldıkları maaş nis
petinde hazîneye tediye etmeyi taahhüt eder. 

Fakat müahharen hükümet İstanbul'da serbest Mman 
tesis edip şirketin işgal edeceği serbest mahal işbu 
serbest İman 'dahilinde 'bulunursa şirket için hususî 
nazaret ve murakabe merfu olup serbest liman dahi
linde tesisata sahip diğer müessesatm talbi olaeak-
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lan Usul ve ahkâm şirkete de tatbik edilecek ve o tak
dirde şirket işbu maddenin 'birindi fıkrasında mevcut 
barakaların inşasına ve memurlara maaş itasına dair 
olan meöburiyetl'erdlen kurtulmuş olacaktır. 

»Madde 5. — Fort müessesi serbest mahaldeki 
idarehanece sipariş edilip cemahliri mü'ttehidei Ame
rika'dan doğruca ecnebî memleketlere sevk edilen 
bilumum otomobil, kamyon, traktör, tayyare ve ye
dek aksam ile bunlara müteferri levazım ve makine
den hiç 'bir vergi alınmayacağı gibi serbest mahalde
ki fabrika ve yazıhanelerden Türkiye haricine sevk 
edilecek lotomobil, traktör, tayyare ve yedek aksamı 
ile teferruatı için 'defaitirde mukayyet olsa dahi hiç 
bir vergi ile mükellef olmayacaktır. 

Şirket serbest mıahal dahilindeki muamelâtı için 
defatlir ve muhabereyi Türkçe ifaya mecbur olma
yacağı gibi kendisini tescil ve beyanname ahiz ve ti
caret odasına kayt gibi külfetlerden azadedir. An
cak serbest mahalden çıkarılarak memlekete İthal 
edilen emtia için üçüncü maddede mezkûr rüsum 
ve tekâlifi vereceği gjilbi onları satmak üzere memle
ket dahilinde bir yazıhane açarsa dahili memlekette 
'bilumum ticarethaneler misil! tekâlif ve vaızaifi ifa
ya ve muamelât ve muhaberatını Türkçe olarak ic
raya mecburdur. Şirket işbu serbest mahal dahilin
de bir meşher tesis edebilip satış yapabilecek bir ma
ğaza 'bulunduramayacak yalnız iacenltalarına satış ya
pabilecektir. 

IMadde 6. — Şirket serbest mıntakadakü montaj 
falbnîkaisiyîe yazıhanesinde istihdam edeceği memu
rin ve müstahdeminin kanununa tevfikan kazanç ve 
sair vergilerini maaşlarından kat ile Hükümete itaya 
mecburdur.. 

'Madde 7. — Her ne kadar serbest mahalden 
memlekete berayı füruht sevk ve ithal edilecek ma
kine ve malzemenin gümrük resmine tabiiyeti lüzu
mu üçüncü maddede tespit edilmiş ise de mukabele-
ten dahi bu tesisattan memleketin iktisadiyatı için hu
sule gelecek fevait ve bahusus otomobillere ait re-
tuş, telVin, montaj ve ısaiir mütemmim ameliyatın 
yerli işçileri marifetiyle icra edileceği nazarı itibara 
alınarak Hükümet,, şirketin Türkiye'ye Mıal edeceği 
her nevi otomobil, kamyon ve traktörlerin beheri 
•içlin otuz dolarlı bir prim itasını deruhte eder. Şirketin 
'bu prime kesbi istihkak etmesi için montaj, telvin, 
retuş ameliyaıtınm kısmı mühimminin serbest mahal 
müessesatında icra ve lilkmal edimiş olması şarttır. 
Hükümetin şirkete vereceği işbu otuz dolarlık prim 
şirketin hükümete tediye edeceği gümrük resminin 
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yüzde yirmisini tecavüz etmeyecek ve tecavüz ettiği 
takdirde o nispette tenzil olunacaktır. Esasen ima
lât rüsumundan muaf olan malzeme için Hükümetin 
Ihiç bir prim vermeyeceği tabiidir. Mütemmim ame
liyattan maksat 'bizzat umumî montajdan maada dö
şemeciliğe (müteallik döldurm'a (ve dikme gibii imalât 
ile daMî tefrişat ve •karoseri aksaJmrnın ve demir 
veya çelik levhaların bağlanması, telvin ve karoseri
nin birleştirilmesi ön ve arka dingililerin montaj ve 
ihzarı, karoseri vesair aksamının bazı levhaların 
elektrik ile kaynatma ameliyesi otomobil ve kam
yonların 'bazı aksamının emeyori açık veya kapalı 
arabaların tezyinatını açık ve kapalı otomobillerin 
tente ve tavanlarının yerleştirilmesi ve ila gibi ame
liyattır. 

Hükümetin işbu otuz dolarlık primden alelümunı 
mütemmim ameliyatı serbest mahalde icra edilen 
makineler müstefit olup fayton toddr rodester ve ih-
tas edeceği modellerdeki o'tmoibiller ile kamyonların 
tamamen serbest mahalde telviinleri ve montajları Se
ra edileceğinden 'bu prime kesitti istihkak edecekler 
ise de; Fort teşkilâtına dahil olmayan muhtelif ka
roseri fabrikaları tarafından ihzar edilen kupa ve for-
dör tiplerimin karoseri!eri tamam olarak İstanbul'da 
fci serbest mahallie gelebileceklerinden bunlar için 
Hükümetin vereceği prim 'beherine yalnız onbeş do
lar alacağı gibi ileride bugünkü mevcut tiplerden baş
ka 'bir tip otomobil vücuda getirir ve keza bunların 
yalnız karoserini hazır bir halde serbest mahalle it
hal ederse bu tiplerin memlekete ithalinde verilecek 
prim keza onbeş dolar olacaktır. 

Ancak bu gibi tip otomobillerin yalnız karoseri 
kısmı hazır geleceği ve şasi ile sair aksamının bermu-
tad İstanbul müessesatında ihzar ve monte ve ikmal 
edileceği tasrihen beyan olunur. Primin her araba
nın gümrükten mürur esnasında şirkete tediyesi meş
rut olup Hükümet bu hususta bir usul vaz'ını ve güm
rük idaresine tebliğini kabul ©der. 

Madde 8. — Şirkeı serbest mahaldeki tesisatında 
Türk tebaası olarak istihdam edeceği memurin ve 
tnüstâhdimiin miktarını icrayı faaliyete başladığı ta
rihten biliıtibar ilk iki sene müddet zarfında alet-
tedriç tezyit ile yüzde altmış nispetline iblâğ ederek 
bilahare, tedricen tezyit etmekte olduğu işbu nispeti, 

altıncı senenin hitamında yüzde yetmiş beşe iblâğ 
edecektir. 

İMaıdde 9. — Türkiye'de mecburî bir istikraz ak-
tında serbest mahaldeki şirket bundan muaf tutula
caktır. 

'Madde 10. — Fort şirketi emtaasını nakleden 
vapurları serbest mahal sahiline yanaştırmak suretiy
le tahmil ve tahliye ameliyatım hiç bir kimseye üc
ret ve bir hak tediye etmeksizin kendi vesait ve Türk 
ameliyesiyle (icra eder ancak liman dahil'indeki nak
liyat ile açıktaki vapurların tahmil ve tahliye işini 
ifa edemeyecek ve istanbul liman inhisar şirketi ile 
bir Itilâfname aktederek icra edecektir. 

Mezkûr inhisarın ref'i taktirinde tahmil ve tahli
ye 'işlerini 815 numaralı Kabotaj Kanununa tevfikan 
icra ettirecektir. 

'Madde 11. — Dahili memlekette gerek emtia ve 
eşyasının nakli ve gerekse kendisine lâzım olacak 
emtianın iştirası için şeraiti mütesaviye dairesinde 
Türk tüccarlarİyle müseccel Türk müesseselerini ter
cih edeceğini şirket kabul ve taahhüt eyler. 

Madde 12. — Hükümet, şirketin seyyar memur
larına Türkiye'ye serbestçe girip çıkması için bir sene 
müddetle (muteber olmak üzere pasaportlarını vize 
edecek ve müteakiben bu vizeler bir senelik olmak 
üzere tecdit edilecektir. 

'Madde 13. — Şirket Türk kömürünün istimaline 
esbabı fennliye manii olmadığı takdirde fiyatları sair 
mahallerden gelen fiyatlara göre gali olmamak şar-
tiyie şirket Türk kömürünü kullanmayı kabul eder. 

Madde 14. —-Hükümet muhharan başka otomo
bil müesseseleri ve bu gibi işlerle meşgul eşhası saire 
ve kumpanyalara her hangi serbest mıntıka dahilin
de daha, fazla hukuk ve teshilât bahşederse Fort 
kumpanyası da bundan tamamen müstefit olacak
tır. 

IMaldde 15, — Hükümet şirketin işgal edeceği ser
best mahalden lâakal dörtyüz metre muhıitindeki bir 
sahada aynı muamelâtı ifa edecek bir otomobil fab
rikasını tesisine müsaade vermeyecektir. 

Madde 16. — Jşı'bu mukavelenamenin tefsiri ahkâ
mından naşi hükümet ile şirket arasında tahaddüs 
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edecek her türlü ihtilâflar tarafeynden birisinin vukuu 
davetinden itibaren onbeş gün zarfında tarafeynce ta
yin edilecek iki hakem tarafından hal ve faslolunur. 
İM hakem ittifıak ödemezler veya tarafeynıdlen 'bini mehlıi 
mukarrer zarfında hakemini tayin etmezse mesele Tür
kiye mahkemei temyiz birinci reisi veyahut mumailey
hin tayin edeceği bitaraf bir hakem tarafından -hal ve 
faslolunur. İki hakemin müttefikan veya üçüncü ha
kemin müstakil'len vereceği karar kat'î ve mecburi-
yüiitbadır. 

Madde 17. — Seyri Sefain İdaresi tarafından Top
hane antiripolarının tamamen tahliye edilerek fort 
şirketine teslimini müteakip şirket tamirat ve istih-
sarata başlayacak ve binanın tesellümünden dokuz ay 
sıonra mukavelenamede derpiş edilen işleri yapacak
tır. Esbabı meşrua dolayısiyle bu müddetin tezyidi icap 
ederse Hükümet esbabını bittetkik lüzumu kadar tem
dide muvafakat edecektir. 

Bu müddet zarfında da ikmal ile faaliyete seçil
mediği takdirde da işbu mukavelename münfesih ola
caktır. 

Madde 18. — İşbu mukavelenamenin Türkçe met
ni asıl olup nüshateyn olarak tanzim ve tarihi imza
dan itibaren muteber olmak üzere Ankara'da tarafeyn 
arasında taati kılındı. 

Fort Motor Kumpani Türkiye Cumhuriyeti 
Eksportes Enikorporetit namına Hükümeti namına 

Suret 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 'Maliye Vekâleti 
ıCelilesine 

Efendim : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle beynimizde mü-
naıkit 27 Teşrinisani 1928 tarihli mukavelenamenin 
ikinci maddesinin ikinci satırında mevcut «Memleket 
harici» tabiri yerine «Gümrük harici» tabirinin ika
mesini kabul eylediğimi arz eylerim efendim hazret
leri. 

24 .12 .1928 

Ford M'otor Kumpani 
Eksportes İnkur Pretid 

Kıollins 

Hükümetin TekEfi 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fort Motor Kum
pani Eksportes Enlikor Poretit Şirketi Arasında Ak-
tedilen Muvakavelenamenin Tasdikine Dair Kanun 

Lâyihası 

1. — Amerika Fort Motor Kumpani eksportes1 

enikor poretit şirketi ile Teşriniisâni 1928 tarihinde 
Ankara'da aktedilen merbut mukavelename kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

2. Retuş, telvin montaj vesair mütemmin ameli
yatı şirket tarafından serbest mmtakada ikmal etti
rilmek şartiyle memleket içine ithal olunacak oto
mobil, kamyon, ve traktörlerin beheri için mukavele
namenin yedinci maddesi mucibince şirkete verilecek 
prim miktarları her sene bütçesine konulacak tahsi
sattan tesviye olunur. 

3. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

4. 'Bu kanun ahkâmını icraya Maliye ve İktisat 
Vekilleri memurdur. 

Adliye Vekili 
İsmet 

Milli Müdafaai Vekili 
M. Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
T. Rüştü 

Maarif Vekili 
M. Necatf 

İktisat Vekili 
M. Rahmi 

5 . 1 2 . 1928 

Başvekil 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Ş. Kaya 

Maliye Vekili 
S. Şükrü 

Nafia Vekili 
Recep 

Sıhhiyei Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 

Maliye Encümeninin Tadili 
Kanun Lâyihası 

Birinci Maddenin Tadili 

Madde 1. — Amerika (Fort motor kıompani eks
portes korporertit) şirketi ile Teşrinisani 1928 tarihin
de Ankara'da aktedilen mukavelename, ikinci mad
dedeki «Memleket harici farzedilerek» tabiri çıkarıl
mak şartiyle, kabul ve tasdik edilmiştir. 



İktisat Encümeninin Tadili 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fort Motor 
Kümpani Eksportes Enik'orpotit Şirketi 

Arasında Afcfcedilen Mukavelenamenin 
Tasdikine Dair Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Aynen kalbul edilmiştir. 

İkinci Madde — Retuş, telvin, montaj vesair mü
temmim ameliyatı şirket tarafından serbest mahalde 
imal ettirilmek şartiyle memlekete ithal olunacak 
otomobil ve kamyonların beheri için mukavelename
nin yedinci maddesi mucibince şirkete verileceık prim 
miktarları her sene bütçesine konulacak tahsisattan 
tesviye olunur. 

16 — 

Üçüncü Madde — Aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fort Motor 
Kumpani Ekisport Enikor Şirketi Arasında Ak-

I tedilen Mukavelenamenin Tasdikine Dair Kanun 
Lâyihası 

Birinci Madde — Amerika Fort Motor Kumpani 
Eksiport Enikor Poretit Şirketi ile Teşrinisani 1928 
tarihinde An'kara'da a'ktedilen mukavelename ile mer
but mektubu tasdik edilmiştir, 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. • 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 



— 17 — 

Sıra No.: 76 

DEVLET DAVALARINI İNTAÇ EDEN AVUKAT VE DAVAVEKİLLERİNE VERİLECEK ÜCRETİ 
VEKÂLET HAKKINDAKİ 28 MAYIS 1928 TARİH VE 1333 NUMARALI KANUNA MUZEYYEL 
(1/271) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MALİYE VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Devlet davalarım intaç eden avukat ve davavekil-
lerine verilecek ücreti vekâlet hakkında 28 Mayıs 
1928 tarih ve 1333 numaralı Kanuna müzeyyel ola
rak Maliye Vekâleti Oelilesince tanzim edilen ve İc
ra Vekilleri Heyetinin 16 . 8 . 1928 tarihli içtimaın-
da tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan Ka
nun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının musad-
dalk sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Müktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade (Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe Lâyihası Sureti 
Devlet davalarını intaç eden avukat ve davavekil-

lerine verilecek ücreti vekâlet hakkındaki 28 Mayıs 
1928 tarih vê  1333 numaralı Kanunun 'birinci mad
desiyle yüzde yetmiş nispetinde verilecek ücreti ve
kâlet Hazinenin ücreti şehriyen avukatlarına ve mü
tebaki yüzde otuzun itası hususu da imuhakemat mü
dürü ve Hazine hukuk müşaviri ile takip icra me

murlarına ıhasredikniştir. Devlet leh ve aleyhine ika
me olunacak davalardan Devlet lehinde neticelendi
rip de Avukatlık; Kanunu mucibince hasma tahmil 
olunacak ücreti vekâletlerden muvazenei umumiyeye 
dahil diğer vekâletler ile müdüriyeti umumiyelerin 
hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve ücreti şehri-
yeli avukat ve davavekilleri de istifade ettirilecek 
olursa davaların ehemmiyet ve ciddiyetle takip edi
lerek Devlet lehine neticelendinilmesi tahtı temine 
alınmış olur. Kezalik davavekili olmayan mahaller
de Hazine namına dava deruhte eden malmüdürle-
rine kazandıkları davalardan dolayı şimdiye kadar 
cüzi (bir miktarda ücreti vekâlet verilmekte iken sali-
fülarz 1333 numaralı Kanunla kimlere ücreti vekâlet 
verileceği tasrih edildiğinden mezkûr kanunun neş
rinden itibaren malmüdürlerine ücreti vekâlet veril
meyeceği tabiidir.; Halbuki bunlara da ücreti vekâlet 

verilmesi Hazineye ait deavinin daha ziyade şevk ve 
gayretle takip ve Hazine lehine intacını temin ede
ceğinden 1333 numaralı Kanunun birinci maddesi 
hükmünün bunlara da teşmili muvafık ve zaruri gö
rülmüş ve meribut Kanun Lâyihası bu esasa binaen 
tanzim edilmiştir. 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Oelileye 

Devlet davalarını intaç eden avukat ve davavekU-
lerine verilecek ücreti hakkındaki 28 Mayıs 1333 
numaralı Kanuna müzeyyel Kanun Lâyihası Maliye 
Vekili Beyefendi hazır bulunduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. Devlet lehine neticelendirilen da
valardan dolayı hasıma tahmil edilen ücreti vekâlet
lerden mevcut 1333 numaralı Kanun mucibince yal
nız Maliye Vekâleti avukat ve davavekilleri ve mu
hakemat müdürleri ve hukuk müşavirleri takibi icra 
memurları istifade etmektedir. Bu istifadenin mu
vazenei umumiyeye dahil bütün vekâletlerin ve mü
düriyeti umumiyelerin davalarını takip ve intaç eden
lere teşmili müsavat no'ktai nazarından muvafık ol
duğu gibi davaların daha ehveniyet ile takibine saik 
olacağından teklifi kanuni esas itibariyle muvafık gö
rülmüştür. 1333 numaralı Kanunun neşrinden beri 
dava takip etmek zaruretinde bulunan malmüdürle
rine ücreti vekâlet verilmemekte olmasına nazaran 
mezkûr kanunun neşrinden evvel olduğu gibi malmü
dürlerine de icabında vekâlet ücreti itası doğru ve 
faydalı addedilmiştir. 

Lâyihayı kanuniyenin birinci maddesinde ücreti 
şehriyeli tabirinden maaşlı olanlar hariç kalabilmesi 
ihtimaline binaen mezkûr tabirin maaş veya ücretli 
suretinde tadili tensip edilmiştir. 

Teklif edilen kanun lâyihası dört maddeden 
ibaret olup tadili mevzuubahis olan esas kanundan 
yalnız üç maddeden ibaret bulunmasına binaen her 
ikisini birleştirerek eski kanunu lağvetmek tetkik ve 
tetebbu noktai nazarından kolaylığı mucip görülmüş 
ve lâyiha bu fikre göre yeniden tanzim edilmiştir. 
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Havale; mucibince Bütçe Encümenine takdim olu
nur. 

Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Ali Rama Mezun 

Aza 
KırMareli 

Reşit Saffet 
Aza Aza 

Refik Rasim Kırklareli 
Şevket 

Aza 
Beyazıt 
İhsan 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

T.B. M. M, 
Bütçe Encümeni 22.1,1929 

Mazbata No.: 41 
Efcaıs No. : 1/2711 

Riyaseti Çelileye 
Devlet davalarını intaç eden avukat ve davave-

killerine verilecek ücreti vekâlet hakkındaki 28 Ma
yıs 1928 tarih ve 1333 numaralı Kanuna tezyil edil
mek üzere Başvekâletten gelip Maliye ve Bütçe en
cümenlerine havale ibuyurulan kanun lâyihası Maliye 
Encümeninin ma2İbatasiyle birlikte Encümenimize 
tevdi olunmakla tetkik ve müzakere olundu. 28 Ma>-
yıs 1928' tarih ve 1333 numaralı Kanunun birinci 
maddesi ile Devlet lehine intaç clunaeak davalardan 
dolayı mamkûmunfbih ücreti vekâletin ibadettalhsil Ma
liye Vekâletince mahkeme Iharçları tertibinden % 70-i-
nifl! hizmeti mestoufc olan ücreti şehriyeli avukat ve 
dava«vefci!lılerine ve % 30'unum muhakemat müdürü ve 
Hazine hukuk müşaviriyle takibi icra memurlarına 
tevzi ve bu tevziatın şerait ve miktarlarının Maliye 
Vekâletince Ibir talimatname ile tayini kalbul edilmiş 
idi. 

Yeni lâyiha ile Devlet lem ve aleyhinde ikame olu
nup da Devlet lehine intaç edilecek davalarda Avu
katlık Kanunu mucibince (hükme raptedilecek ücreti 
vekâletlerden muvazenei umumiyeye dahil diğer Ve
kâlet ve müdüriyeti umumi yelerin ücreti şehriyeli 
avukat ve davavefkilleriyle muhakemat müdür, hu
kuk- müşavirlerimin ve ıdavavekili •olmayan- yerlerde 
Hazine namına dava derulhte ve takip edem mal-
ımüdürlerıiın dte müstefit edilmesi istihdaf olunmalk-
tfadır. Filhakika 28 Mayıs 1928 tarih ve 1333. n/umaralı 
Kanonun nesrime kadar kazandıkları davalardan do
layı mal müidürleınine cüzi bir mıiktaırda üorefi vekâ
let verilmekte iken elyevm bundan mahrum kalmış 

oldukları gibi 1333 numaralı Kamunun Devlet dava
larını takip ve intaç hususunda mühim fevaıidi oldu
ğundan Maliye Encümeni noktai nazarına iştirak ile 
Encümenimiz de' lâyiha^ kamuniyenim esas itibariyle 
kabulünü muvafık görmüş ve Maliye Encümenince 
1333 numaralı Kanuna bir zeyl yapmaktan ise o Ka
munun İlgasiyle umumunu ihtiva edecek bir kamum 
tanzimi cihetine gidilmesine nazaran Encümeniırıiz-
ce de bu şekil ihtiyar edilmiş ve Maliye Encümenjim-
ce ihzar kılınan lâyiha şekle ve ibareye ait bazı ta-
dıilattan maada Hazine avukat veya dava vekili ol̂  
mayan yerlerde dava deruhte eden kaza mal müdür
lerinin de avukat ve dava vekilleri gibi % 70 tevzi
attan müstefit edilmeleri muvafık olacağı mütalaa
sına göre tavzih olunmuş ve bu dairede tanzim kılı
nan yeni lâyihamın Heyeti Çelileye arzıma karar ve
rilmiştir. 

Reis 
Edinme 
§akir 
Kâtip 
Bursa 
Muhlis 
İsparta 

ıMükerrem 
Sivas 

M. Remzi 
Kütahya 

Niyazi Asım 
Niğde 
Faik 

Reisvekili 
İstanbul 

Fuat 
(Erzurum 
H. Aziz 

Toka,t 
O. Şevki 

Sivas 
Rasim 
Niğde 

M, Ata 
Yozgat 
S. Sırrı 

Hükümetim Teklifi 
28 Mayıs 1928 tarih ye 1333'numaralı Kanuna 

müzeyyel kanun lâyihası 

'Birimci Madde — Devlet davalarımı' intaç eden 
avukat ve dava vekillerine verilecek ücret hakkında^ 
ki Kanunum- birinci maddesi hükmü, muıvazemei umur 
mıiveye dahil diğer vekâlet ve müdüriyeti umumiye* 
terin ücreti şeriyel avtufcaıt ve dava vefeiltariiylte- Miu*; 

hakemat Müdürü ve Hukuk, müşavirlerine ve Ha
zine dava vekili olmayam yerlerde dava deruhte edem 
kaza mal müdürlerine de şamildir. 

İkinci Madde — Bu Kamuma tevfikan verilecek 
ücreti vekâlet her daire büçesiniim mahkeme harçları 
toitiründen tesmiye oîluner. 

Üçüncü Madd© — Bu Kanun neşri arihindem 
muıteberdîir, 
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Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya Maliye Vekili memurdur, 

1 6 . 8 . 1928 
Başvekil Adiye Vekili 

İsmet M, Esat Beyefendi 
Seyahatta1 

MiMi Müdafaa, Vekili .Dahlffiye VekMi 
M. AbdülhaÜik Şükrü Kaya Beyefendi 

İçtimada bulunmadı1 

Hariciye Vekili V. Maliye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu $. Saraçoğlu; 
Maarif Vekili Nafıa Vekil 

M. Necati Behiç Bey 
içtimada bulunmadı 

İktisat Vekili Sıhhiye İçtknaiyei 
M. Rahmi Muaveneti Vekili 

,D. Refik 
Maliye Encümeninin Tadii 

Devlet davalarını intaç iaden avukat veya dava vekil
lerine verilecek ücreti vekâlet hakkında muaddel Kanun 

Birinci M adide- — Devlet lehine iintaç olunacak 
davalardan dolayı mahkûm bih ücreti vekâlet bad-
tahsİ, 'müvazenıei mıaiyeye dahil vekâletler ve umu
mî müdiriyetlerce mahkeme harçları tertibinden yüz
de yetmiş hizmeti mesbuk olan maaş veya ücretli 
alvulkait ve dava vekillerine yüzde otuz mulhakemat 
müdürü ve hukuk müşavirine ve takibi icra memur
larına ve Hazine avukat veya dava vekili olmayan 
yerlerde dava deruhte eden kaza mal müdürlerine 
tevzi olunur. 

İkindi Madde — Bu tevziatın şerait ve miktarları 
bir talimatname ile tayin olunur. 

Üçüncü Madde — Devlet davalarını intaç eden 
avukat veya dava vekillerine verilecek ücreti vekâ

let hakkındaki 28 Mayrs 1928 tarahflii <ve 1333 mumarala 
kanun mülgadır* 

Dördüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
İcra, Vekilleri memurdur. 

Bütçe Encümenin Tadü 
Devlet davalarını intaç eden avukat vesaiırey© verile* 

cek ücreti vekâlet hakkında kanun lâyihası 
Madde 1. — Devlet lehine intaç edilen davalar

dan dolayı hükme rapt ve tahsil olunan vekâlet üc
retleri muvazeneli umumiyeye dahil vekâletler ve umu
mî mıüdüriyetlerce hizmeti mesbuk olanlara aşağıda
ki cetvel mucibince ,tevzi ve bütçelerdeki mahkeme 
harçları tertiplerinden tesviye olunur : 

Yüzde yetmiş : Maaş veya ücretli avukat ve dava, 
vekillerine ve Hazine avukat veya dava vekili olma
yan yerlerde dava deruhte eden kaza mal müdürle
rine, 

Yüzde otuz : Muhakemıaıt müdürleri ve hukuk 
nıüşavirleriyle takibi icra memurlarına. 

Madde 2. — Birinci madde mucibince yapılacak; 
tevziatın şerait ve miktarları İcra Vekilleri Heyetince 
tanzim kılınacak bir talimatname İle tayin olunur, 

Madde 3. — Devlet davalarını intaç eden avukat 
veya dava vekillerine verilecek ücreti vekâlet hak
kındaki 28 Mayıs 1928 tarihli ve 1333 numaralı Ka
nun mülgadır. 

Madde 4. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 5. — Bu Kanunun ahkâmını icraya İcra, 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

» e « 




