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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kâzım Paşanın riyasetlerile aktolunarak 
İcra ve İflâs kanunu ile bu kanunun tatbikına 
ait kanun lâyihası kül halinde müzakere ve 
kabul edildi. 

Vilâyetlerin idaresi hakkındaki kanun 
lâyihası dahi müstaceliyetle müzakere ve 

kabul edildikten sonra cumartesi günü top
lanılmak üzere celse tatil olundu. 

Kâtip Kâtip Reis 
Denizli Tokat 
N. Ali S. Tevfik Kâzım 

2 - HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Deniz ticareti hakkında kanun lâyi
hası ( Adliye Encümenine ) 

2 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 1929 
senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe 
Encümenine ) 

3 — Ormanların idarî ve fennî muamelatı 
hakkında kanun lâyihası ( İktisat, Dahiliye, 
ve Adliye Encümenlerine ) 

Tezkereler 
4 — Camilerin tasnifi muamelesinin 1929 

malî senesi nihayetine kadar uzatılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ( Bütçe Encüme
nine ) 

5 — Maaşatın tevhit ve teadülü hakkın
daki kanun lâyihasında yapılması lâzım gelen 
t tdilat hakkında Başvekâlet tezkeresi ( Bütçe 
Encümenine ) 

UMUNU CELSlü 
Açılma saati: 14,23 

Reis — Refei B. 
Katipler ' : Necip Ali B. (DENİZLİ) Süreyya Tevfik B. ( TOKAT) 

Reis — Celseyi açıyorum efendim. 
3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Büyük Millet Meclisi Muhasebe ve 
veznesinde icra kılınan teftiş ve tetkik neticesi 
hakkında \^ numaralı Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni mazbatası [1] 

[ Okundu ] 
Reis — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

2 — Sivas mebusu İbrahim Alâetlin Beyin, 
bütçelerin ihtisas encümenlerinde de tetkik 
olunması hakkında | 5 numaralı takriri [2] 

Reis — Efendim, bu takrir bu gün tevzi 
edilmiştir. Bu gün müzakere edebilirmiyiz? 
/ Edelim sesleri ] 

flj 142 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

[2] 143 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

Bu gün müzakeresini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

İ b r a h i m Alaelliıı R. ( S ivas ) — Efen
dim, devair bütçelerinin Heyeti Um um iyeye 
sevkedilmeden evvel bir defa da ihtisas encü
menlerinde tetkik olunması ricasını geçen sene
de aftetmiştim. Bundan maksadım, bu tetkik 
işine bütün encümenleri teşrik ettirmek değil
dir. Çünkü bu hal esasen dahilî nizamnameye 
mugayirdir. Bundan maada şayet bütçenin tetki
kine diğer encümenlerde iştirak edecek olursa 
gayrı kabili tahakkuk bir yekûn karşısında 
bulunulur, maksat bu değil. Bendeniz Devlet 
bütçesi muhtelif encümenlerde tadilata tabi 
tutulsun, müzakere edilsin demiyorum; müzake
resinden evvel her encümen muhtelif Devair 
ve müessesatta husule gelecek teşkilat ve yapı
lacak teşebbüsat hakkında malûmat sahibi ol -
sun diyorum. Bunun nizamname ile alakası 
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olmadığı gibi mugayereti de mevzubahs de - ı 
ğildir. Sonra işleri karıştıracağı, bütçe müza-
keratını tehir edeceği de varidi hatır olamaz. 
Çünkü arzettiğim mesele bir iki saat, nihayet 
bir gün zarfında hal edilebilir. Bir vekil ve ya j 
müsteşar, bir müdiri umumî her hangi alakadar 
encümende o seneki teşebbüsat hakkında malu
mat verir ve icap ederse Bütçe Encümeninden 
mevzu bahs olacak meseleye alakadar olan 
raportör de hazır bulunur. Bittabi encümende 
azanın faideli görecekleri izahatı verebilir. Bu 
suretle gerek encümenler ve dolayisile bütün 
mebuslar bütçenin o seneki icraatı hakkında 
vazıh malumat elde ederler. 

Malumu alinizdir ki her senenin bütçesi o 
sene husule gelecek teşebbüsat hakkında bir 
çok mevaddı ihtiva eder. Fakat bu mevat muva-
zenei umumiye kanununda mevcut değildir. Şu 
halde yapılacak şey ancak icraatın tetkikidir . 
Rakamların tetkiki değildir. Bütçe tadilata 
uğramadığınayani rakkanılar encümenlerde tadil 
edilmediğine ve ayrıca münakaşa olmadığına 
ve yalnız izahat almaktan ibaret olduğuna göre 
bunun bir çok fevaidi vardır. Bir kaç misal 
üzerine düşünecek olursak fevait kendiliğinden j 
zahir olur. Mesela Maarif bütçesinde farz edelim ki 
orta tedrisat masarifi iki yüz bin liradır. Bunun 
hakkında münakaşa edecek değil, bu para çok 
veya azdır diyecek değil, belki bu 200,000 
liranın evelki senelerden farkı ve bu seneki 
farkın husulüne amil olan esbap nelerdir, ne 
gibi müesseseler yapılacaktır, nerede, hangi 
mektep açılacaktır ... Bunlar üzerinde söyler. 
Mesela Maarif Vekâleti bir müze tesis etmek 
istiyor. O müze niçin ve ne suretle ve nerede 
açılacak .. Kezalik muhtelif mektepler, mües
seseler tesis olunacaktır. Bu husustaki teşebbüsat 
hakkındaki efkâr orada mevzuu bahs olacaktır. 
Madem ki encümenlerin mütehassıs zevattan 
teşekkül ettiği kabul ediliyor, bütçenin tasav-
vuratı mevzLiubahs olurken olabilirki bilmu
kabele encümende mevzuubahs edilecek şekiller 

hakkında vekilleri ve alakadar devairi tenvir eder, 
elbette bu tarafeyn için mucibi istifadedir. Bu, 
Maarif hakkında olduğu gibi, her hangi ihtisas 
encümeni hakkında da varittir. Sıhhiye vekâ
letinin bir kaç yerde bir kaç teşebbüsü vardır. 
Bir kaç hastane açacak veya başka müesse-
sat kuracaktır. Bunun mahalleri, sureti teşek
külleri, mahiyetleri, nevileri nelerdir?.. Encümen | 

~ 1 f 

-İ9â9 C : İ 
i elbette tenevvür ederse belki faideli olur'; 

Ve bilmukabele Encümenin de mucibi istifade 
efkârı bulunabilir . 

Hulâsa; nafıa, ziraat, müdafaa ve her encümen 
için bunun varidi hatır olması mümkündür. 
Filhakika Bütçe Encümeninde her şubenin ayrı 

raportörü vardır,bir noktai nazardan bakılırsa o ra
portör alâkadar ihtisas encümeninin nazarı dik
katini celbedecektir ve noktai nazarlarını icmal 
edecektir. Fakat bir işin yalnız bir zat tara
fından tetkiki ile bir mütehassıs encümen tara
fından tetkiki, bilhassa erkanım tesbitile uğraşan 
bir zat ile mütehassıs bir encümen tarafından 
tetkiki arasında elbette fark vardır. Diğer bir 
itiraz da varidi hatır olabilir... Denilebilir ki 
bütçenin heyeti umumiyesi mevzu bahsolurken 
alâkadar vekil nutkunu irat ediyor. Yani o 
sene ne gibi icraatta bulunacaktır, bunu söylü
yor. O esnada alâkadar encümen veyahut 
onun müntesipleri fikirlerini dermeyan ederler, 
binaenaleyh ihtisas encümenlerine gitmeğe 
hacet kalmaz denebilir. Fakat malûmualiniz-
dir ki alelfevr bir mesele hakkında bir fikir 
edinmek müşküldür. Ondan maada bir vekil 
burada bütçe vesilesile nutkunu irat ederken 
kendisine mucibi merak suallere de sorulmaz. 
Kezalik bütçenin mevat ve muhteviyatı yalnız 
erkamdan ibaret olduğuna göre onun hakkında 
bir fikir edinmek kabil olmaz. Ve esası hak
kında bir fikir edinilmeyen şey hakkında; ne 
sorulabilir? Hepisi hakkında ayrı sualmi irat 
etmeli? Eğer encümenlerde mevzubahs edilecek 
olursa daha iyi anlamağa, daha iyi tetkik etme
ğe imkân olacaktır. Belki bu suretle Heyeti 
Aliyenin tenevvür etmesi, bütçe muhteviyatının 
ayrı ayrı kavranması; heyeti umumiye müzake-
ratını daha seri ve daha basit bir şekle sokmuş 
olacaktır. Şu halde zamandan gaybetmek değil 
tasarruf etmek imkânı vardır. 

Yine bir nokta hatıra gelebilir. Bütçe Encü
meninde her mesele müzakere edilirken gerek 
alâkadaranın ve gerek encümenlerdeki zevatın 
isbatı vücut etmeleri ve müzakeratı dinlemeleri 
kabildir. Kezalik iştirak etmeleri de mümkündür. 
Şu halde onlar niçin haklarını iskat ediyorlarda 
ayrıca bir şey talep ediyorlar denebilir. 

Malumu alinizdir ki bütçe müzakere 
edilirken diğer encümenlerde inikat halindedir. 
Bilhassa işlerin enziyade tekasüf ettiği zamanlar-

I dadırki Bütçe Encümeni bu inikatlarını yapı-
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yöf. Şu halde maddeten imkân yoktur ki bir 
encümen âzası veyahut her hangi alâkadar bir 
zat gidip kendi şubesine ait olan şeyi dinlesin 
ve kanaatini, fikirlerini söylesin ... Buna 
maddeten imkân yoktur. 

Acaba, başka memleketlerde buna yakın 
bir taamül varandır? Bendeniz tetkik etmedim, 
fakat tetkik edenlerden öğrendim: filhakika 
bütçenin, müzakere ve tadil edilmesi için diğer 
encümenlere gitmesi, başka memleketlerde 
yoktur. Zaten biz bunu istemiyoruz. Bizim 
istediğimiz, bütçe müzakeresi vesilesile encü
menlerin tenvir edilmesidir. 

Yine işittiğime göre, diğer memleketlerde, 
Avrupa parlamentolarında da bütçe heyeti 
umumiyeye gitmeden evvel encümenler 
muvacehesinde mevzubahs edilir ve onun 
tazammun ettiği icraat orada konuşulur. Şu 
halde diğer memleketlerde bulunan taamülün 
muhakkak orada bulunduğu için değil fakat 
bizim acil ve çok mühim ihtiyacımıza cevap 
teşkil ettiği için bunun bizde de usul ittihaz 
edilmesi çok şayanı arzudur ve zannederim ki 
bu hususta nizamnamenin demugayereti mev
cut değildir. Bu taamül, bütçe hakkında encü
menlerde sistematik surette izahat verilmesi 
fevaidi bizim memleketimizde de hasıl olacaktır. 

Bir defa azanın hepsi, bütün mebuslar 
vazifelerinin en mühim kısımları olan Devlet 
icraat ve teşebbüsatı hakkında daha iyi malu-

mattar olacaklardır. Encümenler kezalik tenevvür 
etmiş bulunacaklardır ve alâkadar zevata daha iyi 
yol göstereceklerdir ve bu suretle bütçe, heyeti 

umtımiyede daha sarih ve daha ziyade anlaşılmış 
bir şekilde ve belki daha az bir zaman zarfında 
ikmal edilebilecektir. 
Zannediyorum ki bu talebin,bu temeninin esbabı 

mucibesini arzetmişoluyorum.Varidi hatir olabile
cek itiraz noktalarına da cevap vermiş oluyurum. 
Şimdi temenni mahiyetindeki teklifimi hülâsa 
ediyorum. Her vekâlet bütçesi heyeti umumi
yeye sevkedilmezden evvel bir defa ihtisas 
encümenlerine gelsin, müzakere edilmek ve 
tadilâta tabi tutulmak için değil, tadilata tabi 
tutulmamak şartile o bütçenin ihtiva ettiği 
mevat orada müzakere ve münakaşa edilsin 
o senenin teşebbüsatı mevzubahs edilsin , mü-
davelei efkâr edilsin, bu noktalar bihakkın 
tenvvür etsin . 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Efen-
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dim, İbrahim Aiaettin Beyfendi bir temenni 
takriri verdiler. Bu takrirlerinde diyorlar ki, bütçe 
hükümetten Meclise takdim edildiği vakit mu
htelif encümenlere gitsin ve mütehassıs encü
menleri dolaşsın ve onların mütaleası alındıktan 
sonra Bütçe Encümenine gitsin, Bütçe Encüme
ninin meşgalesi dolayisile vermiş oldukları takrir, 

müddeti zarfında müzakere edilemediği için bihak
kın ruznameye alınmasını teklif etmişler, şimdi 
ruznarnemizdedir. Meclisi Âlide ı 5 ihtisas encü
meni vardır, bütçe, her encümende lâakal birer 
hafta kalsa 15 ay eder. ( Handeler 15 hafta 
sesleri ) evet yanlış söyledim, 1 5 hafta eder, 
bu da şöyle böyle dört beş ay gibi bir zaman 
yapar. Binaenaleyh buna bir kere zaman itibarile 
imkân yoktur. İkincisi malûmu âlileridir ki lâyi

ha Bütçe Encümenine tevdi edilmekle beraber aynı 
zamanda arkadaşlara da birer nüshası tevzi 
ediliyor. Her arkadaş uzun uzun bu tevzi 
edilen nüshaları tetkik ile mükelleftirler. Yoksa 
Bütçe Encümeninden geldikten snora alâkadar 
olayım demek bendenizce doğru değildir. 
Bütçe işinin yalnız Bütçe Encümeninin vazifesi 
olduğunu nizamnamenin 126, 127, 128, 
129, 130 uncu maddeleri sarahaten göster
miştir. Binaenaleyh böyle bir teklifin tervici 
için behemehal nizamnamei dahilinin tadili 
lâzımdır. Nizamnamei dahilî tadil edilmedikçe 
temenni takriri ile bütçelerin ihtisas encümen
lerine gitmesi hakkında bir talepte bulunmak 
doğru değildir. Arkadaşımız böyle bir takrir 
vereceklerine bu maddelerin tadiline dair bir 
teklifte bulunsalar daha doğru olur . 

Sonra Bütçe encümeni malûmu âlileridir ki her 
vekâlet bütçesini müzakere ederken bizzat vekili 
davet eder. Yahutta müdürü umumileri çağırır. 
Bütçenin her faslında kendisinin rey ve müta
leası alınır. Bununla beraber bütçe müzakeresi 
en vasi bir devrei izah ve istizahtır . Her arka
daş bütçe hakkında istediği kadar izah ve 
istizahta bulunabilir. Binaenaleyh nizamnamei 
dahilinin ruhuna muhalif olan şu temenni 
takririnin reddini rica ederim . Eğer arkadaşı
mız arzu ediyorlarsa nizamnameyi dahilinin 
tadili yolunda bir teklif yapsınlar, bunun daha 
muvafık olduğunu zannediyorum, 

Reşi t l\. ( ( iazi A y m t a p ) — Efendim, 
Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız izah ettiler. 
Bendaniz bu cihetten bahsetmiyeceğim, 
Aiaettin Beyin takririnden ve izahatından şunu 
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anladım. Bütçe her ihtisas encümenine uğrasın 
ondan sonra Meclise gelsin. 1929 senesi 
bütçesi kabul edildikten ve Meclis tatil ettik
ten sonra Heyeti Vekile 1930 senesi bütçesini 
ihzar etmeğe başlıyor. Teşrinisanide Meclisin 
içtimaında bu bütçeleri meclise vermek lâzım 
gelirken Heyeti Vekile bunu ikmal edemiyor. 
Ancak kânunsanide veriliyor, ( öyle şey yok, 
vaktinde veriliyor sesleri ) şubatta veriyor 
yahut kânunevvelde veriyor. ( Yok olmadı 
sesleri ) Bütçe Encümeni de bu 3 ay zarfında 
ancak müzakere ediyor ve bundan on gün 
evvel de Meclise veriyor. Alaettin Beyin ifade 
sine nazaran bütçenin muhtelif encümenlere git
mesi lâzım gelirse 1929 senesi bütçesini ancak 
1930 'senesinde müzakere etmek lâzımdır. 
Bunun için bu imkân haricindedir, bendenize 
kalırsa ya takriri geri almalıdır yahutta redd
etmek lâzımdır. 

Maliye vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
( Mııyla ) — Efendim! mevzu doğrudan 
doğruya Meclisi Âlinin nizamnamesine taaluk 
eden bir meseledir. Bittabi Meclisi Âli arzu 
ettiği eşkâl ve merasimi tespit edebilir. Bu 
eşkâl ve merasimin tayini esnasında amelî 
olmak, kısa, yoldan gitmek ve lâzım gelen 
izahatı istediği kimselere verdireebilmek 

• imkânını da derpiş buyurabilir. 
Yalnız Beyefendi arkadaşımız, Hükümet 

günü gününe lâzım geldiği zamanda bütçeyi 
Heyeti Umumiyeye vermediğinden bahis buyur
dular. Ve bundan dolayıdır ki müzakerat teah-
hür ediyor, ve mütehassıs encümenler arzu 
ettikleri malûmatı alamiyorlar, buyuruyorlar. 
Bendeniz bu noktayı tashih için bu kürsüye 
geldim, dört seneden beri teşkilâtı esasiye 
kanunun emrettiği zamanda hazırlanmış olan 
bütçeler Meclisi Âliye tevdi edilmektedir. 
İbrahim Alaettin Bey arkadaşımız hakkında da 
ilâve edeceğim cümle budur: tekrar ediyorum, 
bu bir nizamnamei dahilî meselesidir. Bittabi 
nizamnameyi dahiliyi en amelî bir şekilde tespit 
ettiğimize kani olarak meydana getirmiştik. Her 
hangi bir tadil mevzuubahs ise bunun eşkâl 
ve merasimi dahilinde yapılması iktiza eder. 
Bütün vekiller, encümenlerin yalnız kendilerine 
taalluk eden mesail hakkında değil, her mesele 
için izahat vermeğe hazırdırlar. (Bıravo sesleri) 
Binaenaleyh her hangi bir encümen her hangi 
bir vakit izahat almak isterlerse bu izahatı 

vermeğe hazır vekilleri bulunduğuna emin 
olabilirler; şimdiye kadar da muamelat bu 
yolda cereyan etmiştir. Eğer her hangi malû
mat şimdiye kadar alınmamış ise bu ya sorul
mamıştır, vey&nutta sorulması teahhür etmiştir. 
Veyahutta verilmesi lâzım gelen malûmat cem 
edilmemiştir. Yoksa mevzuatı esasiyemiz 
bütün vekilleri her encümende lâzım gelen 
izahatı vermeğe mecbur etmektedir. 

Bu mecburiyet dahilinde her zaman bütün 
vekiller emrinize amadedirler. 

İbrahim Alaet t in B . (Sivas)— Bende -
nizin arzettiğim kuyudu itiraziyeye rağmen arka

daşlarım tarafından bilhassa.Süleyman Sırrı Bf. 
tarafından mesele başka şekilde derpiş 
edilmek istenilmiştir. Demek istemedim ki; bütçe 
müzakeratı Bütçe Encümeninde olduğu gibi ay
nen diğer encümenlerde de cereyan etsin, hayır, 
belki Maliye vakili Bf. nin de tasvip ettikleri ve 
makul gördükleri şekilde bütçenin Heyeti Umumi 
yede müzakeresi yapılmadan evel ve senenin 
bütçe teşebbüsatı mevzuubahs edilmezden evvel 
teferruat hakkında belki Heyeti Umumiyede 
müzakeresine imkân olmıyan ve belki zaman 
itibarile imkân bulunmiyacak olan mevat hak
kında da izah ve istizah, sual ve cevaba zemin 
teşkil edecek bir muamelenin, teamül ittihazı 
derpiş edilmesidir. Söylediğim şey budur. Filha
kika Meclisi Alide cereyan eden muamele teamüle 
pekde mugayir değildir. Mugayir olmadığı için
dir ki mülayim geliyor. Bendeniz kiminle görü
şmüş isem hatta Maliye vekili ile de görüşdü-
ğümde bunun mülayim olduğunu ve-bu tea
mülün muvafık olduğunu söylediler. Yalnız 
gördüğümüz bir şey şimdiye kadar bunun 

muntazam bir şekilde cereyan etmediğidir. Bütün 
encümenler bu izahata madamki muhtacdirlar, 
binaenaleyeh bu böyle yapılsın, onun için ayrıca 
dahilî nizamnameyi tadil etmeğe kafiyen lüzum 
yoktur, dahilî nizamnameyi tadil meselesi de
ğildir, bir teamül meselesidir. 

Maliye vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
( İziniz ) — Efendim, küçük bir noktayı 
tavzih etmek zaruretindeyim. İbrahim Alaettin 
B. arkadaşımız koridorda vekiller mutahassıs-
encümenlere kendi bütçelerine ait teferruat 
hakkında izahat vermiyor, zaman zaman lâzım 
gelen izahatı vermelerinin iyi olacağını ifade 
ettiler ve takrirlerinin de bu manada 

in* 
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olduğunu tekrar ettiler . Böyle bir teamülün 
mevcut olduğunu ve bu teamülün daha 
kuvvetli bir şekilde yapılmasına muhalefet değil, 
bil'akis teamüle muvafık olduğu hakkında 
beyanı mütalea ettim, ve bu itibarla iyi bir 
netice vereceği kanaatinde olduğumu da ilâve 
ettim, ancak ne bir takrir mevzuubahs, ne bir 
rey almak mevzuubahs ne de bir karar mev-
zuubahisti. Çünkü kendileri diyorlar ki; 
nizamnameyi tadil mevzuubahs değildir, o 
halde bir karara da lüzum yoktur. Madamki 
bu teamül mevcuttur, madamki her encümen 
arzu ettikleri malûmatı - İbrahim Alâettin 
Beyin istedikleri şekilde- alabilmek teamülün-
dedirler ve buna bu gün maliktirler, o halde 
bir karara da lüzum kalmamak lâzım gelir. 
Bunun bir karar şeklinde olması için Süleyman 
Sırrı Beyin işaret ettikleri veçhile nizamnamenin 
tadili icap eder bu da ayrı bir meseledir ve 
ayrı bir şekle tabidir. Binaenaleyh İbrahim 
Alâettin Beyin temennilerinin,0 her vakit bir 
karar almadan mevcut teamüle müsteniden 
kabili tahakkuktur, öyle zanederim ki bu 
takdirde, bir karar mecburiyeti yoktur. 

Reis — Efendim takriri okuyuruz : 

29 mart 1929 
RİYASETİ CELİLEYE 

Devair bütçelerinin Heyeti Umum iyeye 
sevkedilmeden evvel bir defa ihtisas encümenle
rinde tetkik olunmasını teklif ederim. 

Sivas mebusu 
İbrahim Alâettin 

15 nisan 1929 
RİYASETİ CELİLEYE 

Devair Bütçelerinin Heyeti Umumiyeye 
sevkedilmeden evvel bir defa da ihtisas eucü-
menlerinde tetkik olunması teklifini muhtevi 
takririm 29 mart 1928 tarihinde Bütçe Encü
menine havale buyrulmuştu. O zamandanberi 
Heyeti Umumiyeye gönder ilmiyen ve teahürün-
ün sebebleri dej bildirilmemiş olan mezkûr 
teklifin dahilî nizamnamenin 36 inci maddesi 
mucibince doğrudan doğruya ruznameye alın
masını rica ederim efendim . 

Sivas mebusu 
İbrahim Alâettin 

Reis — İzahat verdikten sonra bir takrir 
daha vermişlerdir: 

RİYASETİ. CELİLEYE 
Her vekâlet ve daire bütçesinin Heyeti 

Umumiyeye şevkinden evvel alâkadar ihtisas 
encümenine gönderilmesi ve tadilâta tabi tu
tulmamak şartile mezkûr bütçe mevaddı ile 
o senenin icraat ve teşebbüsatına ait müzakere 
ve izahatta bulunulması cihetlerinin teamül ola
rak kabulünü arz ve temenni ederim efendim. 

_ Sivas mebusu 
İbrahim Alâettin 

Reis — Süleyman Sırrı Beyin takriride 
okunacaktır: 

RİYASETE 
İbrahim Alâettn Beyin teklifi nizamnamei 

dahiliyi tadil eder mahiyettedir. Temenni 
teklifi ile nizamname tadil edilemez, reddini 
teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Reis — Süleyman Sırrı Beyin takriri reddi 
mutazammın olduğu için evvela onu reye arz-
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yani İbrahim Alâettin Beyin takriri redde
dilmiştir. 

Efendim ruznamedeki bir defa müzakereye 
tabi üçüncü ve dördüncü maddeler henüz tevzi 
edilmemiştir. İki defa müzakereye tabi olan 
kanunların müzakeresine başlıyoruz: 

3 — Tahdidi sin kanununun ikinci madde
sinin tadiline dair ^ numaralı kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mu -
talea varını? Maddelare geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilşmiştir 

Tahdidi sin kanununun ikinci maddesinin 
tadiline dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — 13 haziran 325 
tarihli tahdidi sin kanununun ikinci maddesinde 
hesap memurlarına ait azamî sin muamelât 
memurları, hesap memurları ve hesap memuru 
muavinleri için elli beşe çıkarılmıştır. 

Re i s — Biriuci maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler . . Kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari-
[1] Birinci milzake.esi 51 inci inikat zabıt 

ceridesindedir 



hinden muteberdir. 
l i c i s — İkinci maddeyi kabul edenler ... 

Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hük
münü icraya M. M. Vekili memurdur. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Kabul'etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

4 — Askerî hastanelerde bulunan hasta 
bakıcılar ile hemşirelere bir nefer tayini 
verilmesi hakkında ^ numaralı kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları [1] 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen varmı ? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Askarî hastanelerde maktu ücret iie istihdam 

olunan hemşireler ile hasta bakıcılara bir 
nefer tayini verilmesine dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — Askerî hastanelerde 
maktu ücretle istihdam olunan hemşireler 
ile hasta bakıcılara ]2 eylül 1330 tarihli 
askerî tayinat ve yem kanunu muvakkatinin 
birinci maddesinde muharrer nefer tayini ay
nen veya bedelen verilir. 

Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir . 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun ı nisan 
1929 tarihinden muteberdir. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun alıkâ -
mini icraya Milli Müdafaa ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

Re is — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilm/esini ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

5 — 1199 numaralı kanunun birinci 
maddesini tadil edici ^ ö numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe Encümleri 
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mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen varmı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâletinde bazı teşkilât icra
sına dair olan 1199 numaralı kanuna müzeyyel 

kanun 
BİRİNCİ MADDE — M . M. Vekâletinde 

mevcut kara, deniz ve hava müsteşarlıkları 
fevkinde ayrıca bir Millî Müdafaa vekâleti 
müsteşarlığı ihdas olunmuştur. 

Re i s — Maddeyi kabul edenler... kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

Re is — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kubul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâ
mını icraya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

Re i s — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

6 — 1928 senei maliyesi Gümrük bütçe -
sine fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında 
3İJ nıımarlı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası [2] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea varmı efedmirn ? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaçakçılık takibatında kullanılmak üzere deniz 
vesaiti mubayaası ve bazı mahallerde gümrük 

binaları inşası hakkında kanun 
MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibi 

zımnında muktazi deniz vesaitinin tedariki 
için beş sene zarfında tediye olunmak ve her 
sene tediye olunacak miktarı o sene bütçesine 
vazedilmek üzere bir buçuk milyon liraya 

/ / / 139 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur, 

[lj 137 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

[2] 138 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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kadar taahhüdatta bulunmaya Maliye vekili 
mezundur. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum.. Ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 —- Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bazı mahallerde gümrük 
daire ve ambarları injası için 1930 malî 
senesi nihayetine kadar tediye olunmak ve her 
sene tediye olunacak miktarı o sene bütçesine 
konulmak üzere 125,000 liraya kadar taahhü
datta bulunmaya Maliye vekili mezundur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye vekili memurdur. 

Reis —- Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

7 — Ankara şehri İmar Müdürlüğünün 
teşkilât ve vazaifine dair kanunun muvakkat 
maddesinin tadili hakkında i/):i numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen varmı ? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Ankara şehri İmar Müdüriyeti teşkilât ve 
vazaifine dair olan 1351 numaralı ve 28 
mayıs 1928 tarihli kanuna uüzeyyel kanun 

MADDE 1 — Ankara şehri İmar Müdiri-
yeti teşkilât ve vazaifi hakkındaki 28 mayıs 
1928 tarihli ve 1351 numaralı kanunun 
muvakkat maddesi ahkâmı 1929 senesinde de 
caridir . 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

fi] 140 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis— Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir . 

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

8~ Yüksek Mühendis Mektebi için senei atiye-
ye sari taahhiidat icrası hakkında ^ numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası[l] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen yoktur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek Mühendis Mektebi tamirat ve inşaatı 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Yüksek Mühendis Mektebi 

tamirat ve inşaatının ikmali için senelik tediye 
miktarı kırk bin lirayı geçmemek ve 1929 
1930 senelerinde tediye edilmek üzere 75,000 
liraya kadar taahhiidat icrasına mezuniyet 
verilmiştir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmitşir. 

MADDE 2 — Bu kanun ı haziran 1929 
tarihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE ti — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Maliye VĞ Natıa vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

Ruznamemizdeki son lâyiha tab ve tevzi 
edilmediğinden bu gün müzakere edemiyeceğiz. 

Pazartesi günü saat 14 de toplanmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 15 
/ / / 141 numaralı matbua zaptın sonuna 

merbuttur. 

•"2$>~H&* « - C - C r C r 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 142 
Büyük Millet Meclisi muhasebe ve veznesinde icra kılınan 
teftiş ve tetkik neticesi hakkında i numaralı Meclis Hesap -

larının tetkiki Encümeni mazbatsı 
•t 

T. B. M. M. 
M. H. T. Eecümeni 14-4- 1929 

Karar M 
Esas M . . ~ 

YÜKSEK REİSLİĞE 
1 Kânunsani 1929 dan 31 kânunsani 1929 nihayetine kadar icra kılınan teftiş ve tetkik 

neticesine salifülarz kânunsani içinde Muhasebenin makbuzat yekûnu 2,439,413 lira 34 
kuruş ve. metfuat yekûnude 2,436 056 lira 49 kuruş olduğu ve metfuatın makbuzâttan tenzilin
den sonra Vezne mevcudunun 3,356 lira 85 kuruş olması lâzım geldiği ve bu bapta gerek 
Sanayi ve gerek İş Bankasından alınan malumatı hesabiyeye nazaran miktarı mezkûrun muvafık 
bulunduğu anlaşılmıştir: 

Kânunsani 1929 ayı zarfındaki muamelatı hesabiyeye müteallik gerek masraf ve gerek 
varidat evrakı müsbitelri üzerinde alelmufredat kuyudata nazaran yapılan tetkıkatta da hilafı 
kanun ve usul ahvale tesadüf edilmediği gibi maliye Vekâletinden alınan mebaliğm tamamen 
iş ve Sanayi bankalarına tevdi olunduğu vebu itibarla muamelatın yolunda cereyan ettiği 
anlaşılmıştır. 

kânunevl ayina mahsus olarak tanzim kliman birinci mazbatamızda Muhasebe kaydına nazaran 
bankada fazla zuhur ettiği anlaşılan 9 Ura 19 kuruşun da kemafıssabık"emanet hesabında,muka
yyet bulunduğunu mübeyyin işbu ikinci teftiş mazbatamiz takdim kılınmıştır . 

A 

Aza 
Balıkesir 

Cavit 
Âza 

Kütahya 
Rağlp 

A 

Aza 
Adana 

Âza 
Elaziz 

Hüseyin 

Murakıp 
Denizli 

Mazhar Müfit 
Âza 

Kastamonu 
Cemal 

M. muharriri 
Van 

Hakkı 
Âza 

Konya 
Mustafa 

Meclis Hesaplarını Tetkik 
Encümeni Reisi 

Niğde 
A. Oalip 

Âza 
Çankırı 

Zıya 





Sıra No 143 
Sivas mebusu İbrahim Alâettin Beyin, Bütçelerin ihtisas 
Encümenlerimle de tetkik olunması hakkında 4 numaralı 

takriri 

29 - mart -1928 
RİYASETİ CELİLEYE 

Devair bütçelerinin Heyeti Umumiyeye sevkedilmeden evvel bir defa da ihtisas Encümen
lerinde tetkik olunmasını teklif ederim. 

Sivas mebusu 
İbrahim Alâettin 

15 -nisan- 19?9 
- ' Riyaseti celileye 

Devair bütçelerinin heyeti umumiyeye sevkedilmeden evvel bir defa da ihtisas encümenlerinde 
tetkik olunması teklifini muhtevi takririm 29 Mart 1928 tarihinde Bütçe encümenine havale 
buyrulmuştu. O zamandanberi Heyeti Umumiyeye gönderilmiyen ve teehhürünün sebebleri de 
bildirilmemiş olan mezkûr teklifin Dahili nizariınamenin 36 inci maddesi mucibince doğrudan 
doğruya ruznameye alınmasını rica ederim efendim. 

Sivas mebusu 
. İbrahim Alâettin 



> 



Sıra NQ 139 
Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşire
lere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T.C. 
Başvekâlet 28J2J1929 

Muamelat müdürlüğü 
Mukarrerat Şubesi 

SWl 858 

B.M.M. Yüksek Reisliğine 
Askerî hastanelerde bulunan hastabakıcılarla Hemşirelere bir nefer tayini verilmesi hakkında 

Millî Müdafaa vekâletince yapılan ve icra Vekilleri Heyetinin 20/2/1929 tarihli içtimaında 
Yüksek meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası; esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buyrulması rica olunur efendim. 28/2/929 
Başvekil 

* ismet 

Esbabı mucibe 
Medenî memleketlerde olduğu gibi memleketimizde dahi hasta bakıcılık ilmî bir meslektir. 

Hastaların müdavatı tıbbiye derecesinde mühim olan hususatının tamamen temini yetişmiş 
hasta bakıcıların mevcudiyetile kaimdir. Askerî hidematı sıhhiyede dahi bu meslek erbabına 
hazarda ve seferde ihtiyacı şedit vardır. Askerî hastanelerde ücreti maktua ile istihdam 
kılınan hasta bakıcı hemşirelerin hastağâna karşı gösterdikleri şefkat ve himayelerinden büyük 
istifadeler görülmektedir. Bu istifadelerin temdidi ve bu mesleğe rağbetin celbi için menfaat 
temini ve terfihleri zarurî görülmektedir. Sıhhiye vekâleti celilesi hemşire ve hasta bakıcılara 
daha dolgun maaş vermekle beraber hastanelerce iaşelerini temin etmiş mektepten mezun 
hemşirelere memur vaziyeti vererek istikbal temin eylediğinden yetişmiş hemşireler ciheti 
mülkiye emrinde vazifeyi tercih etmektedirler. Askerî hastaneler için de rağbet celbi ve talip 
adedinin tezyidi için istihdam kılınan hemşire ve hasta bakıcılara maktuan verilen ücretten maada 
merbut teklifi kanunî veçhile bir nefer tayini vaz'ı kazan suretile iaşe veya aynen bedelen itası 
hususu arz ve istirham olunur efendim. 

T. B. M. M. "'S- "29 
M, M. encümeni 

Karar M 35 
M. M. Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Encümenimize havale buyurulan Bş.V. Celilenin 28/11/929 tarih ve ğ|ş numaralı tezkeresine 
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metbut ( hasta bakıcılara bir nefer tayini verilmesi ) hakkında kanun lâyihası ve esbabı mucibe 
mazbatası tetkik ve müzakere olundu . 

Hesapsız tecrübelerle anlaşılmıştır ki son harplerde orduların muhtelif hastalıklar yüzünden 
verdiği zayiat, münhasıran silâh tesirile vukua gelen zayiattan bir koç misil fazladır . Hazarda 
yegâne zayiat sebebi hastalıktan başka bir şey değildir. Binaenaleyh askerin sıhhatini korumak 
ve hassatan hastalananları sağlatmak ordunun hem maddî hem de manevî ve ruhî kuvvetini 
korumak ve arttırmak için ilk ve en mühim bir çaredir. Bu itibarla hastaların tedavisinde eyi 
tesir ve faydaleri aşikâr olan hemşire ve hastabakıcıların askerî hastahanelerimize rağbetini 
artıracak tetbirlerin lüzum ve faidelerine kanaat getiren encümenimiz bu baptaki kanun lâyiha
sının aynen kabulüne ve yalnız ismine bir ( askerî ) sözünün ilâvesine karar verilmiştir . Arzo-
lunur efendim . 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza Kâ. M.M. Reis 
Erzincan Bursa Kırşehir Halit Tokat Kâzım Bitlis İstanbul Cebelibereket 

Abdiilhak Esat L. Müfit B. Lutfi M. Nami İhsan Naci 

T. B. M. M. 
B. encümeni 

Mazbata M 60 
Esas M , h 

Bütçe encümeni mazbatası 
RİYASETİ CpLİLEYE 

Askerî hastanelerde ücreti maktua ile müstahdem hemşirelerle hastabakıcılara bir nefer tayini 
verilmesine dair olup Millî Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi olunan 
kanun lâyihası Millî Müdafaa Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bu bapta gerek hükümetin esbabı mucibesinde gerek Millî Müdafaa encümeni mazbatasında 
izah olunan sebepler, dolayisile askerî hastanelerde müstahdem hemşirelerle hastabakıcılara bir 
nefer tayini verilmesi keyfiyeti encümenimizce de şayanı kabul görülmüştür. 

Esasen Bu hastanelerde elyevm müstahdem hemşire ve hastabakıcıların adedi (60) dan ibaret 
olmasına göre bunlara aynen veya bedelen verilecek tayinin senevî tesiri ( 7 200 ) liradan 
ibaret bulunmaktadır. Ancak hükümetin teklifinde verilecek nefer tayininin aynenmi, bedelenrai 
olacağı zikredilmediği cihetle bu yüzden atiyen müşkilat tevellüdüne mahal bırakmamak üzere 
lâyihada aynen veya bedelen kaydının derci ve tayin miktarının askerî tayinat ve yem kanunu 
muvakkatinin birinci maddesinde muharrer nefer tayini olduğunun tasrihi faydalı görülmüş 
ve bu tadilat dairesinde tanzim kılınan lâyihanın Heyeti Celileye arzına karar verilmiştir. 

11-4-1929 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza Kâ. R. V. Reis 

Niğde Erzurum Samsun İsparta Kütahya Gireson Bursa İstanbul Edirne 
Fayık N. Atuf Adil Mükerrem N. Asım Kâzım Muhlis Fuat Şakir 
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Hükûmetin teklifi 

Hasta bakıcılara bir nefer tayini verilmesi 
hakkında kanun lâyihası 

1 — Askerî hastanelerinde ücreti maktua 
ile müstahdem Hemşireler ile hasta bakıcılara 
bir nefer tayini verilir . 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Millî 
Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

20/2/929 
M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

M. Abdülhalik M. Esat İsmet -
Ma. V. Ha. V. Da. V. 

Ş. Saraçoğlu Dr. T. Rüştü Ş. Kaya 
S. İ. M. V. İk. V. Na.V. Mf. 

D. Refik M. Rahmi İsmet 

Millî Müdafaa encümeninin tadili 
Askerî hastanelerdeki hasta bakıcılara bir 

nefer tayini verilmesi hakkında kanun layihası 

MADDE 1 — Aynen 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 



Bütçe encümeninin tadili 
Askerî hastanelerde maktu ücret ile istih

dam olunan hemşireler ile hasta bakıcılara bir 
nefer tayini verilmesine dair kanun layihası 

BİRİNCİ MADDE — Askerî hastaneler 
de maktu ücretle istihdam olunan Hemşireler 
ile hasta bakıcılara 12 eylul 1330 tarihli 
askerî tayinat ve yem kanunu muvakkatinin 
birinci maddesinde muharrer nefer tayini-
aynen veya bedelen verilir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun 1 nisan 
192Q tarihinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâ
mını icraya Müdafaai Milliye ve Maliye vekil
leri memurdur. 





Sıra No 137 
1199 Numaralı kanunun birinci maddesini tadil edici m numa
ralı kanun lâyihası ve M. Müdafaa ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
BAŞVEKALET 7-2-1929 ! 

Muamelat müdürlüğü 
Şube l 

B. M, M. Yüksek Reisliğine 
1199 Numaralı kanunun i inci maddesini tadilen Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve 

îcra Vekilleri Heyetinin 6/2/929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Mûktazasının ifa ve neticesinin iş'arına müssaade buyurulmasım rica ederim efendim . 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 
Büyük Erkânı Harbiyede Harekât, Terbiye ve Deniz Reis Muavinleri muamelâtının ikinci 

riyasette tevhidi gibi Millî Müdafaa teşkilatındaki Kara, Deniz, Hava müsteşarlıklarile üç umumî 
müdürlük muamelâtının makam itîbarile faik olan Millî müdafaa vekâleti müsteşarlığında tev -
hidi münasip görülmüş binaen aleyh 16 - ikinci kânun- 1928 tarih ve 1199 numaralı 
kanunun i inci maddesindeki kara Müsteşarlığı unvanının Millî Müdafaa Müsteşarlığına kalbine 
ve kara işlerile meşgul bulunmakta olan Müsteşar Muavinliği unvanın da Kara müsteşarlığına 
tahviline ihtiyaç bulunmuştur arz ve teklif eylerim. 

T. B. M. M. 
Millî müdafaa encümeni 16-3-1929 

Karar M 38 
Eesas M -

Millî müdafaa encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Bş. V. celilenin 6 /559 numara ve 7/ II /929 tarihli tezkeresile encümenimize havale buyru-
lan 1199 numaralı kanunu» birinci maddesindeki kara müsteşarlığı unvanının Millî müdafaa 
müsteşarlığına ve kara işlerile meşgul bulunmakta olan müsteşar muavinliği unvanının da kara 
müsteşarlığına tahviline dair kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası M. M. vekili hazretle
rinin huzurile okundu ve'müzakere edildi. 

M. M. Vakâletinde mevcut üç müsteşarlık ile harita ve fen ve san'at ve imalatı harbiye 
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umum mücKiFİükferimn bir elden geçerek vekile varması tekmil muamelatın bir ahenk ve tesanüt 
dairesinde cereyanını temin edeceği tecrübeyle anlaşılmıştır. 

Ordunun yüksek kumanda makamı olan büyük erkânı harbiye de muhtelif dairelerin işlerini 
tedvr eden reis müaviniiHed ikinci reise mefbut bulunmaktadır. . • -

M. M. vekâletindeki işlerin de aynı şekilde cereyan etmesi ordu-menafiine daha uygun olaca
ğından, tekfifi vaki encümenknızce muvafık görülmüştür. Lâyihanın ismi vazıh oldûftından bu 
husus tespitedilerek ve birinci maddesindeşekîr ait bir tadil yapılarak kabulüne karar verilmiş
tir. Arzolunur efendim. 

Âza Âza Âza Âza Kâ. Ma. Mu. Reis 
Kırşehir Bursa Tokat Bitlis İstanbul Cebelibereket 

£. Müfit Fşat B. Lütfi fialit M. Naml İhsan Naci 

T. B. M. M. 
B. encümeni 

Mazbata^ 59 * . . • • * 
Esas M Bfo 

RİYASETİ CELİLEVE 
Müdafaayi Milliye Vekâletinde bazı teşkilât icrasına dair olan 1199 numaralı kanunun birinci 

maddesinin tadiline ^dair olup Millî Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi 
kılınan kanun lâyihası Millî Müdafa Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bu bapta gerek Hükümetin esbabı mucibesinde gerek Millî Müdafaa encümeni mazbatasında 
sert olunan mütalaa encümenimizce de nazarı itibare alınarak kanun lâyihası esas itibarile kabul 
olunmuş, ancak kara Müsteşar muavinliği esasen kanun ile değil kadro ile ihdas edilmiş 
bir memuriyet'olmasına" mebni metinde bulunan bahse lüzum görülmeyerek yalnız Müdafaayi 
Milliye müsteşarlığının ihdasına ait hüküm vaz'ı kâfi addedilmiş ve Müdafaayi Milliye müsteşar
lığının mevcut kara, deniz ve hava müsteşarlıkları fevkinde olacağının zikri vekâletin de 
inzimamı muvafakatile lüzumlu görülerek ona göre tadilen hazırlanan lâyihanın Heyeti Celileye 
arzına karar verilmiştir. 11-4- 1 929 

Âza ^; Âza *g Âza Âza Âza Âza Kâ. R ,v. Reis 
Niğde Sivas İsparta Kütahya Samsun Erzurum Bursa İstanbul Edirne 
Faik Remzi Müke'rrem N. Asım Adil N. Atuf Muhlis Fuat Şakir 
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Hükümetin teklifi 

Birinci madde şekli muaddeli 

BİRNCİ MADDE — 16 - İkinci kânun 
1928 tarih ve ı'igg numaralı kanunun birinci 
maddesinde zikredilmiş olan kara müsteşarlığı 
unvanı Millî müdafaa müsteşarlığına kalp edil
miş ve müsteşar muavinliği unvamda kara 
müsteşarlığına tahvil olunmuştur. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâ-
minı icraya Millî müdafaa ve Maliye vekilleri 
memurdur. 6/2/929 

M. M. V. Ad. V. Bş. V. 
M. Abdülhalik M. Esat İsmet 

Ma. V. H. V. . Da. V. 
Ş. Sareçoğlu D. T. Rüştü Ş. Kaya 

S. İ. M. V. İk. V. Na. V. Mf. V. 
imzada bulunmadı M, Rahmi Recep İsmet 

Milli Müdafaa encümeninin tadili 
M. M. Vekâletinde bazı teşkilât icrasına dair 
1199 numaralı kanunun birinci maddesinin 

tadiline dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — M. M. Vekâletinde bazı 

teşkilât icrasına dair kanunun birinci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

, M. M. Vekâleti müsteşarlığı yeniden ihdas 
ve elyevm mevcut olan müsteşar muavinliği 
ilga, kara, deniz ve hava müsteşarlıklarile fen 
ve san'at umum müdürlüğü ipka edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 
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bütçe encümeninin tadili 

Müdafâai Milliye Vekâletinde bazı teşkilât 
icrasına dair olan 1199 numaralı kanuna 

müzeyyel kanun 
BİRİNCİ MADDE — M. M. Vekâletinde 

mevcut kara, deniz ve hava müsteşarlıkları 
fevkında aynca bir Müdafâai Milliye Vekâleti 
müsteşarlığı ihdas olunmuştur . 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari-
hindenjnuteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâ
mını icraya Müdafâai Milliye ve Maliye vekilleri 
memurdur . 

m 
I 



m 



Sıra Na 138 
1926 serrei maKyesi Gümrük bütçesine fevkalâde tahsisat 

verümesi hakkında & ruımar îi kenun lâyihası ve 
bütçe encümeni mazbatası 

T.C. 
Muamelâtmikt&rtüğü 

Şube J 

B. M. M. Yüsek Reisliğime 
19,28 Oütnrük bütçesine Jeykalâde tahsisat yaz'i hakkında Maliye vekâletince hazırlanan 

ve Jcra Vehilieri Heyetinin 20-2-929 tarihli içlimajnda Yüksek Meclise arzı kararlaşünlfn 
kanun layihası esbabi mucibesüe birlikte takdim krlinmıştır. 

Mıtozasımn ifa ve neticesinin is'arına müsaade buyrulmasını rica ederim elendim. 
Bşvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
GihnrükleFin deniz muhafaza vesaiti kadrosunu teşkil eden ôtuz muhtelif parça merak^pfen 

%afhça fa<çık denize yarayan 4âç adetten otuz, otuz beş yaşında .olup v baslar bu gün çÜEÜmÜŞ, 
fl^eket edefn^ecek bh* hafe gelmiş olarak satılmak özere ciheti Maliyeye devr e#imiş aee m& 
«yra^skttikde iki adet istimbot haziran 14*29 da Maliyeye devr edilmek büzere ,çü»IWö§e 
^ H m i ş %«lunuyor. 

Kara denizde Rus hududunda kâin sarp mevkiinden başlayarak bütün Karadeniz, Maffmıea 
denizi, Adalar denizi ve Ak deniz sevahilini ihtiva etmek üzere İskenderonun şimalindeki papas 
mevkiine kadar imtidat eden 2 315 mil tulündeki uzun ve arizalı sahillerinizin deniz vasıtası 
olmaksızın gümrük kaçakçı lığına karşı karadan muhafazası elbette hatira gelmezdu Son 
seneler zarfında memleketimizde bir çok mevadın imâl ve ithali keyfiyetinin inhisar altına 
alınması, Adalar denizi sahillerimizin karşısındaki yabancı adaların birer kaçak deposu -haline 
getirilmiş bulunması bazı yerlerde yirmi dakikalık bir mesafeye kadar inen yakınlığın bu 
adalardan memleketimize en ufak kayıklarla keçeli gündüzlü külliyetli kaçak eşya ithal etmesi 
mümkün ve kolay bir hale getirmesi deniz 4»uhafazasımn ehemmiyetini bir kat daha artırmıştır. 
Noksanı ikmâl veya tamiratı icra e4&neye ihtiyacı fanlar da dahil olduğu halde bu gün 
elimizde gerçi yirmi beş tane müteferrik motor, taka gibi muhafaza idaresine ait ve kabili 
#ttm#^kü$tk merak ip daha varsada bunlar İstanbul, İzmir, Samsun, Ayvalsk, ^Bodıum gibi 
fcaşhca Kmatıiar dahilinde muhafaza ve murakabe işlerini »takibe memur ohıp değil açık 
benizlerde hatta Marmara denizinde bunlardan yaz mevsiminde bile 4stüade$ıe imkân ihasıl 
olamamaktadır. 

Lozan ticaret mukavelenamesinin 1929 senesi Ağustosunda hitamı hasebile bu ^ÜJ^U 
İktisadî «ihtiyacımıza göte Miiîyen bittadil hazjrfanaa muiassal tarifenin önumysdejci H£z M$40 
tatbik mevkiine geçmesinin mukarrer olması da kaçakçılığın bir kat daha şkldet ve yiw.̂ t 



kespetmesine sebep olacaktır ki bu halde muhafaza vesaitimizin acilen temini için mühim bir 
sebep teşkil etmektedir. Bütün bu mülâhazata munzam olmak üzere Büyük Erkânı Harp Reisli
ğinden yazılıp Başvekil Paşa Hz. tarafından (Ehemmiyetlidir ) kayit ve işaretli Maliye vekâle
te havale ve aynı ehemmiyetle Gümrükler Umumu müdürlüğüne tevdi olunan 4 şubat 929 
tarihli tezkerei mahsusada ( Çok büyük olan deniz hudutlarımızın muhtelif noktalarına yabancı 
milletlerin adaları gayet yakın olduğundan elde mevcut deniz vesaiti ile kaçakçılığın menedileme-
yeceği malum olduğu ) mukaddemesile başlayarak (Arnavut Hükümetinin kaçakçılığı men 
etmek üzere İtalyadan dana seri motorbot sipariş etmiş olduğunun öğrenildiği ) bililâve 
( memleketin muhafazası noktai nazarından da çok muvafiK olacağı cihetle rüsumatça sahil» 
muhafazası için bu cins motorbotlardan tedarik edilmesi ) lüzumu arz edilmiştir ki bu da esbabı 
anifei maruzaya ehemmiyetçe daha faik mülâhazatında inzimam etmekte olduğunu gösterir. 

Bu gün Karadenizle Adalar denizinin ve Akdenizin şiddetli fırtınalara sahne olan sevahilde 
emri muhafazasının temini için mütehassıslar marifetile yapılan tetkikat neticesinde asgarî otuz 
ton hacmi istiabisinde ve on sekiz mil süratinde denize mukavim motorlara ve Karadeniz 
için aynı sistemde yelken tertibatım haiz motorlara' ihtiyaç olduğu tebeyyün etmiş ve tespit 
edilen evsafta olmak şartile bunlardan beherinin takriben onbin ingiliz lirası bedel mukabilinde 
tedarik edilebileceği anlaşılmıştır . 

Bu merakibin üç adedi Karadeniz, iki adedi Marmaradenizi ve on adedi de Adalardenizi ile 
Akdenize tahsis edilmek mukarrer olup şu kadar ki bunlardan üç adedi seyrisefer esnasında 
daima tathire veya tamire arzı ihtiyaç edeceği derkâr bulunanların yerine geçmek için harakete 
hazır'olarak elde tutulacaktır. 

Memleketimizin esaslı menafiine tahsis edilecek olan bu acil ve ehemmiyetli ihtayacatın 1931 
senesi nihayetine kadar temin ve ikmali hesap ve tahmin olunarak dört sene zarfında tediye 
olunmak ve her sene tediye olunacak miktarı o sene bütçesine konulmak üzere bir buçuk milyon 
liraya kadar taahhüdat icrasına vekâleti aciziye mezuniyet verilmesi zarurî bulunmuştur. Memle
ketimizin en mühim ticaret limanı olan İzmir gümrük ambarlarının ihtiyaca kâfi gelmemesi bir 
çok tüccar mallerının gayrı muntazam yerlerde hüsnü muhafaza edilememesini intaç eylemekte 
ve her zaman bundan şikâyet olunmaktadır. Kaçakçılığın men ve takibi düşünüldüğü şusırada 
bu mühim ihtiyacın da tatmini zerureti derkârdır. Kanun lâyihasının birinci maddesi mucibince 
verilecek mezuniyete istinaden928 rüsumat bütçesine 300 bin lira vazedilerek bundan75 bin 
lirasınin İzmir gümrük ambarlarının inşasına ve mütebakisinin de kaçakçı İğin men'i için muktazı 
vesaitin tedarikine sarfı lüzumlu görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu esas üzerinden tanzim 
olunmuştur. 

T. B. M. M. 
B. Eecümem 61 

Mazbata 61 
Esas J|J 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Gümrük kaçakçılığının men ve takibinde kullanılmak üzere mubayaasına ihtiyaç görülen 
deniz vesaiti ile izmir gümrük ambarlarının inşaatı için gelecek senelere sari taahüdat icrası 
mezuniyetine ait olmak üzere Başvekâletten varit olup 2-3-1929 tarihinde encümenimize 
havale buyurulan kanun layihası Maliye vekil Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. Kanun 
layihasına merbut esbabı mucibeden ve ayrıca alınan [izahattan Rüsumat idaresi elinde açık 
denizlerde kaçakçılığın takibinde kullanılabilecek vesait olmadığı ve bu hususta kullanılmak 
üzere geçen sene Bahriyeden Rüsumat idaresine devrolunan ve seksen bin lirayı mütecaviz bir 
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para sarfile tamir ettirilen iki ambottan da glâyikile istifade edilemediği anlaşılmış ve varidatı 
Devlete tesiri nazarı dikkate alınarak bu vesaitin bir an evvel tedarik ve mubayaası encümeni-
mizce de lüzumlu at ve kanun layihası esas itibarile kabul olunmuştur. Layihanın birinci 
maddesi deniz vesaiti için bir buçuk milyon liralık taahhüde mezuniyet itasını mutezammıh olup 
928 bütçesine bu maksatla 270,000 ve 929 bütçesine de 225,000 liralık tahsisat vazedilmiştir. 
Layihanin inşaata ait olan ikinci maddesine gelince filvaki Hükümetten gelen şekilde münhasıran 
İzmir gümrük ambarları inşasından bahsedilmekte ve bunun için 928 bütçesine 75 000 
liralık tahsisaat vaz'ı talep edilmekte isede (İslahiye) ve (Uzunköprü) hudut istasyonlarinda gümrük 
daireleri bulunmaması dahi ötedenberi nazarı dikkati celp ettiği cihetle bunlann da inşasına 
müsait olmak üzere ikinci maddenin 125,000 liralık ve üç senelik taahhüt mezuniyetini ihtiva 
edecek bir şekilde tanzimi daha muvafık görülmüş ye 928 bütçesine bu maksatla 30,000 liralık 
tahsisatı munzamma verildiği gibi 929 bütçesine de lüzumu olan tahsisatın vaz'ı derpiş olunmuştur. 
Berveçhi bala izahata göre hazırlanmış olan layiha Heyeti Celileye arzolunur . 

11-4-1929 
Âza Âza Âza Kâ. R. V. Reis 

Kütahya Erzurum Samsun Bursa İstanbul Edirne 
Niyazi Asım Nafi Atuf Adil Muhlis Fuat Şakir 

Âza Âza Âza Âza 
Giresun Sivas Yozgat İsparta 
Kâzım M, Remzi S. Sırrı Mükerrem 
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Hükümetin teklifi 

1928 öümrük Bütçesine fevkalâde tahsisat 
vaz'ı hakkında kanan lâyihası 

MADDE 1 — Oürnrük kaçakçılığının men 
ve takibi zımnında tedarikine lüzum ve ihtiyaç 
görülen deniz vesaiti için dört sene zarfında 
tediye olunmak ve her sene tediye olunacak 
miktarı o sene bütçesine konulmak üzere bir 
buçuk milyon liraya kadar taahhüdat icrasına 
Maliye vekili mezundur . 

MADDE 2 — İşbu taahhüdattan 75 000 
lirası İzmir Gümrük ambarlarının inşasına ve 
mütebakisi deniz vesaitine sarf edilmek üzere 
928 senesi Rüsumat bütçesine 300 000 lira 
tahsisat vazedilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir . 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur . 

20-2-929 
Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş.V. 

Ş. Kaya M. Abdülhalik M. Esat ismet 
Na. V. Mf. V. Ma. V. Ha. V. 

Hasta İsmet Ş. Saraçoğlu D. T. Rüştü 
S. İ. M. V. İk V. 

D. Refik M. Rahmi 

Bütçe encümeninin tadili 
Kaçakçılık takibatında kullanılmak üzere deniz 
vesaiti mubayaası ve bazı mahallerde gümrük 

binaları inşası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibi 
zımnında muktazi deniz vesaitinin tedariki 
için beş sene zarfında tediye olunmak ve her 
sene tediye olunacak miktarı o sene bütçesine 
vazedilmek üzere bir buçuk milyon liraya 
kadar taahhüdatta bulunmaya Maliye vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Bazı mahallerde gümrük 
daire ve ambarları inşası için 1930 Malî 
senesi nihayetine kadar tediye olunmak ve her 
sene tediye olunacak miktarı o sene bütçesine 
konulmak üzere 125 000 liraya kadar taahhü
datta bulunmaya Maliye vekili mezundur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir-

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye vekili memurdur. 



Sıra Nal 4C 
Ankara şehri İmar Müdürlüğünün teşkilât ve vazaifine dair 
kanunun muvakkat maddesinin tadili hakkında ^ numaralı 

kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 0-4-029 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 
Say t nfj 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
^nkara şehri İmar Müdürlüğünün teşkilât ve vazaifine dair olan kanunun muvakkat 

maddesinin tadili hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 9/3/929 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştınlan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasiyle 
birlikte takdim olunmuştur . • 

Muktazasınm ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim . 
Bajş vekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Bütçe mülâhazasıyle İmar Müdüriyetinin 928 senesinde teşkiline imkân bulunamadığından 

muvakkat madde hükmünün 929 senesinde de temini meriyeti için bu lâyiha tanzim edilmiştir. 

T. B. M. M. 
B. encümeni 

Mazbata^ 63 
Esas M 4$s 

Bütçe encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Ankara şehri İmar Müdüriyeti teşkilât ve vazaifi hakkındaki 1351 numaralı kanunun 
muvakkat maddesinin tadiline dair Bş. V. en varit olup encümenimize havale buyrulan kanun 
lâyihası tetkik ve müzakere olundu 

Kanunun muvakkat maddesinde mezkûr müdüriyetin 1928 malî senesi teşkilât ve masarifine 
karşılık olmak üzere İcra Vekilleri Heyetince tayin edilecek şerait dahilinde 4 000 000 liraya 
kadar istikraz aktine mezuniyet verilmiştir. Esbabı mucibeye nazaran bütçe mülahazasile bu 
müdüriyetin 1928 malî senesi zarfında teşkiline imkân görülemediği anlaşılmış ve mezkûr 
madde ahkâmının 1929 malî senesi zarfında tatbik edilebileceği ihtimalile mezuniyetin temdidi 
talep olunmuştur. 1929 bûtçesile bir taraftan 250 000 liralık muavenet tahsisatı nazarı itibare 
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alındığı gibi bir tarananda istikraz salâhiyetinin devamı maksada muvafık olacağından lâyihanın 
esas itibarile tasvibi ve şekle ait bazı tadilat icrasile Heyeti Celileye arzı karargir olmuştur. 

13/4/ 1929 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza Kâ. R. v. Reis 

Niğde Sivas Bursa Elaziz Erzurum İsparta Bursa İstanbul Edirne 
Faik Remzi Ş. Lutfi ti. Tahsin fi. Aziz Mükerrem Muhlis Fuat Şakir 

• ^ = = » = ^ • = » 5 ^ 

Hükümetin teklifi 
1331 Numaralı ve 28 mayıs 1928 tarihli 
Ankara şehri İmar Müdüriyeti teşkilât ve 
vazaifine dair olan kanuna müzeyyel 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 28 Mayıs 1928 tarih ve 

1351 numaralı kanunun muvakkat maddesi 
ahkâmı 929 senesinde de caridir. 

MADDE 2 — Bu kanunun ahkâmım icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

9-3-1929 
M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

M. Abdülhalik M. Esat İsmet 
Ma. V. H. V. Da. V. 

Ş. Saraçoğlu D. T. Rüştü Ş. Kaya 
S. İ. M. V. İk. V. Na. V. Mf. V. 
A Refik M. Rahmi Recep fi.\asıf 

•Jtoaı:ffiV .ı n-ı 

Bütçe Encümeninin tadili 
Ankora Şehir imar Müdüriyeti teşkilat ve 
vezaifine dnir olan 1351 numaralı ve 28 
Mayıs 1928 tarihli kannna müzeyyel kanun 

layihası 
MADDE 1 — Aankaara Şehir imar Müdü

riyeti eşkilat vet vezaifi hakkındaki 28 Mayıs 
1928 tarihli ve 1351 numaralı kanunun 
muvakkat maddesi ahkâmı 1929 senesinde 
de caridir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmım İcraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

/ 
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Sıra No 141 
Yüksek mühendis mektebi için senei atiyeye sari taah-

hüdat icrası hakkında 4,L numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatasi. 

T. C. 
Başvekâlet 16-3-929 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 
'Sayı ^ 2 

B..M. M. Yüksek Reisliğine 
Yüksek mühendis mektebi için senei atiyeye sarı taahhüdat icrası hakkında Nafia vekâletince 

hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 6 /3/929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştı 
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederm efendim 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Yüksek mühendis mektebi muhterik aksamının tecdiden inşasi için muktazi masraf miktarı 

yetmiş beş bin lira raddesinde olup bu husus için 929 bütçesine ancak kırk bin lira vazedilebilmiş 
olmasına binaen muhterik aksamın kamilen tecdidi mümkün olmayacağı ancak bir kısmının 
yaptın labilcceğ darkardır. 

Muhterik aksamın bu suretle parça parça ikmalindense bir dafada ikmali ezher cihet faydalı 
olacağından bedeli ihalenin 929 bütçesine mevzu tahsisat haricinde kalacak olan kısmının 930 
senesi bütçesinden tesviye edilmek üzere inşaat mukavelenamesinin 930 senesi bütçesine sarı 
olabilecek tarzda aktedilmesi muktazi bulunmakla merbut kanun lâyihası takdim kılındı efendim. 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Mazbata M 62 
Esas M zm 

Bütçe Encümeni mazbatamı 
RİYASETİ CELİLEYE 

Yüksek Mühendis mektebinin tamirat ve inşaatının ikmali için gelecek seneye sari teahhûdât 
icrasına mezuniyeti havi olup Bş. V. den gelerek encümenimize havale buyrulan kanun 
lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Her sene bütçelerine konulan tahsisat ile bir kısminin inşa ve tamiri ikmal olunan mektebin 
mütebaki aksamının dahi bir an evvel ikmali için daha 75 000 liraya ihtiyaç olduğu ve bu 



meblağın 40 000 ürasi 1929 ve 35 000 lirası 1930 senelerinde tediye edilmek üzere 
şimdiden taahhüde raptı suretile temini kabil olacağı anlaşılmağla teklif olunan lâyihanın esas 
itibarile tasvibi ve şekle ait bazı tadilat icrasıla Heyeti Celileye arzı muvafık görülmüştür. 

13/4/1929 
Sivas . Bursa Elaziz Erzurum İsparta Kâ. R. V Reis 

Bursa İstanbul Edirne 
Faik M. Remzi Ş. Lııtfi ti. Tahsin ti. Aziz Mükerrem Muhlis Fuat Şakir 

Hükümetin teklifi 
Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yüksek [Mühendis Mektebi 
929 senesi bütçesi inşaat ve tamirat maddesine 
mevzu ( 40 000 ) lira dahil olduğu. halde 
( 40 000 ) lirası 929 senesi ve ( 35 000 ) 
lirası 930 senesi bütçesinden tesviye edilmek 
üzere cem'an ( 75 000 ) liraya kadar taahhü-
dat icrasına mezuniyet verilmiştir . 

MADDJE 2 — İşbu kanun \- haziran- 929 
tarihinden muteberdir . 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Nafia Vekilleri memurdur . 

6-3-929 
Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş.V. 

£. Kaya M. Abdülhalik M. Esat İsmet 
Na. V. Mf. V. Ma. V. x Ha. V. 
Recep ti. Vasıf Ş. Saraçoğlu D. T. Rüştü 

S. İ. M. V. İk V. 
D. Refik M. Rahmi 

Bütçe Encümeninin tadili 
Yüksek Mühendis Mektebi tamirat ve inşaa

tı hakkında kanun layihası 
MADDE 1 — Yüksek Mühendis Mektebi 

tamirat ve inşaatının ikmali için senelik tediye 
miktarı kırk bin lirayı geçmemek ve 192§ 
1930 senelerinde tediye edilmek üzere 75,000 
liraya kadar taahhüdat icrasına mezuniyet 
verümiştirr 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1929 
tarihinden muteberdidir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını 
icraaya Maliye ve Nafia Vekilleri memurdur. 


