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OTUZ ÜÇÜNCÜ İNİKAT 
20 - 11-1930 PERŞEMBE 

1 — Sabik zabıt hulâsasi 3 6 
2 — Havale edilen evrak 3 0 
3 __ Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye 

maruzatı 3 7 
1 — Hariciye bütçesine tahsisat ilâvesi hak

kındaki teklifin geçen senelerin hesabat sarfi 
yatma müteallik ©İması itibarile Heyeti Umu
miyeye arzından evvel hesabı kat'î muamele
sinde nazarı dikkate alınmak üzere bidayeten 
Divanı Muhasebat Encümenince tetkik olun
ması hakkındaki tezkere ile Hariciye Vekâle
tinin 1338 senesi bütçesinin 808 inci faslının lin
çi harcirah maddesine mevzu tahsisat ' tama
men sarfedilmiş olduğu cihetle senei mezkûrede 
tahakkuk edip tediye edilmiş olan 7382 liranın 
1341 senesi Hariciye bütçesine ilâveten vaz'ı 
hakkındaki tezkerenin iadesine dair Başvekâlet 
tezkeresi 

2 — Kazanç vergisi kanununun 25 inci mad
desinin ikinci fıkrasının tefsiri hakkındaki tez
kerenin iadesine dair Başvekâlet tezkeresi 

4 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Ankarada inşası mukarrer yeni mahalle 

için muktazi yerler ile bataklık ve merzagî a-
razinin şehremanetince istimlâki hakkindaki ka
nunun tefsirine dair 3/341 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ile Muğla Meb'usu Ali Nazmi Beyin, 
Ankarada inşası mukarrer yeni mahalle için 
muktazi yerler ile bataklik ve merzagî arazi
nin şehremanetince istimlâki hakkındaki kanu
nun ikinci maddesinin tefsirine dair 4/66 numa-
rali takriri ve Dahiliye Encümeni mazbatası 3 7 

2 — Muhasebei umumiye kanununun 78 ve 
123 üncü maddesinin tefsiri hakkında 3/375 nu-

Mündcrecat 
Sayfa 
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Sayfa 
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Diva
nı Muhasebat Encümenleri mazbataları 3 8 

8 — Memurin muhakemat kanununun 12inci 
maddesinin tefsirine dair 3/32 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Memurin Kanunu 
Muvakkat Encümenleri mazbataları 3 8 

4 — Gedizin Gökler Köyünde Eminoğullarm-
dan Mustafaoğlu Kömürcü Molla Mustafanm 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/401 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası 3 8 

5 — înegölün Genci Köyünden Bekir oğlu 
Ismailin ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/402 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası 3 8 

6 —-r- Darülfünun 1341 senesi , hesabı kafisi 
hakkında 1/537 numaralı kanun lâyihası ile Da
rülfünun Eminliğinin 1341 senesine ait mutaba
kat beyannamesinin takdim kılındığına dair 
3/308numaralr Divanı Muhasebat Riyaseti tez-, 
keresi ve Divanı Muhasebat Encümeni mazba
tası 3 8 , 4 2 , 5 3 

7 — Maarif Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 
münakale yapılması hakkında 1/571, Düyunu U-
mumiye 1929 senesi bütçesine bir milyon liralık . 
munzam tahsisat verilmesine dair 1/575, Dahili
ye Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 28,700 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/582, Maliye Ve
kâleti 1929 senesi bütçesinde münakale yapılma
sına dair 1/583, Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğü 1929 senesi bütçesinde münakale , 
yapılması hakkında 1/584 ve Millî Müdafaa Ve
kâleti Kara ve Askerî Fabrikarlar Umum Mü
dürlüğü 1929 senesi bütçesinin bazı fasıl ve mad-



bayta 
deleri arasında münakale icrası hakkında İ/586 
numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni 
mazbatası 3 8 , 4 2 , 5 0 

8 — Erzincan Meb'usu Saffet Bey ve 116 ar
kadaşının, Türk ocakları Merkez Heyetince akte-
dilecek istikraza Maliye Vekâletinin kefaletine 
dair 2/119 numaralı kanun teklifi ve Bütçe En
cümeni mazbatası 3 9 , 4 2 , 4 8 

9 — Ankara §ehri otomatik telefon kanunu
nun yedinci maddesine bir fikra ilâvesi hakkında 
1/564 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye En
cümeni mazbatası 4 0 

10 — îdarei umumiyei vilâyat kanununun 
86 ye 133 üncü maddeleri ile 144 üncü madde
sinin 4 üncü fıkrasının 2 inci bendini tadil edici 
1/562 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye En
cümeni mazbatası 4 0 

11 — Muğla Meb'usu Ali Nazmi Beyin, îdarei 

Sayta 
umumiyei vilâyat kanununun 116 ve 140 inci 
maddelerinin tadiline dair 2/118 numaralı ka
nun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 4 0 

12 — Noterlik kanununun 3 üncü maddesinin 
tadili hakkında 1/577 numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası 4 1 

13 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Hükü
meti arasında imza olunan dostluk ve bitaraflık 
muahedenamesinin mer'iyet müddetinin temdi
di hakkında 1/568 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası 4 1 , 4 2 , 5 5 

14 — Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları 
hakkındaki 1447 numaralı kanuna müzeyyel 
1/587 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Mali
ye, Adliye ve Bütçe Encümenleri Reis ve Mazba
ta Muharrirlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası ^ 4 2 

1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Nurettin Ali Beyin riyasetlerile aktolunarak üç 

şahsın ölüm cezasına çarptirilmasina dair mazbatalar 
ve gümrük kanununa müzeyyel mevat hakkındaki ka
nunun beşinci maddesinin tadiline dair lâyiha ile, ma
aş kanununun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine da

ir kanun teklifi müzakere ve kabul edildikten sonra 
perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis Kâtip Kâtip 

Nurettin Ali 
Tokat 

S. Tevfik 
Yuzgat 
Avni 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — menkul kiymetler ve kambiyo borsalari hak
kındaki 1447 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyi
hası (İktisat, Maliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri
nin Reis ve Mazbata Muharrirlerinden mürekkep Muh
telit Encümene) 

Tezkereler 
2 -r— Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpa

şa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 senesi fevkalâde 
bütçesi hesabı kafisine mütedair mutabakat beyanna
mesinin takdim kılındığı hakkında Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi (Divanı Muhasebat Encümenine) 

3 — Anadolu - .Bağdat Demiryolları ve Haydarpa
şa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 senesi hesabi kaf
isine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kı
lındığı hakkında Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 
(Divanı Muhasebat Encümenine) 

4 — Askerî memnu mmtakalarda bulunan ve eşha
sa ait olan gayri menkulâtın bedelsiz olarak emlâki 
milliye ile değiştirilmesine dair kanun lâyihasının tes
rii intaci hakkında Başvekâlet tezkeresi (Bütçe Encü
menine) 

5 — H u d u t ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü
nün 1926 senesi hesabı kafisine mütedair mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında Divanı Mu
hasebat Riyaseti tezkeresi (Divanı Muhasebat Encü
menine) 

6 — Demiryollar İnşaat ve İşletme Umum Müdür
lüğünün 1926 senesi hesabı kafisine mütedair muta
bakat beyannamesinin takdim kıhndıği hakkında Di
vani Muhasebat Riyaseti tezkeresi (Divanı Muhasebat 

Encümenine) ' 
Mazbatalar 

7 — l/411numarah belediye knuntl lâyihası ile 
Kirklareli Meb'usu Doktor Fuat Bey ve rüfekasinin, 
oyun ve eğlence mahalleri tesis ve idare etmek hak
kinin Himayei Etfal Cemiyetine verilmesi hakkinaa 
2/40 numaralı kanun teklifi ve müsekkafat vergisi ka
nununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasinnin tefsirine 
dair 3/270 numaralı Başvekâlet tezkeresi ile İstanbul 
Meb'usu Süreyya Paşanin, belediye kanunu lâyihasının 
tadili hakkindaki teklifi ve Dahiliye ve Belediye Ka
nunu lâyihasi Muvakkat Encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

8 — Maarif Vekâleti 1929 senesi bütçesinde mür.a* 
kale yapilmasi hakkinda 1/571, Düyunu Umumiye 
1929 senesi bütçesine bir milyon liraiik munzam tahsi
sat verilmesine dair 1/575, Dahiliye Vekâleti 1929 se
nesi bütçesinde 28,700 liraiik münakale yapılması hak
kinda 1/582, Maliye Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 
münakale yapılmasına dair 1/583, Posta, Telgraf ve 
Telefon Umum Müdürlüğü 1929 bütçesinde münakale ya
pılması hakkında 1/584 ve Millî Müdafaa Vekâleti kara 
ve Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1929 senesi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale 
icrası hakkında 1/586 numaralı kanun lâyihaları ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (Ruznameje) 

9 — Menkul kiymetler ve kambiyo borsaları hak
kındaki 1447 numaralı kanuna müzeyyel 1/587 numa
ralı kanun lâyihası ve İktisat, Mâliye, Adliye ve Büt
çe Encümenleri Reis ve Mazbata Muharrirlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (Ruznameye) 
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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,14 

Kete — Hasan B. 
Kâtipler : Süreyya Tevfik B. { TOKAT ) , Avni B. ( YOZGAT ) 

Reis — Celseyi açıyorum. 

3 — RIYASET DÎVANININ HEYETI UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Hariciye bütçesine tahsisat ilâvesi hakkın
daki teklifin geçen senelerin hesabat sarfiyatına 
müteallik olması itibarile Heyeti Umumiyeye ar
zından evvel hesabı kat'î muamelesinde nazarı 
dikkate alınmak üzere bidayeten Divanı Muhase
bat Encümenince tetkik olunması hakkındaki tez
kere ile Hariciye Vekâletinin 1338 senesi bütçesi
nin 308 inci faslının birinci harcirah maddesine 
mevzu tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğu cihetle 
senei mezkûrede tahakkuk edip tediye edilmiş olan 
7382 liranın 1341 senesi Hariciye bütçesine ilâve
ten vaz'ı hakkındaki tezkerenin iadesine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
337, 338, senelerinde bütçenin sefaret ve şeh

benderlikler levazımı faslına tenvir ve teshin namı 
altında tahsisat konulduğundan ve Moskova Sefa-
rotinee tahsisat harici sarf olunan "on bin,, ve ta
hakkuk eden harcirah düyunundan 338 tahsisat 
miktarı namile 341 senesi bütçesinde (A) 191 hu
mara ile açılacak fasla 7382 liranın zam ve ilâve
sine dair olup Bütçe Encümeninde bulunan tek
liflerin kesbi kanuniyet eylemesine hâlen bir lü
zum ve zaruret olmadığı cihetle geri alınmaları 
Hariciye Vekâletinin 9-2-1930 tarih ve 348/38 nu
maralı tezkeresile bildirilmiştir. 
, , Mevzubahs tekliflerin iadesine emir buyrulma-
sını rica ederim efendim. 

Başvekil, 
İsmet 

Reis — Efendim, Alelûsul iade ediyoruz. 
2 — Kazanç vergisi kanununun 25 inci mad

desinin ikinci fıkrasının tefsiri hakkındaki tezke
renin iadesİ7ie dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Kazanç vergisi kanununun 25 inci maddesi

nin 2 inci fıkrasının tefsirine dair olup 27-11-1929 

1 — Ankarada inşası mukarrer yeni 7nahalle I 
için muktazi yerler ile bataklık ve merzağî arazinin] 
Şehremanetince istimlâki hakkındaki kanunun tef
sirine dair 3/341 numaralı Başvekâlet tezkeresile I 

tarih ve 6/4262 numaralı tezkere ile takdim olu
nan teklifin geri alınması Maliye Vekâletinden 
yazılan 11 - 2 - 1930 tarih ve 10496/30 numaralı 
tezkerede rica edilmiştir. 

Mevzubash evrakın iadesine emir buyrulmasını 
rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Reis — Alelûsul iade ediyoruz efendim. 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (izmir) — 

Hükümetten Yüksek Meclise bu gün nakit ve es
ham tahvilât alım satımı hakkında bir lâyihai 
kanuniye arz ve takdim edilmiştir . Bu lâyihai 
kanuniyenin ehemmiyetine binaen ve Meclisi Âli
nizin Adliye, İktisat, Maliye ve Bütçe Encümen
lerini alâkadar etmesi itibarile bu encümen
lerin Reis ve Mazbata Muharrirlerinden mürek
kep bir Muhtelit Encümen teşkili suretile mesele
nin sür'atle hal ve intacına karar verilmesini rica 
edeceğim. (Kabul sesleri) 

Reis — Efendim, evrakı varide meyanında 
bulunan mevzubahs lâyihanın müstaceliyetle mü
zakeresini Hükümet talep ediyor.. Vekil Beyfen-
dinin teklifleri veçhile Adliye, iktisat, Maliye ve 
Büteç Encümenlerinin Reis ve Mazbata Muharrir
lerinden mürekkep bir encümen teşkili ile lâyiha
nın o encümene tevdiini ve müstacelen müzakeresini 
reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, tap ve tevzi edilmiş fakat bu günkü 
ruznameye alınmamış, muhtelif vekâletleri alâka
dar eden bir münakale kanunu vardır. Maarif, 
Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye Vekâletlerile 
Posta, Telgraf ve Telefon Müdüriyetine ait olan 
bu lâyihanın da bugünkü ruznameye alınarak 
müstaceliyetle müzakeresini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Bunu biraz sonra müzakere ederiz. 

Muğla Meb'usu Ali Nazmi Beyin, Ankarada inşası 
mukarrer yeni mahalle için muktazi yerler ile ba
taklık ve merzağî arazinin Şehremanetince istimlâki 
hakkındaki kanunun ikinci maddesinin tefsirine 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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ı : us au-a-ıyao c : 4 
dair 4/66 numaralı takriri ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası [1] 

TEFSİR FIKRASI 
İstimlâk edilecek yerlerden rayici hazıra göre 

tadil görenlerin kıymeti muharrereleri değer baha 
addolunur. 

Reis — Tefsir fıkrası hakkında mutalea var mı 
efendim? (Hayır sesleri). Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Muhasebei umumiye kanununun 78 ve 123 
üncü maddesinin tefsiri hakkında 3/375 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Divanı Muhasebat 
Encümenleri mazbataları [2] 

Reis — Bu mesele muhasebei umumiye kanu
nunun bir maddesine teallûk ediyor. Fakat bu ait 
olduğu Bütçe Encümenine henüz gitmemiştir. Ten
sip buyurursanız bunu Bütçe Encümenine tevdi 
edelim. (Kabul sesleri). Mesele böylece halledilmiş
tir. 

3 — Memurin muhakemat kanununun 12 inci 
maddesinin tefsirine dair 3/32 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Dahiliye ve Memurin kanunu Muvak
kat Encümenleri mazbataları [3] 

TEFSİR FIKRASI 
Aleyhlerinde vilâyetlerce tahkikatı iptidaiye 

icrasına mübaşeret olunan merkezden mansup me
murlara, o memurların mensup oldukları vekâletin 
muvafakatile işten el çektirilir. 

Reis — Tefsir fıkrası hakkında mutalea var mı 
efendim? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

4 — Gedizin Gökler Köyünden Emin oğulların
dan Mustafa oğlu kömürcü Molla Mustafanın ölüm 
cezasına çarpılması hakkında.3/401 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası [4] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

5 — İnegölün Genci Köyünden Bekir oğlu tsma-
ilin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/402 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası [5] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

6 — Darülfünun 1341 senesi hesabı kafisi hak
li] 79 numaralı matbua zaptın sonuna merbut

tur. 
[2] 72 numaralı matbua zaptın sonuna merbut

tur. 
[3] 80 numaralı matbua zaptın sonuna merbut

tur. 
[4] 76 numaralı matbua zaptın sonuna merbut

tur. 
[5] 77 numaralı matbua zaptın sonuna merbut

tur. 

kında 1/537 numaralı kanun lâyihasile Darülfünun 
Eminliğinin 1341 senesine ait mutabakat beyanna
mesinin takdim kılındığına dair 3/308 numaralı 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı Mu
hasebat Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mutalea 
var mı efendim? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Darürfiinun 1341/1925 malî senesi hesabi kat'î kanunu 
MADDE 1 — Darülfünunun 1341/1925 malî 

senesi umum varidatı (A) cetvelinde gösterildiği 
üzere 1 023 447 lira 62 kuruştur. 

Reis — Madde hakkında mutalea var mı efen
dim? (Hayır sesleri). Maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Darülfünunun ayni sene umum 
masarifi (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(1 011 235) lira (52) kuruştur. 

Reis — Madde hakkında mutalea var mı efen
dim? (Hayır sesleri). Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1341/1925 senesi 
içinde sarfolunamıyan (119 637) lira (14) kuruş 
iptal olunmuştur. 

Reis — Madde hakkında mutalea var mı efen
dim? (Hayır sesleri). Maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — işbu kanunun ahkâmını icraya 
Maarif Vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umuıniyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

7 — Maarif Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 
münakale yapılması hakkında 1/571, Düyunu Umu
miye 1929 senesi bütçesine bir milyon liralık mun
zam tahsisat verilmesine dair 1/575, Dahiliye Ve
kâleti 1929 senesi bütçesinde 28 700 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/582, Maliye Vekâleti 
1929 senesi bütçesinde münakale yapılmasına dair 
1/583, Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlü
ğü 1929 senesi bütçesinde münakale yapılması hak
kında 1/584 ve Millî Müdafaa Vekâleti Kara ve 
Askerî fabrikalar Umum Müdürlüğü 1929 senesi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında müna
kale icrası hakkında 1/586 numaralı kanun lâyi
haları ve Bütçe Encümeni mazbatası [2] 

[1] 71 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 82 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 



Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı efendim? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

1929 bütçesi mnzam tahsisat ve münakale kanunu 
BÎRÎNCÎ MADDE — 1929 senesi Düyunu 

Umumiye bütçesinin 241 inci faslının birinci mü
rettebatı seneviye maddesine 1 000 000 lira mun
zam tahsisat olarak ilâve edilmiştir 

Reis — Birinci madde hakkında mutalea var 
mı efendim? (Hayır sesleri). Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — 1929 senesi bütçesinin 
merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında 
510 585 liralık münakale icra edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
F . Lira 
208 Masarifi gayri melhuza 25 000 

Reis — 25 000 lira zammı kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

F . . Lira 
187 Memurin harcirahı 10 000 

Reis — 10 000 lira zammı kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dahiliye Vekâleti 
F . Lira 
342 Merkez tenvir ve teshini 1 300 

Reis — 1 300 lira zammı kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
343 Merkez müteferrikası 200 

Reis — 200 lira zammı kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
347 Vilâyat müteferrikası 9 000 

Reis — 9 OOOlira zammı kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
348 Bedeli icar 6 000 

Reis — 6 000 lira zammı kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
349 Memurlar harcirahı 12 200 

Reis — 12 200 lira zammı kabul edenler... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Posta, Telefon ve Telgraf Umum Müdürlüğü 
F. Lira 
393 Vilâyat müteferrikası 13 000 

Reis — 13 000 lira zammı kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
394 Def atir ve evrakı matbua 10 100 

Reis — 10 100 lira zammı kabul edenler... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 
F . . ' Lira 
399 - Bendiye 3 785 

Reis — 3 785 lira zammı kabul edenler ... Et

miyenler ... Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
402 Kıymetli evrak 20 000 

Reis — 20 000 lira,zammı kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
406 Avrupa harcirahı 1 000 

Reis — 1 000 lira zammı kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Maarif Vekâleti 
F. Lira 
689 Memurin harcirahı 20 000 

Reis — 20 000 lira zammı kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
698 Beynelmilel kongre sergi ve müsa

bakalara iştirak ve ilmî tetkik 
* seyahatleri masrafı 4 000 

Reis — 4 000 lira zammı kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa Vekâleti (Kara kısmı) ile 
(imalâtı Harbiye Umum Müdürlüğü) 

F. Lira 
864 Nakliyat 225 000 

Reis — 225 000 lira zammı kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
865 Faslı mahsus 50 000 

Reis — 50 000 lira zammı kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
872 inşaat ve tamirat 100 000 

Reis — 100 000 iira zammı kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu) 
Reis — İkinci maddeyi kabul edenler ... Etmi

yenler ... Kabul edilmiştir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tari

hinden muteberdir. 
Reis — Üçüncü maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm

lerini icraya Maliye Vekili memurdur. 
Reis — Dördüncü maddeyi kabul edenler ... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 

arzediyorum. 

8 — Erzincan Meb'usu Saffet Bey ve 116 ar
kadaşının, Türk Ocakları Merkez Heyetince akte-
dilecek istikraza Maliye. Vekâletinin kefaletine dair 
2/119 numaralı kanun teklifi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası [1] 

Reis —: Efendim, bu teklifi kanuninin ikinci 
müzakeresini yapıyoruz. 

[1] Birinci müzakeresi 31 inci in'ikat zaptın-
dadır. 
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im* ıvantfu« x,xiAw.u..x« ĵeuııce âıneaıleceK istikraza 
Maliye Vekilinin kefaleti mezuniyetine dair kanun 

BÎRÎNCÎ MADDE — Her sene tertip edil
mekte olan piyango hasılatı karşılık olmak üzere 
TürkOcakları Merkez Heyetince yüz yirmi beş bin 
liraya kadar aktedilecek istikraza kefalet etmeğe 
Maliye Vekili mezundur. 

Eeis — Birinci maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Maliye Vekili memurdur. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

9 — Ankara şehri otomatik telefon kanununun 
yedinic maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 1/564 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası [1] 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

876 numarali Ankara otomatik telefon kanununun 
yedinci maddesine bir fikra ilâvesi hakkinda kanun 

MADDE 1 — 876 numaralı Ankara otomatik 
telefon kanununun 7 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve olunmuştur. 

(Diyanet işleri Riyasetine dört ve reisin evine 
bir telefon konulur, bu telefonlardan haricî tesi
sat masrafı ve mükâleme ücreti alınmaz.) 

Reis •— Birinci maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — ikinci maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul. edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye Vekili memurdur. 

Reis -r— Üçüncü maddeyi reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın ikinci müzakeresine geçilmesini ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

10 — İdarei umumiyei vilâyat kanununun 86 
ve 133 üncü maddelerile 144 üncü maddesinin 4 
üncü fıkrasının 2 inci bendini tadil edici 1/562 nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni maz
batası [2] 

[1] 73 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 78 numaralı matbua zabtın sonuna mer
buttur. 

I, Reis — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
mutalea var mı? (Hayır sesleri). Maddelere ge
çilmesini kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

13 mart 1329 tarihli idarei umumiyei vilâyat kanunu
nun 86 ve 133 üncü maddelerile 144 üncü maddesinin 

4 üncü fıkrasının ikinci babını tadil eden kanun 
MADDE 1 — Meclisi umumilerce kabul edi

len vilâyet bütçeleri valiler tarafından Dahiliye 
Vekâletine irsal olunur. Bu bütçeler alâkadar 
Maarif, Sıhhiye, Nafıa, iktisat ve Dahiliye Vekâ-
letleri mümessillerinden mürekkep bir komisyon
da tetkik ettirildikten sonra icra Vekilleri Heyti-
nin kararı ve Reisicumhurun tasdiki ile tatbik 
olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Dahiliye Vekâletinde içtima ede
cek olan bu komisyonda bütçelerin, tevhidi tari
hinden itibaren bir ay zarfında ve idarei umumi
yei vilâyat kanununun 84 üncü maddesi ahkâmı 
dairesinde tetkiki icap eder. Komisyonun mesaisi 
ihzaridir, ihtilaflı hususat icra Vekilleri Heye
tince nihaî karara iktiran eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Fasıldan fasıla münakale icrası, 
birinci ve ikinci maddelerde muharrer usul dai
resinde tetkik ile olur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Meclisi umumiler, gelecek sene 
bütçesile birlikte meclise verilen geçen sene hesabı 
kat 'isini ve bu bapta encümeni vilâyetlerce tan
zim olunacak mazbatayı tetkik ederek karar itti
haz eyler. Bu hesabı kat'iler vali tarafından Da
hiliye Vekâletine irsal ve tasdik olunmak üzere 
Divanı Muhasebata tevdi olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Pu kanunun ahkâmını icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

, Müstaceliyetle müzakeresi teklifi vardır. Bi
naenaleyh heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

11 — Muğla Meb 'usu Ali Nazmi Beyin idarei 
umumiyei vilâyat kanununun 116 ve 140 inci 
maddelerinin tadiline dair 2/118 numaralı kanun 
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası [1] 

[1] 74 numaralı matbua zaptın sonuna merbut- % 
tur. 
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Reis — Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresi 
hakkında teklif vardır, okunacak: 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Vilâyetlerde Meclisi Umumiler içtimalarına ni

hayet vermek üzeredirler. Bugünkü ruznamede 
bulunan ve Meclisi Umumilerin tahsisatlarına 
müteallik olan bu lâyihanın müstacelen müzake
resini teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Reis — Teklifi reyinize arzediyorum. Lâyiha
nın müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakknıda mütalea var mı 
efendim? \ 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim; tek
lifi kanunî idarei umumiyei vilâyat kanununun 
116 ve 140 inci maddelerinin tadili hakkındadır. 
Serlevha öyle yazılmış, metinde de öyledir. Hal
buki. idarei umumiyei vilâyat kanununun idarei 

" umumiyei vilâyat kısmı tadil edilmiş. Şu halde 
madde numaraları bu tadile nazaran değişmiş 
oluyor. İdarei hususiye kısmında (116) inci mad
de (113) e, (140) ıneı madde de (138) e düşüyor. 
Yani bu lâyiha eski kanunun numaralarına göre 
yazılmıştır. Halbuki bu maddeler sonradan tadil 
edilmiştir. Maddeler müzakere edilirken muad
del, demekle keyfiyet tashih olunur zannederim. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
tdarei umumiyei vilâyat kanunu iki kısımdan 
ibarettir. Biri idarei umumiyei vilâyat, diğeri de 
idarei mahalliyei vilâyattır. Geçen sene Büyük 
Millet Meclisi birinci kısmı tadil etmiştir, ikinci 
kısmı ayrı bir kanun olarak baki ve mer'idir. Bi
naenaleyh madde numaraları sırasını takip eder. 
Tadilât yapılırken sıra numarasında değişikliğe 
lüzum yoktur. Eğer bu kısma ait kanun da tadil 
olunursa bu numaralar da tashih edilmiş olur. 

tdarei umumiyei vilâyat kanununun muaddel 116 ve 
140 inci maddelerinin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — İdarei umumiyei vilâyat kanu
nunun muaddel 116 inci maddesi berveçhi zir ta
dil olunmuştur: 

Meclisi umumî azalarına devamı müzakere 
müddetince yevmî beş liradan on liraya kadar 
muhassasat ve şehrî sekiz bin kuruş üzerinden 
harcirah verilir. 

Reis — Vekil Beyfendinin izahlarından mesele 
tamamen anlaşılmıştır. Maddeyi aynen reyinize 
arzediyorum. 

Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Tayini esami ile reye kon#n kanunlar hakkında 
rey vermiyen arkadaşlar lütfen reylerini istimal 
buyursunlar. 

MADDE 2 —* Mezkûr kanunun muaddel 140 
inci maddesi âtidaki şekilde tadil edilmiştir: 

Vilâyet encümenleri azasına meclisi umumî 

, kararile şehrî 75, liradan 150 liraya kadar tahsisat 
ı verilir. 

Meclisi umumilerce tayin ve takdir olunacak 
muhassasat ve tahsisat miktarı Dahiliye Vekâle
tince tasdik olunur. 

Reis — Mütalea var mı? (Hayır sesleri) ikinci 
maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden itiba
ren mer'idir. 

Reis — Mütalea yoktur, üçüncü maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Dahiliye Vekili memurdur. 

Reis — Dördüncü maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Fikrime göre tayini esamiye lüzum yoktur. 
Binenaleyh heyeti umumiyesini kabul edenelr ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

12 — Noterlik kanununun üçüncü maddesinin 
tadili hakknıda 1/577 numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Efendim; lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? (Hayır sesleri) Mad
delere geçilmesini kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Noterlik kanununun dokuzuncu maddesinin tadiline 
dair kanun 

MADDE 1 — Noterlik kanununun dokuzuncu 
maddesi şu suretle tadil edilmiştir: 

Noterlik istiyenlerin liyakatlileri arasında ha
kimlik sınıfında en çok hizmeti geçenler ve bu 
hizmette müsavi iseler bilfiil müstahdem bulunan
lar diğerlerine ve imtihanla ehliyetnameyi haiz 
olanlara tercih olunur. 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — işbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — ikinci maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... ikinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — işbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci müzakeresine geçilmesini ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

13 — Türkiye Cumhuriyeti ile Soviyet Hükü
meti arasında imza olunan dostluk ve bitaraflık 
muahedenamesinin mer'iyet 7nüddetinin temdidi 
hakkında 1/568 numaralı kanun lâyihası ve Hari
ciye Encümeni mazbatası [2] 

[1] 75 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 81 numaralı matbua zabtın sonuna mer
buttur. 
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Reis — Bu lâyiha hakkında hükümetin noktai 
nazarı var mıdır efendim? 

Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü B. (İz
mir) — Arkadaşlar; komşumuz ve dostumuz Sovi-
yet Cumhuriyetleri ittihadile vaktile Pariste imza 
edilerek aramızda mer'i olan dostluk ve bitaraflık 
muahedesi geçen 17 kânunuevvelde nihayet bul
muştur. İşte bu muahedenin temdit ve takviyesi 
esasında burada bir protokol imza edildi. Bu 
protokolü müstaceliyetle kabul ve tasdik buyur
manızı bilhassa rica ederim. 

Reis — Efendim; Hükümet bu lâyihanın müs
taceliyetle müzakeresini teklif ediyor. (Muvafık 
sesleri). Bu teklifi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Müstaceliyetle müzakeresi kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz açıktır, mütalea var mı? (Hayır sesleri) Mad
delere geçilmesini kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE İ — Türkiye Cumhuriyeti Hükûme-
tile Soviyetist Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı 
Hükümeti arasında Pariste 17 kânunuevvel 1925 te 
imza edilip hükmü 17 kânunuevvel 1929 tarihinde 
munkazi olan dostluk ve bitaraflık muahedesinin 
mer'yet müddetinin temdidine müteallik 17 kânu
nuevvel 1929 tarihli protokol tasdik edilmiştir. 

Reis — Birinci maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 ;— Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. . 

R e i s — Celse açılmıştır. 

14 — Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları 
hakkındaki 1447 numaralı kanuna müzeyyel 1/587 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye, Adliye 
ve Büteç Encümenleri Reis ve M. Muharrirlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası [1] 

Reis — Birinci celsede müstaceliyetle müzake
resine karar verdiğiniz lâyiha gelmiştir. 

Başvekil îsmet Paşa (Malatya) — Millî paranın 
kıymetini korumak için Büyük Meclise bir kanun 
lâyihası takdim ettik. Kanun lâyihasının mevzuuna 
girmeden evvel bu vesileden istifade ederek millî 
paranın kıymetinde müessir olan bütün amiller 
üzerinde vaziyeti ve düşündüklerimizi arzetmek 
isterim. 

Evvelâ haricî borçlar: haricî borçların tazyiki 
hüsnü niyetle iktiham edilebilecek mikyastan 

[1] 83 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye 
Vekili memurdur. 

Reis '— Üçüncü maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 
Rey vermiyenler lütfen reylerini istimal etsinler. 
istihsali âra muamelesi hitam bulmuştur. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Türk Ocakları Merkez Heyetince aktedilecek 

istikraza Maliye Vekilinin kefaleti mezuniyetine 
dair kanuna 191 zat rey vermiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun 191 rey ile kabul edilmiştir. 

1929 bütçesi munzam tahsisat ve münakale ka
nununa 191 zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun 191 reyle kabul edilmiştir. 

Darülfünunun 1341/1925 malî senesi hesabı 
kat'î kanununa 191 rey verilmiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun 191 reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Soviyet Hükümeti 
arasında imza olunan dostluk ve bitaraflık 
rauahedenamesinin meriyet müddetinin temdidi 
hakkındaki kanuna 191 zat rey vermiştir. Muame
le tamamdır. Kanun 191 reyle kabul olunmuştur. 

Bir saat sonra ikinci bir celse aktetmek üzere 
birinci celse tatil olundu. 

Celsenin hitami : 16 

fazla ve müessir olarak kendini göstermiştir. Ha
ricî borçlar denince münhasıran Osmanlı Düyunu 
Umumiyesi tediyatını anlamalıdır. Çünkü diğer 
tediyeler ya emniyetin zarurî bir tedbiri yahut 
memleket inkişafının zarurî tediyesidir. Osmanlı 
Düyunu Umumiyesinin tazyiki ise memleketin ikti
sadî ve malî bünyesine yalnız (Passif) tesir etmek 
mahiyetindedir. OsmanlıDüyunuUmumiyesinde bir 
itilâfa varmak için bizim arzumuz hakikaten sa
mimî idi. Ve bu gün de samimidir. Biz bu nevi 
borçlar için beynelmilel mutat olan son mikyas
lara nisbetle hattâ geniş ve cömert hareket ettik. 
Ancak içinde bulunduğumuz sıkıntı, Osmanlı Dü
yunu Umumiyesinin halini takatimizin fevkinde, 
mütezayit mahiyetini ise, istikbalimizi de tehdit 
etmek istidadında göstermiştir. 

Bu vaziyet bizi imkânsızlığa sürüklemektedir 
ki bunu görmemek hem memlekete zararlı, hem 
bizzat hamillerin menfaatim muhildir. Biz bu vazi-

* İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 17,20 

Reis — Masan B. 
Kâtipler — Süreyya Tevfik B. ( TOKAT ) , Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 
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yeti Düyunu Umumiye Meclisine bildirmeği dü
rüstlük vazifesi saydık ve martın ilk yarısında te
masa gelmek işte bu suretle tekarrür etti. 

ikinci mevzua geçiyorum: millî paranın kıy
meti üzerinde Devlet mubayaatının fazla müessir 
olduğu öteden beri söylenmiştir. Arkadaşlarım ta
hattur buyururlar ki bu mevzu üzerinde azamî ta
kayyüt göstereceğimizi ve gösterdiğimizi evvelki 
vesilelerle arzetmiştim. Takriben kânunuevvel bi
dayetinden başlıyarak bu dikkat ve takip Devle
tin, hususî ve umumî bütün devairi tarafından 
azamî derecede iltizam olunuyor. Meselâ geçen se
neler bu günlerde ve bundan evvelki ve sonraki 
günlerde Devlet ihtiyacatı için piyasadan satın 
alınan (Döviz) e mukabil bu sene hiçbir şey alın
mamıştır. Bundan başka olarak ihtiyaç sahipleri
nin zaruretlerini def için bazan yardım ettik. Kâ
nunusaninin on beşinde Devletin mubayaa etmesi 
lâzım gelen (Döviz) miktarını on milyon Türk li
rasına kadar Heyeti Vekilede müzakere etmiştik 
ki, mutaleamız neticesinde bu on milyon liraya 
mukabil bir tek liralık mubayaayı dahi kabul et
medik. Görüyorsunuz ki paramızın kıymetine Dev
let mubayaatının müessir olması keyfiyeti üze
rinde Hükümet azamî derecede tekayyüt göster
miştir. Bu ittihaz ettiğimiz tedbir ihtiyaeın imhali 
veya diğer bir surette telâfisine matuftur. Yoksa 
şubat bidayetinde almadığımızı mart bidayetinde 
alacağımız gibi talik mahiyetinde değildir. Bunu 
dün almadığım için yarın behemehal alacağım, 
ümidinde bulunan (sipekülâtör) lerin söz dinle
mez kulaklarına girer diye söylüyorum. (Bravo 
sesleri). Biliyorsunuz ki büyük iktisadî, millî ted
birlere ilk günden itibaren temas etmiştik. Bunla
rın başında millî tasarruf mevzuları vardı. Kemali 
şükranla söyliyebiliriz ki bütün millet mevzuun ne
zaketini hissetmiştir. Millî hayatta yeni bir feyizli 
ceryan açılmıştır. Millet, muahedelerin, kanunla
rın ahkâmı dairesinde kendi şuurunun cereya
nında ve ona tabi olarak yol almıştır. Bunun fey
yaz tesirini zamanla elbette müspet olarak hisse
deceğiz. Bundan sonra esaslı bir tedbir olarak is
tihsali artıracak ve memlekette iktisadî inkişafa 
zemin ve imkân verecek bir program vücuda ge
tirmeğe çalışıyoruz. Program hemen hazırlanmış 
gibidir. Fakat biliyorsunuz ki böyle iktisadî prog
ramlar dahi bizzat daha evvel sarfiyat talep eder. 
Bu sarfiyatı herşeyden evvel kendi tasarrufumuz 
ve bütçemiz dahilinde temin edebilmek için bu 
sene çıkacak bütçede bütün imkânlardan istifade 
ederek 10, 15 milyon lialık bir parayı memleketin 
iktisadî inkişafatına ayrıca tahsis etmeği kararlaş
tırdık. Bu imkânı bulduk diyebilirim. Bütçe mü
zakeresi başladığı zaman bizim bulduğumuz im
kânların da BüyükMeclisin tasvibine iktiran ede
ceğini ümit ederiz.Millî paraya teallûk eden esaslı 
bir tedbir olarak bir de Devlet Bankasının vücuda 
getirilmesini görüyoruz. Bunun üzerine tetkikatı-
mız memleketin iktisadî ve malî vaziyetine göre alı
nacak bütün mütalealar hemen nihayete gelmiştir. 

Vardığımız netice, millî ve müstakil bir DevletBan-
kası tesisi, millî paranın muhafazasında ve memle
ket iktisadiyatında faydalı bir nazım rolü oynıya-
cağı zeminindedir.Bunu açık söylemek şu noktadan 
faydalıdır ki Devlet Bankasını şu veya bu şekilde 
yapacağız, millî bir şekilde olmasından başka bir 
şekil düşünüyoruz gibi vahi ümitleri, vahi hayal
leri kimsede bırakmamak için istical ettim. Bun
dan sonraki içtimalarınız millete müstakil ve 
millî bir merkezî banka vücuda getirmek için 
vereceğiniz nizamı ve kanunu müzakere ile geçe
cektir. 

Arkadaşlar; görüyorsunuz ki hassas ve dik
katli olarak millî paranın halini ve istikbalini 
temin edcecek kabili tasavvur bütün tedabire 
tevessül etmişizdir. Millî paranın kıymetini mu
hafaza etmeği hükümet esas bir vazife addet
mektedir ve memleket için millî paranın kıy
metini muhafaza ederek bu uğurda her vasıtaya 
müracaat etmek hayatî bir ehemmiyeti haizdir. 
Bu uğurda mücadele bir çok sui istimaller ve 
müşkilâtla karşılaştığımızı gösterdi. Fennî olarak 
sabittir ki bu gün millî parayı müteessir edecek 
avamil hemen yoktur. Maliye Vekili aziz arka
daşım şimdi rakkamlarla arzedecektir ki geçen 
sene bü günlerdeki ithalât bu seneden eksik değil
dir. Geçen senenin son sekiz aylık ithalâtı bu 
seneden eksik değildir. Yani yeni tarife münase-
betile memlekete girmiş olan büyük istoklar on
dan sonraki ayların eksik istoklarila tamamen 
tevazün halindedir, istatistiklerle sabittirki bu 
seneki ihracatımız geçen seneki ihracatımızdan 
eksik değildir. Aldığımız tedbirlerle geçen sene 
piyasadan Devlet ihtiyacatı için aldığımız dö
vizleri bu sene satın almıyoruz. Hatta fevkalâde 
ihtiyaç olursa yardım ediyoruz. Bu halde tekrar 
millî para üzerindeki tazyikin sebebini başka 
türlü anlar mıyım? Elbette bunun nameşru olan 
sebepleri vardır. Bu sebeplerle mücadele etmek 
için hükümet sizden salâhiyet istiyor. Arkadaş
lar; millî para üzerinde en hassas ve müessir 
olan amil, daima bilmeliyiz ve daima söylemeli
yiz ki halkın itimadıdır. En müessir olan tedbir 
budur. Türlü tedbirlerle dahilde ve hariçte millî 
paramızın aleyhinde olarak gerek menfeatleri nok-
tai nazarından gerek sakim emellerle hareket 
edenler varsa bunlar her şeyden evvel para üze
rinde halkın itimadına taarruz ederler. Her ted
birin, bilhassa iktisadî tedbirin lehinde ve aley
hinde söylenecek sözler için kestirme, riyazî bir 
hat yoktur. Her hangi bir tedbirin lehinde oldu
ğu kadar aleyhinde de söylenebilir. Bilhassa zi
hinleri karıştırmağa sevk edecek propaganda 
olursa bu tesirat karşısında şaşkınlık ve çaresizlik 
içinde bulunan adam, yalnızmış gibi kendi itima
dına müracaat etmelidir. Milyonların itimadı tek
lerden başlar. Bunu böyle soyuyorsun, beri ina
nıyorum, ama herkes inanmıyor, diyen adama vere
ceğimiz cevap: sen inanıyor musun? sen inanı
yorsan senden sonrakinin inanması için güçlük 
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yoktur; derhal bu cevabı vermeliyiz. Halkın itima-1 
dini muhafaza etmek için müessir olan esaslı ted
birlerden birisi de sui istimale karşı mücadelede hü
kümetin ve salâhiyettarların kafiyen zaif olmadı
ğının anlatılmasıdır. (Alkışlar) 

Büyük Meclise verdiğimiz kanun lâyihası 
hükümeti sui istimalcilere karşı mücadele etmek 
için yeni ve kuvvetli salâhiyetlerle teçhiz ediyor. 
İtimadı takviye etmek için ittihaz olunmuş bir 
tedbirdir. İtimat tedbiri olarak bu kanun lâyiha
sının müzakere ve kabulünü istiyoruz. Herkes 
bilecektir ki hükümetin ve memleketin millî 
parayı muhafaza etmek için tatbik etmiyeceği 
tedbir yoktur. Mücrimi derhal Müddei Umumiye 
teslim edip Cumhuriyet Hakiminin kararına rapti 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Grörüyyorsmız ki hulasaten arzettiğim maru
zat, millî paranın korunması için verdiğimiz esas
lı ehemmiyeti her sahasında ve her cepheshinde 
canlandırıyor ve kabul buyurursunuz ki millî 
parayı korumak için vereceğiniz salâhiyetler cid
diyetle, itina ile, isabetle, ve çok takdir ve temyiz 
ile yerinde kullanılacaktır. Bu kadar ciddi bir 
mevzu üzerinde ve daima Büyük Meclisin.mura
kabesi altında tatbik olunacak salâhiyetlerin 
adilâne, yerinde ve nihayet Milletin hayatî kıyme
tini haiz olan parası üzerinde sarfolunması için 
Büyük Meclis kâfi bir emniyettir evvlce söyledi
ğim gibi bu münasebetle tekrar teyit etmek isti
yorum ki millî paranın kıymetine fennî olarak 
iktisadî olarak müessir olacak bütün avamilin 
fena tesirleri izale edilmiştir, izale edilmektedir. 
paramızın hali ve atisi emindir. Kıymeti artacak 
ve yüksek kıymeti muhafaza olunacaktır. Hiç 
kimsenin parası her hangi bir suretle tehlikeye 
maruz değildir. Paranıır kıymetini düşürmek iste
yenlerle bu gün bize vereceğiniz kanunun salâhi-
yetîerile mücehhez olarak şuurlu, ciddi bir surette 
mücadele edeceğiz. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey (tzmir)^-
Muhterem arkadaşlarım: hepiniz biliyorsunuzki 
bir kaç aydan beri memleket eenehî parası ihti
yacı ve döviz sıkıntısı geçirmektedir. Geçirmek
te olduğumuz bu sıkıntı zaman zaman bir buhran] 
kokusu da neşretmemiş değildir. Sadece bir döviz 
buhranı belkide tek başına çok büyük ehemmi
yetle mütalea edilecek mevzu değildir. Döviz buh
ranından çıkabilecek olan diğer neticeler vardır-
ki memleketin maliyesini, iktisadiyatını, ticare
tini birer birer ve bir biri arkasından bir buhrana 
sürükleyebilir. Maliyeyi bozar, çünki evvelâ alı
nan maaş ve ücretler alanları geçindiremez bir 
hale getirir, saniyen masraf tertipleri gayri kâfi 
gelir. Bunlardan tevkif edilemiyenlere, munzam 
tahsisatlar verilmek zarureti- tahaddüs eder. Ve 
böylece bütçedeki tevazün bozulur. 

İktisadiyatı ve ticareti bozar. Çünki hiç kim
se uzun müddetli işlere cesaret edemez. Ve aldı
ğını aldığı zaman kaça ve sattığını sattığı zaman 
kaça satmıştır. İşler olamaz. Onun içindir ki tesi-1 
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I ratı itibarile döviz buhranı çok ehemmiyetli bir 
buhrandır. Ve behemmehal bunun önüne geçmek 
için icap eden tedbirler bir an evel alınmak lâzım
dır. Bu kabîl buhranlar başlıca iki amilin tahtı 
tesirinde tahaddüs eder. Bunun birisi: sadece 
iktisadî amildir, yani bir memlekette tediye mu
vazenesinin o memleket aleyhine tedricen bozul
ması tabiidir ki ecnebî parası ihtiyacını hu açığı 
kapamak için arttırır ve bu artış tedricen 
İ31İ11Î para üzerine teşiratını hissettirir. . Tediye 
muvazenesi hatıra geldiği zaman tabii onun üze
rinde tesiratı olan ve en ağır yükünü veren 

[bittabi ithalât ve ihracat meselesi hatıra gelir. O 
diğer âmilde spekülatörlerin, spekülâsyon ya-

I panların her nevi vasıtaya müracaat ederek ihdas 
ottikleri vaziyet ve haleti ruhiyedir. Vaziyet ve 
Iıileti ruhiye dedim.Bu bittabi ihtiyaca müstenit ol
maksızın birçok alışları kendileri yapmak,sonra ar
kalarından ayni veçhile birçok alışları tahrik ede
bilmek için azamî propaganda kuvvetine istinat 
ederek halkın emniyet ve itimadını bozmak sure-
tile tezahür eder. Bizdeki döviz sıkıntısı en evel 
öyle bir zamanda başladı ki - bunda hiçbir vakit 
ikinci şıkkı, yani spekülasyon ve haleti ruhiyenin 
bozulması ihtimalini hariç görmemekle beraber on
dan evel tarifelerin artmış olması ve tacirlerimi
zin ihtiyaçtan çok fazla malı memlekete getirmiş 
bulunmaları, bu buhranın daha ziyade iktisadî 
olduğu kokusunu veriyordu. İktisadî olan bir buh
ranı daha ziyade iktisadî tedbirlerle yenmek müm
kün olacağına göre ve kanaatimizin de daha ziya
de bu noktada toplanmış olmasından naşi iktisadî 
tedbirleri derhal aldık. Aldığımız tedbirler o ka
dar büyük mikyasta, o kada'r cezrî bir şekilde 
idi ki bunun muvaffakiyetli neticelerini mahdut 
aylar içinde elde etmemiz lâzım geliyordu. Esasen 
bizzat buhran kendisini hissettirmeğe başladığı 
günlerde bu buhrana karşı alınması lâzım gelen 
en büyük tedbir zaten alınmış bulunuyordu. Bu 
da gümrük tarifemizin, gümrük duvarlarımızın 
ecnebî emteasmın memlekete daha az duhulüne 
imkân bırakacak dereceye'yükselmiş olmasidi. 
Bilirsiniz ki tarife kanununun Meclisten geçtiği 
sırada söylediğim gibi bizim sıklet ve hacim üzerin
den aldığımız resimlerin eşyanın kıymetine naza
ran yüzdesi takriben yüzde on bir nisbetinde idi. 
'fani Türkiyeye ithal edilen emteanın kıymeti üze
rinden sanki biz yüzde on bir resim alır vaziye
tinde bulunuyorduk. Bu resmi, tarife kanununu 
tertip ederken öyle istedik ki vasatî nisbet ilk 
devrede konduğu derecede çıksın bu nisbet tak
ribi olan yüzde yirmi, yirmi bir arasında bir nis
bet idi, fakat bu defa yeni tarifeyi işlerken ilk dev-

[rede konduğu zaman alınan yüzde on dokuz veya 
yirmi bir arasında değişen ithalât resmini yeniden 
eski seviyesine irca ederken gayemiz malî olmakta 
ve vergi esasına istinat etmekten daha ziyade ikti
sadî esasa istinat ederek memleketimizde kabili 
himaye olan mevaddı azamî himayeye tevessül 

I etmek olmuştu. Bunun içindir ki vasati nisbetin 
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yüzde on dokuz ilâ yüzde yirmi bir raddesine çık
mış olmasının manası tamamen başkadır. Biz 
bununla evvelâ memleketimizin ihtiyacını kamilen 
tatmin edecek derecede bulunan istihsalâtımızı 
memnuniyet derecesine yaklaşan resimlerle hi
maye etmiş bulunuyorduk. Saniyen mahdut sene
ler içinde ihtiyacımızı tatmine kâfi geleceğine 
kanaat ettiğimiz istihsalâtımızı da, daha az ol
makla beraber yine kuvvetli bir nisbet dehilinde 
himaye ettik. Diğer mevadın kâffesinde de sa
dece vergi esasatını takip ettik. Onların taham
mül edeceği nisbette resimler koyduk. O halde 
bizatihi bizim tarife kanunumuzun birinci ve 
mühim iktisadî tedbiri, buhran tahaddüs ettiği 
zaman alınmış bulunuyordu. Bundan başka der
hal tesiri görülebilecek olan mühim bir tedbir 
daha aldık. O günden itibaren sarf edeceği para
ların bilvasıta veya bilâ vasıta ecnebi memlekete 
gidecek olan aksamını kamilen tevkif ettik. Bun
lar arasında bilâ vasıta dedim. Çünkü Memleket 
dahiline gelmiş emtaadan dahi Hükümet ihtiyacı 
için satın alınabilmesi Heyeti Vekile kararına bağ
lı idi. Hattâ Devletin bütçesi içinde derpiş edilen 
sarih sarfiyat fasıllarının istimaline de müsaade 
edilmedi. Bu kısım paralar bundan sonra da sarfe-
dilmiyecektir. Çünkü vekâletler bu kısım paraları 
bulundukları fasıl ve maddelerden dahilî emtea 
fasıl ve maddelerine nakletmektedirler. Fakat bi
liyorsunuz ki Heyeti Vekile kararı sadece Devlet 
bütçesini bağlıyan bir karar değildir. Bundan baş
ka İdarei hususiyeleri, Belediyeleri, Devlet tesi
satlarını, inhisarları ve imtiyazlı şirketleri de 
bağlar bir surette çıkmıştır. Bunların da talep 
ettiği dövizlerin sıkı bir murakabe altında, kabili 
tehir olanlarını tehir ettik, bir de başka bir cihete 
sarfedilmesi imkânı olanları o cihete imale ettik. 
Sadece zarurî olan^ fabrikalarımızın işlemesi için 
iktiza eden yağ gibi mevadı iptidaiyeye müsaade 
olundu. 

Devlet ihtiyacından on milyon liradan fazla 
bir ihtiyacı diğer bir yola imale ettiğimiz gibi 
diğer taraftan vaki olan beş milyonluk bir ihtiya
cın üç milyon lira kadarıda dahilî sarfiyat yoluna 
imale edilmiştir. Yani normal senelerde 15 milyion 
Türk liralık dövizle tatmin edilen ihtiyaçlar iki 
milyonla bertaraf edilmiş oldu. Binaenaleyh bu 
dahi icap ettirir ki iktisadî bir buhran karşısında 
bulunsa idik gümrük duvarının ve Heyeti Vekile 
kararının tesirlerile o buhranın çoktan zayi olması 
ve tabiî hayata girmemiz iktiza ederdi.Bu sözlerimi 
rakkamlarla tevsik etmek için gümrük tarifesinin 
tatbikinden evel giren eşyanın kıymetini ve güm
rük tarifesi tatbik edildikten sonra gümrük du
varlarının bize getirdiği eyiliği rakkamlarla size 
izaha çalışacağım... Gümrük tarifesinin tatbikine 
takaddüm eden dört ay zarfında gümrüklerde alı
nan resimlerden birinci ayda 1,330,000 ikinci ayda 
2,917,000 üçüncü ayda 3,160,000 dördüncü ayda 
1,600,000 küsur ki cem'an 9 milyon küsur bin lira
lık bir sene evelki ayni aylara nazaran fazla vari

dat aldık. Bu fazla varidat gümrük tarifesinde 
bazı resimlerin tezyit edilmiş olmasından bazı ta
cirlerimizin büyük ve lüzumsuz bir istical neti
cesi olarak lüzumundan çok fazla mal ithal etmele
rinden tevellüt etmiştir. Bunun kıymetinin vardığı 
ehemmiyetli miktar alınan resmin kıymete nisbet-i 
malûm olduğuna göre kolaylıkla hesap ve tahmin 
edilebilir. Onun için bizde buhranın ekonomik ol
duğu kanaatile buna iktisadî tedbirler aramıştık. 
Bilâhara gümrük tarifesini tatbika başladık. Güm
rük tarifesinin tatbika girdiği günden bu güne 
kadar olan ayni cins varidatımızın yekûnu şun
lardır: Birinci teşrinde dört milyon altı yüz bin, 
ikinci teşrinde de beş milyon küsur bin, birinci 
kânunda beş milyon küsur bin lira nihayet ikinci 
kânunda beş milyon ki cem'an 19,700 lira varidat 
aldık. Halbuki bundan bir sene evel ayni aylar 
zarfında yani eski gümrük tarifesinin tatbik edil
diği aylar zarfında aldığımız varidat yekûnu 
24,600,000 lira idi. Görülüyor ki gümrük tarifesi 
arzettiğim nisbette yani kıymete nazaran % 11 ve 
12 den % 19 - 20 ye iblâğ edildiği halde hazinenin 
gümrükten aldığı varidat bir sene evel ayni dört 
ay zarfında almış olduğu resme nazaran beş buçuk 
milyon lira kadar noksandır, icap ederdi ki güm
rüğe vuku bulan zamların tesiratı dahi burada 
görülsün. Binaenaleyh bu noksanı, yani asıl hakikî 
noksanı bulabilmek için gümrük tarifesine zam
metmiş olduğumuz (20) de (7) nisbetindeki bir 
miktarı ayrıca buraya ilâve etmek lâzımdır. Bu 
takdirfle görülüyor ki noksan beş buçuk milyon 
değil belki de yedi milyondur.Binaenaleyh bundan 
bir sene evelki dört ay zarfında yani gümrük tari
fesinin tatbikinden evel memlekete girmiş olan 
emtiadan aldığımız 9 milyon fazlaya mukabil ayni 
aylar zarfında daima mûtat olan ithalâtın 7 mil
yonu azalması suretile büyük bir kısmını ber ta
raf etmiş bir vaziyete geçimş buluyoruz. Bu rak-
kamları daha vazıh bir şekilde ifade eden diğer 
rakkamlar vardır ki onlar da bu neticeyi teyit 
etmektedir. Biliyorsunuz ki gerek ithalât ve gerek 
ihracat emtiamızdan bir muamele vergisi almaktayız. 
Gümrüklerde tarifenin tatbikinden evel geçen 
dört ay zarfında ithalât eşyasından hazinenin al
mış olduğu muamele vergisinin yekûnu (6,213,084) 
liradır ki bu; tarifeler yükselecektir diye tacirleri
mizin fazla mal ithal ettikleri devrede ithalât 
üzerinden alınan muamele vergisi yekûnudur. Ta
rife kanununun başladığı günden itibaren bu aya 
kadar devam eden müddet zarfında ayni verginin 
dört aylık hasılatı da (6) milyona mukabil 
2,672,000 liradan ibarettir. Halbuki bundan bir 
sene evelki ayni dört ay zarfındaki normal mik
tarı da dört milyon yüz bin liradır. Görülüyor ki 
bu son dört aylık verginin miktarı dört ay evelki 
miktara nazaran takriben dört milyon liralık nok
sandır. . Bir sene evelki aldığımız resme nazaran 
da iki milyon noksandır. Bu da gösteriyor ki 
daha evvelden fazla mal ithalinden dolayi giriftar 
olduğumuz sıkıntının kâffesi değilse bile ona çok 
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yakın olan bir miktarı bertaraf edilmiş vaziyette
dir. 

Vuku bulan fazlai ithalâtın sonradan vuku 
bulan noksan ithalâtla telâfisi temin edilmiş olma
sına rağmen acaba Devletin ihracatında bir tena
kus vaki olmuş mudur ki bundan dolayi bü-döviz sı
kıntısı devam etmektedir. Tarife kanununun tatbi-
kından evvel 4 ay zarfında gümrüklerimizden ih
raç, ettiğimiz emtiadan aldığımız ihracat muamele-
vergisi 533 bin lira idi. Tarife kanununun tatbika 
girdiği günden itibaren şubat ayının iptidasına 
kadar aldığımız paranın yekûnu (691,000) liradır. 
Bu son aylara tekabül eden bir sene evelki ayni 
aylar zarfındaki ihracat varidatı da (730) bin 
liradır. Görülüyor ki ihracatımızda normal bir 
azalma mevcut değildir. Bilâkis bundan bir sene 
evvel nasıl ihraç ediyorsak, bundan dört ay evvel 
nasıl ihraç ediyorsak elyevm ayni nisbette ihraca
tımız devam etmektedir. Binaenaleyh ihracat nok
tasından dahi şayanı dikkat bir noksanımız mev
zuu bahsolmamak lâzım gelir. Bundan maada Dev
let hazinesi bu sıkıntılı geçen aylarda bunlardan 
bir sene evel gerek kendi tabiî ihtiyacını tatmin 
etmek için ve gerek istikbaldeki ihtiyaçlarına kar
şılık hazırlamak için mütemadiyen piyasadan dö
viz satın almıştır. 

Bu sene sıkıntı aylarında döviz almaktan vaz 
geçildikten maada piyasanın zaman zaman artan 
fazla talebini bertaraf edebilmek için gerek kendi 
emrinde bulunan paralardan ve gerek kendi isto-
kundan yipasaya bir miktar para arzetmişfir. De
mek r1ki Devlet ekonomik vaziyete iki şekilde dahi 
müdahale etmiş oluyor. Birisi geçen sene aldıkla
rını almamak suretile, ikincisi ise piyasaya müspet 
müdahalesile. 

Hazinenin geçen sene aldıklarile; bu sene ver
dikleri yan yana getirilerek yekûn edilecek olursa 
bu yekûn piyasanın bir buçuk milyon İngiliz lira
lık bir sıkletten de ayrıca kurtulmuş olduğu neti
cesini gösterir, bütün bunlara rağmen, yani tarife
nin yükseldiğinden tevellüt eden neticeye rağmen 
Devletin birçok ihtiyaçlarının istikametini tebdil 
etmek suretile harice olan ihtiyacı bertaraf etme
sine rağmen, muamele vergisinden ve gümrükler
den aldığımız vergilerin yekûnu umumisinin gös
terdiği sarahate rağmen ve hazinenin geçen se-
neki alımına mukabil bu sene vermesine rağmen 
buhranın devam etmekte ısrar etmesi vazıhan 
göstermektedir ki bu buhran münhasıran iktisadî 
müessirlerin tevlit ettiği bir buhran değildir. Ayni 
zamanda bu buhranda spekülâsyonun ve idarî, adlî, 
siyasî sahalarda tam istiklâlini almış olan memle
kete iktisadî sahada bunu esirgemek istiyenlerin 
büyük tesirleri vardır. 

Madamki iktisadî olduğunu zannettiğimiz dev
rede iktisadî tedbirlerle bunu menetmeğe çalşmış-
tık ve iktisadî tedbirlerimizin • ölçülerimizin ve 
rakkamların- sarahatından anlaşıldığına nazaran 
şimdiye kadar bunun kâfi gelmesi ve buhranın 
bertaraf olması iktiza ediyordu. O halde görülü-

I yor ki başka amiller başka kuvvetler müessirdir 
ve bunlara karşı da münhasıran iktisadî tedbir
lerle mücadele etmek kabil değildir. Muvazi ted
birler almak lâzım gelmiştir ve idarî tedbirlerle 
dahi müdahale etmek zamanı gelmiştir. 

Gelmiştir diyorum, çünkü bazı yerlerden aldı
ğımız havadisler bu husustaki kanaatimizi bir kat 
daha takviye etmiştir. 

Evvelâ: Borsa daima gayri tabiî bir vaziyet 
arzediyor. Bir tazyik ve bu tazyikten sonra birkaç 

I gün sükûnet sonra yeni bir tazyik yeni bir ricat 
yeni bir tazyik ve yeni bir ricat! işte bu göstermek
tedir ki iktisadî tedbirlerle iktifa ettiğimiz müd
detçe bizi tamamen (epoize) etmek ve sonra belki de 
müracaat edilecek idarî tedbirlerin kuvvetini kes-
retmek düşünceleri hakimdir. Hükümet bunu da 
gözünden kaçırmıyarak vaziyetin bütün safhala-

I nnda hakim olmak yollarını bulmuş ve yeni ted
birler düşünmüştür. Bundan maada belki hepini
zin de nazarı nikkatini celbetmiştir. Bilirsiniz bu 
millet büyük harplerden her halde iktisaden çok 
yorgun çıktıktan sonra memleketini istihsal nok
tasından bom boş buldu; ta Sakaryadan başlıyarak 

I en zengin yerlerimize, deniz sahillerine varıncaya 
[kadar bütün menbalarının kamilen tahrip edil-
I miş olduğunu gördü, tacirlerin ve ticarethanele
rin istok olarak bulundurdukları ithalât emteası 
kamilen yanmış, mahvolmuş ve tükenmiş bir vazi
yette idi. Bütün bu vaziyetler içinde bu memle
ket harekete geçti. Çalışmağa başladı ve çalışma
sının neticesini noksanları telâfi etmek suretinde 

l göstermeğe başladı. Belki ithalât emteasınm hiç
bir istoku kalmıyan bu memlektte bugün her tacir 
dükkânında, mağazasında kâfi derecede istok bi-

I riktirdi. ihracat emteamız da, ithalât emteamız 
gibi normal bir vaziyet aldı. Bir çok branşlarında 
mütemadiyen yukarıya doğru çıkan bir hareket 
göstermeğe başladı. Bu tabiî devrelerde piyasa
daki paramızın kıymeti de gayet tabiî bir ihtizaz 
gösteriyor, gayet küçük farklar kaydediyordu. 
Yegâne şayanı dikkat fark mevsimler arasında gö
rülüyordu. Denebilir ki Türk parası normal bir 
şekilde küçük ihtizazlarla kıymetini biraz gaybet-
mekle beraber her halde sukutlara, büyük suut-
lara maruz olmıyan oldukça sağlam bir para idi. 
Bu devrede bizim paramızı hiçbir memleket borsa
sında kote etmek fikri kimsenin hatırına gelmedi. 
Yani paramız bir matâdı ki az çok kıymeti vardı, 
her yerde alınıp satılması lâzım gelirdi. Hiçbir 
yerde alınıp satılmadı. Bir gün geldi daha tehli
keli havadisler işaa edildi ve bu şayialara bilhassa 
onlar inandılar. îşte o zaman paramızın birçok 
borsalarda birçok müşterileri çıktı. Aşikâr ki bu 
paranın muhtelif borsalarda bu sıkıntılı devir
lerde kote edilmesi sadece hüsnü niyetle meşbu 
bir hareket ve emel neticesi değildir. Veyahut sa
dece ihtiyaçtan doğmuş bir netice değildir. 

Burada Baş Vekil Paşa Hazretleri sultanlardan 
müdevver borç hakkındaki Hükümetin noktai na

llarını sizlere söylediler, bu münasebetle şunu söy-
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lemek istiyorum ki "Devlet her tarafta taahhüda-
tını ifa etmiyecekimş, Devlet borçlarını eda etmi-
yecekmiş, moratoryom ilân edecekmiş, haricî ve 
dahiliî tediyat teahhurata uğrayacakmış,, gibi şa
yialar devam edip durmaktadır. Şunu arzedeyim 
kiDevlet taahhüdatını muntazaman ve günü günü
ne icra eylemiştir. Elyevm de günü gününe ve mun
tazaman icra eylemektedir ve istikbalde de günü 
gününe ve muntazaman icra eyliyecektir. Hiçbir 
vaziyet bu intizamı bozamaz, bütçede derpiş etti
ğimiz varidat rakkamları hakkında bu güne kadar 
aldığımız neticeler göstermektedir ki bu noktada 
hiçbir tereddüde mahal yoktur. Bilâkis bu rak-
kamlar geniştir. Ve bereket hissini vermektedir. 
Onun için gerek memurların ve gerek ücretle istih
dam edilen kimselerin ve gerek bizimle alış veriş 
eden ve bize mal veren ve bizimle mukavele yapa
rak malzeme teslim eden müesseselerin itimat et
mesi lâzım gelir ki bu tediye intizamı bundan evel 
nasıl idise, bugün nasılsa, yarın da öyle olacaktır. 
Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Reis Beyefendi 
bir noktanın tavzihini rica edeceğim. Bu kanunu 
şükranla karşılıyoruz, yalnız vatanın öz evlâdı, ol
duğunu iddia eden, vatanperverliği ve hamiyeti hiç 
bir kimseye vermiyen, fakat millî bankaya itimat 
etmiyen ve parasını ecnebî bankalarda saklıyan-
lan Hükümet bu kanunu tatbik sırasında nazarı 
dikkate alacak mıdır ? (Bravo sesleri) 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 
Aldığımız kanun sadece bir salâhiyet kanunudur, 
bunun hikmeti, vücudu da hiçbir tedbiri lüzumun
dan fazla ne bir saniye yaşatmak istiyoruz, ne de 
lüzumundan bir derece fazla almak istiyoruz. 0-
nun için bu tedbirlerin kâffesini bir kanun çerçe
vesi içine almak mümkün değildir. Bütün işler 
üzerinde izahat vermek ve bu sebeple çok seyyal, 
çok müteharrik ve her gün mütehavvil vaziyetler 
karşısında - lâzım gelen tedbirleri alabilmek 
ihtiyacındayız. Esasen Sırrı Beyefendi arkadaşı
mızın sordukları suali bize verilecek salâhiyet ha
ricinde düşünmek için bir sebep yoktur. Ve böyle 
binlerce sualler mevcuttur. Hükümet tetkikatta 
ve mutaleatta bulunduktan sonra memlekete en 
muvafık kararları alacaktır. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Teşekkür ede
rim efendim. 

Reis — Başka söz söylemek istiyen yok efen
dim. O halde maddelere geçilmesini reyinize arze-
deceğim. Lâyihanın heyeti umumiyesinin müzake
resini kâfi görerek, maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türk parasinin kıymetini koruma hakkinda kanun 
MADDE 1 — Kambiyo, nükut, esham ve tah

vilât alım, satımının ve memleketten ihracının tan
zim ve tahdidi ve Türk parası kıymetinin korun

ması zımnında kararlar ittihazına İcra Vekilleri 
Heyeti salahiyetlidir. 

Reis — Birinci madde hakkında mütalea var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kararlar (Türk parası kıy
metini koruma) başlığı altında gezetelerle ve sair 
münasip vasıtalarla neşrü ilân olunur. 

Meriyeti tarihi metinde yazılı bulunmıyan ka
rarlar, neşrinin ertesi gününden muteber olur. 

Reis — Madde hakkında mütalea var mı efen
dim? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — îcra Vekilleri Heyetince ittihaz 
olıtnacak kararlara muhalif hareket eden banka
larla birinci maddede yazılı işlerle iştigal eden sair 
müesseseler hakkında kanunî takibat yapılarak 
mahkemelerce bunların on beş günden iki seneye 
kadar muamele icrasından men ve tatiline karar 
verilmekele beraber 500 liradan 100 bin liraya 
kadar ağır para cezası dahi hükmedilir. 

Bu hareketi itiyat eden banka ve müesseseler 
seddolunur. Muhalif hareket banka ve müessese
lerin merkezi tarafından yapılmış veya yaptırıl
mış ise tatil ve set kararlan o banka ve müessese
nin Türkiyedeki bilcümle şubelerine de şamildir. 
Şubeler kendiliklerinden yapmışlarsa karar yalnız 
o şubeler hakkında tatbik olunur. 

Muvakkaten tatile mahkûm olan banka ve mü
esseseler tatil müddetince kendilerine menfaat 
temin edecek yeni muameleler icrasından memnu
durlar. Şu kadar ki üçüncü şahısların hukukunu 
alâkadar edecek muamelelerle evelce yapılmış olup 
da kanunî müddete tabi olan işlere devam olunur. 

Reis — Üçüncü madde hakkında mütalea var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. ' 

MADDE 4 — Her nerede ve ne suretle olursa 
olsun icra Vekilleri "Heyeti kararlarına muhalif 
hareket eden ve ettiren banka ve müesseselerin 
müdürlerile alâkadar memurları ve sair şahıslar 
Türk ceza kanununun 358 ve 359 uncu maddele
rinde yazılı cezalarla cezalandırılırlar. 

Reis — Mütalea var mı efendim? (Yoktur ses
leri) Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5 — îcra Vekilleri Heyetince ittihaz 
olunacak karara muhalif hareketler için 1447 nu
maralı kanunla sair kanunlarda yazılı ceza hü
kümleri carî olmayup bu kanundaki cezalar tat
bik olunur. 

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

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden üç 
sene müddetle muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerinin icra

sına icra Vekilleri Heyti memurdur. 
Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arzedi-

yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Müstaceliyet 

kararı vardır. 
Reis — Müstaceliyet kararı birinci celsede vö-

rilmişti. Şu halde kanun kabul edilmiş oluyor. 
Ruznamemizde başka müzakere edilecek mad

de yoktur. Martın sekizinci cumartesi günü top
lanmak üzere in'ikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 20,20 

•\ 

Tshih 
İşbu zaptın nihayetine merbut 71 numarah matbuanın beşinci sayfasındaki (B) cetvelinde 

17 inci fasılda tahsisat hanesindeki 28,973 lira, 28,673 ve 19 uncu fasıldaki 11,255 lira, 
11,250 ve yirminci fasıldaki 11,250 lira, 11,255 olarak tashih edilecektir. 

Türk Ocakları Merkez Heyetince aktedüecek istikraza Maliye Vekilinin 
kefaleti mezuniyetine dair kanunun neticei arası 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 191 

Kabul edenler : 191 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 124 
Münhaller : 1 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Zamir B. 

Afyon Kara hisar 
Ali B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Al iB . 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

/Kabul edenler] 
Aydın 

Emin Fikri B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
îlyas Sami B. 
Muhi+tin B. 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Hasar; Cemil B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Şefik Lutfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avni Pş. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
MustafaAbdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
îshak Refet B. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
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Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B.' 
Dr. İsmail Besim Pş. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Nurettin Ali B. 
İhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Hüseyin B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Vasıf B. 

Kars * 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Adana 
Kemal B. 

Afyon Kara hisar 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Kâzım B. 

Ankara 
Gfazi Mustafa Kemal 
Pş. (R. C.) 
Halit Ferit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 
Kemal Zaim B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
Niyazi Asım B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 

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

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Fahreddin B. 

Kemal B. 
Osman B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Ferit B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Kâzım Pş. (M. M. 
Memet Cavit B. 

Bilecik 
Asaf B, 
İbrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. ; 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Ali Beeil B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

Urfa 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halit B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Bakteriyolok Refik B. 
Refet B. (R. V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. * 

[Reye iştirak etmiyenler J 
R. 
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Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 

Edirne 
Şakir B. (V.) 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Tahir B. 

Gümüsane 
Cemal Hüsnü B. (V.) 
Hasan Fehmi B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğhı Yusuf B. 
Ahmet Rasim, B. 
Ur. Hakkı Şinasi p s . 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
SaracoğluŞükrüB. (V) 

Kars 
Dr. Sadreddin B. . 
Halit B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refet B. 
Velet B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Akif B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Yakup Kadri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ata B. 

Ordu 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Ali Rana B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

S. Karahisar 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Arif B. 
Danis B. 
Hasan B. (R. V.) 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Hüsnü B. 

1929 Bütçesi munzam tahsisat ve münakale kanununun neticei arası 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 191 

Kabul edenler : 191 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 124 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Adana 

Hilmi B. 
Kadri B. 
Zamir B. 

Afyon Kara hisar 
Ali B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
îhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 
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Balıkesir 
Ali Şuur i B. 
Emin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Hnlit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas Samı B. 
Muhittin B. 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasa^ Cemil B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Şefik Lutfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avni Pş. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
MustafaAbdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Kasan Hayri B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B.' 
F-r. İsmail Besim Pş. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüsane 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Nurettin Ali B. 
İhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Hüseyin B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Vasıf B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 
Kemal Zaim B. 

Ti ütahya 
Cevdet B. 
Niyazi Asım B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin. 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Ferit B. 
Hamdi B. 

İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B.. 

Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. . 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lutfi^B. . 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyva Tevfik B. 
Şevki "B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
Nebizade Hamdi B. 
JŞefik B. 

Urfa 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halit B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 
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[Reye iştirak etmizenler] 
Adana 

Kemal B. 
Afyon Kara hisar 

Haydar B. 
îzzet B. 
izzet Ulvi B. 
Busen Eşref B. 

Aksaray 
Kâzım B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. (R. C.) 
Halit Ferit B. 

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

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit'Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Fahreddin B. 
Kâzım Pş. (M. M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Refet B. (R. V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çorum 
ismail Kemal B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 

Edirne 
Şakir B. (V.) .. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. (V.) 
Hasan Fehmi B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 

Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
SaracoğluŞükrüB. (V) 

Kars 
Dr. Sadreddin B. 
Halit B., 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refet B. 
Velet B. 

Kırklareli 
Şevket B. . 

Kırşehir 
Hazini B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Musa Kâzmr' B. 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
ismail Hakkı B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Akif B. 
Mitat B, 

Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Mitat B. 

' Mardin 
Yakup Kadri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ata B. 

Ordu 
Recai B. 

Rize 
Akif B. ' 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Ali Rana B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Ş. Karahisar 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Hasan B. (R. V.) 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Hüsnü B. 



Darülfünunun 1341-1925 malî senesi hesabı kati kanununun neticei arası 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Zamir B. 

Afyon Kara hisar 
Ali B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
A l i B . 
ihsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Hayreddih B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Hal:t B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 191 

Kabul edenler : 191 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 124 
Mûnhaller : 1 

/ Kabul edenler J 

Bitlis 
llyas Sami B. 
Muhittin B. 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Dr Emin Cemal B. 
Hcisan Cemil B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Aöaf B. 
Dr. Şefik Lutfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B, 
Senih B. 

. Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avni Pş. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
MustafaAbdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Ilayri B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B.' 
Dr. İsmail Besim Pş. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
3 

Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Nurettin Ali B. 
İhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Hüseyin B. 
Mahmut Celâl B. 

Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Vasıf B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baba Tali B XJCAi.lx.Ch X. cl-LA X-^« 

Faik B. 
Kastamonu 

Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B X. IACİV J—f» 

Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 
Kemal Zaim B. 

Ü ütahya 
Cevdet B. 
Niyazi Asım B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 
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Manisa 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
îrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin ' 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Ferit B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ibrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyae.ddin B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

Urfa 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Kemal B. 

Afyon Kara hisar 
Haydar B. 
izzet B. 
izzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Kâzım B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. (R. C.) 
Halit Ferit B. 

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

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Fahreddin B. 

Kâzım Pş. (M. M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bilecik 
Asaf B. 
ibrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Refet B. (R. V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çorum 
ismail Kemal B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 

Edirne 
Şakir B. (V.) 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kdıç Ali B. 
Reşit B. 

Gifesun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. (V.) 
Hasan Fehmi B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Fuar, B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
SaracoğluŞükrûB. (V) 

Kars 
Dr. Sadreddin B. 
Halit B. 
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Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refet B. 
Velet B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
İbrahim B. 

ismail Hakkı B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Akif B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Yakup Kadri B. 

• Muğla 
Ali Nazmi B. 
Yunus Nadi B. 

Ata B. 
Niğde 

Ordu 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Ali Rana B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Ş. Karahisar 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Hasan B. (R. V.) 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Hüsnü B. 

Türkiye Cumhuriyeti ile ŞoViyet Hükümeti arasında imza olunan dostluK 
ve bitaraflık muahdesinîn mer'iyet müddetinin temdidi hakkındaki kanunun 

neticei arası 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Zamir B. ' . • 

Afyon Kara hisar 
Ali B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

316 
191 
191 
0 
0 
124 
1 

/Kabul edenler ] 
Ankara-

Al iB . 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talât B-

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 

Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet AJrif B. 
Osman Niyazi B. 
Sa lık B. 

Bayazıt 
Ihstin B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 
Muhi,tin B. 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Dr Fmin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Sa'ih Vahit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avni Pş. 
Naci Pş. 
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Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
MustafaAbdülhalık B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Zıya B. 

Denizli 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
tshak Refet B. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Halil Nihat *B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Nurettin Ali B. 
İhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Hüseyin B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Vasıf B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 
Kemal Zaim B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
Niyazi Asım B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Âbdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Ferit B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 

Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 

İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 

İsmail B. 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 

Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 

Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 

Ali Becil B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

JJrfa 

Doktor Refet B. 
Mahmut B. 

Van 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 

Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 
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[ Reye iştirak etmiyenler J 

Âdâna 
Kemal B. 

Afyon Kara hisar 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Kâzım B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. (R. C.) 
Halit Ferit B. 

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

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Fâhreddin B. 
Kâzım Pş. (M. M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolog Refik B. 
Refet B. (R. V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. . • 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B . ' 

Edirne 
Şakir B. (V.) 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Tahir B. 

Gümüsane 
Cemal Hüsnü B. (V.) 
Hasan Fehmi B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Ps. 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 

Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
SaracoğluŞükrüB. (V) 

Kars 
Dr. Sadreddin B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refet B. 
Velet B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Salâhaddin B.„ 

Konya 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Akif B. 
Mitat B. 

Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Yakup Kadri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Yunus Nadi B. 

Ata B. 
Niğde 

Ordu 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Ali Rana B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Ş. Karahisar 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Hasan B. (R. V.) 
Süleyman Sırrı B. 

- Ur fa 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Hüsnü B. 





SIRA No 79 
Ankarada inşası mukarrer yeni mahalle için muktazi 
yerler ile bataklık ve merzagı arazinin şehremanetince 
istimlâki hakkındaki kanunun tefsirine dair 3/341 numa
ralı Başvekâlet tezkeresile Muğla Mebusu Ali Nazmi 
Beyin, Ankarada inşası mukarrer yeni mahalle için muk
tazi yerler ile bataklık ve merzagi arazinin şehremane
tince istimlâki hakkındaki kanunun ikinci maddesinin 

tefsirine dair 4/66 numaralı takriri ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 13-11-1929 
Şube 

Sayı â/4114 
II. 31. 31. Yüksek Reisliğine 

Ankara Şhremanetince istimlâk edilecek bataklık arazi hakkındaki 16 mart 341 tarihli 
v 583 numaralı kanunun tefsirine dair Dahiliye Vekâletinden yazılan 11 - II - 929 tarihli 
ve 2099/902 numaralı tezkere sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyrulmasım arzederim «efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Ankarada inşası mukarrer yeni mahalle için icap eden yerlerle bataklık arazinin Şehremane

tince istimlâki hakkındaki 16 mart 341 tarihli ve 583 numaralı kanunun hükmî kiymetleri 
tadil gören mahaller hakkında medarı tatbik olmayup işbu mahaller kıymetlerinin takdirinde 
ve kiymeti mukaddereye vaki olacak itirazatta ve buna müteferri diğer hususatta istimlâk 
hakkındaki umumî ahkâm cari olacağı mahakimce içtihat edilmiş olduğundan bu kanuna 
tevfikan Emanetçe istimlâk edilmiş olan mahallerden kiymetleri tadil gören yerler hakkındaki 
istimlâk muamelesinin iptali hususunda muhtelif müracaatlar ve davalar vaki olmaktadır. 
Halbuki Yüksek Meclisin ikinci intihap devresinin ikinci içtimai senesi sekseninci içtimaına 
ait 17 mart 341 tarihli, zabıt ceridesinin tetkikindan anlaşılacağı veçhile mezkûr kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki (Tadil görmeyen) ve (Tadil gören araziden ise) fıkraları sehven 
kanun metnine girmiş ve keyfiyetin tashihi için Meclisde müzakere dahi ceryan etmiş ve 
esasen kanunun maksadı vaz'ı da kıymeti muharrere üzerinden istimlâk icrasından ibaret 
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bulunmuş olmağla mezkâr kanunun mebdei tatbikinden itibaren emanetçe yabılan istimlâkâtın 
salifülarz şekilde iptaline mahal kalmamak üzre keyfiyetin bir kakarı tefsiriye raptı hususuna 
Emrii Müsaadei Devletlerini arz ve rica eylerim efendim. 

Dahiliye Vekili 
Ş. Kaya 

T. -B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ankarada inşası mukarrer yeni mahalle için -muktazi yerler ile bataklık arazinin §efırema-

netince istimlâki hakkındaki kanunun birinci maddesi hükmünce Şehremanetince istimlâk 
olunacak mahallerin takdiri bedellerime müteallik ikinci maddesinin ( mucibince iitimlâk 
edilecek yerler için rayici hazıra .göre tadil görmiyen üç yüz otuz bir senesi iptidaşındaki 
kıymeti muharrerelerinin on beş misli değerbaha addolunur ) deyu muharrer olan ahkâmına 
nazaran rayici hazıra göre tadil gören mahallerde tadilin kıymete esas itibarı maddenin 
mefhumu muhalifinin ifadei sarihası ile anlaşılmakta ise de muamelâtta tereddüdü mucip 
olan iştibahın refi selâmeti muamelât noktai nazarından mucibi fevait ve muhassenat olaca
ğından meselein ait olduğu encümence tetkikine ve keyfiyetin tesiri için takririmin havale 
buyrulmasını arz ve teklif eylerim efendim. 

Muğla Meb'usu 
Ali Nazmı 

15-11-1930 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Ankarada inşa edilecek yeni mahalle için icap eden yerlerle bataklık arazinin Şehremane-
tince istimlâki hakkındaki 16 mart 341 tarih ve 583 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâleti Celileden mevrut Dahiliye Vekâletinin tezkeresile aynı mevzva 
dair Muğla Meb'usu Ali Nazmi Beyefendi tarafından verilen takrir Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Beyefendi hazır olduğu halde encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Filhakika Ankarada inşası mukarrer yeni mahalle için muktazi yerler ile bataklık arazinin 
Şehremanetince istimlâki hakkındaki 583 numaralı kanunun ikinci maddesindeki (rayici -
hazır) tâbiri müphep olup muhtacı tefsirdir. Çünkü, bu tabir (583) numaralı kanunun neşri 
zemamndaki rayice hamledilebileceği gibi malî ıstılahlarımızdan olmak .üzere 331 senesi 
raycinin adili manasını da ifade edebilir. 

Bu madde ile istihdaf olunan gaye, yeni mahalle için muktazi yerler ile bataklık arazinin 
istimlâklerinde tayin olunacak bedeli istimlâkin miktarım ulu orta takdire bırakmayup kanunî 
bir mikyas ile tespit etmektir ki o mikyas istimlâk edilecek mahallin kiymeti muharreresi 
dir. Şukadarki istimlak olunacak yerin kiymeti muharreresi rayici hazira göre tadil görüp 
görmediğine nazaran mikyasın değişmesi zaruridir. Vazıı kanun bu maddede (istimlâk edile
cek yerlerden rayici hazıra göre tadil görmeyenler için 331 senesi ibtidasındaJd kıymeti 
muharrerelerinin 15 misli değer baha addolunur ) diyerek tadil görmeyen yerler için mikyas 
tespit etmiştir. 

T. B. M M. 
Da. Encümeni 
Karar M 14 

Esas M 3/341 4/66 
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Tadil gören yerlere gelince; 331 senesi iptidasındaki kıymeti muharrereleri ile rayiç 

arasındaki nisbet 15 misil olmak üzere tayin olunmasına göre tadil gören yerlerin bedeli 
istimlâkini tespit hususunda nazarı dikkate alınacak mikyasın muaddel kıymetten ibaret 
olacağı bitarikilevlâ taayyün etmiş olur. 

Bu esastan mülhem olarak tanzim ve tespit olunan tefsir fıkrası Heyeti Umumiyenin 
tasvibine arzolunur. 
Da. En. Rs. Na. Rs. V. Bu M. M. Kâ. Âza Âza 

Adana Adana Balıkesir Kars Ankara Samsun 
Hilmi Hilmi Fahrettin Halit Talât Avni 
Âza Âza Âza 

Eskişehir Malatya Kars 
Sait Vasıf Baha Tali 





SIRAN072 
Muhasebei umumiye kanununun 78 ve 123 üncü maddesinin 
tefsiri hakkında 3/375 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Maliye ve Divanı Muhasebat Encümenleri mazbataları 

T C . 
Başvekâlet 

Muamelât Müdiirluğii 1-1-1930 
Şube 

Bayı 6J49 
J*. M. M. Yüksek Ileisliğine 

Muhasebei umumiye kanununun 78 ve 123 üncü maddelerinin tefsiri hakkında Maliye 
Vekâletinden yazılan 30-12-1929 tarihli ve H. Müdürlüğü 9985 numaralı tezkerenin sureti 
lef fen takdim kılınmıştır . , 
. Muktazasının ifa ve iş'ar buyrulmasını rica ederim efendjm. 

Başvekil 
İsmet 

Büyük Millet Meclisinin malî İslahatı istihdaf ederek*kabul ve tasdik buyurduğu 26-V-27 
tarihli muhasebei umumiye kanunu istihdaf ettiği gayelerden başlıcalan hesabatm basitleştiril
mesi, hesabı kafinin en kısa bir zamanda tanzimiyle Büyük Millet Meclisine takdimi ve bu 
suretle bütçe tatbikatının murakabesinin temin olunması ve vilâyatta muhdes kablessarf vize 
usulünün ilgasj ile vilâyat muhasiplerinin yaptığı tediyat evrakı müsbitesinin merkeze celp ve 
bütçeye mal edilmesini ve bunların en kısa bir zamanda Divanı Muhasebatça tetkik olunması 
hususlarıdır. , 

Hazinece istihdaf edilen bu gayelerin temini için sarf edilen mesaiyi Divanı Muhasebatın 
dahi muvafakati alınmak suretiyle tanzim olunan talimatnamedeki bir esasın ihlâl ettiği gö
rülmüş ve bunun tadil ve maksadı kanuna muvafık olarak tashihi için Divanı Muhasebatın 
mütaleasına müracaat edilmiştir. 

Esası mesele şudur: Vilâyattan gelen sarfiyat evrakı müsbitesinin muhasebei umûmiye ve 
vekâlet muhasebeleri ile Divani Muhasebatta tetkiki sırasında görülen bazı hatalar ve fazla 
tediyatın bütçe sarfiyatından tenzil edilip edilmemesi keyfiyetidir. 

Divanı Muhasebat; muhasebei umumiye kanununun ( 78 ) inci maddesinde taşra evrakı 
sarfiyesinin vize edilmek üzere divana gönderileceğine mezkûr kanunun idare hesaplarının 
ihtiva edeceği cetvelleri tarif eden (123 ) üncü maddesinde de tediye emirlerine müsteniden 
tesviye edilip divanca şayanı kabul bulunmamaktan naşi hesabı mahsusunda toplanmış olan 
sarfiyat miktarının muhasiplerin göstereceği yolundaki hükümlere istinaden ister evrakı sarfi-
yedeki noksanlardan ve mahallinden sorulması lâzım gelen hususattan mütevellit bulunsun, ister 
zuhulen tediye ve hilafı kanun bîr masraf yapılmış olsun bunların bütçe sarfiyatından tenzil 
ile nazım bir hesap olan ilişikli hesaba naklinde ısrar etmektedir. Divanın bu noktai nazarına 
aşağıda yazılı esbap ve mülâhazata binaen hazinece iştirak edilmiştir. 

1 —Kanunî sebepler Divanı Muhasebatın mevzubahs ettiği yukarıda yazılı 78 ve 
J23 üncü maddeleri mezkûr kanunun 74,76 ve 103 üncü maddeleri ve bu maddelerin esbabı 
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mucibeleri ile birlikte mütalea ettirilirse bütçe sarfiyatından yukarıda arzedilen ilişikli ve fazla 
tediyatm tenziline kanunen imkân yoktur. Şöyleki; muhasebei umumiye kanunu; hükümlerin vaz'ında 
tam bir tertip ve ahenk muhafaza etmiştir. 74 üncü madde divanın kablessarf vize edeceği 
merkez sarfiyatı olduğunu tasrih etmiştir. 76 inci maddede kablessarf vizeye tabi olan bu 
masraflardan muhalifi kanun gördükleri hakkında ne muamele yapılacağını tasrih etmiş ve 
bunları reddedeceğini ve binaenaleyh hesabına geçireniiyeceğini teyit eylemiştir. Bu 
hükümlerden sonra gelen 78 inci madde vilâyatta vukubulan sarfiyatın ne muameleye tabi 
olacağını hüküm altına almıştır ki gerek bu madddenin ( sarfiyata müteallik evrak tediyeden 
sonra merkez muhasebe müdürleri tarafından mahsup ita emrine raptolunarak Divanı 
Muhasebata vize ettirilir. Bu yolda vukubulan tediyattan şayanı kabul görülmiyen aksamın 
mes'uliyeti 19 uncu madde ahkâmına tabidir. ) yolundaki sarahatine göre bu kabil sarfiyatın 
şayanı kabul görülmiyenlerini reddetmek değil mes'uliyetini tayin etmek lâzım geleceği 
anlaşılmaktadır. 

Bu anlayış Meclisi Âlice aynen kabul edilen Hükümetin teklifi maddesine ait esbabı mucibe-
deki izahat ve muhtelit encümenin tanzim ettiği mazbatanın 16 sayfa 2 jt" ve I7inci sayfasının 
son fıkralarındaki tavzihat ile teeyyüt etmektedir. Hükümet bu maddenin esbabı mueibesinde 
aynen şöyle demiştir. « Vilâyatın varidat ve* sarfiyat evrakının muayyen miatlarda merkeze 
celbiyle devairi merkeziye muhasebelerinde cem'ütelfik ve bütçeye mal edilmesi ve 
sarfiyat ve varidat evrakı müsbitesinin muamelâtın vukuunda pek kısa bir zaman sonra Divanı 
Muhasebatça tetkiki gibi fevait ve muhasebatın temini esasına göre yazılmıştır. 
Muhtelit Encümen mazbatasında dahi vilâyatta kablessarf vize usulünün ilga edildiğini ve 
vilâyatta vuku bulan sarfiyatın Divanca merkezde tetkik edileceğini sarahaten ifade etmiştir. 

Ret keyfiyeti yalnız kablessarf vizeye matuf ve mahsurdur. Sarftan sonraki vaz'iyet yapılmış 
olan masrafı hesaptan çıkarmak değil o masrafı kaydına alıp mes'ul olanlarını tayin ve 
hazineye ika edilen zararın telâfisini temine matuftur. Hesabı kafinin sıhhati ancak bu şekilde 
temin edilebilir. Bütün müterakki devletlerde bu usul caridir. Badessarf vize bir tetkiki 
hesaptan başka bir manayı ifade edemez. Divan müesseselerinin esas teşkili de budur. 
Muhasebei umumiye kanununun (103) üncü maddesi de hesabı kafinin çerçevesini çizmiştir. 
Bu çerçevede (i bütçe ile verilen tahsisat, (2) senesi zarfında ilâve olunan tahsisat, (3) senesi içinde 
tahakkuk eden masarif, (4) senesi zarfında tediye olunan veya emanet hesabına alınan masarif, 
(5) senei maliye nihayetinde kalan düyun, (6) istimal oiunamayıp iptal edilen tahsisat bakiyesi 
suretinde hesabı kafi vaziyetini toplamıştır. 

Devlet namına yapılmış bir hizmetin bütçe ile verilen mezuniyete istinaden vaki olan 
tediyattan bir kısmının bazı noksanlar veya hilafı kanun olmasından naşi tenzil edilmesi vazıı 
kanunca maksut olsa idi bu çerçeve meyanında bu kısmın gösterilmesi çok tabii ve zarurî 
olurdu. 

Yukarıda arzedilen esbap ve mülâhazat ile muhasebei umumiye kanununun 78 ve 
123 üncü maddelerinin tatbikındaki Hazine ve Divanı Muhasebat telakki ve görüş ihtilâflarının 
tefsiren hallinin Yüksek Millet Meclisine arzını istirham eylerim efendim. 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Karar No 18 22-1-1930 ' 
Esas No 

Maliye Encümeni mazimi ası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Muhasebei umumiye kanununun 78 inci ve 123 üncü maddelerinin tefsiri hakkındaki 



SIRA No72 
Muhasebei umumiye kanununun 78 ve 123 üncü maddesinin 
tefsiri hakkında 3/375 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Maliye ve Divanı Muhasebat Encümenleri mazbataları 

T C . 
haştoekâlet ' 

Muamelât Müdürlüğü 1-1-1930 
Şube 

Bay'ı 6/49 
. U. M. M. Yüksek Reisîıgiııe 

Muhasebei umumiye kanununun 78 ve 123 üncü maddelerinin tefsiri hakkında Maliye 
Vekâletinden yazılan 30-12-1929 tarihli ve H. Müdürlüğü 9985 numaralı tezkerenin sureti 
leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasımn ifa ve iş'ar buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

. . • ' " ' İsmet 

Büyük Millet Meclisinin malî İslahatı istihdaf ederek kabul ve tasdik buyurduğu 26-V-27 
tarihli muhasebei umumiye kanunu istihdaf ettiği gayelerden başlıcaları hesabatın basitleştiril
mesi, hesabı kafinin en kısa bir zamanda tanzimliyle Büyük Millet Meclisine t takdimi ve bu 
suretle bütçe tatbikatının murakabesinin temin olunması ve vilâyatta muhdes kablessarf vize 
usulünün ilgası ile vilâyat muhasiplerinin yaptığı tediyat evrakı müsbitesinin merkeze celp ve 
bütçeye mal edilmesini ve bunların en kısa bir zamanda Divanı Muhasebatça tetkik olunması 
hususlarıdır. 

Hazinece istihdaf edilen bu gayelerin temini için sarfedilen mesaiyi Divanı Muhasebatın 
dahi muvafakati alınmak suretiyle tanzim olunan talimatnamedeki bir esasın ihlâl ettiği gö
rülmüş ve bunun tadil ve maksadı kanuna muvafık olarak tashihi için Divanı Muhasebatın 
mütaleasına müracaat edilmiştir. 

Esası mesele şudur: Vilâyattan gelen sarfiyat evrakı müsbitesinin muhasebei umumiye ve 
vekâlet muhasebeleri ile Divanı Muhasebatta tetkiki sırasında görülen bazı hatalar ve fazla 
tediyatın bütçe sarfiyatından tenzil edilip edilmemesi keyfiyetidir. 

Divanı Muhasebat; muhasebei umumiye kanununun ( 78 ) inci maddesinde taşra evrakı 
sarfiyesinin vize edilmek üzere divana gönderileceğine mezkûr kanunun idare hesaplarının 
ihtiva edeceği cetvelleri tarif eden (123 ) üncü maddesinde de tediye emirlerine müsteniden 
tesviye edilip divanca şayanı kabul bulunmamaktan naşi hesabı mahsusunda toplanmış olan 
sarfiyat miktarının muhasiplerin gösterece^ yolundaki hükümlere istinaden ister evrakı sarfi-
yedeki noksanlardan ve mahallinden sorulması lâzım gelen hususattan mütevellit bulunsun, ister 
zuhulen tediye ve hilafı kanun bir masraf yapılmış olsun bunların bütçe sarfiyatından tenzil 
ile nazım bir hesap olan ilişikli hesaba naklinde ısrar etmektedir. Divanın bu noktai nazarına 
aşağıda yazılı esbap ve mülâhazata binaen hazinece, iştirak edilmiştir. 

1 — Kanunî sebepler Divanı Muhasebatın mevzubahs ettiği yukarıda yazılı 78 ve 
123 üncü maddeleri mezkûr kanunun 74,76 ve 103 üncü maddeleri ve bu maddelerin esbabı 



mucibeleri ile birlikte mûtalea ettirilirse bütçe sarfiyatından yukarıda arzedilen ilişikli ve fazla 
tediyatın tenziline kanunen imkân yoktur. Şöyleki; muhasebei umumiye kanunu; hükümlerin vaz'mda 
tam bir tertip ve ahenk muhafaza etmiştir. 74 üncü madde divanın kablessarf vize edeceği 
merkez sarfiyatı olduğunu tasrih etmiştir. 76 inci maddede kablessarf vizeye tabi olan bu 
masraflardan muhalifi kanun gördükleri hakkında ne muamele yapılacağını tasrih etmiş ve 
bunları reddedeceğini ve binaenaleyh hesabına geçiremiyeceğini teyit eylemiştir. Bu 
hükümlerden sonra gelen 78 inci madde vilâyatta vukubulan sarfiyatın ne muameleye tabi 
olacağını hüküm altına almıştır ki gerek bu madddenin ( sarfiyata müteallik evrak tediyeden 
sonra merkez muhasebe müdürleri tarafından mahsup ita emrine raptolunarak Divanı 
Muhasebata vize ettirilir. Bu yolda vukubulan tediyattan şayanı kabul görülmiyen aksamın 
mes'uliyeti 19 uncu madde ahkâmına tabidir. ) yolundaki sarahatine göre bu kabil sarfiyatın 
şayanı kabul, görü İm i yenlerin i reddetmek değil mes'ııliyetini tayin etmek lâzım geleceği 
anlaşılmaktadır. 

Bu anlayış Meclisi Âlice aynen kabul edilen Hükümetin teklifi maddesine ait esbabı mucibe-
deki izahat ve muhtelit encümenin tanzim ettiği mazbatanın 16 sayfa 2 JX° ve i7inci sayfasının 
son fıkralarındaki tavzihat ile teeyyüt etmektedir. Hükümet bu maddenin esbabı mueibesinde 
aynen şöyle demiştir. « Vilâyatın varidat ve sarfiyat evrakının muayyen miatlarda merkeze 
celbiyle devairi merkeziye muhasebelerinde cem'ütelfik ve bütçeye mal edilmesi ve 
sarfiyat ve varidat evrakı müsbitesinin muamelâtın vukuunda pek kısa bir zaman sonra Divanı 
Muhasebatça tetkiki gibi fevait ve muhasebatın temini esasına göre yazılmıştır. 
Muhtelit Encümen mazbatasında dahi vilâyatta kablessarf vize usulünün ilga edildiğini ve 
vilâyatta vuku bulan sarfiyatın Divanca merkezde tetkik edileceğini sarahaten ifade etmiştir. 

Ret keyfiyeti yalnız kablessarf vizeye matuf ve mahsurdur. Sarftan sonraki vaz'iyet yapılmış 
olan masrafı hesaptan çıkarmak değil o masrafı kaydına alıp mes'ul olanlarını tayin ve 
hazineye ika edilen zararın telâfisini temine matuftur. Hesabı kafinin sıhhati ancak bu şekilde 
temin edilebilir. Bütün müterakki devletlerde bu usul caridir. Badessarf vize bir tetkiki 
hesaptan başka bir manayı ifade edemez, Divan müesseselerinin esas teşkili de budur. 
Muhasebei umumiye kanununun (103) üncü maddesi de hesabı kafinin çerçevesini çizmiştir. 
Bu çerçevede (l bütçe ile verilen tahsisat, (2) senesi zarfında ilâve olunan tahsisat, (3) senesi içinde 
tahakkuk eden masarif, (4) senesi zarfında tediye olunan veya emanet hesabına alınan masarif, 
(5) senei maliye nihayetinde kalan düyun, (6) istimal oiıınamayıp iptal edilen tahsisat bakiyesi 
suretinde hesabı kafi vaziyetini toplamıştır. 

Devlet namına yapılmış bir hizmetin bütçe ile verilen mezuniyete istinaden vaki olan 
tediyattan bir kısmının bazı noksanlar veya hilafı kanun olmasından naşi tenzil edilmesi vazıı 
kanunca maksut olsa idi bu çerçeve meyanında bu kısmın gösterilmesi çok tabii ve zarurî 
olurdu. 

Yukarıda arzedilen esbap ve mülâhazat ile muhasebei umumiye kanununun 78 ve 
123 üncü maddelerinin tatbikmdaki Hazine ve Divanı Muhasebat telakki ve görüş ihtilâflarının 
tefsiren hallinin Yüksek Millet Meclisine arzını istirham eylerim efendim. 

T. B. MM. 
Maliye Encümeni 
Karar No 18 22-1-1930 
Esas No 

Maliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Muhasebei umumiye kanununun 78 inci ve 123 üncü maddelerinin tefsin hakkındaki 



feaşvekâiet tezkeresi ve melfufu mevzuu Maliye Encümeninde, Divanı Muhasebat Reis Vekili 
ve Muhasebei Umumiye Umum Müdürü Beyfendiler huzurile müzakere edildi. 

Mesele : Muhasebi umumiye kanununun 78 inci maddesindeki «tediyeden sonra Divanı 
Muhasebatça vize ettirilir» hükmüne binaen Divanı Muhasebatça şayanı kabul görülmiyen 
tediye aksamının bütçe sarfiyatından tenzili icap edip etmiyceğini tayinden ibarettir. Bu 
hususta hemfikir olmıyan Divanı Muhasebat Reis vehili Beyle Muhasebei Umumiye Müdürü 
Beyin mütaleaları dinlendikten ve 78 inci ve 123 üncü maddeler esbabı mııcibeleri tetkik 
edildikten sonra Maliye Encümeni şu kararı ittihaz etmiştir: 

78 inci maddede mevzubahs olan vize, tediyenin vukuundan sonra yapılacak tetkik olup 
bu tetkik esnasında Divanı Muhasabatça şayanı kabul görülmiyen aksam için yapılacak şey, 
maddenin son fıkrasında tayin edilmiştir. Fıkra şudur: (bu yolda vuku bulan tediyattan şa
yanı kabul görülmiyen aksamının mesuliyeti 19 uncu madde ahkâmına tabidir.) Bu fıkranın 
hükmü, 123 üncü maddenin [HJ fıkrasından da anlaşılacağı veçhile, kabul olunmıyan aksamı 
hesabı mahsusuna nakl ve kayıttan ve 19 uncu madde mucibince takipten ibarettir. Şayanı 
kabul görülmiyen tediye aksamının bütçe sarfiyatından tenzili mevzubahs değildir. Tefsire 
mahal yoktur. Havale mucibince Pivanı Muhasebat Encümenine tevdi kılındı. 

Maliye Encümeni Reisi # M. Muharriri 
Ali Rana İhsan 

Âza Âza Âza Âza 
M. Nedim Reşit Saffet Şevket Kâmil 

T. B. M. M. 
Di. Mu. Encümeni 

Karar J\$ X 
Esas .¥ 3İ375 

Di. Mu. Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Muhasebei umumiye kanununun 78 ve 123 üncü maddelerinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresile melfufu ve Maliye Encümeninin 21-1- 930 tarihli ve 18 numaralı mazbatası 
Encümenimizde okundu. Muhasebei umumiye kanununun 78 inci maddesi mucibince badessarf 
vizeye tabi olan taşra tediyatından Divanı Muhasebatça şayanı kabul görülmiyen aksamın 
bütçe sarfiyatından tenzili icapedip etmiyeceğinin tefsiren tayini istenilmekte olduğu anlaşıldı. 

Bu hususta Encümene davet edilen Divanı Muhasebat Reis Vekili ve Muhasebei Umumiye 
Müdürü Beylerin mütaleaları alındıktan ve mevzuubahs 78 ve 123 üncü maddelerin esbabı 
mucibeleri de tetkik olunduktan sonra cereyan eden müzakerede encümenimiz atideki neticeye 
vasıl olmuştur: 

Muhasebei umumiye kanununun 78 inci maddesinde mezkûr olan « vize » tediye vuku
undan sonra yapılacak bir tetkiki hesaptan ibaret olup tediyattan sonra Divanı Muhasebatça 
şayanı kabul görülmiyen aksamın mes'uliyeti 19 uncu madde ahkâmına tabi olduğu 78 inci 
maddenin son fıkrasında tasrih edilmiştir. Bu fıkranın hükmü 123 üncü maddenin (H) fıkra
sından da anlaşılacağı veçhile badessarf vizeye tabi olan taşra tediyatından Divanı Muhasebatça 
şayanı kabul görülmiyen aksamı hesabı mahsusuna nakil ve kayitten ve 19 uncu madde mu
cibince takipten ibarettir. Binaenaleyh mevzubahs tediye aksamının bütçe sarfiyatından tenzili 
varit olamaz. Encümenimizce de tefsire mahal görülmiyerek Maliye Encümeninin noktai 
nazarına iştirak edilmiştir. Takdim kılındı. 
Reis V. M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza Âza 
H. Rıza Kâzım Hüseyin M. Ali Şefik Yusuf Hüseyin Kadri 

Kâtip 
A. Hilmi 

Âza 
Sami 

13-H- 1030 





SIR A No 80 
Memurin muhakemat kanununun 12 inci maddesinin tefsi
rine dair 3/320 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye 

ve Memurin kanunu Muvakkat Encümeni mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü ,. 28-VIII-29 
Sayı 6/3157 

B. M. M. Yüksek Beislifline 
Memurin muhakemat kanununun 12 inci maddesine istinaden rüesayi memurini idarenin 

valiler tarafından işten el çektirilmekte ve memurin kanununun 48 inci maddesi sarahatine 
nazaran bu salâhiyet ancak ahvali fevkalâdeye mahsus görülmekte bulunduğundan keyfiyetin 
hal ve tefsiri hakkında Nafıa Vekâletinden yazılan 12/8/929 tarih ve 2661 numaralı tezkere
nin sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasımn ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasın arz olunur efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Bazı vilâyetler tarafından iki baş mühendise işten el çektirilmiştir. Memurin kanununun 

48 inci maddesi valilere, kablettahkik işten el çektirmek salâhiyetini ancak fevkalâde ahvalde 
bakalannda memleketin asayiş ve inzibatınca mahzur görüldüğü zaman için vermektedir. Bu esas 
ifade olunduğu zaman valiler Nafıa Vekâletince tayin edilmiş olan baş mühendisin elini işten 
çekmek hareketini memurin muhakemat kanununun 12 inci maddesine istinat ettirmektedirler. 
Bu madde işten el çektirmek salâhiyetini haiz makam zikrolunmaksızm derpiş etmekte ( aley
hinde tahkikatı iptidaiye icrasına mübaşeret olunan memurlar lüzum görülürse memuriyetleri 
vekâletle idare ettirilmek üzere ) işten el çevrilebileceğinden bahseylemektedir. 

Bir kere memurin kanununun 48 inci maddesinden gayri ahvalde yani fevkalâde bir hal 
ve inzibat ve asayişe müessir olacak bir vaziyet olmadığı zamanlarda yalnız işten el çektirmek 
değil hatta tahkikatı iptidaiyenin bile merkezden tayin edilen vilâyetler ruesa ve memurini 
hakkında, tayini yapan makam tarafından icrası tabii olmak lâzım gelir, tayini yapan Vekâlet 
tahkikatı iptidaiye işini tabiatile kendi müfettişlerine ve yahut kendisinin de mümessili olan 
valiye havale edebilir. Alelade zamanlarda Devletin merkezi otoritesinin mahfuziyetini sarahatan 
ihtiva eden memurin kanununun 48 inci maddesinin ruhu esas olunca fevkalâde zamanlardan 
gayri vaziyetlerde işten men etmek gibi pek müessir birhükmünü, tayin eden makama ait 
olması icap edeceği bazı surette anlaşılır. Ahiren yapılan 24/4/929 tarih ve 1426 numaralı-vilâyet 
idaresi kanununa encümen tarafından 35 inci madde alarak busalâhiyetin valilere tevdii konmuş 
idisede Heyeti Vekilede yapılan müzakere üzerine Meclis Heyeti Umumiyesinde kabul olunan 
şekilde bu madde ihraç edilmiştin Bundan başka mezkûr kanunun mecliste kabul edilmiş 
şeklinin J5 inci maddesinde Vilâyetlerin merkezden tayin olunan rüesayi memurin hakkında 



£* — 

ihtar cezasını dahi vermiyeceği tasrih kılındığına ve bu suretle rüesayi memurin hakkında 
daha çok hafif bir ceza dahi Vekâlete bırakılmış olduğuna göre Valiler bunları işten men'etmeğe 
selâhiyetleri olmadığı ve bu selâhiyetin mezkûr ruesanın mensup oldukları Vekâletlere raci 
bulunduğu vazihen anlaşılmaktadır. 

İşin bu açık mahiyetine rağmen filen vukubulan bazı muameleler için bazı kıyaslar yapıl
makta olduğundan vazih bir tefsir fıkrasiyle keyfiyetin halledilmesi zarurî görülmektedir. Mes
elenin tefsiri için Büyük Millet Meclisine şevkine müsaade buyrulmasını arz eylerim efendim. 

19 -XII - 1929 

Da. Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Memurin kanununun 12 inci maddesine müsteniden valilerin irade ile mansup vilâyet 
daireleri baş âmirlerine işten el çektirip çektirmiyeceğinin tefsiri talebini mutazammın Nafıa 
vekâletinden yazılıp Başvekâletten Büyük meclise sunulan tezkere ve merbutu encümenimize 
havale buyrulmuş olduğundan!Nafıa ve Dahiliye Vekâletleri hukuk müşavirleri hazır bulun
dukları halde bu tezkereler tetkik oluudu 

Nafıa vekâleti tezkeresinde iki Vilâyet Baş mühendisine valiler tarafından işten el çektiril
miş olduğu halde memurin kanununun 48 inci maddesinde musarrah ahvalden gayri hususa 
tta valilerin bu salahiyeti haiz bulunmadıkları yazılmakta ve 1426 numaralı vilâyetler idaresi 
kanununun 35 inci madesine muhtelit Encümene bu salâhiyet için ilâve olunan fıkranın 
maddeden çıkarılmış bulunduğu ve bu kanunun 15 inci maddesi mucibince merkezden man
sup memurlar hakkında verilecek inzibatî cezaların bile vilâyetlere verilmemiş olduğu ve bu 
sebeplerle bir valinin memurin muhakematı hakkındaki kanunun on ikinci maddesine müste
niden merkezden irade ile mansup daire baş âmirlerine işten el çektireniiyeceği icap edersede 
sarih bi tefsir fıkrası ile bu meselenin halli istenilmektedir. 

İcabı müzakere olundukta: 
Memurin kanunu, memurların vasıflan, intihap, tayin ve terfileri , istifa, tahvil ve becayi

şleri, mezuniyetleri gibi hususlar için hükümler ve muntazaman çalışmalarını temin içinde 
bazı inzibatî cezalar koymaktadır. 

Bu kanunun 48 inci maddesi fevkalâde ahvalde memleketin inzibat ve asayişi noktasından 
mahzur görüldüğü takdirde bazı kayıt ve şartlar ile valilere her hangi bir memuru işten el 
çektirme salâhiyetini vermekte isede maddenin baş levhasındaki sarahatten de anlaşıldığı 
üzere bu salâhiyet idarî ve inzibatî sebeplerle ( kablettahkik işten el çektirme) 
den ibaret olup Nafıa Vekâletinin tezkeresi münderecatı veçhile memurin muhakematı 
hakkındaki kanunun 12 inci maddesine müsteniden Valilerin Vilâyet memurları 
hakkındaki işten el çektirme salâhiyetleri bu madde ile kaldırılmış veya fevkalâde ahvale 
hasredilmiş değildir. Bilakis bu madde ile Devletlerce masun bulunması hayatî ve içtimaî 
bir zaruret olan inzibatı umumi kaidelerinin tabiî bir neticesi olarak Devlet mümessili olan 
Valilere ayrıca (kablettahkik isten el çektirme salâhiyeti) verilmektedir. 

Vilâyetler idaresi kanununun 15 inci maddesi, memurin kanunu mucibince verilecek inzi
batî cezalar hakkında konulmuş olup hükümleri aynen muhafaza etmekte ve 35 inci maddesi 
bilcümle daireleri valinin teftiş ve murakabesi altına koymaktadır. 

Bu teftiş ve murakabe neticesinde tahkikat icrasını müstelzîm bir cürme muttali olan 
valinin memurin muhakematı hakkındaki kanun hükümlerine göre muamele yapması zarurî 
bulunmaktadır. 

T. B. M. M. 
Da. Encümeni 

Karar M g 
Esas ,¥• 3/320 



Memurların kanunen mücazatı müstelzim cürümleri tahakkuk edince haklarında ahkâmı 
umumiye cari olmakla beraber ayrıca inzibatî cezaların da tatbik olunacağı memurin kanunu
nun 34 üncü maddesinde musarrahtır. Bu umumî hükümler ise ceza kanunu ile memurin 
muhakematı hakkındaki kanun hükümlerinden ibarettir. Bu kanunun ikinci maddesi alelıtlak 
vilâyet memurları için vali ve kaymakamlara bizzat da tahkikat yapmak salâhiyetini sarahaten 
bahşetmiş ve binaenaleyh vilâyet memurları meyamnda bulunan baş mühendisler için valilerin 
bizzat tahkikat yapacakları keyfiyeti Encümenimizde hazır bulunan Nafia hukuk müşaviri 
tarafından da kabul olunmuştur. 

Her hangi; bir muhakkik ise tahkikatın selâmetini temin için 12 inci madde mucibince 
( aleyhinde tahkikat icrasına mübaşeret olunan memurları lüzum görülürse işten el çektirir.) 

Arzolunan sebeplere binaen Encümenimizice tefsire muhtaç bir cihet görülemediğinden bru 
husustaki tefsir talebinin reddine ve keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Memurin Muvakkat Encümenine tevdi olunur. 

Da. En. Rs. 
Tekirdağ 

Cemal 

Âza 
Rize 
Esat 

M. M. 
Malatya 

A, Muttalip 

Âza 
Malatya 
Vasıf 

Âza 
Rize 
Atıf 

Âza 
Kars 

Baha 

Âza 
Çorum 

/. Kemal 

Âza 
Eskişehir 

Sait 

Âza 
Manisa 

A. Mithat 

Âza 
Tekirdağ 
M. Fayik 

Âza 
Ankara 
Talât 

Âza 
Giresun 
Hacim 

T.B. M. M. 
Memurin Muv. Encümeni 15'H-l030 

Karar j\° 3 
Esas X° 3/320 

Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni mezbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Memurin muhakemat kanununun 12 inci maddesine istinaden rüesayi memurini idarenin 
valiler tarafından işten el çektirmekte ve memurin kanununun 48 inci maddesi sarahatine 
nazaran bu salâhiyet ancak ahvali fevkalâdeye mahsus görülmekte bulunduğundan keyfiyetin 
hal ve tefsiri hakkında Nafıa Vekâletinin 12 - VIII - 929 tarih ve 266 numaralı tezkeresine 
atfen Başvekâletten Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine takdim edilip Dahiliye Encümenile 
Encümenimize havale buyurulan 28 - VIII - 929 terin ve 1/6/3157 numaralı tezkere ve Da
hiliye Encümeni mazbatası Nafıa Vekili Beyfendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Dahiliye Encümeni mazbatasında memurin muhakemat kanununun ikinci maddesi mucibince 
memurinden biri vazifesi dolayısile bir cürüm ika ettiği takdirde alelıtlak vilâyet 
memurları için vali ve kaymakamlara bizzat da tahkikat yapmak salâhiyeti 
verilmiş olmasına ve bu suretle muhakkik sıfat ve vaziyetini iktisap eden vali ve 
kaymakamlar mezkûr kanunun ( 12 ) inci maddesinde musarrah olduğu üzere aleyhlerinde 
tahkikat icrasına mübaşeret olunan memurları lüzum görülürse işten el çektireceklerine nazaran 
tefsire muhtaç bir cihet görülmediği münderiçtir. Encümenimizin dahilî nizamname mucibince 
muvakkat olduğu ve münhasıran memurin kanununun ahkâmı hakkında tetkikat icrası ve 

bu bapta icap eden kararlar ve tefsir fıkraları tanzimi vazifesile mükellef bulunduğuna ve 
halbuki mevzubahs olan mesele memurinin vazife dolayısile ika edecekleri cürümler 
hakkında takip edilecek muamelenin teferruatına müteallik bir husus için memurin 
muhakemat kanununun ( 12 ) inci maddesini tefsir olmasına nazaran, bu maddenin tefsiri 
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encümenimizin vazifei asliyesi haricinde olduğu Faik (Tekirdağ ) Ahmet Hilmi 
( Kayseri ) ve Ahmet Saki ( Antalya ) Beyler tarafından dermeyan olunmuş ise de 
Encümenimizin bu hususta vazifedar bulunduğu ekseriyetle kabul edildikten sonra, 
icra kılınan tetkikat ve müzakerat neticesinde gerçi memurin muhakemat kânununun on 
ikinci maddesinde yazılı « aleyhinde tahkikatı iptidaiye icrasına mübaşeret olunan memurlar 
lüzum görülürse memuriyetleri vekâletle idare ettirilmek üzere işten el çektirilir. » fıkrasından 
valilerin de memurları işten el çektirmek selâhiyeti istidlal edilmekte isede am ve şamil olan 
bu hükümden valilerin bu husustaki salâhiyetlerinin hududu sarahat dairesinde iayyün 
edememektedir. Şu vaziyete nazaran bu hükmün tefsiren halli lüzumu tahakkuk etmiştir. 

Merkezden tayin edilmiş olan rüesayi memurinin ika ettikleri cürüm dolayisile aleyhlerine 
tahkikatı iptidaiye icrası mensup oldukları vekâletten salâhiyeti vasiayi haiz müfettişlere 
mevdu bulunduğu gibi bu tahkikatın bizzat valiler tarafından icrasına da kanunun ikinci 
maddesine göre cevaz mevcut olduğu ve on ikinci maddeye tevfikan tahkikatın selâmetini 
temin için bu misillü memurları icabında işten el çektirmeleri salâhiyeti maddenin ruh ve 
manasında mündemiç görülmüş ve ancak intizam ve ahengi muamelât için bu kabil 
memurların mensup oldukları vekâletlerin inzimamı muvafakati ile işten el çektirilmeleri bir 
zarureti idariye olmakla bu gibi hallerde valiler tarafından maznun memuru tayin etmiş olan 
vekâlet makamından muvafakat alınmak suretile işten el çektirilmesi lâzım geleceği, bu 
hususta Dahiliye Encümeninin noktayi nazarını iltizam eden Faik ( Tekirdağ ) ve Sait 
(Eskişehir) Beylerin muhalefetile ve ekseriyetle kabul ve bu bapta aşağıda yazılı tefsir fıkrası 
tanzim edilmiştir. Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 
Memurin kanunu muvakkt E. R. Bu M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 

Tekirdağ Antalya Konya Mardin 
M. Faik A. Sakı A. Hamdi Sait Hamdi S. Sırrı Ali Rıza 

Tefsir fıkrası 
Aleyhlerinde vilâyetlerce tahkikatı ibtidaiye icrasına mübaşeret olunan merkezden mansup 

memurlara, o memurların mensup oldukları Vekâletin mııvafakatile işten el çektirilir. 

-—-«-sil^a» • • "C-Ci^C-^— 



SIRA No 76 
Gedizin Gökler köyünden Emin oğllarından Mustafaoğlu 
kömürcü Mutla Mustafanın ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 3/401 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

Encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/405 1 - II - 1Q30 

II. M. M. Yüksek Reisliğine 
Gedizin Küçükler köyünden Hasanoğlu ösmanı teammüden öldüren Gökler köyünden 

Emin oğullarından Mustafa oğlu kömürcü Molla Mustafanın idamı hakkında Kütahya Ağır 
Ceza Mahkemesince ittihaz ve Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesince tasdik edilen ve teşkiletı esasiye 
kanununun 26 inci maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye 
Vekâletince 2 8 - 1 - 1930 tarih ve'56/77 numaralı tezkere ile gönderilen ilâm ile buna 

* mütefern evrak leffen takdim olunmuştur. Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buyurulmasını 
rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

T- B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Karar No 30 
Esas No 3İ401 Yİ - 11 - İ03Ö 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Gedizin Küçükler Köyünden Hasanoğlu Osmanı gayri meşru münasabattâ bulunduğu 
karısı Sultan ile vücudunu ortadan kaldırarak mal ve arazisini elde edip evlenmeği kararlaş* 
tırdıktan sonra eve gelerek pıçaKla karnından yaralamak suretile taammüden öldüren Gökler 
köyünden Emir oğullarından yirmi sekiz yaşında kömürcü Mulla Mustafa hakkında icra 
kılınan muhakeme neticesinde Kütahya Ağır Ceza Mahkemesinden ölüm cezasına mahkûmiyetine 
dair verilen kararın tasdikini mutazammın Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 18-1-930 
tarih ve 8846 numaralı ilâm müteakip kanunî muamelenin Büyük Meclisçe ifası zımnında 
Başvekâletin l-H-930 tarih ve 6-405 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine tevdî edilmekle 
tetkik ve müzakere olundu. 

Molla Mustafa hakkında hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müsteizim 
bir sebep görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesine tevfikan mezkûr 



âezânın İnfazına taraf verilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye1 arzına müttefikan karâr1 

verildi. 

Ad. E. Rs. 
Manisa 

Mustafa Fevzi 

M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Kocaeli "Yozgat Antalya Mardin Kayseri Kocaeli 

Selâhatiin A. fiamdi Ahmet Saki İ.Ferit Reşit Ragıp 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Aza 
Balıkesir 

Sadık 

Âza 
Zonguldak 

Nazif 

Âza 
Ankara 

A. İhsan 
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SIRA No 77 
İnegölün Genci köyünden Bekiroğlu İsmailin ölüm cezasına 
çerpılması hakkında 3/402 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/406 

II. M. M. Yüksek Reisliğine 
1 - II- 1930 

İnegölün Genci köyünden Memedoğlu Halil ile karısı İhsan Hanımı katil ve oğulları Fazlıyı 
cerh ile tatili uzvuna sebebiyet veren mezkûr köyden 318 doğumlu Bekiroğlu İsmailin idamı 
hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz ve Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesince tasdik 
edilen ve teşkilâti esasiye kanununun 26 mcı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal 
edilmek üzere Adliye Vekâletinden 28-1- 1930 tarihli ve 55/75 numaralı tezkere ile gönderilen 
ilâm ile buna mûteferri evrak leffen takdim olunmuştır. Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar 
buyrulmasım rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

T. B. M. M. 
Ad, Encümeni 
Karar M 32 
Esas X° 3/402 12 - II- 1930 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSİİGE . 

İnegölün Genci Köyünden 318 doğumlu Bekiroğlu İsmail, dayak attığı büyük anası 
Selimenin feryat ve istimdadına gelen komşusu Mehmedoğlu Halil ve karısı İhsan Hanımla 
oğlu Fazlıya hiddet ederek hamil olduğu mavzer tüfenği ile Halil ve İhsan Hanımı öldürme
sinden ve Fazlıyı da yaralıyarak uzvunun tatiline sebebiyet vermesinden dolayı hakkında icra 
kılman muhakeme neticesinde Bursa Ağır Ceza Mahkemesinden merkumun ölüm cezasile mah
kûmiyetine dair verilen kararın tasdikini havi Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinden 
sadır olan 20*1-1930 tarih ve 7451 numaralı ilâm, müteakip kanunî muamelenin Büyük 
Meclîsçe ifası zımnında Başvekâletin 1-II-1930 tarih ve 6/406 numaralı tezkeresile Adliye 
Encümenine tevdi edilmekle tetkik: ve müzakere olundu. 

İsmail hakkında hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir sebep 
görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 mcı maddesine tevfikan mezkûr cezanın 
infazına karar verilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla karar verildi. 

Ad. E. Rs. 
Manisa 

M. Fevzi 
Âza 

Mardin 
/. Ferit 

M. M. 
Kocaeli 

Selâhattin 
Âza 

Kayseri 
Reşit 

Kâ. 
Yozgat 

A. Hamdi 
Âza 

Balıkesir 
Sadık 

Aza 
Antalya 
A. Saki 

Âza 
Erzincan 
Abdülhak 

Âza 
Ankara 

A. İhsan 
Âza 

Zonguldak 
Nazif 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 
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Darülfünun 1341 senesi hesabı katisi hakkında 1/537 numa
ralı kanun lâyihasile Darülfünun Eminliğinin 1341 senesine 
ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığına dair 3/308 
numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı 

Muhasebat Encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 3 - II- 1930 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/413 

O. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Darülfünunun 341 senesi bütçesine ait olup mezkûr idarece tanzim ve Maarif Vekâletince 

tevdi edilip İcra Vekilleri Heyetinin 29 - 1 - 930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası ve cetvelleri birlikte takdim olunmuştur. • 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Varidat cetveline ait izalıname 
Lira K. 

1 098 955 341 Varidat yekûnu 
20 000 Bütçenin dördüncü ( Ecnebi mütehhassısları harcırah ve ücuratı faslı 

( 50 000 ) lira iken esnayi tabıda sehven ( 30 000 ) lira gösterildiğinden 
tahsisata o suretle kaydedilmiş isede bilâhare Divanı Muhasebatın iş'arı 
üzerine tashihan ( 20 0.00 ) zammedilmiştir. 

11 522 Senei maliye mebdeinin hazirandan itibar edilmesi dolayisile 341 sene;i 
üç aylık farkı tahsisatın ( 186 522 ) liradan ibaret olduğu Vekâleti 
Celileden bildirilmesi üzerine o suretle kaydedilmiş isede bilâhara kanunen 
mezkûr üç aylık mukabilinde ( 175 000 ) üra tahsisat alındığı Divani 
Muhasebattan bildirilmiş ve hesabı kat'î cetveli tashih edilerek mezkûr 
fark cetvelden hariç bırakılmış olmakla berayi tevazün zammedilmiştir. 

405 66 341 senesi zarfında Sigorta Şirketi tarafından ( müteferrika) faslına kayit 
ve sarfolunmak üzere teberru edilen meblâğ olup tahsisata ilâve edilmesi 
dolayisile berayi tevazün zammedilmiştir. 

1 130 882 66 
Darülfünun ve şuabatında tahsilde bulunan talebe ücurat, harçları ve sair varidat tahakkuku 

tahsiline tabi varidat olması hasebile yalınız muhammen olarak bütçeye vazedilmiş ve ayrıca 
tahakkukat kaydedilmemiştir. Fakültelerce tahsili tahakkuk eden mebaliğ tahakkuk ve tahsil tablo
sunda irae edilmiştir. 7 -12 -929 
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T. C. 
Divanı Muhasebat 

Adet 29-5-929 
1059)248 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Darülfünun Eminliğinin 1341 senesine müteallik olarak tanzim edilen mutabakat beyanna

mesinin cedavili müteferriasile birlikte lefferi takdim kılınmış olduğu arzolunur efendim 
hazretleri. Reis Vekili 

Faik 

T. B. M. M. 
D. Mah. Encümeni 

Karar M 11 13 - II - 1930 
Esas M 1/573 

Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Darülfünunun 1341/1925 malî senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti Celilenin 3 şubat 
1930 tarihli ve 6/413 numaralı tezkerelerile teklif olunan kanun lâyihası bu bapta Divanı 
Muhasebatça hazırlanan mutabakat beyannamesile birlikte müzakere ve cetveller üzerinde tetkikat 
ifa olundu. 

Kanun lâyihasında varidat miktarı mutabakat beyannamesine nazaran (164285) lira (82) 
kuruş noksandır. Muvazenei ümumiyeden tahsis olunan mebaliğa mukabil hazine ve şuabatın 
dan alman paraların mecmuu varidat kaydedilmek lâzım gelirken Darülfünunun mülhak bir 
bütçe halinde idarsinden evel merbut olduğu mekâtibi aliye müessesesinden Darülfünun vezne
sinde kalan bu para naktî muamele mahiyetinde telâkki edilerek varidat gösterilmemiş ve 
halbuki yukarıda izah edildiği veçhile eski seneler düyununun muvazenei ümumiyeden tediye 
edileceğine göre işbu meblâğın varidat kaydı muktazı bulunmuş olmakla (A) cetveli ve lâyihai 
kanuniyenin ikinci maddesi bu esas üzerine tadil edilmiştir. 

Kanun lâyihasında murakkam olan tediyat miktarı mutabakat beyannamesine muvafık görül
müş ve aynen ibka edilmiştir. 

Kanun lâyihasında tahsisattan 1341/1925 senesi içinde sarfolunan ve tahakkuk edip de 
tesviye olunamıyan düyundan mütebaki (94 409) lira (19) kuruşun iptali teklif olunmakta ise de 
düyunun tediye edildiği sene bütçesinde gösterilmesi esası mukaddema encümenimizce tekarrür 
ve hey'eti celilece de tasvip edilmiş olmakla (B) cetveli ve lâyihai kanuniyenin 7 inci maddesi 
bu esasa göre tadil edilmiştir. 

Lâyihai kanuniyenin birinci maddesinde murakkam .meblâğın varidat tahakkukuna ait olduğu 
ve üçüncü maddede bakaya ve 4 üncü maddede bütçe muhammenatı ve altıncı maddede mas
raf tahakkukatı gösterildiği anlaşılmış ve bunların iraesine lüzum görülememiş olduğundan 
mezkûr maddeler tayolunmuş ve 2, 5, 7 inci maddeler tadilen kabul ve bilumum lâyihai 
kanuniyelarde gösterilen 4, 5 inci maddeler de encümenimizce ilâva olunmuştur. 

Keyfiyet Heyeti Umumivenin nazarı tasvibine arzolunur. 

Reis V. M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
ti. Riza Kâzım Hüsnü M. Ali Yusuf Kadri Hüseyin 



Hükümetin teklifi 

istanbul Darülfünunu 341 hesabı kafi kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — istanbul Darülfünunu ve 
müteşekkil bulunduğu medreselerin 341 senei 
maliyesi varidatı umumisi merbut (1) numa -
ralı cetvelde gösterildiği üzere ( l 130 882 ) 
lira (66) kuruştan ibarettir: 

MADDE 2 — Darülfünun senei merkume 
zarfında mezkûr varidatı umumiyesine muka
bil ( 859161 ) lira (80) kuruş 341 senei 
maliyesi zarfında tahsilat vuku bulmuştur. 

MADDE 3 — Varidattan ( 221 347 ) lira 
( 23 ) kuruş tahsil edilmiştir. 

MADDE 4 — Darülfünun 341 senei ma
liyesi masarifi umumiyesi merbut (2) numaralı 
cetvelde gösterildiği üzere ( l 130 872 ) lira 
(66) kuruş olarak bütçeye konmuştur. 

MADDE 5 — Darülfünun 341 senei ma -
liyesi masarifi umumiyesine karşı (1 011 235) j 
lira (52) kuruş sarfiyat vuku bulmuştur. 

MADDE 6 — Masarifi umumiyeden 
(988 333) lira (88) kuruş senei maliye zar
fında tesviye olunmuş ve (22 901) lira (64) 
kuruş bütçe emaneti hesabına alınmıştır ve 
(25 227) lira (95) kuruş düyun devredip 
926 senesinde tediye edilmiştir. 

MADDE 7 — İstimal edilmeyip iptal 
edilen tahsisat ( 94 409 ) lira ( 19 ) kuruştan 
ibaret bulunmuştur. 

Bş. V. Ad. V. M.M. V. Da. V, 
ismet M. Esat M, Abdüİhalik Ş. Kaya 

Ha. V. Ma. V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 
:Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 

Şakir Dr. Refik 

Divanı Muhasebat Eneüeninin 
teklifi 

Darülfünunun 134111925 malî senesi hesabı 
kafi kanun lâyihası 

MADDE i — Darülfünunun 1341/1925 
malî senesi umum varidatı ( A ) cetvelinde 
gösterildiği üzere 1 o23 347 lira 62 kuruştur, 

MADDE 2 — Darülfünunun aynı sene. um um 
masarifi ( B ) cetvelinde gösterildiği üzere 
(1 011 235) lira (52) kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1341/1925 se
nesi içinde sarfolunmıyan ( 119 637) lira(i4) 
kuruş iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADD2 5 — İşbu kanunun ahkâmını 
icraya Maarif Vekili memurdur. 



(A) Cetveli 
Darülfünunun 925 - 341 senei maliyesi varidat hesabı kafisi 

«S C3 
Varidatın n e v i 

Darülfünun varidatı 
Muvazenei umumiyeden verilen varidat 
Ücurat ve harçlar 

3 Hasılatı müteferrika 
4 Emvali menkule ve gayri menkule hasılatı 
5 Teberruat 
6 Sinini sabıkadan müdevver 

Birinci faslın yekûnu 

Edebiyat Medresesi varidatı 
Ücurat ve harçlar 

2 Hasılatı müteferrika 
3 Emvali menkule ve gayri menkule hasılatı 

Teberruat 
İkinci faslın yekûnu 

Fen Medresesi varidatı 
t Ücurat ve harçlar 
2 Hasılatı müteferrika 
3 Emvali menkule ve gayri menkule hasılatı 
4 Teberruat 

Üçüncü faslın yekûnu 

Hukuk Medresesi varidatı 
1 Ücurat ve harçlar 
2 Vekâletnamelerden alman iane 
3 Hasılatı müteferrika 
4 Emvali menkule ve gayri menkule hasılatı 
5 Teberruat 

Dördüncü faslın yekûnu 

Tıp Medresesi varidatı 
1 Ücurat ve harçlar 
2 Hasılatı müteferrika 
3 Emvali menkule ve gayri menkule hasılatı 
4 '} eberruat 

Beşinci faslın yekûnu 

Umumî yekûn 

Bütçede mürakkam 
olan mıkdarı mu-

lıammenat 

Lira K. 

1 075 000 
15 500 

• 6 737 
1 501 

0 
200 

1 098 938" 

00 
00 
00 
00 

00 
00 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

Senesi zarfında 
tahsil olunan 

1 00 
1 100 
1 İ00 
00 

1 !00 ı joo ı joo 
1 00 
00 

1 098 955 00 

Lira 

1 017 938 

t 017 938 

K. 

59 

59 

277 
186 
405 
869" 

174 
248 

422 

65 
40 
66 
71 

25. 
64 

89 

940 
823 

1 764 

905 
1 546 

2 452 

1 023 447 

80 
63 

43! 

50 
50 

62 



( B) Cetveli 
Darülfünunun 925 - 341 senei maliyesi masraf hesabı kafisi 

Mııkassasatm -ncv'i 

1 Maaşat ve ücurat 
2 Tahsisatı fevkalâde 
3 Tamirat 
4 Ecnebi mütehassıslar harcırah ve ücuratı 
5 Fakir talebenin iaşe masrafı 
6 Kütüphane masarifi tesisiyesi ve kitap bedeli 
7 Masarifi mütenevvia 
8 Edebiyat Medresesi maaş ve ücuratı 
g Tahsisatı fevkalâde 

10 Edebiyat Medresesi masarifi 
11 Fen Medresesi maaşat ve ücuratı 
12 Tahsisatı fevkalâde 
13 Fen Medresesi masarifi 
14 İlahiyat Medresesi maaşat ve ücuratı 
15 Tahsisatı fevkalâde 
16 İlahiyat Medresesi masarifi 
17 Hukuk Medresesi maaşat ve ücuratı 
18 Tahsisatı fevkalâde 
19 Hukuk Medresesi masarifi 
20 Tıp Medresesi maaşat ve ücuratı 
21 Tahsisatı fevkalâde 
22 Tıp Fakültesi ve seririyatları masarifi umu-

miyesi 
23 Eczacı ve dişçi mektepleri 
24 Tahsisatı fevkalâde 
25 Eczacı, dişçi mektepleri masarifi 

Yekûn 
A Faslı mahsus ( teberruat) 

1 130 87266 1 





SIRA No 82 
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Maarif Vekâleti 1929 senesi bütçesinde münakale yapılması 
hakkında 1/571, Düyunu Umumiye 1929 senesi bütçesinde 
bir milyon liralık munzam tahsisat verilmesine dair 1/575, 
Dahiliye Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 28700 liralık mün-
akele yapılması hakkındal/582, Maliye Vekâleti 1929 senesi 

bütçesinde münakale yapılmasına dairl-583, Posta ve Telgraf 
ve Telefon Umum Müdürlüğü I929senesi bütçesinde müna
kale yapılması hakkındal/584, Milli Müdafaa Vekâleti kara 
ve Askerî fabrikalar Umum Müdürlüğü 1929 senesi bütçe
lerinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale icrası 
hakkında l~>86numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni 

mazbatası 

T. B M . M. 
Bütçe Encümeni 
Kflrar M 47 
Esas M TJT 17-H-1930 

YÜKSEK REİSLİĞE 

1929 senesi bütçesinde yapılacak bazı tadilât hakkında Başvekâletten gelip muhtelif tarih
lerde Encümenimize havale edilen altı adet kanun lâyihası Maliye Vekili ve alâkadar memurlar 
hazır oldukları halde ayri ayri tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihalara merbut esbabı mucibelerle şifahî alınan izahat üzerine teklifler esas itibarile 
kabul edilerek hükümleri birleştirilmek suretile yeni bir lâyiha hazırlanmıştır. Bu lâyihanın 
birinci maddesi Düyunu Umumiye bütçesinin mürettebatı seneviye tertibine [_( l 000 000 ) 
liranın munzam tahsisat olarak yavesinden ibarettir. Mukavelesi mucibince 1929 senesinde 
sekiz taksitte Düyunu Umumiye Meclisine tediyesi kabul edilmiş olan (1,435,000) isterlinin 
yedi taksiti olan ( 1,255,625 ) isterlin için bütçeye mevzu tahsisattan kambiyo 
raycma nazaran (12,840,110) lira tesviye edilmiş ve sekizinci taksitin tediyesi için bütçede 
bakiye kalan (915,337) liraya (1,000,000) liranın daha munzam tahsisat olarak konulması 
zarurî görülmüştür. Bu ilâveye mukabil Armistronk Vikers Şirketinden tazminat olarak alman 
(150,000) isterlin karşılık gösterilmektedir. 

Lâyihanın ikinci meddesi Maliye, Dahiliye, Maarif ve Millî Müdafaa Vekâletlerile Posta, 
Telegraf, Telefon ve İmalâtı Harbiye bütçelerinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale 
yapılmasına dairdir. Bunların bir kısmı şene nihayetine kadar yetişmeyeceği anlaşılan bazı 
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tertiplerintezyidine ve bir İH n̂ı da lâyihaların esbabı mucibelerinde yazıldığı veçhile müb-
rem bazı ihtiyaçların teminine ait bulunduğu cihetle teklif veçhile kabul olunmuştur. Ancak 
Posta, Telgraf ve Telefon bütçesinde yeniden açılacak bir fasla geçmiş senelere ait bir borç 
karşılığı olmak üzere naklen*talep olunan (1»1€Q) liralık tahsisat ŝenesi gjtçreişoye tahsişiö 
mevctft öhnatfan borç tahakkuk lettirHtniş bahire^ itîba^ tdiTHeaMİ 

ttoagıfrndan kabul '^ömemfş ve 3^3Wiea - lüzum löaef ine defatir ve e\ırafo- mıtbua 
maddesine naklolunmuşiur. Bu suretle Hazırlanan lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolunur, 

Bütçe Encümeni Reisi R. Vekili Maz. Mu. 
İstanbul Bursa Oasiantep Borchır Diyanfcefcir 
Fmat Muhlis Rmzi Vahit Mştil 

Erzrum lılâziz İsparta Niğde Sivas Yozgat 
M. Aziz H, Tahsin Mükerrem Faik M. Renizi S. Sırh 

1929 bütçesi munzam i^hsisat ve münakale kanun lâyihası 
BİRİNCİ MADDE — 1929 senesi Düyunu Umumiye 'bütçesinin 241 imci feslinin birinci 

müt̂ t̂ âtr^Bemeviyeımaddesine 1,000,000 3iravmunz«ra tahsisat oterait Mfott ec|ömfsisr. 
İKİNCİ MADDE —1929 senesi bU^um^mbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri 

arasında 510,585 liralık münakale icra edilmiştir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
DÖRDÜCÜ MADDE — Bu kanunun* hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur, 
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191 
208 
187 
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Muhassasatm nev'l 

Maliye Vekaleti 
Komisyonlar ücreti 
Masarifi gayri melhuza 
Memurlar harcırahı 

Yekûn 

Tenzili lâzım 
gelen 

35 000 

35 000 
,-,,. »,-,.,-ı„ı^.-.,.,j,.tt.ı,ı:,— 

Zammı lâzım 
gelen 

25 000 
10 000 
35 000 

.•-.", .-••• , 1 •• | l , - . . » i ' . M L J ' i ' " ' " 8 

Dahiliye Vekâleti 
A/347 Tabiiyet kalemi masrafı 3 700 
355 
356 
357 

358 
342 
343 
347 
348 
349 

400 

401 
393 
394 
399 
402 
406 

1 

1 

1 
1 

2 
3 

2 

3 
2 

Nüfus kuyudunun tamir ve teclidi 
Avrupa harcırahı 
Tahsil ve staj için Avrupaya gönderilecek 

, memur masrafı 
Tatbikat kursu masrafı 
Merkez tenvir ve teshini 

» Müteferrikası 
Vilâyat ' » 

Bedeli icar 
Memurlar harcırahı. 

Yekûn 

Posta, Telgraf ve Telefon U. M. 
Malzemei fenniye 
İşletme 

Fasıl yekûnu 
Malzeme ve işletme 
Vilâyat müteferrikası 
Defatir ve evrakı matbua 
Bendiye, 
Kıymetli evrak 
Avrupa harcırahı 

Yekûn 

1 000 
5 000 
5 000 

14 000 

28 700 

8 OO'Ö 
26 000 
34 000 
13 885 

47 885 

1 300 
200 

9 000 

6 000 
12 200 

28 70Ö 

13 000 
10 100 
3 785 

20 000 
1 000 

47 885 

Maarif Vekâleti 
694 Tetkik ve ilmî rehberler telif ve tercüme ücreti le 

mecmualar mükâfatı ve ilmî komisyonlar hakkı 
huzur ve harcırahı 5 000 

702 Meslek mektepleri masrafı 6 000 



«2 Muhassasatın nev'i 

703 1 Kütüpaneler masrafı 
2 Rasatane masrafı 

Fasıl yekûnu 
705 Levazım tesisiye 
706 Mektep kütüpanesine alınacak kitaplar bedeli 
709 1 Ecnebî memleketlerde talebe müfettişliği harcırahı 4 000 
689 1 Memurlar harcırahı ~~ 20 000 
698 Beynelmilel kongre, sergi ve müsabakalara 

iştirak ve ilmî tetkik seyahatleri masrafı 4 000 
Yekûn 24 000 24 000 

Tenzili lâzım 
gelen 

2 000 
1 000 
3 000 
3 000 
3 000 

Zammı lâzım 
gelen 

Milli Müdafaa Vekâleti ( Kara kısmı ) 
île İmalâtı Harbiye U. M. 

862 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve 
tahkimat masrafı 110 000 

863 
866 

995 
864 
865 
872 

2 

1 

Ecza ve malzemei baytariye 
Manevre, kadro ve erkânı harbiye seyahatleri 
masarifi umumiyesi 

Mevat ve malzemei iptidaiye 
Nakliyat 
Faslı mahsus 
İnşaat ve tamirat 

Yekûn 
Umumi yekûn 

15 000 

10 000 
240 000 

375 000 

510 585 

225 000 
50 000 

100 000 
375 000 

510 585 

— ° a» .> > • »-ç-CHC-



SIRA Ng 7 3 
Ankara şehri otamatik telefon kanununun yedinci madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkında 1 564 numaralı kanun lâyihası 

ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

1 5 - 1 - 1020 
R. M. M. Yüksek Reisliğine 

.876 numaralı Ankara şehri otamatik telefon kanununun yedinci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 8-1-930 tarihli içtimaında 
Yüksek' Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasıle birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
• " . BâşvekM 

İsmet 

Esbabı mucibe 
Ankara otomatik telefon kanununun yedinci maddesine Diyanet İşleri Riyasetinin ithalinin 

unutulduğu anlaşılmış olduğundan merbut kanun lâyihasının tanzimine zaruret hasıl olmuştur. 

15 - İî- 1-030 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
867 numaralı Ankara otomatik telefon kanununun yedinci maddesine bir fıkra ilâvesi hak

kında Başvekâletten varit olup Encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası ile esbabı mu-
cibesi mütalea ve tetkik olundu. 

Ankara şehri otomatik telefon kanununun yedinci maddesindeki muafiyetin Diyanet İşleri 
Riyasetiyle reisin evine konulacak telefonlara da teşmili Encümenimizce muvafık görülmüştür., 
Hükümetin işbu lâyiha ile talep eylediği muafiyetin kanunun neşri tarihinden muteber olması 
teemmül edilerek ikinci madde tadili edilmiştir. Heyeti Umumiyeye arzolunmak üzere Yüksek 
Reisliğe takdim olunur. 
Da. En. Rs. namına Rs. V. Bu. M. M. Âza Âza Âza 

Adana Adana Kars Ankara Rize BaliKesir 
Hilmi Hilmi Baha Tali Talat Atıf Fahrettin 
Âza Âza Âza Âza Âza • Âza 

Manisa Zonguldak Malatya Amasya Eskişehir Tekirdağ 
A, Mithat Rıfat Vasıf İ. Hakkı Sait H. Faik 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/162 

T. B. M. M. 
Da. Encümeni 
Karar J\r 13 
Esas M 1/564 
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ttükAmethı teklin 

Kanun lâyihası 

İ — 1 876 numaralı Ankara otomatik tele
fon kanununun yedinci maddesme atideki 
fıkra tezyil olunmuştur: 

İ2 _•=- Diyanet İşleri Riyasetine dört ve 
reisin evine bir telefon konulur ve bu telefon
lardan haricî tesisat ve mükaleme bedeli 
alınmaz. 

3 — Bu kanun l ağustos 1926 tarihinden 
muteberdir. 

4 — Bu kanunun ahkâmım icraya Dahiliye 
Vekili memurdur. 

8 - 1 - 9 3 0 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet M. Esat M. Abdiilhalık Ş. Kaya 

Ha, V. Ma. V. Mf. V. 
D. T. Rüştü S. Şükrü Cemal Hüsnü 

îçtimada bulunmadı 

Na. V. İk. V. S. L M. V. 
Recep Bf. Şakır Dr. Refik 

İçtinıada bulunmadı 

Dahiliye Encümeninin tadili 
876 numaralı Ankara otomatik telefon 
kânununun yedinci maddesine bir fıkra 

ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 876 numaralı Ankara 
otomatik telefon kanununun 7 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

( Diyanet İşleri Riyasetine dört ve reisin 
evine bir telefon könüîur, bu telefonlardan 
haricî tesisat masrafı ve mükaleme ücreti 
alınmaz) 

MADDE 2 
muteberdir 

— Bu kanun neşri tarihînden 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye Vekili memurdur. 

**J5£22S!İ3SMSğmggğgm* 



SIRA No 78 
İdarei umumiyi vilâyat kanununun 86 ve 133 üncü madde-
lerile 144 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 2 inci bendini 
tadil edici 1/562 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 

Encümeni mazbatası 

TC. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 
Sayı 6/55 8 - 1 - 1 9 3 0 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
13 mart 329 tarihli idarei umumiyci vilâyat kanununun 86 ve 133 üncü maddelerile 

144 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci babının tadiline dair Dahiliye Vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin l - I - 930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
13-Mart-1329 tarihli idarei umumiyei vilâyat kanununun halen ahkâmı mer'î bulunan 

86 ve 144 üncü maddeleri mucibince vilâyet bütçeleri Dahiliye Vekâletince tetkik olunarak 
Reisicumhurun tasdikile kat'ileşirdi. 

Ahiren neşrolunan kanunlarla Maarif, Sihhiye ve Nafıa Vekâletlerinin de bütçeleri hakkında 
tasvip ve reyi alınması kabul edilmiş ve halen bu şekilde muamele ceryan etmekte bulun
muştur. Mahallî idareler selâhiyetlerinin tevsii ve takviyesi ne derece matlup ve mültezem ise 
bu idarelerin malik oldukjan salâhiyetlerinin istimalini sureti daimede murakabe dahi Devlet 
için ihmal olunmaz bir vazife bulunduğundan vekâletlerin haiz olduğu tasvip hakkının; alâka
dar vekâletlerin mümessillerinden mürekkep komisyonda tetkik edildikten sonra; Heyeti Vekile 
kararile istimali maslahata daha muvafık görülmüş bulunmasına binaen birinci ve ikinci mad
deler tertip olunmuştur. 

Hususî idareler hesabı kafisinin Muhasebat Divanına irsali salifülarz kanunun 133 üncü 
maddesi iktizasından isede bütçelerin divanca tetkik ve tasdiki ve bir karara raptı sarahaten 
mezkûr olmadığından hesabı kafilerin alâkadar makamlarca itiraz vaki olmadıkça divanca 
tetkikatına kanunî bir mecburiyet görülmemektedir. 

Halbuki hususî idarelerin malî faaliyetini hulâsa eden hesabı kafilerin behemehal divana 
tevdii ve bu suretle Devletin en yüksek malî murakabe heyetinin tetkik ve tasvibinden geçirilmesi 
bütün Avrupa Devletlerinde olduğu gibi bizde de lüzumlu ve faycjalr görülmekle ikinci madde 
bu noktai nazarı temin için tertip olunmuştur, 
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T. B. M. M. 
Da. Encümeni 15 - I I - 1930 

Karar M' 16 
Esas A J/562 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

İdarei umumiyei vilâyat karuntınun 86 ve 133 üncü maddelerile 144 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasının ikinci babının tadiline dair olup Encümenimize harıale edilen kanun lâyih
ası ve esbabı mucibe mazbatası Dahiliye Vekâleti Mahallî İşler Umum Müdürü Nazif Beyfendi 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu . 

Filhakika esbabı mucibe mazbatasında izah olunduğu üzere meclisi umumilerce kabul edilen 
vilâyet bütçeleri, idarei umumiyei vilâyat kanununun 86 inci maddesi mucibince valiler tara
fından Dahiliye Vekâletine gönderilerek tetkik ve tasdika tabi tutulmakta isede ahiren intişar 
eden kanunlarla vilâyet mahallî hizmetlerinden kendilerini alakadar eden' hususat için meclisi 
umumilerce bütçelerde kabul edilen tahsisatın Maarif, Nafıa, Sıhhiye ve İktisat Vekâletlerinin tasvip 
ve reylerine arzedilmekte olması bütçelerin tasdikim tehir ettirmekte ve binnetice bu bütçelerde 
kabul edilen hizmetlerin i-fasını hasseten uzak vilâyetler için mümkün kılmamakta olduğundan 
vilâyet bütçelerinin daha seri ve sehil bir şekilde tetkik ve tasdikim ve vilâyetlerin kanunen 
haiz bulundukları salâhiyetlerini istimal hususunda daha ciddî bir murakabeye tabi tutulmala
rını temin edecek olan birinci madde maruz faidelerine binaen aynen kabul edilmiştir. 

Vilâyet, bütçelerinin, alâkadar Maarif, Nafıa, Sıhhiye, İktisat ve Dahiliye Vekâletleri mümes
silleri tarafından tetkiki esası birinci madde ile kabul edildikten sonra bu komisyonun nerede 
içtima edeceği ve va'zife ve salâhiyeti ne olduğu ve kendisine tevdi olunacak bütçeleri asgarî 
bir müddet zarfında tetkik etmesi için bu bapta bir müddet vaz'ı ve komisyonda her hangi 
bir maddenin esnayi müzakeresinde çıkacak ihtilâfın ne şekilde hal ve tesviye olunacağı 
sarahaten gösterilmek faideli görülmüş ve bu sebepler dolayısile Encümenimizce ikinci madde 
tanzim ve ilâve olunmuş ve diğer maddelerin numaralan ona göre tashih olunmuştur. 

Vilâyet bütçelerinde fasıldan fasıla münakalenin ne suretle yapılacağını gösteren üçüncü 
madde de encümenimizce ilâve olunan ikinci maddeye göre şeklî tashih yapılmıştır. Vilâyet 
idarei hususiyelerinin bütçelerinde kabul edilen hidemat ve vazaifin ne dereceye kadar ifa 
edildiğini hulâsa eden ve binnetice malî faaliyetlerini gösteren geçen sene hesabı kafilerinin 
meclisi umumilerce tetkik edildikten sonra Devletin en yüksek malî murakabe heyeti olan 
Divanı Muhasebatça tetkik ve tasdik olunması muamelâtın selâmeti noktai nazarından çok 
faideli ve .lüzumlu görülmüş ve mezkûr divanca hesabı kafilerin tetkik ve tasdik olunması 
vücubunu sarahaten göstermeyen 133 üncü maddeyi tadil eden dördüncü madde maruz faide-
sine binaen aynen kabul olunmuştur. Heyeti Umumi yenin nazarı tasvibine arzolıınur. 

Da. E. Reisi Na. " Rs. V. Bu M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Adana ' Adana Balıkesir . Kars Ankara Samsun Eskişehir 
Hilmi Hilmi Fahrettin llalit Talât Avni Sait 

Âza Âza • 
Malatya Kars 

Vasıf Beha Tali 
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Hükümetin Teklifi 

13 mart 1329 tarihli idarei umumiyei vilâvat 
kanununun 86 ve 133 üncü maddelerile 
144 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının ikinci 

bendini tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — Meclisi umumilerce kubul 
edilen vilâyet bütçeleri valiler tarafından 
Dahiliye Vekâletine irsal olunur. Bu bütçeler 
alâkadar Maarif, Sıhhiye, Nafıa, İktisat ve 
Dahiliye Vekâletleri mümessillerinden mürekkep 
bir komisyonda tetkik ettirildikten sonra 
İcra Vekilleri Heyetinin kararı ve Reisicüm-
run tasdiki ile tatbik olunur. 

MADDE 2 — Fasıldan Fasla münakale 
icrası, birinci maddede muharrer usul dahilin
de tetkik ve tasdik ile olur. 

MADDE 3 — MecHsi umumiler, gelecek 
sene bütçesile birlikte meclise verilen geçen 
sene hesabı kafisini ve bu bapta encümeni 
vilâyetlerce tanzim olunacak mazbatayı tetkik 
ederek karar ittihaz eyler. Bu hesabı kafiler 
vali tarafından Dahiliye Vekâletine irsal ve 
tasdik olunmak üzere Divanı Muhasebata tevdi 
olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri heyeti memurdur. 

1 - I - 1930 
Başvekil Ad. V. M. M. V. 
İsmet M. Esat M. Abdiilhalık 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. İk. V. 

Cemal Hüsnü Recep Beyfendi Şakir 
İçtimada bulunmadı 

S. ve İ. M. V. 
Dr. Refik 

Dahiliye Encümeninin tadili 
13 mart 1329 tarihli İdarei umumiyei v ilâ yat 
kanununun 86 ve 133 üncü maddelerile 144 
ünücu maddesinin 4 üncü fıkrasının ikinci 

babını tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — Meclisi umumilerce kabul 
edilen vilâyet bütçeleri valiler tarafından 
Dahiliye Vekâletine irsal olunur. Bu bütçeler 
alâkadar Maarif, Sıhhiye, Nafıa, İktisat ve 
Dahiliye Vekâletleri mümessilerinden mürekkep 
bir komisyonda, tetkik ettirildikten sonra icra 
Vekilleri Heyetinin kararı ve Reisicumhurun 
tasdiki ile tatbik olunur. 

MADDE 2 — Dahiliye Vekâletinde içtima 
edecek olan bu komisyonda bütçelerin tevhidi 
tarihinden itibaren bir ay zarfında ve İdarei 
umumiye vilâyat kanununun 84 üncü maddesi 
ahkâmı dairesinde tetkiki icap eder. Komisyo
nun mesaisi ihzaridir. İhtilaflı hususat İcra 
Vekilleri Hey'etince nihaî karara iktiran eder. 

MADDE 3 — Fasıldan fasıla münakale 
icrası, birinci ve ikinci maddelerde muharrer 
usul dairesinde tetkik ile olur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmım icraya 
İcra Vekilleri Hey'eti memurdur. 





SİRA No 74 
Muğla mebusu Âli Nazmi Beyin, idarei umumiyei vilâyat 
kanununun 116 ve 140 ma maddelerinin tadiline dair 2/118 

numaralı kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

Yüksek Riyasete 
İdarei umumiyei vilâyat kanununun idarei hususiyelere taalluk eden kısmının yüz on altıncı 

ve vüz kırkıncı maddelerinin tadilini havi merbutan takdim kılman teklifi kanuninin ait olduğu 
encümenlere havalesi takdiri riyasetpenahilerine arzolunur efendim. Muğla Meb'usu. 

Ali Nazmi 

Esbabı mucibe lâyihası 
Bu günkü şerait ve vaziyeti hayatiye karşısında vilâyetlerde millet vekilleri olan meclisi 

umumî ve encümeni vilâyet âzalarının beş lira ücreti yevmiye ve azamî yüz lira ücreti şehriye 
gibi cüz'î denilecek tahsisat ve muhassasat ile geçinmeleri ve memleketlerinden ayrı kaldıklrı 
müddetçe ibate ve iaşe ve masarifi sairei zaruriyelerini temin eylemeleri imkânı maddeten 
gayri mevcut bulunmasına binaen merbutan takdim kılınan şekilde idarei umumiyei vilâyat 
kanununun idarei hususiyeye taalluk eden kısımlarına ait yüz on altıncı ve yüz kırkıncı 
maddelerinin tadili teklifini havi lâyihai kanuniye takdim kılınmıştır. 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 15-11-1930 

Karar & 12 
Esas M> 2/11 

Daiıiliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

İdarei umumiyei vilâyat kanununun 116 ve 140 inci maddelerinin tadiline dair Muğla 
Meb'usu Ali Nazmi Beyfendi tarafından yapılan ve encümenimize havale edilen teklifi kanunî 
mumaileyh ve Dahiliye Vekâleti Mahallî İşler Umum Müdürü Nazif Beyfendi hazır oldukları 
halde encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Filhakika bu günkü vaziyet ve şeraiti hayatiye karşısında hassaten Ankara, İstanbul, İzmir, Sam
sun ve emsali gibi hayat bahalılığı pek mahsûs vilâyet merkezi olan şehirlerde vilâyetlerin idarei 
mahalliyesinde halkın sıfatı niyabet ve vekâletini haiz ve kendilerini bihakkın temsil eden mec
lisi umumî ve vilâyet encümenleri âzalarının halen almakta oldukları muhassasat ve tahsisat ile 
şerefi mevkilerini koruyacak tarzda yaşamaları mümkün olamıyacağı tabiî görülmüş olduğundan 
hem bu maksadı temin ve hem de meclisi umumî ve vilâyet encümenlerine vukuf ve mütalea-
larından azamî istifade olunacak zevatın intihaplarını teshil edeceği anlaşılan işbu teklifi kanunî 
zirdeki esbap dolayisile bazı tadilât yapılarak ve tarzı icra ve zamanı meriyetine ait iki madde 
İlâve olunarak esas itibarile kabul olunmuştur, 



1 - Meclisi umumî azalarına devamı müzakere müddetinci beş liradan on liraya kadar 
muhassasat verilmesi aynen kabul edilmiş isede mülhakattan gelecek azaya verilecek harcırahın 
itasına esas olmak üzere teklif olunan yedi bin beşyüz kuruş, maaşatın teaddülûne dair olan 
kanunla kabili telif görülemediğinden bu miktar sekizbin kuruş kabul olunarak birinci madde 
tesbit edilmiştir. 

2 - Encümen azalarına verilecek tahsisat miktarını gösteren ikinci madde bazı vilâyetlerde 
mevadı iaşe fiatlarının ve mesken bedellerinin ucuzluğu nazarı dikkate, alınarak teklif olunan 
yüz lira asgari miktar yetmiş beş liraya tenzil olunmak suremle kabul olunmuş ve bu maddenin 
ikinci fıkrası vilâyet meclisi' umumilerinin asgarî ve azamî miktarlar arasında tayin edecekleri 
ücretlerin Dahiliye Vekâletinin tasdikına iktiran etmesi esasını vazettiğinden bu tasdik muame
lesinin vilâyetlerin vaziyeti hususiyelerine nazaran verilecek ücretlerin itidalini temin eylemek 
gibi faidesi olacağı derpiş olunmuştur. Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 

Da. En. Reisi N. Rs. V. Bu M. M. Kâ. Âza Âza 
Adana Adana Balıkesir Kars Samsun Malatya 
Hilmi Hilmi Fahrettin Halit Avni Faik 

Âza Âza Âza Âza Âza 
Ankara Zonguldak Amasya Eskişehir Kars 
Talat Rifat I. Hakkı Sait Baha Tali 

Ali Naz mi Beyin teklifi 
ldar el umumiyei vilâyat kanununun 116 ve 140 
inci maddelerinin tadilini miibeyyın lâyihai 

kanuniye 
i — İdarei umumiyei vilâyat kanununun 

yüzon altıncı maddesi berveçhizir tadil olun
muştur: 

( Meclisi umumî azalarına devamı nıüzake-
rat müddetince yevmi beş liradan on liraya 
kadar muhassasat ve şehrî yedi bin beş yüz 
kuruş itibarile harcırah verilir.) 

2 — Mezkûr kanunun yüz kırkıncı maddesi 
âtideki şekilde tadil edilmiştir:] 

( Encümeni vilâyet azasına meclisi umumî! 
kararile şehrî yüz liradan yüz elli liraya 
kadar tahsisat verilir. ) 

Ve mezkûr maddenin nihayetine; 
(Meclisi umumilerce yukarıdaki iki madde 

de tayin ve takdir olunacak muhassasat ve 
tahsisat miktarı* Dahiliye Vekâletince tasdik 
olunur.) 

Dahiliye Encümeninin tadili 
İdarei umumiyei vilâyat kanununun 116 ve 140 
inci maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — İdarei umumiyei vilâyat 
kanununun 116 inci maddesi berveçhizir ta
dil olunmuştur: 

Meclisi umumî azalarına devamı müzakere 
müddetince yevnıî beş liradan on liraya kadar 
muhassasat ve şehrî sekiz bin kuruş üzerinden 
harcırah verilir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 140 inci 
maddesi âtideki şekilde tadil edilmiştir: 

Vilâyet encümenleri azasına meclisi umumî 
kararile şehrî 75 liradan 150 liraya kadar 
tahsisat verilir. 

Meclisi umumîlerce tayin ve takdir oluna
cak muhassasat ve tahsisat miktarı Dahiliye 
Vekâletince tasdik olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Dahiliye Vekili memurdur, 



SİRA No 75 
Noterlik kanununun üçüncü maddesinin tadili hakkında 
1 577 numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 

Sayı 6İ462 6 - II - 1930 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Noterlik kanununun üçüncü maddesinin tadili hakkında Adliye Vekâletince ha*zırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 2 9 - 1 - 9 3 0 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

sbabı mucibe 
Günden güne inkişaf etmekte bulunan noter teşkilâtının tecrübe gürmüş kimseler elinde 

bulunması ve bunun için bu vazifeye adalet hizmetinde emeği sepketmiş olanların tercihan tayini 
ve onları uzun hizmetlerinden sonra da unutmamak maksadile noterlik kanununun dokuzuncu 
maddesinin tadilini mutazammın kaleme ahnan lâyiha.merbuten takdim kılınmıştır. Kanun 
haline gelmesi için iktiza eden muamelenin istikmaline müsaadelerini rica ederim efendim. 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar M 31 
Esas M 1/577 12-H-1930 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Noterlik kanununun üçüncü maddesinin tadili hakkında Adliye Vekâleti tarafından hazırlanıp 
Başvekâletin 6-11-1930 tarih ve 6/462 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine havale edilen 
kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu f 

Noterlik vazifesinin günden güne iktisap ettiği ehemmiyet itibarile bu vazifeye hakimlikte 
bulunmuş olanların tercihan tayinleri halkın masaühinin selâmetini temin emrindeki 
faidesiîe beraber hakimlikte hizmeti sebketmiş olanlara karşı da bir kadirişinaslık olacağı 
aşikâr bulunmakla bu yolda lâyiha hakkında şerdedilen esbabı mucibe mu$jp ve muvafık 



görülerek lâyihanın aynen kabulüne encünıenimizce karar verilmiştir. Heyeti Umumiyenin 
tasvibine arzolunur. 

Ad. E. Rs. 
Manisa 

Mustafa Fevzi 
Âza 

Kocaeli 
Rağıp 

M. M. 
Kocaeli 

Salâhatün 
Âza 

Mardin 
E. Ferit 

Kâ. Aza Aza 
Yozgat Antalya Erzincan 

A. Mamdi Ahmet Saki Abdülhak 
Âza Âza 

Kayseri Balıkesir 
Reşit Sadık 

Âza 
Ankara 

A. İhsan 
Âza 

Zonguldak 
Nazif 

Hükümetin teklifi 
Noterlik kanununun dokuzuncu maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Noterlik kanununun dokuzuncu maddesi şu suretle tadil edilmiştir: 
Noterlik isiiyenlerin liyakatlileri arasında hakimlik sınıfında en çok hizmeti geçenler ve bu 

hizmette müsavi iseler bilfiil müstahdem bulunanlar diğerlerine ve imtihanla ehliyetnameyi 
haiz olanlara tercih olunur. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Adliye Vekili memurdur. 29- 1 - 1930 
Bş. V. 
İsmet 

* 

Ad. V. 
M. Esat 

Mf. V. 
Cemal Hüsnü 

M. M. V. 
Abdülhalik 

Na. \ 
Recep B 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 

İk. V. S. İ. M. V. 
f. Şakir Dr. Refik 

İçtimada bulunmadı 

^ . - ^ ^ J ^ . | > . . , . ^ .+%.-<$£.<, 



SIRA No 81 
Türkiye Cümhurİyetile Sovİyet Hükümeti arasında imza 
olunan dostluk ve] bitaraflık muahedenamesinin meriyet 
müddetinin temdidi hakkında 1/568 numaralı kanun lâyihası 

ve Hariciye Encümeni mazbatası 

T C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 1 5 - 1 - 1 9 3 0 
Şube 
Sayı 6/160 

U. M. M, Yüksek Reisliğine 
Hükümetimiz ile Soviyet Hükümeti arasında 17 kânunuevvel 1925 tarihinde imza olunan 

dostluk ve bitaraflık muahedenamesinin meriyeti müddetinin temdidi hakkında bu kere Ankarada 
imza olunan protokol hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
8-1-1930 tarihli îçtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe 
mazbatası teferruatile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim . 
Başvekil 

' İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Türkiye Cumhuriyeti ile Soviet ittihadı arasında ötedenberi cari olan dostluğa binaen 

17 kânunuevvel 1925 tarihinde Pariste imza edilip 17 kânunuevvel 1929 tarihinde hükmü 
münkazi olan dostluk ve bitaraflık muahedesinin, aynı hükümleri daha muayyen bir şekilde 
ihtiva etmek üzere meriyet müddetinin temdidi aynı dostluk arzu ve gayelerile mütehassis olan 
iki tarafça tensip edilerek bu maksatla Ankaraya gelmiş ve salâhiyeti haiz bulunmuş olan Sovyet 
Hükümeti Murahhası ve Hariciye komiser muavini Müsyü Karahan'la 17 kânunuevvel 1929da. 
bir protokol imza edilmiştir. 

İşbu temdit keyfiyetinin iki Devlet arasındaki dostluk ve iyi komşuluk münasebetlerinin dahaı 
ziyade kovvetlenmesine hizmet edeceği derkâr olduğundan mezkûr protokol Büyük MUlet 
Meclisinin yüksek tasvibine arz edilmek üzere merbutan takdim kılındı. 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 27-1-1930 

Karar M 6 
Esas „¥ 1/568 

Hariciye Encümeni mazbatası 
B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Soviyetist Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı Hükümeti arasında 
Pariste 17-XII-i925 tarihinde imza edilip hükmü 17-XII-1929 tarihinde münkazi olan dostluk 
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ve bikrafİıfc muahedesinin met'iyet müddetinin daha iki sene müddetle temdidine müteallik 
olan ve 17-XII-1929 da Ankarada tarafeyn murahhasları arasında imza edilen protokolün 
tasdikine ait kanun lâyihası, merbutu esbabı mucibe lâyihasile birlikte ve Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü Beyefendinin huzurile encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında da zikredildiği üzere her iki Devlet arasındaki 
dostluk ve Jyi komşuluk münasebetlerini daha ziyade kuvvetlendirmeğe hizmet edeceği encü
menimizce de kabul edilen işbu protokolün; Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikine arzı 
tasvip kılınmış ve ancak iki sene müddetle mer'i olacak olan işbu protokol hükmünün ref'i 
inkıza tarihinden altı ay evvel âkitlerden biri tarafından talep edilmediği takdirde daha bir 
sene müddetle kendiliğinden mer'i olacağı protokoldâ mezkûr olmasına binaen kanun lâyihası 
metnindekil iki sene müddetle fıkrasının, bir iltibasa mahal bırakmaması için, metinden 
çıkarılması ve alelıtlak protokolün tasdiki şıkkı, Vekil Beyefendinin de muvafakatleri alınarak, 
encümenimizce daha muvafık görülmüş ve kanun lâyihası o yolda tadil edilmiş olmağla Heyeti 
Umumiyenin tasvibine arzolunmak üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı 

Ha. En. Rs. 
Erzincan 
Saffet 

M. M,. : 
Siirt 

Mahmut 

Kâ. 
Edirne 

Zeki Mesut 

Âza Aza Aza 

/. Süreyya fi. Nebizade 

Hükümetin teklifi 
- Kanun lâyihası . 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Sovyetist Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı Hü 
kûmeti arasında Pariste 17 kânunuevvel 1925 
tarihinde imza edilip hükmü 17 kânunuevvel 
1929 ıarihinde munkazi olan dostluk ve bita
raflık muahedesinin meriyet müddetinin iki 
sene müddetle temdidine müteallik 17 kânunu
evvel 1929 tarihli protokol tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun icrasına 
ciye Vekili memurdur. 

8-1-1930 

Hari-

Bş. V. Ad.V. 
İsmet M. Esat 

Da.V. Ha. V. 
Ş. Kaya Dr. Tevfik Rüştü 

Mf. V. Na. V. 
Cemal Hüsnü Recep Bf. 

ıçtimada 
bulunmadı 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

M.M.V. 
M. Abdülhalik 

Ma. V. 
ş. Saraçoğlu lif 

Içtimada 
bulunmadı 

İk. V. 
Şakir 

'Hariciye. Encümeninin tadili 
Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükû-
metile Sovyetist Sosyalist Cumhuriyetler itiihadı 
Hükümeti arasında Pariste 17 kânunevvel 
1925 te imza edilip hükmü 17 kânunevvel 
1929 tarihinde munkazi olan dostluk ve bita
raflık muahedesinin meriyet müddetinin tem
didine müteallik 17 kânunevvel 1929 tarihli 
protokol tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun icrasına Hari
ciye Vekili memurdur. 
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Protokol 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Soviyetist Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı Hükümeti, 

Pariste 17 kânunuevvel 1925 tarihinde imza olunan dostluk ve bitaraflık muahedenamesini 
karşılıklı menfaatlarına ve aralarındaki tabiî devamlı münasebatı ve samimî dostluğu muhafaza 
etmek ve daha ziyade kuvvetlendirmek hususunda mütehassıs oldukları arzuya mutabık bularak 
mezkûr muahedenin mer'iyeti müddetinin temdidine karar vermişler ve bu maksatla: 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyfendiyi, 
ve 

Diğer taraftan Soviyetist Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı Hariciye Komiser Muavini Müsyü 
Karaham ve Soviyetist Sosyalist Cumhuriyetler İttihadının Türkiye Büyük Elçisi Müsyü Suriç'i 

tayin etmişlerdir. 
Mumaileyhim aşağıdaki protokol ahkâmını karşılaştırmışlardır: 

Madde l — Türkiye Cumhuriyeti ile Soviyetist Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı arasında 
17 kânunuevvel 1925 tarihinde Pariste aktolunan dostluk ve bitaraflık muahedesi înkızası 
tarihinden itibaren iki sene müddetle temdit olunmuştur. Bununla beraber âkit taraflardan biri 
muahedeye nihayet vermek arzusunda olduğunu iki senenin hitamından altı ay evvel diğer 
tarafa bildirmezse muahede bir senelik yeni bir devre için kendiliğinden temdit edilmiş addo
lunacaktır. 

Madde 2 — Âkitlerden her biri kendisi ile diğer tarafın kara veya denizden doğrudan 
doğruya komşuluğunda bulunan bir Devletler arasında neşredilmiş vesikalar haricinde hiç bir 
taahhüt mevcut olmadığını beyan eder. 

Âkitlerden her biri diğer tarafa iblâğ etmeksizin işbu tarafın kara veya denizden doğrudan 
doğruya komşuluğunda bulunan devletlerle siyasî mukaveleler aktine matuf müzakerelere girişme
meği ve bu kabil mukaveleleri ancak mevzubahs tarafın muvafakati ile aktetmeği taahhüt eder. 

Şukadar ki bu Devletlerle tabiî münasebatın tesisi veya idamesi maksadına matuf olan ve 
neşredilecek bulunan vesikalar yukaridaki taahhütten hariçtir. 

Madde 3 — Türkiye - Sovyet dostluk ve bitaraflık * muahedesine raptedilerek mezkûr 
muahedenin eczayı mütemmim esin den olacak olan işbu protokol yukarıdaki birinci madde 
hükümleri mucibince temdit edilen muahedenamenin mer'iyeti mucibince muteber olacaktır. 

İşbu protokol âkit tarafların yekdiğerine tebliğ edecekleri tasdik muamelesi akebinde meriyete 
girecektir. 

Ankarada iki nüsha olarak 17 kânunuevvel 1929 da tanzim edilmiştir. 



» 



SIRA No 83 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki 1447 
numaralı kanuna mûzeyyel 1/587 numaralı kanun lâyihası 

ve Muvakkat Encümen nnazbatası 

•T/C.-
Başvekâlet 1 9 - I I - 1930 

Muamelât Müdürlüğü 
Şayi 6/621 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra 

Vekilleri Heyetinin .19-11-1930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazaşınjn ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe * 
Kambiyo ve borsa muamelâtının tanzimi için mevcut olan 1447 numaralı kanunla - millî 

paramızın muhafazayı kıymeti için lüzum görülecek- bazı tedabir ittihazı ye ezcümle icabı hale 
göre Heyeti Vekilece banka ve müesseselerin şeddi için salâhiyet itası ve mevcut kanunda yazılı 
cezalar kanun ahkâmının hüsnü tatbjjcina kâfi görülmediğinden hususî menfaatları tenkis suretile 
para kıymetini düşürmeye çalışanların ağır bir surette tecziye kirine, alınacak tedbirlerin hüsnü 
tatbikine müessir olmak üzere bazı ahkâmı cezaiye ilâvesine lüzum görülmüş ve bu sebeple 
hazırlanan kanun lâyihası müstacelen müzakeresi zımmında takdim kılınmıştır. 

T. B. M. M. 
Muhtelit Encümeni '* 1 9 - I I - 1 9 3 0 

Muvakkat Encümen mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında olup Başvekâletin 1 9 - H - 1930 tarih ve 
6/621 numaralı tezkeresi Encümenimize havale edilmiş olmağla alâkadar vekil beyler hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Nafıa işlerine sarfedilmek üzere hariçten malzeme ve eşya satın alınması, yeni gümrük 
tarife kanunu dolayisile tüccarların vasi mikyasta stok yapmaları, Osmanlı düyunu umumiyesinin 
tesviyesine başlanması gibi amiller paramızın birden bire sukutunu mucip olmuştur. 

Buna karşı esaslı ve ciddi tetbirler almak lüzumunu his eden Hükümet iktisat kanunlarına 
tebeiyetle bu tedbirleri iktisadî sahalarda aramış ve her şeyden evvel deviz ihtiyacım tevlit 



- 2 -
edecek resmî mubayeaları durdurmuş, sarfiyatın cephesini daha ziyade yerli malları üzerine 
imale için kanunî salâhiyetlerini istimale başlamıştır . 

Maliye Yekili Beyfendinin encümenimizde verdiği mufassal izahata göre : 
A - Alınan bu tedbirler neticesi harice yapılan tediyelere karşı gelecek derecede haricî 

masraflardan tasarruf yapıldığı, 
B - Gümrük ithalâtı geçen senelere nisbetle tabiî derecesine varmış bulunduğu , 
C - Fazla olarak piyasaya peyderpey deviz çıkarıldığı halde para düşmekte devam ettiğinden 

mes'ele esaslı surette ve yeni başdan tetkik olunarak orada ehemmiyetli tesirler yapan menfi 
amillerin de bulunduğu anlaşılmıştır. 

İşte bu sebeple : bir taraftan iktisadî tedbirlere devam edilmekle beraber diğer taraftan 
menfi tesirlerin derece ve şiddeti nisbetinde idarî ve zecrî tetbirler alabilmek salâhiyeti 
istenilmektedir . 

İzah edilen bu vaziyet karşısında fevkalâde tedbirlere zaruret görüldüğünden kanun lâyihası 
esas itibarile kabul edilmiş ve ancak fevkalâde mahiyeti itibarile bu kanunun normal vaziyetine 
göre tanzim olunmuş bulunan borsa kanununa zeyl edilmesi muvafık görülmiyerek (Türk parasının 
korunması hakkında kanun ) ismi altında çıkarılması tensip olunmuştur. 

Madde 1 — Şeklen tadil edilmiştir. 
Madde 2 — Bu maddedeki neşrü ilân keyfiyeti tavzih olunduktan başka kararların ne tarih

ten muteber olacağı ayrıca. tasrih edilmiştir. 
Madde 3 — Borsa kanun ve nizamnamesine muhalif hareket edenler hakkında bu mevzuatta 

tabii cezalar mevcut bulunduğundan ve bu cezalarin hep birden teşdidine lüzum hasıl olamıya-
cağından yeni cezaların İcra Vekilleri Heyeti kararına atfi tercih olunmuştur. 

Birinci madde de yazılı işlerle iştigal edenler arasında küçük sarraflar dahi bulunabileceği 
cihetle, para cezasının asgarisi 500 liraya indirilmiştir. 

İcra Vekilleri kararına muhalif hareket eden müesseseler hakkında birden set cezası tatbik 
etmek çok ağır bulunacağı cihetle bu cezanın ancak muhalif hareketi itiyat haline getirenlere 
verilmesi muvafık görülerek madde o yolda tadil edilmiştir. 

Bundan başka Şubelerle merkezin mütekabil vaziyeti göz önüne getirilerek maddeye bazı 
kayıtlar ilâve olunduğu gibi muvakkat tatil dolayısıle üçüncü şahısların hukuku ve bizzat 
müessesenin alacak hakları düşünülerek tadiller yapılmıştır. Daimî set cezası hükmolunduğu 
surette tasfiyeye gidileceği tabii görülmüştür. 

Madde — 4 Şeklen tadil edilmiştir. 
Madde 5 — İcra Vekilleri tarafından verilecek kararlar aynı zamanda borsa kanunu ile derpiş 

olunmuş hal ve hareketleri tezammun edebileceği ve bu takdirde hakimlerce mezkûr kanundaki 
cezalara gitmek gibi tereddüdler izhar olunabileceği düşünülerek bu madde yeniden tanzim ve 
ilâve olunmuştur. 

Madde 6 — Yukaçıda arz olunan sebepler dolayısile fevkalâde mahiyeti haiz bulunan bu 
kanunun vaziyet, tabii bir şekil iktisap edince ortadan kaldırılması ihtimali olduğu ve bu 
vaziyetin azamî üç sene devam edebileceği derpiş edildiği cihetle meriyetin üç sene müddetle 
takyidi muvafık görülmüştür. 

Diğer cüz'ı tadilleri ile hazırlanan kanun lâyihası müstacelen müzakere olunmak üzere 
Umumî Heyete arzolunur. 
Bütçe En. Rs. Bütçe En. M. M. İktisat En. M. M. Maliye En, Rs. 

İstanbul Gaziantep Mardin Samsun 
Fuat Remzi Ali Rıza Ali Rana 
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Hükümetin teklifi 

Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkı
nda kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kambiyo, nukut, esham ve 
tahvilât alım ve satımının ve memleketten 
ihracının tanzim ve tahdidi ve Türk parası 
kiymetinin korunması zımnında kararlar 
ittihazına İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

MADDE 2 — Bu Kararlar Türk parasının 
kiymetini koruma serlevhası altında neşir ve 
ilân olunur. 

MADDE 3 — Borsa kanunu ve nizamna
mesine ve İcra Vekilleri Heyetince ittihaz 
olunacak Kararlar muhalif hareket eden 
bankalar ve bu işlerle iştigal edn müesseseler 
mahkemelerce set olunmakla beraber bankalara 
bin liradan Yüz bin liraya kadar tazminat 
hükmolunur . 

MADDE 4 — Yukarıda yazılı Kanun,nizam 
ve kararlara muhalif hareket eden banka ve 
müesseselerin müdürleri ve alakadar memur-
larile her nerede ve ne suretle olursa olsun 
bu işleri yapan ve yaptıran kimseler Türk ceza 
Kanununun(358) inci ve(359 )uncu maddeleri
nde yazılı cezalarla cezalandırılır. 

Muvakkat Encümenin tadili 
Türk parasının kıymetini koruma hakkında 

kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Kambiyo, Nukut, 
Esham ve tahvilât alım, satımının ve memle
ketten ihracının tanzim ve tahdidi ve türk 
parası kıymetinin korunması zımnında karar
lar ittihazına İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kararlar (Türk 
parası kıymetini koruma ) başlığı, altında 
gazetelerle ve sair münasip vasıtalarla neşrü-
ilârr olunur. 

Meriyeti tarihi metninde yazılı bulunma
yan kararlar, neşrinin ertesi gününden muteber 
olur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — İcra Vekilleri Heye
tince ittihaz olunacak kararlara muhalif hareket 
eden bankalarla birinci maddede yazılı işlerle 
iştigal eden sair müesseseler hakkında kanunî 
takibat yapılarak mahkemelerce bunların onbeş 
günden iki seneye kadar muamele icrasından 
men ve tatiline karar verilmekle beraber «beş 
yüz liradan yüz bin liraya kadar ağır para 
cezası dahi hükmedilir. 

Bu hareketi itiyat eden banka ve müesseseler 
set olunur. Muhalif hareket banka ve mües
seselerin merkezi tarafından yapılmış veya 
yaptırılmış ise tatil ve set kararları o banka 
ve müessesenin Türkiyedeki bilcümle şubeleri
ne de şamildir. Şubeler kendiliklerinden yap
mışlarsa karar yalnız o şubeler hakkında tatbik 
olunur. 

Muvakkaten tatile mahkûm olan banka ve 
müesseseler tatil müddetince kendilerine men
faat temin edecek yeni muameleler icrasından 
memnudurlar. Şu kadar ki üçüncü şahısların 
hukukunu alâkadar edecek muamelelerle ev
velce yapılmış olupta kanunî müddete tabi 
olan işlere devam olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Her nerede ve 
ne suretle olursa olsun İcra Vekilleri Heyeti 
kararlarına muhalif hareket eden ve ettiren 
banka ve müesseselerin müdürlerile alâkadar 
jnemurları ve sair şahıslar Türk Ceza kanunu
nun 358 ve 359 uncu maddelerinde yazılı 
cezalarla cezalandırılırlar. 
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MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

12 - II - 1930 

Baş. V. Ad. V. 
İsmet M. Esat 

Da. V. «a. V. 
£. Kaya D. T. Rüştü 

Nf. V. Naf. V. İk. V. 
C. Hüsnü Recp Şakir 

M. M. V. 
M. Abdülhalık 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 

S. İ. M. V. 
D. Refik 

BEŞİNCİ MADDE - İcra Vekilleri Heye
tince ittihaz olunacak karara muhalif hareketler 
için 1447 numaralı kanunla sair kanunlarda 
yazılı ceza hükümleri cari olmayup bu kanun
daki cezalar tatbik olunur. 

ALTINCI MADDE — 
tarihinden muteberdir. 

Bu kanun neşri 

YEDİNCİ MADDE — Bu kanun hükümle
rinin icrasına İara Vekilleri Heyeti memurdur. 


