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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Birinci celse I 
Kâzım Paşanın riyasetlerile aktedilerek Meclisin 

iki aylık hesabatma dair bir mazbata ile Seyrisefain 
İdaresinin 1931 senesi bütçesine, Almanya ile münakit 
ticaret mukavelenamesinde bir tashih icrasına, Avus
turya ve Belçika Hükûmetlerile aktedilen mukavelena
melerin tasdikina ve jandarma efradına müteallik ka
nun lâyihaları ve encümenden tadilen gelen muamele 
vergisi lâyihasının beş maddesi müzakere ve kabul edil
dikten sonra teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Kâzım Paşa tarafından açılarak muamele vergisi 

kanunu lâyihasının mütebaki maddelerile, fakir müba
dillere, muhasebei umumiye kanununun 83 üncü madde-

1 — İkinci Balkan konferansı hatırası olarak çıka-1 
rılacak posta pullan hakkında kanun lâyihası (Bütçe 
Encümenine) 

2 — 4 haziran 1931 tarih ve 1490 numaralı kanun | 
hükmünün temdidi hakkında kanun lâyihası (Maarif ve! 
Bütçe Encümenlerine) 

3 — 10 Haziran 1930 tarihli mukavelenameye göre ia
desi lâzım gelen emval hakkında kanun lâyihası (Bütçe 
Encümenine) 

4 — Şose ve köprüler kanununun bazı maddelerinin 
tadil ihakkında kanun lâyihası (Nafıa ve Dahiliye En
cümenlerine) 

5 — Türkiyede hizmet eden ecnebilerle ailelerine I 
muhassas maaşların iadeten tahsisi hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe Encümenine) j 

Tezkereler 
6 — Şurayı Devlet deavi dairesi reisliğine bir zatın 

intihabı hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye ve Da
hiliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

7 — Şurayi Devlet Mülkiye Dairesi Riyasetile başkâ
tip ve âzalığına birer zatın intihabı hakkında Başvekâ
let tezkeresi (Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümene) 

Mazbatalar 
9 — Dahilî istihlâk vergisi kanununa bazı maddeler 

tezyiline ve 2inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
1/141 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

10 — İlk ve orta tedrisat muallimleri terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki kanunun bazı madlelerinin tadi
line dair 1/84 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, 
Maarif ve Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

8 — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 128, 1481 

sine, yeniden tam teşekküllü nahiyeler teşkiline, distofa-
jin tahsisatına, Şurayi Devlet kanununun tadiline müte
dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. Divanı 
Muhasebat reisi saniliği dört âzalığı intihabı yapıldık
tan sonra teneffüs için celse tatil olundu. 

Üçüncü celse 
Kâzım Paşanın riyasetlerile açılarak Divanı Muhase

bat için yapılan intihabın neticesi tebliğ edildikten son
ra çarşamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

Z. Gevher M. Rüştü 

ve 154 üncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 1/26 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve Dahiliye Encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

14 — Şurayi Devlet Tanzimat Dairesi Reisliğine bir 
zatın intihabı hakkında 3/61 ve Şurayi Devlet Deavi 
dairesi Reisliğine bir zatın intihabı hakkında 3/71 numa
ralı Başvekâlet tezkereleri ve Adliye ve Dahiliye Encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(Ruznameye) 

15 — Şurayi Devlet Mülkiye dairesi Riyasetile başkâ
tip ve âzalığı için birer zatın intihabı hakkında 3/73 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye 
Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazba
tası (Ruznameye) 

13 — Sanat ve yatı mekteplerinin idaresi hakkmda 
1/87 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maarif ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

16 — Ticaret mukavelesi veya (Modüs vivendi) ak-
tetmiyen Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak it
halâta dair 1/8 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Ha
riciye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

17 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyetist Sosyalist 
Cumhuriyetler tttihadı arasında aktolunan ticaret ve 
seyrisefain muahedesinin tasdiki hakkmda 1/151 nu
maralı kanun lâyihası ve İktisat ve Hariciye Encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

11 — 19-V-1930 tarih ve 1617 numaralı kanuna 
merbut 1 numaralı cetvelin tadili hakkında 1/147 numa
ralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

12 — 30 - V -1931 tarih ve 1816 numaralı kanuna 
ınüzeyyel 1/148 numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

Reis 

A. Kâzım 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 1-4 

R e i s — Refet Bey 

K â t i p l e r — Ruşen Eşref B. ( AFYONKARAHISAR ), Avni B. ( YOZGAT ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( 6ü-
müşane ) — Efendim, zaptı sabıka ait bir tshih 
arzedeceğim. Dün kabul buyrulan muamele ver
gisi kanununun ikinci maddesinin (R) fıkrasında 
daktilolar tarafından tebyiz edilirken bir (mücev
herat) kelimesi unutulmuştur. Müsveddenin esa
sında mevcuttur. Burada okunan nüshada yazıl
mamıştır. Itriyattan sonra (mücevherat) kelimesi
nin ilavesi şeklinde tashih edilmesi lâzımgelir. Beş 
beygir kuvvetinde olan basit sanayiin vergi ha
ricinde bırakılmasını temin edn bu fıkra aynı za
manda kuvveti beş beygirden az olduğu halde müs
tesnalar haricinde kalan kısmı ifade eden bir fık
radır. Mücevherat kelimesi aslında mevcuttur. 
Daktilolar tarafından temiz edilirken unutulmuş
tur. Zaptı sabıkın olveçhile tashihini arzederim. 

Reis — Encümen reisinin tashih şeklindeki tek-

1 — 1/91 numaralı Devlet Demiryolları ve Li
manları Umum Müdürlüğünün 1931 senesi bütçe 
kanunu lâyüıası ve Bütçe Encümeni mazbatası [İl 

Reis — Heyeti umumiyesi hakında söz istiyen 
var mı ? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sırn B. ( Kocaeli ) — Efendim, söz istiyorum. 
Reis — Fasıllarda söylersiniz. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme U-
mum Müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçe 

kanunu 

MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme Umum Müdürlüğünün 1931 malî se
nesi masrafları için merbut (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 13 865 785 lira tahsisat veril
miştir. 

( A ) CETVELİ 

P. Yekûn 
1 Ücret ve yevmiyeler 4 263 000 

S i m B. (Kocaeli) — Şimendifer meselesi mev-
zubahs olduğu zaman gerek eski hükümetlerin ve 

Fi 1 68 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

lifini reyinize arzediyorum. Bir sehivden ibarettir. 
Tashihini kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

Ziya Gevher B. ( Çanakkale ) — Reis Beye
fendiden rica ediyorum: Ne ruznamede ve ne de 
gelen evrak arasında matbuat kanununa tesadüf 
edemedim. Halbuki Muhtelit Encümenimiz azaları 
gece gündüz bu kanunun tetkiki için çalışıyorlar 
ve gittikçe terakki etmektedirler. Onun için bunu 
cumartesi ruznamesine alırsak bu kanunu da çı
karmış olacağız. Bunun cumartesi ruznamesine a-
lınmasını Reis Beyefendiden rica ederim. 

Reis — Burada encümenden kimse yoktur. Şu 
halde çalışmakta oldukları anlaşılıyor. Cumartesi 
günü de inikat yapılacağına göre bu kanunu cu
martesi günü müzakere ederiz. Matbuat kanunu
nun cumartesi günkü içtimada müzakeresini kabul 
edenler .... Etmiyenler .;.. Kabul edilmiştir. 

ı gerek yeni hükümetin bu husustaki say ve gayret 
ve muvaffakiyetini itiraf etmemek kadir naşinas-
lık olur (Eski, yeni hükümetler hangileridir ses
leri). 

Yani ismet Paşa hükümetlerinin, eski dersem 
istibdat hükümeti değildir tabiî. Ancak bu ka-
dirnaşinaslık hissi, bizi ayni zamanda memlekette 
inşa olunmakta bulunan demiryollarının ne gibi 
usullerle yapılması lâzım geldiğini de tetkik et
mekten elbette menedemez. Binaenaleyh kadirna-
şinaslığımızı muhafaza ile beraber bu inşaat usul
lerinden hangi sisteminin bize daha nafi olduğunu 
düşünmekliğimiz iktiza ediyor. Bendeniz o ciheti 
izaha çalışacağım. Belki sizler işitmişsiniz, fakat 
bir çok adamların lisanında bir söz cereyan etmek
tedir. 

Diyorlar ki: filvaki demiryolları inşası memleke
timiz için pek nafi bir meseledir. Ancak buhran 
hasebile bu inşaat masrafının nesli hazıra yükletil-
mesi ve menafünden ensali atiyenin (Gürültü
ler). 

Refik B. (Konya) — Reis Beyefendi, Sırrı Be
yefendinin söyledikleri; fasla taallûk etmez. Söz
leri heyeti umumiyesi hakkındadır. Heyeti umu
miyesi hakkında müzakere de kapanmış bulunuyor. 

Sırn B. (Kocaeli) — izah edeyim de ondan 
sonra efendim, ve zannederim ki faydasız bir şey 
söylemiyorum... Menaf ünden ensali atiyenin dahi 
istifade edeceği teşebbüsatın bütün yüklerini nesil 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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hazıra yükletmek muvafık değildir diyorlar. 

Yusuf B. (Denizli) — Efendim, bu vatanın 
içinde biz yaşıyoruz, bunu biz yapacağız. 

Sırrı B. (Devamla) — Evet, sabır ve tahammül 
etseniz sizden daha fazla düşündüğümü ispat ede
cektim. Fakat ; sabırsız davrandınız. Yine niha
yette benimle beraber olacaksınız, sabrediniz. 

Bendeniz hariçten size tekarrüp edemiyen adam
ların sözlerini naklediyorum ve onları bu kürsü
den bitaraf bir mebus sıfatile reddettiğimi yine 
kendi kulaklarına isal etmek istiyorum. Onun için 
sözlerim şimdi muteriz olan arkadaşlarımın reyle
rine muvafık çıkacaktır. 

Diyorum ki: ensali atiyenin istifade edecekleri 
bu teşebbüsatın şimdi bu nesle yükletilmesi pek ta
biî ve adeta mübremdir. Çünkü bu nesil, bu yü
kün ağırlığından korkarak bunu ensali atiyeye tak
sim edelim diyecek olursa zamanın tehacümleri kar
şısında, ensali atiyenin göz önünde bulunması ade
ta meçhul bir mesele kalır. Cihanın tehacümü on
ların muhafazai mevcudiyet etmelerine müsaade et
mez. Muhafazai mevcudiyet etmek, vesaita teves
süle olur. O vesaitin en mühimmi de zannederim 
ki şimendiferdir. 

Binaenaleyh ensali atiyenin selâmeti namına ne 
kadar ağır olursa olsun bu inşaat yükünün nesli ha
zıra yükletilmesi çok lâzımdır (Bravo sesleri, alkış
lar). 

Bu sözümün benden makûs nazariye bekliyen 
hariçteki zevatın kulaklarına kadar gitmesini arzu 
ederim. Ancak bunu tesbit ettikten sonra, yük 
ne kadar ağır olursa olsun mutlaka bu neslin o-
muzuna yükletileceği tahakkuk ettikten sonra„ 
bunu hafifletmek imkânı yok mudur? bunu tetkik 
ettim. Siz de bilirsiniz, hiç bir devletin bütçesin
den inşaat yapıldığı yoktur. Böyle devletin büt
çesinden inşaat yapılmaz. Bu usul yalnız bizde 
ve bir de Sovyetlerde vardır ki, devlet bütçesin
den inşaat yapılmaktadır. Halbuki gerek liman
ların ve gerek şimendiferlerin biran evvel yapıl
ması başka devletlerde olduğu gibi mutlaka ha
riçten istikraz yapmağa tavakkuf eder. İstikra
zın bu, bir sabit neticesidir. Bu, ekonominin ka
çılmaz bir neticesidir. Bunu er geç yapacağız. 
Fakat ne kadar erken tevessül edersek o kadar 
fayda hasıl olacaktır. İstikrazın hakimiyeti mil-
liyeye halel gelmeksizin yapılabileceğini söylemiş
tim ve Yunan milletini misal göstermiştim. Maliye 
Vekili Bey, bunu hükümetin prensibi ve hakimi
yeti milliye ile telif edemediğini beyan buyurmuş
lardı. Bu nokta; kendilerinin tetkikat yapmala
rına mani teşkil etmemelidir. İnşaallah gelecek 
devrede bu tetkikatları ikmal ederler ve Meclisi 
Âliye arzederler. 

Rasim B. (Kütahya) — Bu işi yapabilmek için 
arkanızda bir maliye grupu var mıdır ? 

Reis — Şahsa hitap etmeyiniz, sualinizi riya
sete tevcih ediniz. 

S i m B. (Kocaeli) — Beyefendi buyuruyorlar 
ki, arkanızda b k maliye grupu var mıdır? biz 

inşaatı vücude getirmek için istikraz isterken bu 
para ile yapacağımız limanlan, demiryollarını 
karşılık göstererek; işte alacağımız parayı bura
ya sarfedeceğiz mahalli sarfı burasıdır, başka ye
re sarfetmiyeceğiz dersek, bu şerait dahilinde mut
laka bize para verirler. 

Vesile düşmüş iken kendimi huzuru âlinizde 
ağır bir yükten kurtarmak isterim. O da istikraz 
meselesi mevzubahs olurken İktisat Vekili Beye
fendinin; biz Lozanda bir zerre bile feda edeme
yiz demeleridir. Acaba ben bir Türk olmaklığım 
itibarile memlekete pek pahalıya mal olmuş olan 
bu kıymettar eserden bir zerrenin koparılmasına 
tahammül edebilir miyim?.... Ben böyle bir şey 
söylemedim. Benim dediğim şey kabili telif nok
tasını bulmaktır. Bunda Lozanda fedakârlık yap
mak arzusu mündemiç olabilir mi? 

Binaenaleyh tekrar tekraz arzediyorum ki şi
mendifer yapılması ve diğer nafıaya taallûk eden 
projelerin mevkii file konulması, ancak ve ancak 
haricî bir istikraz ile olabilir. Bunu ister kabul 
etsinler, ister kabul etmesinler. Hiç olmazsa tetkik 
etsinler ve gelecek devrede Meclisi Âliye malûmat 
versinler. Mutlak eyi bir neticeye varacaklarına 
eminim. 

Refik B. (Konya) — Usul hakkında bir iki söz 
söyliyeceğim. Sırrı Beyin söylediklerinin faydalı 
olduğu hakkında Heyeti Umumiye fikir edinmiş
tir. Ancak, Beyefendinin bu sözleri, doğrudan 
doğruya Nafıa Vekâleti bütçesinde geçen İL saat 
faslına taallûk eder. O halde bu mevzu, bir kere 
işletme idaresi ile alâkadar değildir. Sonra tarafı 
Riyasetten bütçenin heyeti umumiyesinden mad
delere geçilmesi kararı alındı. Hatip Beyefendi 
bu bütçede yeri olmıyan Nafıa Vekâleti inşaat fas
lına ait olan mevzulara temas ettiler. Bu doğru 
değildir. Tebarüz ettirmek istediğim nokta bu
dur. 

Hamdi B. (Ordu) — Bir teşkilât yapılmıştı. 
Bu mey anda mühendisler de vardır. Bunlar me-
yanında 75 liraya kadar maaş alanlar tenzilât ha
rici addedilmiş, 200 liraya kadar alanlardan % 5 
ve daha fazla alanlardan % 10 tenzilât yapılmıştır. 
Bu mühendisler meyanında tekniklim mezunları 
da dahil midir, değil midir? 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Efendim, mühendisler meyanm-
da teknikum mezunları da dahildir. Bu kısım 
bu maksatla tesis edilmiştir. Gerek bizim mektep
lerimizden mezun olan mühendisler gerek tekni
kum ve teknişe hoşule mezunları ve gerek Fransa-
nın ecole Sentrale ve ecole des arts et metiers me
zunları olsun bunların hepsi burada dehildir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Beyefendiler, 
gerçi usule münafi ise de Sırrı Beye gayet kısa bir 
şey söyliyeceğim; muhterem Sırrı Beyefendi her 
fırsat buldukça kürsüde daima istikrazdan bahse
diyorlar : behemehal istikraz lâzımdır, istikraz çok 
faydalıdır, diyorlar. 

Efendiler, bir taviz ve bilhassa komisyon yer-

306 
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memek şartile ve mutedil şeraitle biz buna talibiz. 

Bu şerait dahilinde para veren varsa bize bil
dirsin, kendisine de biraz komisyon vermek şartile 
bunu kabul ederiz. 

Sim B. (Kocaeli) — Ben nazariyatı ilmiyeyi 
söyliyorum; diğer hükümetlerin takip ettikleri ka-
vaidi arzediyorum. 

İbrahim B. (Cebelibereket) — Afedersiniz efen
dim; üç kelime söyliyeceğim, fazla söylemiyece-
ğim. Biz bu şimendiferleri bu şeraitle yapacağız. 
Çünkü ecdadımız yapmamıştır. Biz zahmet çeki
yoruz. Muhaliflerimiz de, dostlarımız da iyi bilsin
ler ki, biz bu şimendiferleri hem nesli ati için, 
hem de nesli hazır için mutlaka yapacağız, yaşasın 
bu şimendiferleri icat eden, yaşasın bu şimendi
ferleri yapan Cumhuriyet hükümeti. Biz hem nes
li ati için hemde nesli hal için faydalı olan bu şi
mendiferleri bir çok feragatlerle mutlaka yapa
cağız. Biz zahmet çekeceğiz. Fakat nesli ati bu 
zahmetlerden vareste kalacaktır. Bu şimendiferleri 
yaparken öyle bir takım ukudu atikaya ve istik
razlara gitmiyeceğiz. Doğrudan doğruya bu şera
itle yapacağız. Netekim Cumhuriyet Hükümeti ya
pıyor. Allah razı olsun, bu yolda epice de ilerledi. 
(Alkışlar). 

Reis — Fasıl hakkında başka söz istiyen var mı 
efendim ? fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
2 İkramiye 60 000 
Reis — Eabul edilmiştir. 

İşletme Umum Müdürlüğünün 1931 malî senesi 
zarfında cibayet edeceği varidat merbut (B işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 17 233 000 lira 
tahmin edilmiştir. 

(B) CTEVELİ 
F. 
1 Demiryolları işletme hasılatı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
2 Limau, rıhtım ve iskeleler 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
3 Sıhhiye tevkif atı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Fasıl 
4 Mütenevvi hasılat 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
1& 023 000 

[İkinci madde tekrar okundu] 

Lira 
&10 000 

Lira 
10$ 000 

.Lira 
300 000 

F. Lira 
3 İdare masrafları 594 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
4 İşletme masrafları 5 518 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
5 Sigarta ve sermayesi 20 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
6 Mütenevvi masraflar 73 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
7 Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana 

hatları ve Haydarpaşa liman ve 
rıhtım, mubayaa taksiti 3 200 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
8 1715 numaralı kanun mucibince Tür

kiye Cumhuriyeti Merkez bankası 
hissesi 137 258 

Reis — Kabul edilmiştir. 
[Birinci mada* tekrar olusdaü 

Reis — Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kaimi edümiştâr. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet Demiryolları ve Limanlan 
İşletme Umum Müdürlüğünün 1931 malî senesi da-

l imî memur ve müstahdemleri ile vesaiti nakliye 
I kadroları merbut (C) cetvelinde gösterilmiştir. 
I Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
I şane ) — Efendim, cetvelde daire müdürleri, daiı?e 
| reisleri olarak yazılmış. Sehivdir. Encümenin ka* 
ran müdürdür. O şekilde tashih edilsin ve zapt» 
geçsin. 

Reis — Tashih edilmiştir. Üçüncü maddeyi bu 
şekilde kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul. 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Devlet Demiryolları ve limanla
rı İşletme Umum Müdürlüğü tarafından işletil
mekte olan demiryollar, limanlar ve iskelelerin bü
tün varidat ve hasılatı bunlara mahsus kanunlar 
ve nizamlar dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryolları 
için 1929 bütçesine merbut (C) işaretli tarife ah
kâmı 1931 malî senesinde dahi tatbik olunur. Bu 
tarifede tenzilât icrasına nafıa Vekili mezundur. 

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

MADDE 5 — İnşaat işlerinin ayrılması dola-
yısile tahaddüs eden vaziyetin netayici kanunu 
mahsus ile tayin ve tesbit edilinciye kadar bu vazi
yetin işletmiye taallûk eden hususatı Nafıa Vekâ
letince tesbit edîlece kesaslara göre idare olunur. 

Reis— Kabul edenler 
edilmiştir. 

. Etmiyenler . . . Kabul 

MADDE 6 — Devlet Demiryolları ve Limanlan 
işletme hasılatının bütçe maharifim tesviyeden 

MADDE 2 — Devlet DemiryoUan ve Limanlan sonra kalacak fazlasından 200 OÖtfTh-aSi stok* mal-
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zeme iddiharma tahsis edilir. Bundan artacak me-
baliğ hakkında teşkilât kanunu ahkâmı bu sene 
tatbik edilmiyerek bu fazla hazineye tevdi olunur. 

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

MADDE 7 — Bütçenin ücret ve masraf kısım
larından yapılacak tasarrufla Anadolu, Mersin -
Tarsus - Adana ve Samsun Sahil Demiryolu ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım şirketleri hisse se
netleri ve tahvilâtı mubayaasına mezuniyet veril
miştir. 

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

MADDE 8 — 1928 ve 1929 seneleri zarfında 
Hilâliahmer Cemiyeti tarafından mühtacine tevzi 
edilmek üzere darlık ve kuraklık mıntakalarına 
gönderilen zahirelerin nakliye ücretile buna mü-
teferri edevat tatili, tahmil ihraç, kantariye ve sa
ire ücretleri ve yüzde yetmiş beş tenzilâtla nakle
dilen amelenin nakliye ücreti olarak tahakkuk 
eden 118 545,71 lira işletme matlubatmm kaydi 
terkin olunur. 

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

MADDE 9 — Mudanya iskelesinden tahsil edi
lecek resmin yüzde ellisi işletme Umum Müdürlü
ğünce Mudanya belediyesine verilir ve iskeleye 
ait tamirat masarifinin nısfı da mezkûr belediye
den tahsil olunur. 

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

MADDE 10 — Henüz işletmiye açılmamış olan 
hatlar üzerinde işletme Umum Müdürlüğünce icra 
edilecek nakliyattan mezkûr idarenin 1930 bütçe 
kanununa merbut (F) işaretli tarife dairesinde 
ücret tahsil edilir, inşaat işletmesine müteallik 
olup Nafıa Vekâleti inşaat tertibinden tesviye edil
mek üzere fatura edilecek mebaliğden işbu hasılat 
yekûnu tenzil olunur. 

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

MADDE 11 — Merbut kadroların tatbik netice
sinde açıkta kalacak memur ve müstahdemlere aşa
ğıda yazılı nisbetler üzerinden tazminat verilir: 

Hizmet müddeti bir seneye kadar olanlara bir 
ajdık ücret, 

Hizmet müddeti iki seneye kadar olanlara iki 
aylık ücret, 

Hizmet müddeti iki seneden fazla olanlara ilk 
iki senelik hizmet mukabilinde iki aylık ücret ve 
bundan fazlası için beher sene ve kesirleri muka
bilinde yarım aylık ücret, 

Hizmet mebdeleri: 
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I Anadolu bağdat hatları için (Haydarpaşa mııi-
takası hariç) 25 mart 1930, 

Haydarpaşa mıntakasından hat ve limanlarla 
birlikte Anadolu - Bağdat hattı ve Haydarpaşa 
liman ve Rıhtımı idaresine iltihak edenler için 
25 kânunusani 1923, 

Mersin - Tarsus - Adana hattı için 5 temmuz 
1929, 

j Erzurum - Sarıkamış - Kars hattı için mezkûr 
I hatta ve diğer Devlet hatları için inşaat ve işletme 
Umum Müdürlüğü veya Devlet Demiryolları ve Li
manlan Umumî idaresine intisap tarihinden baş
lar. Bu tazminat birinci faslın birinci maddesin
den verilir. 

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

MADDE 12 — 1931 malî senesi zarfında yekû
nu bir milyon lirayı geçmemek ve senesi içinde 
ödenmek şartile kısa vadeli avans ve hesabı cari
ler akit ve küşadma Nafıa Vekili mezundur. 

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

I MADDE 13 — Devlet Demiryollarının işletme 
I teşkilât ve tarifelerini tensik ve islâh etmek üzere 
yüksek ihtisası haiz bir ecnebi mütehassısın celbi
ne ve bu mütehassısın Umum Müdür salâhiyetile 
istihdamına Hükümete mezuniyet verilmiştir. 

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

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 1931 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Nafıa Vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

Efendim, ruznamedeki diğer bütçeler henüz 
tap ve tevzi edilmemiştir. Tensip buyurursanız 
bunları tevzi edildikten sonra ikinci celsede müza
kere edelim. Bundan başka Hariciyeye ait bazı 
mukaveleler vardır. Bunlar için de Hariciye Ve
kili Beyefendinin gelmesini bekliyeceğiz. Evrakı 
varide meyanında birer ikişer maddelik ufak lâ
yihalar vardır. Muvafık görürseniz onları müza
kere edelim (Muvafık sesleri). 

2 — Dahilî istihlâk vergisi kanununa bazı mad
deler tezyiline ve 2 inci maddesine bir fıkra ilâve
sine dair 1/141 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

[1] 100 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur, 
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Reis — Bu lâyihanın müstacelen müzakeresini 

kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı ? 

(Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

* 14 - VI - 1930 tarih ve 1718 numaralı dahilî 
istihlâk vergisi kanununun 2 inci maddesine 
bir fıkra ile müstakil bazı maddelerin ilâve

sine dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — Dahilî istihlâk vergisi 
kanununun 2 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: 

15 santigrat derecei hararette 0,860 ile 0,890 
kesafetleri arasındaki kesafetlerde, hariçten ithal 
edilecek mayiî madenî mahrukatı, ithal sırasın
da mahiyeti asliyelerini bozmıyacak surette boya 
ve sair suretle tağşiş etmeğe Maliye Vekili salâ-
hiyettardır. 

Bu kesafet derecelerindeki mevadın boyanmış 
ve tağşiş edilmiş olduğu halde kesafet derecesinin 
0,860 ve ondan aşağı dereceye indirilerek satılma
sı memnudur. Bu suretle kesafeti 0,860 ve ondan 
aşağı dereceye indirilmiş mayiî madenî mahrukatı 
dükkân, mağaza ve depolarında bulunduranlar ve
ya satanlardan mayiatın beher kilosundan alına
cak dahilî istihlâk vergisi on misli olarak tahsil ve 
mayiat bilâ hüküm müsadere ve imha olunur. 

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

İKİNCİ MADDE — 1718 numara ve 14 - VI -
1930 tarihli kanuna aşağıdaki müstakil madde zey-
ledilmiştir: 

Umumî elektrik ve havagazı tesisatı bulunan 
mahallerde müstakillen sınaî müesseselerde kulla
nılanlar müstesna olmak üzere tenvir, teshin, ütü 
vantilatör, banyo ve sair suretlerle vuku bulacak 
elektrik ve havagazı sarfiyatı, elektrik ve hava
gazı istihsal eden müesseselerin aylık sarfiyat fa
turaları üzerinden % 5 istihlâk resmine tabidir. 

Bu resim elektrik ve havagazı müesseseleri ta
rafından aylık faturalara zammedilmek suretile 
tahsil ve on beş gün zarfında alâkadar malsandık-
lara teslim olunur. Müesseseler, resmin tahsilile 
mükellef ve mesul oldukları gibi sınaî müessese
lerde kullanılanlarla diğer hususatta kullanılan 
elektrik ve havagazı sarfiyatını tefrik edecek şe
kilde kayit tutmağa ve faturalarını bu suretle tan
zim etmeğe de mecburdurlar. 

Tahsil ettikleri rüsumu miadında teslim etmi-
yen müesseselerden resim % 10 fazlasile ve tahsili 
emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Alâkadar varidat tahakkuk idareleri ve Mali
ye müfettişleri resmin tahakkuk ve cibayetini mü
essesenin kuyut ve defatiri üzerinden tetkik ve 
murakabeye sailâhiyettardır. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — 25 kânunusani 1926 ta
rih ve 725 numaralı petrol ve benzin inhisarı hak
kındaki kanunun 12 inci maddesile bu maddenin 
kemakân meri olduğu hakkındaki 3 haziran 1930 
tarih ve 1669 numaralı kanun mülgadır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun birinci 
maddesi hükmü neşri ve diğer maddeleri hüküm
leri 1 eylül 1931 tarihinden muteberdir. 

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

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun icrasına Ma
liye Vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesi tayini esamile reyinize arze-
dilecektir. 

Efendim evrakı varidenin ikinci numarasında 
yazılı lâyiha biraz uzuncadır. Tensip buyurulursa 
tap ve tevzi edildikten sonra müzakere edelim (Mu
vafık sesleri). 

3 — Sanat ve yah mekteplerinin idaresi hakkın
da 1/87 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maa
rif ve Bütçe Sncümenleri mazhataları Fi] 

Reis — Efendim, bu lâyihanın müstacelen mü
zakeresini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı ? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Sanat ve yatı mekteplerinin idaresi hakkında 
kanun 

MADDE 1 — İstanbul Hâkimiyeti Milliye, İs
tanbul Dumlupmar, Edirne Gazi Paşa, Edirne Mus
tafa Necati Bey, Kayseri Zinci dere, Elâziz, Amas
ya, Vona yatı mekteplerile Ankara, Konya, Kas
tamonu, İzmir, Aydın, Edirne, Diyarbekir, Bursa 
ve İstanbul sanat mekteplerinin maaş ve masraf
ları ikinci maddede tasrih edildiği veçhile vilâyet
ler hususî idareleri bütçelerinden verilir. 

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

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı müesse
seleri idare için mıntakalar teşkiline ve bu mües
seseler masraflarını mmtakaya dahil vilâyetlere 
varidatları nisbetinde taksimet ve tahsisatlarını 
vilâyet bütçelerine koymağa ve icabında bu mas
raflar için bütçeleri yapılmcıya kadar mmtakaya 

[1] 101 numaralı matbua zaptın sonuna mw-
İ buttur. 
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dahil vilâyetler bütçelerin tahsisat konulmak veya 
mevcut tahsisatından senesi içinde mahsubu icra 
kılınmak üzere avans verdirmeğe Dahiliye Vekâle
ti mezundur. 

Bu müesseselere, mmtakaya dahil vilâyetlerin 
her birinden iştirak hisselerile mütenasip talebe 
alınır. Bu gün mevcut talebe için bu nisbet aranıl
maz. Bu suretle alınacak talebenin evsaf ve şera
iti Maarif Vekâletince tanzim olunacak bir tali
matname ile tayin edilir. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Efendim; 
masraf vilâyetlere tevzi edilecek, bu masraftan 
hisse almış vilâyetin çucuğu yoksa ne olacak, bu 
masrafa iştiraki doğru mudur? 

Reis — Encümen izahat verecek midir? 
Etem B. ( Samsun ) — Efendim bu bahis üze

rinde bir az izahat isteriz. Vilâyat hususî daireleri 
bu masrafı ne suretle vereceklerdir? Parasızlıktan' 
vilâyetlerin kendilerine tevdi edilen vezaifi hüsnü 
ifa edememekte olduklarını anlıyoruz. Lütfen bu 
tahsisat ayrılmasının ne şekilde olacağı hakkında 
izahat versinler. 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Kemal Za-
im B. ( Konya ) — Efendim; bendeniz encümen 
namına yalnız Süleyman Sırrı Beyin suallerine ce
vap arzedeceğim. Süleyman Sırrı Bey buyurdular 
ki ( masdaf muhtelif vilâyetlere tevzi edilecek, bu 
masraftan hisse alacak vilâyetlerden birinin gönde
recek talebesi yoksa ne olacak ? ) Bilmem ki; bir sa
nat mektebine bir vilâyetten talebe göndermek ilı-
tiyecı nasıl mevzuubahs olmaz? Her vilâyetin sanat 
mektebinde okutup yetiştireceği çocuklar bulunur 
ve her vilâyet buna muhtaçtır. Kaldı ki her hangi 
bir sene sanat mektebine gönderilecek talebe bu
lunmazsa, o mektebin idamei mevcudiyeti için yine 
iştirakte devam eder ve ertesi sene talebe bulur, 
gönderir. 

Etem Beyefendinin suallerine gelince; encüme
nimizi alâkadar etmemesi dolayısile maalesef ben
deniz arzı cevap etmiyeeeğim. 
O hususta Dahiliye Encümeni ve yahut Dahiliye 
Vekili Bey cevap verirler. 

Etem B. (Samsun) — Mesele anlaşılmağa lâyik-
tır. Cevap verilmek lâzımdır. Kim verirse versin. 

Emin (Eskişehir) — Bu tahsil meselesinde her 
vilâyet göndereceği talebenin adedine göre masra
fa iştirak etse daha muvafık ve adilâne olmaz mı? 

Kemal Zaim (Konya) — Taksim keyfiyetini 
vilâyetler kendileri yapacaklardır. Bittabi arala
rında taksim ederler. 

Emin B. (Eskişehir) — Vilâyetlerin talebesi 
nisbetinde masarife iştirakleri bahsinde hakikaten 
Etem Beyefendinin mütaleaları varittir. Vilâyetler 
arasında taksim güç olur. Her vilâyetin göndere
ceği talebe nisbetinde masrafa iştirak etmesi kay
dı konursa daha muvafık olur. 

Etem B. (Samsun) — Beyefendiler; bu sanat 
ve köy yatı mektepleri her iki kısım mektepler, 
Türkiyede 15 veya 20 adede baliğ oluyor. Bir ka-
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nun ile muallim mektepleri inşaatı için idarei hu
susiye bütçelerinden evvelce % 10 almırdı ve bu 
% 10 larla bu mektepler idare edilirdi Bu usul 
muayyen ve muvakkat olduğu için bir kaç sene 
devam etti. Şimdi o müddet te bittiği için bu mek
tepler açıkta kalmıştır. 

Bu yüzde 10 1ar idarei hususiyelere iade edilmiş 
oluyor. Fakat gerek maarif gerek sair mahallî iş
lerin en mühim ve esas vazife ve hizmetlerin ifası
na kifayet edecek kadar bütçelerinde para olma
dı ği her zaman işitilmekte olduğu halde bir de ay
rıca bu. mekteplere tahsisat ayırmaları meselesi 
Çok müşkül bir vaziyet ihdasına sebep olacaktır. 
îdarei hususiyelerin fazla parası olmadığından bir 
de bu mektepler masarifini bütçelerine zammeder
sek bunlar çok müztar bir vaziyette kalacaklardır. 
Bu varidatı vilâyetlerin hususî varidatlarile mez-
cetmek suretile ve tahsisi varidat esasından inhi
raf etmek şeklile para vermek de doğru 
bir amel değildir. Binaenaleyh üç, dört yüz bin li
raya baliğ olan bir parayı evvelâ temin etmek lâzım 
gelir. Bunun için mektep inşaatı için alınmakta olan 
yüzde 10 mı yüzde 3 çe veya yüzde 4 de in
dirmek suretile buna bir menbaı varidat bulmak 
suretile bu işi hüsnü halle iktiran etmek ve bu ka
rışıklığa meydan vermemek fikrindeyim. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendim; vilâyetlerin hususî idare sistemi tama-
mile değişmiştir. Eski kanunda vilâyetlerin vari
datı muayyen masraflara muhassastı. Meclisi umu
milerin vazifesi muayyen olan varidatı muayyen 
olan masarife tevzi etmekten bir muhasebe vazife
sinden ibaret kalıyordu. Halbuki idarei hususiye 
aslında bilhassa bütçesinde muhtariyeti tasarruf 
vardır ki; bu kanun içinde en mühim madde tah
sisi varidatın ilgasıdır. Vilâyetler gelecek varidatı 
her ne nam ve şekilde olursa olsun top yekûn ola
rak varidat kaydederek ayrı ayrı masarife tah
sis edilmeden sarfedeceklerdir. Vilâyetler böyle o-
lunca bunların umumî ve müşterek dertleri için de • 
birlikler teşkil edilmesi lâzımdır ve bu; kanuna 
konmuştur. Her vilâyetin kendi başına başaramı-
yacağı işi, meselâ bir suyun tanzimi, bir gölün ku
rutulması, bir hastanenin yapılması ve saire gibi 
işi bir kaç vilâyet bir araya gelerek ve muayyen 
nisbetler dahilinde para vererek başarmak müm
kün olacaktır. Bu sene vergilerin düşmesinden do
layı bu vazifeleri başlı başına kendilerinin yapma
sına imkân yoktur. Her vilâyetin yalnız başına ya
pacağı sanat mektebi ancak çırak mektebi olur. 
Eskiden olduğu gibi bir çocuk orada marangozluk, 
demircilik öğreniz. Sonra gider, ya tahsildar veya 
tuz kolcusu olur. Buna meydan vermemek için 
beş on vilâyetin bir araya gelerek bir sanat mek
tebi yapması lâzımdır. Bu suretle memleketin çok 
muhtaç olduğu sanayi de yetişmiş olur. (Çok doğ
ru sesleri). Binaenaleyh, kanunun birinci kısmı bu
na aittir. Bundan elli altmış sene ervel açılan mek
teplerin kapanmasına Cumhuriyet razı olmamalıdır. 
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Bunları yaşatmak zaruridir. Bu mekştepler ayni za
manda irfan ve ihtisas için bir menbadırlar. 

İkinci kısım; köy yatı mektepleridir. Buraya 
toplananlar şehit yavruları veya öksüz çocukları
dır. Bu çocuklara bakmak vilâyetlerin vazifesidir. 
Fakat her vilâyet merkezinde bir yatı mektebi açı-
lamıyacağı için elde mevcut mektepleri yaşatabil
mek te bir borçtur. Buna mukabil muhassas vari
datları alınmıştır. % 10 1ar alınmıştır. Nafıaya, 
sıhhiyeye, ziraat ve maarife muhassas olan varidat
ları da yekûn olarak bütçelere girecektir. Bu suret
le varidat taksim olacaktır. Bu, vilâyetlerimiz ara
sında bir tesanüt temini itibarile faideli olacaktır. 
Vilâyetler denildiği zaman ayrı ayrı devletler mi
dir? Hakâri vilâyetinin fakir çocukları memleket 
için nasıl kan döküyorsa zengin olan İzmir, İstanbul 
gibi vilâyetler de o fakir çocukları okutsunlar. Biri
si zengindir, diğeri fakirdir. Fakat arada tesanüt 
olmalıdır. O vakit memlekette birlik olur. Bu umu
mî tesanüdün tabiî bir neticesidir. 

Mustafa B. (Çorum) — Burada iki vaziyet var
dır. Birisi mevcut olan sanayi mekteplerinin hali 
hazırını devam ettirmek, diğeri bunları müstakbe-
len dahi idame etmek. Bu kanunla hangisi isteniyor ? 
Yani talebe bitinciye kadar mevcudu muhafaza et
mek mi Müşünülüyor ? izah etsinler. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Efendim; Büyük Millet Meclisinin malûmudur. 
Devletin sanat mektepleri hakkında bir programı 
vardır. Bu program; münasip olan vilâyetlerde 
tekniklim yapmak ondan sonra büyük polteknik 
mektepler açmak, bu program henüz filiyata ikti
ran etmemiştir. Sebebi de malî vaziyettir. Bu mek
tepler idarei hususiyeden idere olunurdu. Sonra 
maarife intikal etti. Bu sanat mekteplerinin atisi 
ne olacaktır. Bu Maarif Vekâletine ait bir kayfi-
yettir. Bu progarm Büyük Millet Meclisinde tas
dik ve bilâhare tatbik olunacaktır. Maarif Vekâ
letinin tayin ettiği esas dairesinde o programe tev
fikan yapılabilir. Bu teknik keyfiyetidir. Her vi
lâyet ayrı ayrı olursa erbabı sanayiin tevzii nok
tasında insicam olmaz. 

Yatı mekteplerine gelince: Bu; tesanüdü içti
mainin ilk eseri olarak beşeriyet tarafından kabul 
edilmiştir. Bu maalesef memleketimizde ihmal edil
miştir. Bundan sonra behemehal yapılması lâzım 
gelen bir şeydir. Bir çocuk öksüzdür. Yetimdir 
diye sokağa atılmamalıdır. O milletin malıdır. Mil
letin mesulü olan Hükümete verilir. Onu okutmak 
yaşatmak, memleket için nafi bir hale getirmek lâ
zımdır. Bunu nihayet vilâyetlerde yapacaktır. Vi
lâyetler varidatlarının azalması dolayısile gele
cekleri tenkis suretile mevcutları yaşatacak yani 
bunları sokağa atmıyacaktır. Binaenaleyh bu gün 
mekteplerde mevcut olanların hayatı onlar mek
tepten çıkıncaya kadar emin ve mahfuz olmalı
dır. Eğer bu birlik dairesinin varidatı umumiyesi 
yeniden çok talebe almağa müsait değilse bu sene 
az talebe alacağız ve bilâhare fazla alacağız der
ler ve yahut bu sene birinci sınıflara talebe almaz

lar. Bunu onlar varidatlarına göre tanzim edecek
lerdir. Buradaki mesuliyet düşünülmüştür ve bu
rada bir gaye vardır. Bu da bu günkü mektep
lerin kapatılmasile mevcut çomuklarm hamisiz ve 
yurtsuz kalmamasıdır. ( Bravo sesleri, alkışlar ) 

Etem B. (Samsun) — Vekil Beyefendinin izah
larında çok dikkati calip noktalar vardır. Birisi, 
yetim çocukların millete emanet olması. Bu, cid
den yüksek bir mefhumdur. Fakat bu; vatanda 
yaşıyan milletin heyeti umumiyesine aittir. Hak
kâri vilâyetinin ahalisinin İzmirde açılan yatı mek
teplerine para vermek için harap olan memleketi-
lerinin iman işlerinden para artırmasına imkân 
yoktur. Evet bunlara bakılmak lâzımdır. Fakat 
bunun için vilâyetlerin mahallî bütçelerinin mah
dut varidatından para tahsis etmek doğru değil
dir. Ben bu tarzda para alınarak başka şeylere 
tahsis edilmesi aleytarıyım. Vilâyetler varidatın
dan birisi yol parasıdır. Birisi de maarif için, 
diğer vergiler meyanında alınan paradır. Ondan 
sonraki kısım da; ufak tefek bir miktar varidat
tır. Esas itibarile alman, maarif vergisi ve yol 
parasıdır. Efendiler yol parası adı üstünde» yola 
mahsustur. Yol kanunları, yol programı vardır. 
Bu para ancak oraya mahsustur. 

Vilâyetlerin muayyen ve malûm olan membala
rından varidatı mezcetmek suretile başka yerlere 
para sarf etmek nasıl doğru olabilir. Vilâyetlerin 
hususî bütçelerinden gerek muayyen işler, ve gerek 
diğer bir takım hatıra gelmiyen, husus için, meselâ 
bataklıkları kurutmak, su isale etmek ve saire gibi ha
yatî işlerin masarifi için varidatlarından % 3, 5 gi
bi muayyen ve münasip şekilde para ayırmak müm
kündür. Fakat öyle mezcederek, lâalettayin, iste
nildiği gibi, sarfetmek ve menabii varidatı selle-
mehüsselâm başka yerlere tahsis etmek nmvafık 
değildir. Mahallerin icaplarına da mutabık değil
dir. Şimdi elimizde karşılıksız kalmış millete ema
net edilmiş yetim çocukların toplandığı sanayi mü
esseseleri vardır. Bunlara çare bulmalıdır. Devlet 
bütçesi bitti. Bu nihayet (400) bin liralık bir me
sele idi. Bu para, (185) milyon liralık bir bütçe
nin içine sığabilirdi. Millete emanet olan bu yetim 
çocuklar için de bir vazife ifa olunabilirdi. 

Madem ki böyle olmadı, bu gün bu icabı temin 
I etmek lâzımdır. Beyefendi Hazretleri buyurdular 
ki ; mevzu çok mühimdir. Varidatı meczederek sar
fetmek lâzımdır. Bu gün her vilâyetin, zannede
rim ki, maarife muhtas olarak aldığı varidat mik
tarı azalmaktadır. Sayım kanununu tadil ettik. 
Maarif bundan biraz gaybetti. Müsakkafat kanu
nu, arazi kanunu tadil edildi. Oradan da bir mik
tar azaldı. Şu halde vilâyetlerin maarif cephesin
deki vazifeleri idare edilemiyecek bir hale geldi ve 
mefkurenin yükselmesine hizmet ederek okur ya
zarların çoğalmasının, nazarı itibare alınması hiç 
ihmale lâyik olmıyan bir mesele olması tabiidir ki 
bu varidat buna kifayet etmezken bunu yetim mek
tepleri masarif atına iştirak ettirmek demek bütçe-

I nin maarife muhtas- olan menabimderi bunlara para 

u -
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vermek demektir. Yol parasına ilişilemez. Çünkü 
yol yapılacaktır. Program vardır. Oraya sarfe-
dilir. Başka menbaların da paralan yine ait oldu
ğu yerlere sarfedilir. Binaenaleyh bendeniz diyo
rum ki bu vaziyeti hüsnü neticeye iktirak ettirebil
mek için, evvelce vilâyet bütçelerinden % 10 alını
yordu, buna mukabil ne almak lâzım geliyorsa bir 
iki sene daha almshın. Atide, Beyefendinin buyur
dukları gibi bir tarzı tesviye ve bir şekli hal bulu
nabilir. Binaenaleyh tekrar arzediyorum şimdi bu
nu halletmek için bütçelerin yekûnu üzerinden ales-
seviye verilmesi muvafık olur kanaatindeyim bu 
bunu teklif ediyorum. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendim,, arzedemedim galiba, Etem Beyefendi fi
kirlerimi yanlış telâkki buyurdular. Bütçe, mem
leket bütçesi, belediye bütçesi, idarei hususiye 
bütçesi demek, muayyen varidatı, bir meclisin iste
diği hizmetlere taksim ve tahsisi demektir. Eğer 
varidat muayyen olur ve masrafları evvelce ka
nunlarla muayyen olursa ona bütçe yapılıyor den
mez, hesap tevzi olunuyor demektir. 

Meclislerin birinci vazifesi bütçeyi yapmaktır. 
Her meclis bundan doğmuştur. İdarei hususiye-
lerf, her hangi bir fikir üzerine yanlış yola sev-
kedilerek varidatları muayyen kanunlarla muay
yen işlere tahsis edilmiştir. Bunu izale ediyoruz. 
Her yerde olduğu gibi buna da çalıştık. Bunu kal
dırmakla idarei hususiyelerin kudretini, kuvveti
ni ve meclisi umumilerin vazaifini tevsi etmiş olu
yoruz ki neticeten ona idarei hususiye denir. Her 
vilâyetin ihtiyacı bir değildir. Bir vilâyet yalnız 
yola muhtaçtır. Başka vilâyetin diğer bir ihtiyacı 
vardır. Bir vilâyet yollarını ikmal etmişse buna, 
hayır yolun olduğu halde ikinci bir yol yapacak
sın demek doğru mudur?... Biz işte bu kanunla 
bunları kaldırıyoruz. Tahsisi varidat olmayınca, 
meclisi umumiler kanunen muayyen olan hizmetle
rini istedikleri şekilde yapabilirler. 

% 10 meselesine gelince: bu doğrudan doğru
ya yeniden vergi tarhetmek demektir. Eğer bu 
memleketin vaziyeti iktısadiyesi müsait olsaydı 
biz kazanç muamele ve sair vergilerden tenzilât 
yapmazdık. Bunların yine eskisi gibi cibayetine 
devam ederdik ve bunların arasına daha on, yir
mi tane yetim mektebi de ilâve ederdik ve buna 
ihtiyacımız vardır. Fakat vaziyeti iktisadiye bu 
sene namüsait görüldüğü içindir ki bütün bu ver
gilerden tenzilât yaptık. 

Vakıa kendileri bunlar için 450 bin lira lâzım 
olduğunu söylüyorlar. Bundan her vilâyete onar 
bin lira düşüyormuş. Her vilâyet onar bin lira 
vererek yetim mektepleri yaparsa kendilerine bü
yük bir külfet tahmil edilmiş olmaz diyorlar. Be
nim kanaat ve tahminim, vilâyetlerin bunu kolay
lıkla temin edebileceği merkezindedir. Bendeniz-
ce bunu kendilerinin tayinine bırakmak lâzımdır. 

Kemal Zaim B. (Konya) — Efendim, bendeniz 
şahsım namına sanat mektepleri dolayısile bir te
mennide bnulunmak istiyorum. Vilâyetlerde te

essüs etmiş bulunan sanat mektepleri umumiyetle 
îstanbuldaki sanat mektebi kopya edilerek tesis 
edilmiş müesseselerdir. 

Binaenaleyh bu müesseselerden her hangi birine 
girerseniz, İstanbul sanatlar mektebinde hangi şu
beler varsa orada da aynen o şubeyi bulursunuz. 
Meselâ döküm şubesi, marangoz şubesi ve saire ve 
saire... Halbuki bu mekteplerin, bulundukları mu
hitlerin iktisadî ihtiyaçlarına tamamen tetabuk et
mesi lâzımdır. Meselâ bir muhitte döküm işinin hiç 
faaliyet sahası yoktur. O muhitteki mektepte bulu
nan döküm şubesinin bulunması manasızdır. Bu iti
barladır ki bu mekteplerden bir kısmının bazı şu
beleri mefluç kalmıştır. Çünkü çok masarifi istil
zam etmektedir ve o muhitin varidatı bu masarifi 
temin etmeğe kâfi gelmiyor. Meselâ Konya sanat
lar mektebinde bir marangozluk şubesi vardır, fakat 
tahta kurutma furunlan yoktur. Muhitte kuru ke
reste bulmakta kabil değildir. Muhit çok yabis oldu
ğu için yapılan işler bir müddet sonra açılmaktadır 
ve orada bu şubeye iş yaptıran müşteriler daima şi
kâyetçidirler. Bu itibarla arzedcceğim şudur ki; 
Maarif Vekâletinin elinde bulunan bu mekteplerin 
bulundukları muhitin iktisadî icaplarını tetkik için 
kâfi derecede vesaiti yoktur. Onun için Maarif Vo
kal (iti, İktisat Vekâletile müştereken, bunu tetkik 
etmelidir. Madamki bu mekteplerin her biri bir mu
hit, bir nııntaka mektebi olacaktır o mıntakaların 
iktisadî ihtiyaçları esaslı bir surette tetkik edilsin 
ve mekteplerin teşkilâtı da ona göre uydurulsun. 

Meselâ Konya muhitinde evlerin hepsi kiremit-
sizdir. Fakat sanat mekteplerinde bir kiremit şu
besi açmak hiç kimsenin hatırına melmemiştir. Mek
tepler, bu iktisadî ihtiyaca uy durulursa hem mas
raflar azalacak ve Dahiliye Vekili Beyin arzettiği 
gibi, müstakil bir şekil alacak, hem de bulundukları 
muhite daha çok nafi olacaklardır. Bu temenniyi 
Heyeti Celilenize arzediyorum. 

Maarif Vekili Esat B. ( Bursa ) — Kemal Za
im Beyefendi arkadaşımızın sanat mektepleri hak
kında buyurdukları temenni, Hükümetçe nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Vilâyetlerin hususî idareleri hakkında Heyeti 
Celilenize derdesti takdim bulunan kanunda, İkti
sat ve Maarif Vekâletlerinizin müştereken hazılıya-
c akları programlar dahilinde vilayetlerimizdeki 
sanat mektepleri daha yüksek bir hale gelmektedir. 
Bu kanunu Dahilye, İktisat ve Maarif Vekâletleri
niz müştereken hazırlamışlardır. Lâyihanın Heyeti 
Vekilede müzakeresi intaç edilirek Meclisi Âliye 
derdesti takdim bulunmuştur. 

Keza Kemal Zaim Beyefendinin buyurdukları 
gibi sanat mektepleri vilâyetlerimizde iktisadî, mm-
takavî ihtiyaca göre idare edilecektir. Sanat mek
teplerinin masarifi hususî idareler tarafından ya
pılmakla beraber Maarif Vekâletinizin bütçesinde 
de teknik işler için muavenet faslı mevcuttur. İda
rî kısımlar Heyeti Celilenize takdim edilen kanun
da vardır. Teknik olan lıususat, iktisadî mmtakala-
ra göre iktiza eden fennî icabat, bunların muallim-
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lerinin yetiştirilmesi için icap eden sınıfların ve sa
iredir. Bunların heyeti umumiyesini teknik bir şe
kilde tedvir edecek bir mütehassısımız vardır. Muh
telif vilâyetlerimizi gezmiş, dolaşmıştır. Raporları 
vekâletinize gelmektedir. Her iktisadî mmtakanın 
ihtiyacatına göre bir çok teklifleri vardır. Bu tek
nik hususlarda lâzım gelen teşebbüsler yapılacaktır. 
Bunu Kemal Zaim Beyefendinin sözlerini teyit için 
Heyeti Celilenize arzettim. 

Emin B. (Eskişehir) — Her vilâyetin bir çok 
sanayia ihtiyacı vardır» Mıntakavî şekilde vilâ
yet bütçelerine bıraktığımız bu tesisat her vilâye
tin ihtiyacını {emin edemez. Bu kanun ancak bu 
mekteplerin hali hazırını yaşatmak içindir. Eğer 
mmtakanın ihtiyacını temine kalkışırsak bendeniz-
ce bu gayri kâfidir. Fikirleri, bu mevcut tesisatı 
bir iki sene, teşkilât yapmcıya kadar, idame etmek
se bunu açık söylemelidir ve ona göre kapatmıya-
lım denilmelidir. Yoksa küçük sanatlara her vilâ
yetin ihtiyacı vardır. Vekâlet ona göre yürümeli-
dir. Bu husustaki fikri âlileri nedir? 

Maarif Vekili Esat B. (Bursa) — Emin Beye
fendinin küçük sanatlar hakkında buyurdukları 
ufak tefek işleri bu gün sanat mektepleri yapmak
tadır. Bazılarında tenekeciliğe kadar vardır. Ma
rangozluk, demircilik vardır. Mıntaka tesisatı sanat 
noktâi nazarından mmtakanın ihtiyacını tama
men tatmin etmez. Bunu tatmin edecek bir şekle 
koymak ise, malûmu âlinizdir ki ; iki, üç senelik 
iş değildir. Bunlar muayyen, muntazam, taayyün 
etmiş bir program dahilinde yapılabilir. Emin Be
yefendinin arzularına hepimiz iştirak ederiz. Yal
nız bunu ancak bir kaç sene geçtikten sonra tat
bik etmek kudretine malik olacağız. Programın 
hedefi budur. Fakat şimdilik gaye, mevcut tesi
satın ortadan kalkmamasını temindir. 

Lâkin ayni zamanda ihtiyacatımızı atiye göre 
tevsi etmektir de. Bunun için de Heyeti Celileni-
zin müsaadesile "memleketimiz, bir çok masraf ih^ 
tiyar ederek ecnebi memleketlerden bir çok müte
hassıslar celbetmiştir. Bu gün memleketimizde 26 
tane mütehassıs vardır. Ayrıca bunların başlarında 
müfettiş gibi muntazam bir sanat müessesesini ida
re etmiş bir zat da bulunuyor ve fırsat buldukça 
teftiş edilmiyen vilâyetleri gezerek, her vilâyetin, 
her mmtakanın iktisadî ihtiyacatını tesbit etmekte 
ve raporlarını vekâlete göndermektedir. 

Emin B. (Eskişehir) — öyle ise bu kanun mu
vakkattir. 

Maarif Vekili Esat B. — Heyeti Celilenin bile
ceği bir iştir. Fakat Dahiliye Vekili Beyefendinin 
de buyurdukları gibi, bu kanunun memleketin ik
tisadî ihtiyaçları noktai nazarından behemehal ka
bul edilmesi ve bu şeklin bir sarsıntıya uğratılma
ması lâzımdır. Bunu Heyeti Celilenizden bende
niz de ayrıca istirham ederim. Zira burada mem
leketimizin iktisadî menafii mevzubahstir. 

Reis — Başka söz istiyen var mı? 
Rasih B. (Antalya) — Efendim; idarei husu-

siyeler bu vazifeyi üzerine alırken - o zaman encü

menlerin müzakeresine iştirak ettiğimden hatırım
da kaldığma göre - maarifin yüzde onu ile nafıa
nın yüzde ellisi vardı. Bu kanunla maarifin yüz
de onu idarei hususiyelere iade olunuyor, fakat 
nafıanın yüzde ellisinin de iade olunacağı hakkın
da kanunda bir kayit göremiyorum. Bu hisse ne 
olacaktır. Eğer nafıadan verilecek olan bu yüz
de elli idarei hususiyeye verilmiyecek olursa idarei 
hususiye çok müşkül bir vaziyette kalacaktır. E-
ğer burada bu yüzde ellinin de iadesi hakkında 
bir fıkra varsa belki ihtiyacı tatmin eder. Yoksa 
buraya böyle bir fıkra ilâvesi lâzımdır. 

Reis — Başka söz istiyen var mı? Bir takrir 
vardır, okunacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Yatı ve sanat mekteplerinin idamesi için husu
sî bütçeler varidatından bir sene için % 5 verilme
sine devam edilmesini teklif ederim. 

Samsun 
Etem 

Reis — Takriri nazarı dikkate a l an l a r . . . Al-
mıyan la r . . . Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . E tmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Vilâyetler iştirak hisselerini 
Dahilile Vekâletile bilmuhabere tesbit olunacak 
tarihlerde mukassatan müessesenin bulunduğu vi
lâyet emrine nakten tediye ederler. Dahiliye Ve
kâleti lüzum gördüğü takdirde iştirak hisselerini 
vilâyetlerin maliye vasıtasile tahsil olunan varidat
larından da doğrudan doğruya Maliye Vekâleti va
sıtasile kestirmeğe ve müessesenin bulunduğu vilâ
yet emrine göndermeğe salâhiyettardır. 

Reis — Kabul edenler . . . Eamiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Vilâyet bütçelerinde üçüncü 
maddeye göre bu müesseselere ayrılmış tahsisat
tan hiç bir sebeple bütçenin diğer fasıl ve madde
lerine münakale yapamazlar. 

Vilâyet bütçelerinden ayrılıp sanat mekteple
rinin bulunduğu vilâyet emrine verilen tahsisat
tan sene sonunda tasarruf vaki olduğu takdirde 
tasarruf edilen miktar mektebin mütedavil serma
yesine zammolunur. 

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

MADDE 5 — 616 numara ve 13 nisan 1341 ta
rihli mektep vergisi, 1525 numara Ve 12 haziran 
1929 tarihli şoseler ve köprüler, 790 numara ve 
22 mart 1926 tarihli ispirto ve meşrubatı küuliye 
kanunlarının hususî idareler bütçelerinde varidat 
tahsisini tazammun eden hükümleri mülgadır. 

Reis — Kabul edenler 
edilmiştir. 

Etmiyenler . . . Kabul 
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MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
olunmuştur. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Mad
de kabul olunmuştur. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim; Mec
lisin son günleri yaklaştı. Yol vergisi kanununu 
bütün millet bekliyor. Binaenaleyh bu kanun da 
cumartesi içtimainin ruznamesine alınsın. 

Reis — Efendim; bazı lâyihalar Hariciye Ve
kili Bejdn bulunmaması dolayısile talik edilmişti. 

iktisat Vekili Bey buradadır, itiraz olursa ce
vap vereceklerdir. Binaenaleyh bunları müzakere 
edeceğiz. 

4 — Ticaret mukavelesi veya ( Modüs vivendi ) 
aktetmiyen Devletler ülkesinden Türkiyeye yapı
lacak ithalâta dair 1/8 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat, Hariciye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları [1] 

.Reis — Bu lâyihanın müstacelen müzakeresini 
kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
( Hyır sesleri ) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler .... Etmiyenler .... Kabul edilmiştir. 

Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi aktetmi
yen Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak 
ithalâta memnuiyetler veya tahdit ve yahut 

takyitler tatbikına dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile ticaret 
mukavelesi aktetmemiş olan veya böyle bir mu
kavele akti için müzakerelere başlanması yolunda 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından vaki 
teklif ve teşebbüsleri neticesiz bırakan, yahut ti
caret mukavelesinin aktine intizaren modüs viven
di yapmaktan imtina eden ecnebi devletler ülke
sinden Türkiye Cumhuriyeti ülkesine yapılacak 
ithalâtı tamamen veya kısmen menetmeğe veya bu 
ithalâtın tahdidine ve yahut önceden Türk Hükü
metinin müsaadesini istihsal suretile kayit altında 
icrası usulünün ihdasına icra Vekilleri Heyeti 
salâhiyettardır. 

Hükümetin her hangi bir memleket müvare-
datı hakkında bu salâhiyeti kullanarak ittihaz ede
ceği karar icaba göre tayin ve ilân edeceği bir 
müddetin mürurndan sonra tatbik olunur. 

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

[1] 104 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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MADDE 2 — Hükümet, memleket iktisadiya
tını korumak için bazı eşyanın ithalini ruhsat usu
lüne tabi kılmağa veya tahdide ve yahut büsbü
tün menetmeğe salahiyetlidir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tininden mute
berdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesi tayini esami ile 
reyinize arzedilecektir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Yol vergisi kanununun cumartesi ruznamesine 
alınmasını teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Milletin bekle
diği kanun budur. Meclisin Millete hediyesi ola
caktır (Reye sesleri). 

Reis — Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — İkamet mukavelesi aktedilmemiş olan dev
letlerle iki seneyi tecavüz etmemek şartile ikamet 
mukavelesi akti hakkında 1/134 numaralı kanun 
lâyihası ve Hariuiye Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Lâyihanın müstacelen müzakeresini ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı ? 
(Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

ikamet mukavelenamesi aktedilmiyen dev
letlerle yapılacak muvakkat mukavelena

me hakkında kanun 

MADDE 1 — Her hangi ecnebi bir devletle 
kat 'î ikamet mukavelenamesi akit ve tatbik edılin-
ciye kadar icra Vekilleri Heyeti o devletle iki se
neyi tecavüz etmemek üzere en ziyade müsaadeye 
mazhar millet muamelesi esasına göre muvakkat 
ikamet itilâfı aktine mezundur. 

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

[1] 73 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
I buttur. 
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MADDE 2 — Bu müddetin hitamı meclisin 

müçtemi bulunmadığı zamana tesadüf ederse mez
kûr müddet meclisin ilk içtimaından itibaren on 
beş gün nihayetine kadar temdit olunabilir. 

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

MADDE 3 — îşbu kanun neşrinden muteber
dir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. Heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

6 — Tünkiye Cümhuriyetil Sosyalist Sovyetist 
Cumhuriyetler İttihadı Hükümeti arasında aktedi-
len Karadenizde ve Karadenize mücavir denizlerde 
bahrî teslihatın tahdidine dair mukavelenamenin 
tasdiki hakkında 1/120 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Hariciye Encümenleri mazbata
ları fil 

Reis — Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

17 kanunuevvel 1929 tarihli Ankara protokoluna 
zeylolmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist 
Sovyetist Cumhuriyetler ittihadı arasında Karade
nizde ve Karadenize mücavir denizlerde bahrî tes
lihatın tahdidi için Ankarada 7 mart 1931 de im

zalanan protokolün tasdikma dair kanun 

MADDE 1 — 1 7 kânunuevvel 1929 tarihli An
kara protokoluna zeylolmak üzere Türkiye Cüm-
huriyetile Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetler itti
hadı arasında Karadenizde ve Karadenize mücavir 
denizlerde bahrî teslihatın tahdidi için Ankarada 
7 mart 1931 de imzalanan protokol kabul ve tas
dik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — îşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — îşbu kanun ahkâmının icrasına 
Hariciye ve Millî Müdafaa Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

[l] 74 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

7 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyetist Sosyalist 
Cumhuriyetler İttihadı arasında aktölunan ticaret 
ve seyrisefain muahedesinin tasdiki hakkında 1/151 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Hariciye 
Encümenleri mazbataları fi] 

Reis — Kanunun müstaceliyetle müzakeresini 
kabul edenler . . • Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
Emin B. (Eskişehir) — Efendim; kanun İkti

sat Encümeninde müzakere edildi, eskisine nisbe-
ten lehimize olan ehemmiyeti bir az daha fazladır. 
Bendeniz şahsen bazı endişelere düştüm. İktisat 
Vekili Muhteremi Bey de vardı. Gerçi endişeme 
mahal olmadığını, dost bir memleketin yaptığı 
ticaret muahedesinde dürüst yürüyeceğini hükü
met emniyetle söyledi. Ancak bazı hallere şahit ol
duk ki bize endişe verdi. Benim bu muahede hak
kındaki endişem şudur: 

Rusya bizden üzüm alacak, bizden aldığı üzü
mü götürüp de bizim üzüm göndereceğimiz pazar
da satarsa, o istihlâk pazarımızı kaybetmiş oluruz. 
Bizim maksadımız; on beş milyon liralık eşyayı 
Rusyada ve Rusya nüfusuna istihlâk ettirmektir. 
Yani tekrar ediyorum ki ; Rusya Hükümeti hudu
du dahilinde istihlâk ettirmektir. Yoksa bizden al
dığı bu on beş milyon liralık eşyayı istihlâk pazar
larımız olan îngiîterede, Almanyada, Fransada 
satarsa şüphesiz bu, lehimize olmaz, aleyhimize 
olur ve piyasalarda fena tesir yapar. Hükümetten 
sordum, böyle bir şey konuşuldu mu? Dediler ki 
böyle bir şey varit değildir ve olamaz, bu mallar 
Rusya dahilinde istihlâk edilecektir. Arkadaşlar; 
hepinizin kulağı dolmuştur: Rusya, bir az hesapla 
kitapla hareket etmiyor. Meselâ Fransadan mal 
alıp Belçikada sattı, Eskişehire Rusyadan beygir 
arabası gelmiştir. Bunda ne iktisadî ne de ticarî 
görüş vardır. Gümrük veriyor, aktarma masrafı 
veriyor, komisyon masrafı veriyor, bundan sonra
da elli lira mukabilinde satıyor. Bunlar kendi 
prensipleri iktizasıdır. Diyeceğimiz yok, fakat ah
val naziktir. En sıkı zamanlarda Rusya dostumuz
dur diyoruz. Hükümetimiz bu dostlukta daima sa
dıktır. Millette de ayni his vardır. Fakat tehlikeli
dir. Hükümetin bu kürsüden nazarı dikkatini cel-
bederim. Bizden alacağı malı her hangi bir istihkâl 
pazarımızda satarsa, hiç almaması daha hayırlı 
olur (Çok doğru sesleri) Eğer Hükümet bu hususu 
Rusya ile konuşursa böyle bir şeye mahal kalmaz 
zannederim ve Meclisi Âliden de bu hususta teminat 
almasını rica ederim. 

Reis — Başka söz istiyen var mı? 

Rüştü B. (Bursa)— Efendim; bizim mıntaka-
mızdan Rusyaya ihraç edilen ipek böceği tohumu 
ve zeytin vardır. Bilhassa salamura zeytin ihraca
tı mühim bir yekûn teşkil ediyor, yüz binlerce nü
fusumuz bu zeytin işile geçiniyor, evvelce 60-70 

[1] 76 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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kuruşa satılırken şimdi 20 kuruşa salılamamaktadır. j 
Halk zeytinleri satamadıklarından dolayı ağaçları 
tımar etmek için masraf yapmamakta ve emekj 
çekmemektedir. Bu suretle zeytinciliğimiz günden 
güne düşmektedir. Sovyetlerle yapılan mukavele
lere rağmen, bir çok müşkülâta duçar olan tüccar
larımız, yaptıkları ticareti başaramamaktadırlar 
Hulâsa bir çok zarar gördüklerinden dolayıdır ki; 
bu iş memleketin aleyhine neticelenmektedir. Pa
ralarını oradan kolay kolay dışarıya çıkaramamak
tadırlar. Binaenaleyh bu ticaretler hususunda ne gi
bi maddeler konmuştur. Vekâleti aidinden malûmat 
isterim. 

Sonra acemistana yaptığımız ihracat, transit 
tarikile Batum veya Baku tarikleridir. Bu sevkiyat 
esnasında bir çok müşkülâta maruz bulunuyoruz. 
Yeni yapılan mukavelede bunlar hakkında ne gibi 
maddeler vardır?. Bunlara da cevap verilmesini 
rica ederim. 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (izmir) — 
Yeni ticaret muahedesile iki memleket münaseba-
tını ve ticaret şekillerinin ve hadisatın bize öğret
tiği hususatı yapmış bulunuyoruz ve öyle zanne
diyorum ki, daha amelî olmuştur. 

Şimdi bizden mal alıp başka yere götürmek me
selesini ve Türkiyeyi izrar edecek bir ticarî mua
meleye girişmek hususunu Sovyetlerden asla bek
lemiyorum. Aramızdaki mevcut münasebatla ka
bili telif bulmadığımız içindir ki, gayri varit gö
rüyoruz. Her hangi bir yanlışlık olursa derhal 
nazarı dikkatlarını celbederiz ve şimdiye kadar ol
duğu gibi ehemmiyetle nazarı itibara alırlar ve 
müsbet neticeye vardırırız. Kaldı ki bizden aldık
ları, üzüm, incir, tütünü kendilerinin istihlâk ka
biliyeti ve yapılan muahede ile konuşulan esaslar
la derpiş edebildiğimiz miktarları, bizim o mad
deler üzerindeki ihracatımıza nisbetle pek ufak 
kısımdır. 

Onun için Büyük Meclisin, iki hükümet arasın
daki münasebatı nazarı itibara alarak, bizim ka-
naatımıza iştirak etmek suretile itimat ve kanunu 
kabul etmesini rica ederim. 

Emin B. (Eskişehir) — Hakikaten Hükümetin 
Ruslara karşı gösterdiği çok samimî dostluğu mil
let te takdir etmektedir. Malûmya kara gün dostu
dur derler. Bu, Türklerin çok eski bir darbı mese
lidir. Acaba dostluk iktisadî sahalara da teşmil 
edilemez mi? meselâ bizim mühim ihracat pazarla
rımızı bize terketmek suretile bir yardım şekli 
yapmaları mümkün değil midir? Buna hükümetçe 
müsaade edildi mi? 

Meselâ bizim Mısır ve Yunanistana 78 000 met
re mikâbı kadar kereste ihracatımız vardır. Hal
buki Türkiyenin bir milyon metre mikâbı kereste 
ihraç etmek mecburiyeti vardır. Onlarda kereste 
müstahsili ise bu pazarlara ihracat yapmamalıdır. 
Zamanın akidei siyasiyesi budur. Dostluktan da bu 
maksat çıkar, yoksa kuru kuru dostluğun hiç bir 
faidesi yoktur. 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (İzmir) — 
Arkadaşlar; konuşulan şey ticaret muahedesi mev
zuudur. îki hükümetin biri birine yapacağı itha
lât ve ihracat mevzuudur. Emin Bey arkadaşımı
zın tevcih ettiği sual ise bu mevzuunun haricinde, 
beynelmilel ticaret siyasetinde anlaşma mevzuu
dur. Bunun bu mevzuun haricinde olduğunu ka
bul etmek lâzımdır. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Müddet ne 
kadardır ? 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (izmir) — 
Bir senedir ve donvanse edilmezse temdide tabidir. 

Hasan Fehmi B. — Ne kadar temdit edilebilir? 
Dr. Tevfik Rüştü B. — Birer sene temdit edi

lebilir. 
Rasih B. (Antalya) — Muhterem arkadaşlar, 

milletlerin bilhassa ticarî münasebetleri malûmu 
âlileri en çok mütekabiliyet esası üzerine istinat 
eder. Biz dostluğumuz teessüs ettiği gündenberi 
çok dostane hareket etmişizdir. Fakat ticaret mu
amelesinde ayni mukabeleyi biraz görmediğimizi 
zannederim. Malûmya bizim Antalyanın limon ve 
portakal işi vardır, gösterilen müşkülât üzerine 
bir şirket teşekkül etmek mecburiyetinde kalındı. 
Fakat yine müşkülât yüzünden bu şirket hiç bir 
iş yapamadı. Bendeniz mütekabiliyet esasını bi
raz daha fazla görmek istiyorum, hiç olmazsa bi
zim gösterdiğimiz kadar bir şey göstermelidirler. 
Bu noktanın tenvir buyurulmasını Vekil Tevfik 
Rüştü Beyden rica ediyorum. 

Çünkü şimdiye kadar dostluğu çok ifratla ta
kip ettik. Onun mukabelesini her halde istiyoruz 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Varidat büt
çesinde elli küsur milyon lira ifade eden gümrük
lerin istinat ettiği tarifenin esasına taallûk eden 
ticaret muahedelerinin - ticaret muahedesi demek 
mevcut gümrük tarifesinin dununda bir tarifenin 
tatbiki demektir - bütçenin varidatına ne nisbetle 
tesir icra ettiğini tetkik etmek en esaslı işlcrimiz-
dendir. Bu sene ticaret muahedeleri Bütçe Encü
menine gelmedi. Meclisi Âlinin de tatil edeceği haf
tanın son gününe geldiğimiz için heyeti celilenizin 
ruznamesine girdi. Ruslarla evvelce yapılan mua
hedenin hitam buumuş olması ve bu muahedenin 
bir an evvel mevkii tatbika geçmesi ve Meclisi Âli
nin de tatili müzakere günlerinin yaklaşması, bizi 
çok müşkül vaziyette bırakıyor. Bunun için bu mu
ahedeyi Bütçe Encümenine istemek cesaretini ken
dimde göremiyorum. Fakat çok rica ediyorum ki 
bu nevi mühim ve esaslı muahedeler ve kanunlar 
vaktile Meclisi Âliye sevkedilsin ve alâkadar en
cümenler bunlar üzerinde tetkikat yaparak daha 
vazih bir şekilde heyeti celilenize arzedilsin. 

Refik B. (Konya) — Çok doğru. 
Büt£e Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (De

vamla) — Arkadaşlar, Meclisin son günlerinde 
bütçe çıktıktan sonra, varidat üzerinde müessir 
olacak kanunlar mütemadiyen gelmektedir, Dün 
de bir tanesi böyle geçmiştir ve Bütçe Encü-
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meni görmemiştir. Nihayet bütçenin varidat ve 
masrafı bağlandıktan sonra bütçeye müessir ola
cak kanunlar üzerinde imali fikir etmek zannede
rim ki ; kabul buyurduğunuz bütçenin emniyet 
ve selâmeti için de çok lâzımdır. Tekrar rica edi
yorum. Varidatın velev bir santim olsun tezyit 
veya tenkisini ifade eden kanunlar vaktinde Mec
lisi Âliye gelmeli ve teknik encümenler kendi tet-
kikatını yaptıktan sonra Bütçe Encümeni de bu 
lâyihaları görerek ona göre bütçesini tertip ve 
ihzar etmelidir. Bu temenniden sonra, şahsen an
lamak istediğim bir iki nokta vardır. Türkiyeye 
eşya ithal etmek her hangi bir memleketten oldu
ğu gibi Rusyadan da gümrük kanunları ahkâmına 
riayet etmek şartile tamamen serbesttir. Fakat 
Türkiyeden bu yolda komşumuz ve dostumuz Rus-
yaya eşya ithal etmek Türk tacirlerinin yedi ikti
darında değildir. Çünkü oradaki rejim başkadır. 
Bu muahede ve mukavelenin esasını görmedim. 
Tap ve tevzi edilmediğinden esası hakkındaki şah
sî malûmatım yalnız matbuatta gördüğüm umumî 
malûmattan ibarettir. Hükümet her iki usulün 
tatbiki neticesinde türk menfaatini ehemmiyetle 
nazarı dikkate alarak ithalât, ihracat muvazenesi 
üzerinde menfaatlerimizi koruyacak bir muahede 
akdetmiş olduğuna eminim. Yalnız müddetin bir 
sene gibi kısa olması ve ikinci defa temdide mü
sait bulunması gösteriyor k i ; temdidi halinde bizi 
bir sene değil bir kaç sene için bağlıyan bir mua
hededir. Türkiyeden Rusyaya ihraç edilecek em
valin serbest olmadığına muayyen usul ve şeraite 
tabi bulunduğuna göre, her hangi bir sebep ve 
suretle o miktar ihracat yapamadığımız veya ih
racatı tazyik edecek mahiyette bir muameleye ma
ruz kaldığımız takdirde veya her hangi bir lüzum 
ve icap karşısında hükümetimiz bu gün kabul bu
yurduğunuz modüs kanununun ikinci maddesini 
tatbik ve kezalik icap ettiği takdirde gümrdük ta
rife kanunumuzun üçüncü ve dördüncü maddele
rindeki salâhiyetini istimal hususunda ihmal gös
termesin. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, evvel 
emirde Hasan Fehmi Beyefendinin, kanunların 
Meclisi Âliye takdimi hakkındaki beyanatına ta
mamen iştirak ederim. Hakikaten çok mühim me-
sail hakkında tanzim buyurulan kavaninin oku
yabilmemiz, tetkik etmemiz için biraz vakit bı
rakmak lâzımdır. 

Gelelim esas hakkındaki mütaleaya. 
Emin Beyefendi biraderimizin bazı suallerine 

Muhterem Hariciye Vekili Beyefendinin verdiği 
cevaptan bütün bu muahedenin kuvvei müeyyide
sinin dostluktan ibaret olduğunu anlıyoruz. Gerçi 
bir darbı mesel vardır. "Siyasette ticarette, ikti
sadiyatta dostluk olmaz" derler. Fakat bizim, 
Soviyet Hükümeti ile olan dostluğumuz böyle 
dostluk değildir, gayet metin ve gayet rasin esas
lara istinat etmiş bir dostluktur. Ben düşünüyo
rum ki, bu mukavelenin her hangi bir noktasında 
bir ihtilâf zuhur ederse bu kadar metin ve rasin 

olan dostluğumuz bu ihtilâfı halle kâfidir. Fakat 
bunun aksi de varit olabilir. Farzı mahal olarak bu 
kadar metin esaslara istinat eden, kavi olan, sene-
lerdenberi devam etmekte olan bu dostluğumuz 
her hangi bir ihtilâfın halline kâfi gelemezse - bu
nu ümit etmiyorum, ancak farzı mahal olarak alı
yorum - o zaman bizim gideceğimiz yollar vardır, 

Gideceğimiz yollardan biri; bu kanunu burada 
derhal feshetmektir, ikincisi, kanunu feshettikten 
sonra mukabelei bilmişle tevessül etmektir. Bina
enaleyh arkadaşlar şunu arzetmek istiyorum ki, 
Sovyet Rusya ile olan metin dostluğumuz hiç bir 
şeye meydan vermiyeeek şekildedir. Buna biz iti
mat ediyoruz. Hiç şüphe yoktur ki, Sovyet Hükü
metinden de bunu beklemekteyiz. 

İbrahim B. (Cebelibereket) — Bizim Mersin, 
Adana vilâyetlerile Dört Yol kazasından portakal 
çıkıyor- Her komşu devlet gibi Sovyet Hükümeti 
de bu mallarımızı alıyor. Fakat bunu bilâvasıta 
alacak iken araya bir çok vasıtalar giriyor. Bu 
cihetten müstahsiller zarara uğruyorlar. Bu ciheti 
Hükümetin nazarı dikkatine arzederim. 

Emin B. (Eskişehir) — Vasıtalardan ne zarar 
gelir? 

İbrahim B. (Cebelibereket) — Çok zarar getiri
yorlar. Araya giren bir takım simsarlar müstah
silleri izrar ediyorlar. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. (îzmir) — E-
fendim, muhterem arkadaşımızın bahsettiği gibi 
limon, portakal işinde bu mesele geçen sene vaki 
olmuştur. Biz müracaat ettik. Hatta buradaki Rus 
Büyük Elçiliği buradan çok çalıştı, delâlet etti. 
Fakat bazı yanlış anlaşmalar, neticesi olarak işaret 
ettikleri gibi bir az zararlara uğranıldı. Fakat bu 
hal, mnahedenin bulunmadığı bir zamanda vaki 
olmuştur. Eski muahedenin hükmü bitmiş ve yeni 
muahede başlamamıştı. Yeni muahede bu hususları 
nazar ıitibare almıştır. 

ibrahim B. (Cebelibereket) — Teşekkür ederim. 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B — Hasan Feh

mi Bey biraderimin noktai nazarına iştirak ederim. 
Muahede lâyihaları ne kadar Büyük Meclisin en
cümenlerinden geçerse o kadar eyi olur. Ancak bu 
muahedenin imzalanması işi henüz bitmiştir. Mec
lisi Âliye takdimi de imzayı müteakip vaki olmuş
tur. Takdimi geciktirilmiş değildir. Türkiyenin 
ihtiyacı nazarı itibare alınmadığı içindir ki, ihracat 
devremizde bu kanunun çıkması için rica ettik. 
Bu muahedede tarifeye dokunur bir liste de yok
tur. Esas itibarile kendilerile hemfikrim. 

Rüştü Bey biraderimizin söylediği gibi tohum
ların her zaman satılması hususu muahedede der
piş edilmiştir. Rus ticaret mümessili istediği kadar 
buradan ipek tohumu alabilir. Fakat şük
ranla işidiyorum ki, tohumlarımız memlekette çok 
sarf ediliyormuş ve harice ihraç edilecek pek az 
tohumlarımız kalmakta imiş. 

Ticarette mutavassıtlar kullanılmaması mesele
sine gelince: bu muahedede Türkiye ticaret usu
lüne göre hareket edileceği musarrahtır, 
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Onun için Türkiyede mevcut usul haricinde 

bir usul, ne kendilerine teklif ederiz, ne de kendi
lerinden isteriz. 

Emin B. (Eskişehir) — Tabiî bu gibi ihracat 
vukuatini anlamak için ihracat defterlerine baka
cağız. Acaba bu 15 milyon lirayi tesbit eden me
mur teşkilâtlarına veyahut her hangi birine % 20, 
30 komisyon verilerek faturaların iştira edilip 
edilmediğini anlıyacak bir teşkilâtımız var mıdır? 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. — Efendim, 
ticaret muahedesinin maddelerinde öyle bir cüm
leye tesadüf etmiyorum. Yalnız benim bildiğim 
iki hükümet arasında konuşulup alınan neticenin, 
Beyefendinin arzusuna göre olduğudur» Bundan 
maada bizim memleketimizde de çıkan malların 
kıymet ve ehemmiyetini bilecek ve takdir edecek 
teşkilât mevcuttur. 

Yusuf B. (Denizli) — Memleketimizde külli
yetli palamut vardır ve bunların çoğu Rusyaya 
sevkolunmaktadır. Bu muahedenin tasdikından 
sonra da palamut ihracına devam edilip edilmiye-
ceğinin tavzihini rica ederim. 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (İzmir) — 
Palamut ihracı elbette yine bakidir. Yusuf Beye
fendinin endişe ettikleri nokta, her halde külliyet
li miktarda palamut ihracatı yaptığımız Rusyaya, 
yeni yapılan muahede ile bu ihracatın sekteye uğ
raması ihtimalidir. Biz Rusyaya da ve diğer mem
leketlere de ihracat yapabiliriz. Endişelerine ma
hal yoktur. 

Memet Asım B. (Artvin) — Efendim; iktisat 
Encümeninin mazbatasında; Rusların bizden ala
cağı malın miktarı 7 buçuk milyon dolar olarak 
zikrediliyor. Bunun yarım milyon doları şark vilâ
yetlerinden alınacaktır. Bununla ne kasdediliyor. 
Şark vilâyatı demekle ne kasdediliyor? tasrih edil
memiştir. Meselâ: Artvinden denebilir ki Ruslar 
bizden mal almadı. Çünkü Ruslar kontrol olmadığı 
için oradan mal almıyacak, bunu başka yerden al
dım diyecektir. Böyle bir ihtilâf vukuunda halk 
nereye müracaat edecek ve mesele nasıl halledile
cektir? Bunun için İktisat Vekâleti ile bir anlaşma 
olmuş mudur? bunu soruyorum. 

İktisat Encümeni namına Ali Riza B. (Mardin) 
— Efendim; şark vilâyetleri tabiri ile, Ardahan, 
Erzurum,,Kars, Artvin, İğdır ve havalisi kastedil
miştir. 

Kâzım B. (Giresun) — Rusyanın şark vilâyet
lerinden alacağı şeyler nelerdir?. 

Memet Asım B. (Artvin) — İhtilâf çıkarsa, me
selâ Rusya, Artvinden.hiç mal almazsa, o vakit ne 
yapılacaktır ?. 

Ali Rıza B. (Mardin) — Şark vilâyetlerinden 
Rusyanın alacağı mallar bittabi oranın mahsulle
ri olacaktır. 
Hayvani ve nebatî mahsullerdir. 

Reis — Efendim lâyihaya rey vermiyen zevat 
var mı ? Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur.! 

Hacı Memet B. ( Kütahya ) — Efendim, evvel-1 
ki muahedelerin birisinde Şark vilâyetlerimizden; 

Rusyanın tuz aldığını görmüştüm. Fakat miktarı 
çok azdır. Yüz bin ton kadardır. Onun için ka
çak suretile Rusyaya tuz gidiyor. Bu muahedede 
miktarın mümkünse tezyit edilmesini Hükümetten 
rica ederim. Aksi takdirde kaçakçılık olacaktır. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Efendim, mu
ahedenin tatbikine taallûk eden kısım hakkındaki 
suallere Vekil Beyefendi lütfen cevap verirler. Mu
ahedenin şekline ait olan cihet, Meclisin idarei da
hilisine aittir. Tabiî bundan sonra nazarı dikkate 
alınır. Bendenizin ticaret muahedesinin tatbikine 
taallûk eden başka suallerim vardır. Açık arzede-
yim; Rusyanın ticaret usulü, bizim ticaretimizi 
mutazarrır eden bir usuldür. Fakat bizi mutazar
rır ediyor diye usullerini tebdil etmesi tabii ak
lımızdan geçmez. Fakat muahede aktediyoruz. Her 
sahada muahedelerimiz mevcuttur, ticarî sahada 
da bizi mutazarrır edecek bir vaziyet tahaddüs 
etmiştir. Bu cihet tahtı temine alınmış mıdır? Alın
mışsa Vekil Beyefendi açık ve sarih söylesinler. 
Mürettep ve kesif usullerle Rusyada yapılan ihra
cat bizim istihsalâtımızı doğrudan doğruya pek 
az, fakat dolayısile pek çok tazyik ve mutazarrır 
etmektedir. Buna vakıfız, bunu biliyoruz. Müm
kün olduğu kadar bu zararı tahdit edecek bir çare 
düşünmek lâzımdır. 

Rasih B. ( Antalya ) — Her yerde ticaretha
ne açıyor. 

İktisat Vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Efendim, Hasan Fehmi Beyefendinin mütaleala-
rını bendeniz üç noktada toplıyorum. Birisi; de
dikleri gibi usule aittir. Usule ait olan taleplerin
de ,ticaret muahedeleri Bütçe Encümenine gider 
mi, gitmez mi? Diğer memleketlerdeki teamüle 
bakarız. Giderse bundan sonra biz de göndaririz. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Meclis istedi
ği encümene istediği şeyi gönderebilir. 

Mustafa Şeref B. ( Devamla ) — Fakat şim
diye kadar gitmemiş olması Hükümete ve bilhassa 
havaleye ait bir hata değildir. Teamül olmadığı 
için Bütçe Encümenine gitmemiştir, teamül ol
saydı elbette oraya da giderdi. Fakat bu teamülün 
şimdiye kadar Mecliste bulunmaması da bir kusur 
değildir. Çünkü bir verginin cibayet ve tahminine 
ait bir şey değildir. Binaenaleyh Devletin muvaze
nesine ait bir mesele değildir. Fakat Büyük Millet 
Meclisi hâkimdir, her hangi bir ticaret muahede
sini bütün encümenlere havale edebilir. Yalnız 
şimdiye kadar gitmemiş olması bir kusur da değil
dir. Bu noktayı tavzih lüzumunu hissettiği için ar-
zediyorum. 

İkinci nokta; iki devletin rejimleri arasında 
mümaselet olmadığı için bu mümaseletsizlikten 
doğması muhtemel olan zararı Hükümetin berta
raf etmesi hususunda alınması lâzım gelen tedbir
lerdir. Filvaki bizim hudutlarımız tarifede göste
rilen resimleri vermek şartile ve ticaret muahede-

! sinin aktinden sonra tamamen açıktır. Rus mah-
| sulâtı, burada bizim memleketimizde vergisini ver
mek şartile satılabilir. Fakat bizim tüccarlarımız 
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Rusyaya istediği kadar değil, onların rejiminin, 
müsaadesi nisbetinde mal satabilir. Bu itibarla 
söyledikleri mülâhaza varittir. Burada müzakere 
edilirken iki tarafın müteaddit senelerdenberi de
vam eden ithalât ve ihracatları nazarı itibare alın
mış, buna göre her iki taraf ithalâtının, muvazene 
vücude getirecek bir neticeye vasıl olması üze
rinde görüşülmüştşr. Bu noktayı da Hükümet tat
bikatla anlamış olacaktır ve Hükümet görüşüldü
ğü veçhile, neticelerin istihsal edilmesinin teminine 
çalışacaktır. 

Üçüncü nokta, bizim ticaretimizin görülmez bir 
surette tazyik edildiği meselesidir. Bu mesele yine 
muhterem Hasan Fehmi Beyefendi tarafından dört 
beş ay evvel Mecliste tahrik edildi. O günden beri 
Rusyadan memleketimize bütün limanlardan vaki 
olan ithalât listesini muntazaman getirttim, geçen 
senelere nisbetle fazlalığı, göze çarpar surette gös
terecek ithalleri yoktur. Yalnız Karadeniz sahille
rinde çimento ithali, hatta dahilî çimentolara nis
betle yüzde doksandır. Buna mukabil İstanbul, 
İzmir, Adana gibi mıntakalarda çimento ithalimiz 
lâşey mesabesindedir. Ticaretimizi dahilde tazyik 
eder olarak gösterilecek şey yegâne çimentodur. 
Bunun da 3 senelik seyrini şimdi huzurunuzda oku
yacağım. Bunda normal bir seyrin fevkinde bir hal 
müşahede edildiği takdirde tabiî kendilerinin na
zarı dikkatini celbedeceğiz. 

1928 senesinde 14 815 ton çimento ithal edil
miştir. Bu umumî ithalâta nisbetle %28,2 dir. 

1929 da 15 155 dir. Umumî ithalâta nisbetle 
% 22 dir. 

1930 da 16 875 dir, umumî ithalâta nisbetle 
% 28,2 dir. 

Demek oluyor ki her sene biner ton kadar te-
zayüt vardır. 

Fakat bu kadar büyük bir memleketin istih-
lâkâtı karşısında üç senede biner ton artmış ise 
bundan memlekette damping yapmağa karar ver
diğine hükmetmek bendenizce doğru değildir. 

Diğer ithalâtla mukayese ettim, onlarda bu ka
dar bile bir fazlalık yoktur. 

Haricî pazarlara gelince: Hariciye Vekili Be
yefendi bu noktanın mahiyetini çok güzel ve kü
çük bir cümle ile izah ettiler. O da ticaret muahe- j 
desi karşılıklı pazarlarda, karşılıklı mahsûllerin' 
satılmasını temin için yapılan bir mukaveledir, j 
Binaenaleyh ticaret muahedesi yapılırken hariçte
ki pazarlar üzerinde uzlaşmak mevzubahs olmaz. ı 
O uzlaşmalar, iki devletin kendi mahsulâtı için! 
haricî pazarları taksim etmesi uzlaşmasıdır ki, o' 
da büyük karteller, tröstler ve saire işidir. j 

Yalnız bizim mahsulâtımızın revacı tekarrür; 
etmiş bir pazara Rus mahsulâtı hücum ederek bi- i 
zim tekarrür etmiş vaziyetimizi ihlâl ederse o va-'j 
kit nazarı dikkatlarını dostane celbederiz ve bu ' 
suretle nazarı dikkatlarını celbettiğimizde onların; 
da bu hususu nazarı itibara alacaklarına büyük biri 
itimadımız vardır. Maruzatım bundan ibarettir1 

(Müzakere kâfi sesleri). \ 

Reis — Heyeti umumiye müzakeresi bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen-
ler kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetist Sosyalist Cum
huriyetleri ittihadı Hükümeti arasında münakit 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin tasdikma 

mütedair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovye
tist Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti 
arasında 1931 senesi martının on altıncı günü Mos-
kovada akit ve imza edilen ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

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

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

8 — 19 - V - 1930 tarih ve 1617 numaralı ka
nuna merbut 1 numaralı cetvelin tadili hakkında 
1/147 numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları fil 

Reis — Müstacelen müzakeresini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

1617 numaralı kanuna merbut 1 numaralı 
kadro cetvelinin tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 1617 numaralı 12 - V - 1930 ta
rihli kanuna merbut 1 numaralı kadro cetveli ile 
Maarif Vekâleti 1931 senesi bütçesine merbut filî 
kadroya beşinci dereceden 80 lira maaşlı muallim
liğe üç muallimlik daha ilâve olunmuştur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

[1] 80 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Reis — Kabul edenler . . . Btmiyenler. . . Kabul 

edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 

Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

9 — İstanbul Darülfünununun 1931 senesi büt
çesi hakkında 1/142 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası fi] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı 1 Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

istanbul Darülfünununun 1931 malî senesi 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — İstanbul Darülfünunu ve mü
teşekkil bulunduğu fakültelerin 1931 malî senesi 
masarifi için merbut (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (908 474) lira tahsisat ita kılınmıştır. 

F. 
1 
Reis 

F. 
2 

Reis 
F. 
3 

Reis 
F. 
4 

Darülfünun emini tahsisatı 
— Kabul edilmiştir. 

Talim heyeti maaşları 
— Kabul edilmiştir. 

Memur maaşları 
— Kabul edilmiştir. 

Müstahdemler ücreti 

Lira 
2 400 

Lira 
439 015 

Lira 
62 364 

Lira 
90 624 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
5 Ecnebi mütehasıslar ücreti ve harcı-

rahlarile bunların mütercimleri 
ücretleri 65 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
6 Ecnebi memleketlerde tahsil edecek 

talebe masrafı 4 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
7 Darülfünunun merkez masrafları 37 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . 
8 

Lira 
Darülfünunun1 • teşkilâtı kanunu lâ-
yihasile tekâmül programı için Maa
rif Vekâletince celbedilebilecek ec
nebi mütehassıslar ücret ve harcırah

ları 10 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
9 Fakülteler masrafları 186 195 

Reis — Kabul edilmiştir. 

[1] 75 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

F. Lira 
10 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

11 Geçen sene düyunu 368 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
12 Eski seneler düyunu 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

13 1683 numaralı tekaüt kanununun 
bütün tatbik masrafı 6 925 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

14 1715 numaralı kanun mucibince 
Cumhuriyet Merkez Bankasına it

fa karşılığı 1 383 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Evvelki kanuna rey vermiyen var mı 1 Rey top

lama muamelesi bitmiştir. 
[Darülfünun bütçesine ait birinci madde tek

rar okundu] 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 2 — İstanbul Darülfünunu ve müte
şekkil bulunduğu fakültelerin 1931 malî senesi ma
sarifine karşılık olan varidat merbut (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (908 474) lira tahmin 
edilmiştir. 

F. 
1 
Reis 

F. 
2 
Reis 

F. 
3 
Reis 

F. 
4 

Reis 
F. 
5 
Reis 

F. 
6 
Reis 

F. 

(B) CETVELİ 

Darülfünun varidatı 
— Kabul edilmiştir. 

Tıp fakültesi varidatı 
— Kabul edilmiştir. 

Hukuk fakltesi varidatı 
— Kabul edilmiştir. 

Edebiyat fakültesi varidatı 
— Kabul edilmiştir. 

İlahiyat fakültesi varidatı 
— Kabul edilmiştir. 

Fen fakültesi varidatı 
— Kabul edilmiştir. 

7 Eczacı ve dişçi mektepleri varidatı 
Reis 

F. 
8 

— Kabul edilmiştir. 

Serbest dersler 

Lira 
803 605 

Lira 
22 500 

Lira 
57 100 

Lira 
5 300 

Lira 
200 

Lira 
8 040 

Lira 
3 055 

Lira 
8 674 
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Reis — Kabul edilmiştir. 
(İkinci madde tekrar okundu) 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — İstanbul darülfünununun şahsi
yeti hükmiyesi hakkındaki kanunun 3 üncü mad
desinde yazılı varidatın 1931 senesinde dahi tahsi
line devam olunur. 

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

MADDE 4 — Darülfünunun fakültelerinde ta
lebeden alınan tedris ve şehadetname harçlarile 
lâboratuvar ve hastanelerden alınacak tahsil ve 
yatak ücretlerinin miktarı fakülteler meclisince ve 
Darülfünun Divanınca verilecek karar ile tayin 
ve tesbit olunur. 

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

MADDE 5 — Darülfünunun ve müteşekkil bu
lunduğu fakültelerin teadül esası üzerine tanzim 
olununa kadrosu merbut (C) cetvelinde gösteril
miştir. 

Reis — Maddeyi (C) cetveli ile kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Fakültelerdeki asistanların istih
dam ve infisali şeraiti Darülfünun Divanının mü-
taleası alındıktan sonra Maarif Vekâletince tayin 
olunur. 

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

MADDE 7 — İstanbul Darülfünunu bütçesin
den maaş alan tedris heyetile memurları umumî te
kaüt kanununun hükümletine tabi olup yeniden 
tahsis edilcek tekaüt ve eytam maaşları Darülfü
nun bütçesinden verilir. 

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

MADDE 8 — Darülfünun tedris heyeti meya-
nında bulunan mütekaitler tekaütlüklerinin icra
sından evvel mensup oldukları meslek nazara alın
maksızın, filî hizmete alınırlar ve tekaüt maaşları 
kesilerek 1683 numaralı kanunun 7 inci maddesi 
hükmünden müstefit olurlar. 

Ancak bunlardan 65 yaşını ikmal etmiş olanlar 
mezkûr kanunun 3 üncü maddesinin mülkî me
murlar hakkındaki kısmının (A) fıkrası ahkâmı
na tâbi olurlar. Bu hüküm bundan sonra hizmete 
alınacak müderris, muallim ve muavinlerine şa
mil değildir. 

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

MADDE 9 — Bu kanuna merbut kadrolarda 
dahil bulunupta halen münhal bulunan müderris 
ve muallimliklere 1931 senesi zarfında asil müder
ris ve muallim intihap ve tayin olunamaz. 

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

MADDE 10 — Darülfünun teşkilât kanununun 
kabul ve neşri tarihine kadar elyevm müstahdem 
bulunan müderris, muallim ve muavinlerile asis
tanlara bu kanuna merbut teadül cetvelile tayin 
olunan derecelere göre 1930 kadro maaşlarından 
fazla olarak verilecek zamların yalnız nısfı verilir. 

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

MADDE 11 — Müderris, muallim ve muavinle
rile asistanların elyevm aldıkları maaşlar nazarı 
itibare alınmaksızın bu kanuna merbut teadül cet
velindeki derecelere göre tevzii her fakülte mü
derrisler meclisinin mütaleasma istinaden darül
fünun Divanının ka ran ve Maarif Vekâletinin tas-
dikile yapılır. 

Bu suretle yapılacak tevzi üzerine taayyün 
edecek derece maaşları onuncu madde veçhile ita 
olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Münhasıran Darülfünun teşkilâ
tını tetkik ve teşkilât kanunu lâyihasile beraber 
müessesenin tekâmül esaslarını ihzar etmek üzere 
icap eden ecnebi mütehassısların celbi için Hükü
mete salâhiyet verilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13 — Vekillere verilecek ücret der
sin, bir kürsü veya muallimlikle idare olunduğuna 
göre ait bulunduğu zümrenin ilk derecesi maaşı 
üzerinden hesap olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14 — 1931 senesi için muvakkat büt
çe ile verilen tahsisatın heyeti umumiyesi bütçe 
ile kabul edilen esas dahilindeki fusul ve mevada 
kayit ve mahsup edilecektir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15 — 1931 malî senesi umumî bütçe 
kanununun 20 inci maddesi hükmü İstanbul Da
rülfünunu hakkında da caridir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 1931 tari
hinden muteberdir. 
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Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 1 7— Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maarif ve Mâliye Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka 
üul edilmiştir. 

Efendim kanunun heyeti umumiyesini ikinci 
celsede tayini esami ile reye koyacağım. Reye va
zedilen kanunların neticelerini arzediyorum. 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Mü
dürlüğü 1931 senesi bütçe kanununu kabul etmek 
suretile ( 180 ) zat reye iştirak etmiştir. Bina
enaleyh kanun ( 180 ) reyle kabul olunmuştur. 

Dahilî istihlâk vergisi kanununa bazı maddeler 
tezyiline ve ikinci maddesine bir fıkra liâvesine 
dair kanuna ( 161 ) zat, kabul etmek suretile re
ye* iştirak etmiştir. Binaenaleyh kanun ( 161 ) | 
reyle kabul olunmuştur. i 

10 — 30-V-1931 tarih ve 1816 numaralı kanuna 
müzeyyel 1/148 numaralı kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları f2j 

[İl 102 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

f2j 81 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

I Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cum
huriyeti İttihadı Hükümeti arasında aktedilen ka-
radenizde ve karadenize mücavir denizlerde bahrî 
teslihatın tahdidine dair mukavelenamemin tas-
dikına dair kanuna kabul etmek suretile 186 zat 
reye iştirak etmiştir. 

Binaenaleyh kanun 186 reyle kabul olunmuş
tur. 

Ticaret mukavelenamesi vaya (Modüs vivendi) 
aktetmiyen devletler ülkesinde yapılacak ithalâta 
dair kanuna 159 zat rey vermiştir. Kanun ( 159 ) 
reyle kabul olunmuştur. 

Türkiye Cümhuriyetile Sovyetist ve Sosyalist 
Cumhuriyet ittihadı arasında aktolunan ticaret ve 
seyrisefain muahedesinin tasdiki hakkındaki ka
nuna 161 zat rey vermiştir. Binaenaleyh 161 reyle 
kanun kabul olunmuştur. On dakika teneffüs et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,30 

MADDE 1 — Şehir ve köy yatı mektepleri ma
aş, ücret ve masrafları ile sanat mekteplerine ya
pılacak yardım hakkındaki 1816 numaralı ve 
3-VI-1931 tarihli kanunun hükmü eylül 193.1 ga
yesine kadar temdit olunmuştur. 

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

MADDE 2 — Maarif Vekâleti bu mekteplerin 
ağustos ve eylül ayları ihtiyaçları için yüzde on-

İKİNCİ CELSE 
Açılma s**ti : 17 

R e i s — Re/et B. 

KAtlpI«r: Ziya Oevher B. ( ÇANAKKALE ), AvniB. ( YOZOAT) 

Reis •— Celse açılmıştır efendim, 
Darülfünun bütçesini tayini esami ile reyinize 

arzediyorum. 

4 — İNTİHAPLAR 

1 — Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi re
isliğine bir zatın intihabı hakkında 3/61 ve 
Şurayı Devlet Deavi Dairesi reisliğine bir za
tın intihabı Jıakmda 3/71 numaralı Başvekâlet tez
kereleri ve Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası [1] 

Reis — Efendim, Tanzimat ve Deavi Daireleri 
reislikleri için birer zat intihap olunacaktır. (Rey
ler toplandı) 

Reis — Kanun lâyihasının müstacelen müza
keresini kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı efendim? ( Hayır sesleri ) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

Şehir ve köy yatı mektepleri maaş ve ücretleri 
ile sanat mekteplerine yardım hakkındaki 1816 

numaralı kanuna müzeyyel kanun 
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lardan daha daha yüz elli bin liraya kadar sarfa 
mezundurlar. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul «edilmiştir. 

11 — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 128, 
148 ve 154 üncü maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 1/26 numaralı kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası fil 

Beis — Efendim, bu lâyihanın müstaeelen mü
zakeresini reyinize ar-zediyorum. Kabul eden
ler .... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı efendim? (Hayır sesleri). 

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

Oeza muhakemeleri usulü kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — Ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 128, 148 ve 154 üncü maddeleri aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir. 

MUADDEL MADDE 128 — Yakalanan şahıs 
bırakılmazsa lüzumsuz ve gayri muhik bir teah-
hura meydan vermiyecek surette sulh hâkimi huzu
runa sevkolunur. 

Hâkim tarafından da nihayet ertesi günü sor
guya çekilir. 

Sulh hâkimi yakalanmayı icabettirir bir hal 
görmez veya yakalanmayı istikam etmiş olan se
bepler kalmazsa yakalanan şahsın bırakılmamı 
emreder. Aksi hlde vereceği tevkif müzekkeresi 
hakkında 126 inci madde hükmü cari olur. 

MUADDEL MADDE 148 — Hukuku âmme da
vasını açmak vazifesi Cumhuriyet müddei umu-
misinindir. 

Kanunda hilafı yazılı olmıyan hallerde Cum
huriyet müddei umumisi, bir mahkûmiyeti ve adlî 
takibatı istilzam edebilecek hususatta kâfi emare
ler teşkil edecek vakıalar mevcut ise hukuku âm
me davasını açmakla mükelleftir. 

[1] 54 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Hukufcu amme davası açmak içm Adliyi Vekili 
Cumhuriyet müddei umumisine emir verebilir. 

Vilâyetlerde valiler dahi hukuku amme dava
sı açılmasını kendi vilâyeti dahilindeki Cüjtnhuri* 
yet müddei umumilerinden talep edebilirler. Cum
huriyet müddei -umumisi eehafeı mucibe fceyaaile 
bu talebi kabul etmezse valinin müracaatı üaerine 
Adliye Vekili yukarıdaki fıkrada yazılı salâhiyeti 
kullanmak lâzım gelip gelmiyeceğini takdir öder 
ve icabını yapar. 

MUADDEL MADDE 164 — Cumhuriyet müd
dei umumisi yukarıdaki maddede yatılı neticelere 
varmak için bütün memurlardan her türlü malû
matı isteyebilir. Gerek doğrudan doğruya ve ge
rek zabıta makam ve memurları vasıtasile her 
türlü tahkikatı yapabilir. Ancak şahitleri yeminle 
dinleyemez. 

Bütün zabıta makam ve memurları Cumhuriyet 
müddei umumiliğinin adliyeye müteallik işlerde e-
mirlerini ifa ile mükelleftirler. Bu emirler mühim 
ve müstacel hususlarda umum zabıta makam ve 
memurlarına şifahi vebunlardan gayrMtaHerde 
zabıta âmirlerine yazılı olarak verilir. Şifahî «mir 
verildiği hallerde Cumhuriyet müddei umumisi 
müstaceliyetten ve vermiş olduğu emirden zabıta 
âmirini de haberdar eder. 

Kanun tarafından kendilerine verilen veya ka
nun dairesinde kendilerinden istenilen Adliyeye 
müteallik vazife veya işlerde suiistimal ve yahut 
ihmal ve terahileri görülen Devlet ««Barları üe 
Cumhuriyet müddei umumiliğinin şifahî <rey» ya
zılı talep ve emirlerini yapmakta suiistimal veya 
ihmal ve terahileri görülen zabıta âmir ve memur
ları hakkında müddei umumilikçe doğrudan doğ
ruya takibatta bulunulur. 

Ancak zabıta âmirleri hakkında hâkimlerin 
vezifelerinden dolayı tabi oldukları muhakeme 
usulü tatbik olunur. 

Vali, kaymakam ve nahiye müdürleri hakkın
da memurin muhakemat kanunu hükmü caridir. 

Rasih B. (Antalya) — 154 üncü muaddel mad
denin son fıkrasında zühul vardar zannediyorum. 
Encümen tashih edecek midir t..(bütün devlet me
murları) diyor. Maksat nedir? devlet mefhumu 
itibarile devlet memurları teşkilâtı çok vasidir. 
Bu fıkra, geçen celsemizde de münakaşa edilen 
maddenin asıl mevzu ve ruhunu teşkil edecektir. 
Valiler ve kaymakamlarla müddei umumilerin ara
larının açılmasına bu madde çok meydan verir. 
Bu noktadan vazih bir izahat verilmesi lüzumlu
dur. 

Beis — Encümenden kimse yok mu? (Encu-
mendeler sesleri). 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Zaten eski kanunun aynidir. 

Rasih B. (Antalya) — Vekil Bey izah etsin. 
Beis — Reye arzediyorum. Kabul edenler,.. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bu kanun nesri tarihinden mu-

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim, tayini esami ile reye vazolunan ka
nunlar için rey vermiyen zevat var mı? Rey top
lama muamelesi hitam bulmuştur. 

12 — 1/99 numaralı Yüksek Mühendis Mekte
binin 1931 senesi bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası [İl 

Reis — Yüksek Mühendis Mektebi bütçesine 
başlıyoruz. -ç, : | f 

Heyeti umumiyesi hakkında söz ist iyen var mı"? 
(Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . , . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Yüksek Mühendis Mektebinin 1931 malî senesi 

bütçe kanunu 

MADDE .1 — Yüksek Mühendis Mektebinin 
1931 malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (399 841) lira tahsisat 
ita kılınmıştır. 

Lira 
Z 266 

Lira 

3 000 

Lira 

1 006 

F. 
.1 

Reis 
F. 
2 

Reis 
F. 
3 
Reis 

F. 

(A) CETVELİ 

Maaşat ve ücurat 
— Kabul edilmiştir. 

Tahsisatı fevkalâde 
— Kabul edilmiştir. 

İdare masarifi 
— Kabul edilmiştir. 

4 Kitap, mecmua tercüme ve ta-

Reis 
F. 

biye masarifi 
— Kabul edilmiştir. 

5 Ecnebi muallimler ücret ve 

Reis 
F . 

harcırahı 
— Kabul edilmiştir. 

6 Ecnebi memleketlerde talebe tah-

Reis 
sil masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Lira 
50 808 

Lira 
51 543 

Lira 
237 218 

Lira, 

10 000 

Lira 

26 000 

Lira 

15 000 

fil 78 numaralı matbua zaptın sonunu mer
buttur. 

F. Lira 
7 Temsil ve kongreler masrafı 2 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
8 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 
9 Geçen sene düyunu 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
10 Tekaüt ve eytam ve eramil ma-

aşatı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
11 1715 numaralı kanunun 8 inci mad

desi mucibince Cumhuriyet Merkez 
Bankası iştirak hissesi 

Reis — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu) 

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

MADDE 2 — Yüksek Mühendis Mekteminin 
1931 malî senesi masarifine karşılık olan varidat 
merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(460 661) lira tahmin edilmiştir. 

(B) CETVELİ 
F. Lira 
1 Umumî bütçeden muavenet 299 225 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
2 Muhtelif varidat 16 900 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
3 Tekaüdiye aidatı 3 920 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
4 1931 malî senesine devrolunan 140 616 

Reis — Kabul edilmiştir. 
(İkinci madde tekrar okundu) 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 3 — Yüksek Mühendis Mektebi hak

kındaki 1275 numaralı kanunun 3 üncü maddesin
de yazılı varidatın 1931 malî senesinde dahi tahsi
line devam olunur. 

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

MADDE 4 — Yüksek Mühendis Mektebinin 
.1931 malî senesi kadrosu merbut (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Reis — Maddeyi cetvelle birlikte kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1931 tarihin

den muteberdir. 

Reis — Kabul edenler 
edilmiştir. 

Etmiyenler . . . Kabul 

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

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

Heyeti umumiyesi tayini esami ile reyinize ar-
zolunacaktır. 

Efendim; Şurayi Devlet için rey vermiyen var 
mı! 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Şurayi Devlet daire reisliklerine verilen reyleri 

tasnif için kura keşide edeceğiz. 
[Sırrı Bey (Kocaeli), Rahmi Bey (Sivas), Ra-

sih Bey (Antalya) reylerin tasnifine memur edil
mişlerdir.] 

Efendim; tasnif neticesine kadar celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

K â t i p l e r : 

ÜÇÜNCÜ GEİJSE 
Açılma »»»ti : 18 

K e i s — Refet B. 

Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ) Avni B.( YOZGAT ) , 

Reis — Celse açılmıştır. Reylerin neticesini 
arzediyorum. istanbul Darülfünunu 1931 malî se
nesi bütçe kanununa 159 zat rey vermiştir. Kanun 
159 reyle kabul olunmuştur. 

Yüksek Mühendis Mektebi 1931 malî senesi 
bütçe kanununa 160 zat rey vermiştir. Kanun 160 
reyle kabul olunmuştur. 

Şurayi Devlet intihabı neticesini arzediyorum. 
Deavi Dairesi Reisliğine, Şurayi Devlet Umumî 

Kâtibi Saffet Bey 180 reyle, Tanzimat Dairesi 
Riyasetine Mülkiye Dairesi Reisi İsmail Hakkı Bey 
169 reyle intihap olunmuşlardır. 

Efendim, Konya Sulama İdaresinin bütçesi 
gelmiştir, ufaktır. Münasip görürseniz müzakere 
edelim (Muvafık sesleri) 

13 — 1/97 numaralı Konya ovası Sulama İda
resinin 1931 senesi bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası [1] 

Reis — Söz istiyen var mı ? 
Refik B. (Konya) — Efendim, hava sıcak, iç

tima da devam etti. Onun için kabil olduğu kadar 
kısa maruzatta bulunacağım. Bahusus maruzatım 
suya taallûk ettiğinden serinlik verecektir. 

Malûmu âlileri Konya sulama tesisatı 20 - 25 
sene evvel bir milyon iki yüz bin altın liraya ya
pılmıştır. Dünyadaki emsali tesisat arasında haki
katen mühim bir mevkii olduğu, salâhiyettar fen 
adamlarının müşahede ve tetkiklerine müstenit 
raporlarile sabittir. Bu idare, hakikaten memleket-

[1] 79 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

te yapılacak bu kabilden işler için cidden numu
ne olmağa lâyıktır ve hatta bir mektep haline ko
nulursa, burada bulundurulacak fen adamları bi
lâhare bu gibi işlerde cidden büyük hizmetler ya
parlar. Esasen bu tesisat 750 bin hatta bir milyon 
dönüm İska etmek üzere yapılmıştır. Fakat, maa
lesef harbi umumî araya girmiş ve bir çok şubeler
de yaptığı tahribat gibi bu idareyi de bir çok za
rarlara uğratmış ve esaslı bir surette tekâmülüne 
mani olmuştur. Gerek bilgi noksanı, gerek idare
sizlik yüzünden bu mühim müesseseden beklenen 
faide tamamile alınamamıştır. Zaferi müteakip, her 
şubeye olduğu gibi, Cumhuriyet idaresi bu mühim 
müesseseye de yardım elini uzatmış ve bununla 
esaslı bir surette iştigale başlamıştır. Bu itibarla 
bu seneye gelinceye kadar bu müesseseye yaşaması 
ve kendinden beklenen faidenin elde edilebilmesi 
için, devlet bütçesinden her sene yardım edildiği 
gibi geçen sene de seksen bin liralık yardım yapıl
mıştır. 

Bu sene maalesef bütçe mülâhazası bu yardı
ma imkân bırakmamıştır. Biz bunun üzerinde faz
la tevakkufa lüzum görmiyoruz. Yalnız bu mü
essesenin teşkilât ve vezaif i hakkındaki 339 tarih
li kanuna tevfikan beher dönümden şebekeyi mun-
tazama dahilinde seksen, gayri muntazama da elli 
kuruş aşar ücreti alınmakta idi. Hükümet orta 
Anadoluda ve bilhassa Konyada senelerce devam 
eden kuraklığın yaptığı tesiratı ve bilhassa bir iki 
seneden beri fazla mahsul neticesi olmak üzere 
hububat fiyatlarının düşgünlüğünü nazan dikkate 
alarak ücretlerde tenzilât yapmıştır. Sulama ida
resi Meclisi idaresince tesbit ve Hükümetin tasdi-
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kına iktiran eden ücretler; evvelce beher dönüm sip bir surette muayyen bir taksite bağlanması lâ-
başına muntazam şebekede 80 kuruş alınırken zımdır. Başka suretle istifade imkânı maalesef ola-, 
30 kuruş tenzilât yapılarak 50 kuruş ve gayri mıyor. Bunun ayrıca sıhhî faidesi de vardır. Heye-
muntazam şebekede dönüm başına alman 50 ku
ruştan da 20 kuruş tenzilât yapılarak 30 kuruşa 
indirilmiştir. Biz halen bu fiyat üzerinde müna
kaşa açmak istemeyiz. Bizde bütçe zaruretini ta-
mamile takdir etmekteyiz. Fakat şurasını bilvesi
le Heyeti Muhteremenin nazarı dikkatine arzetme-
ğe mecburuz ki ; hububat fiyatının hakikaten şaya
nı ehemmiyet bir surette düşgünlüğü ilk mahsu
lün Konya buğday pazarında 3 kuruştan muame
le görmesi gibi esaslı ve mühim sebeplerden dola
yı köylünün vaktile buğdayın okkasını 20 - 25 ku
ruşa sattığı zamanlarda seve seve muntazam şe
bekede dönüm başına verdiği 80 kuruşu bu sene 
veremiyecektir. Hatta tenzilât yapdarak munta-! 
tazam şebekede dönüm başına alınacak 50 kuruş 

ti fenniye tarafından açılan cetvel ile, köylü tarafın
dan açılan cetvel arasında fark vardır. Köylüler 
gayri fennî ve gelişi güzel açtıkları için bataklıklar 
hasıl ederek halkın hayat ve sıhhatini tehdit etmek
tedir. Bu itibarla sıhhî faidesi de gayri kabili inkâr
dır. Umumî temennilerimiz bunlardır. 

Hususî temennilerimiz; bilhassa biraz evvel ar-
zettiğim gibi, bütçe Encümeninin de mutabık kal
dığı veçhile, bu ücretin verilmesinde, hakikaten 
hububat fiyatlarının mütemadiyen düşmesi itibarile, 
çok büyük müşkülât olmasına nazaran şimdiden as
garî fiyat olarak teklif edilen fiyatı Hükümetin 
derpiş etmesini ve bu miktar üzerinden ücret alın
masını kemali ehemmiyetle ve halk namına 
arzediyorum. Hatta, bu temenniyatını izhar 

ucre t ıdahı busene mahsulün çokSuskunluğu e t m e k ü z e r ç h a l k n a m m a b i r h e y e t de gelmiş 
dolayısıle koylunun de vermekte müşkülata, duçar feu ü n d a k i k a d a s a m i i n m e y a n m d a bulunyor. 
olacağına kamız. Bunu zamanın ısbat edeceğim B m m h J k m h . ^ ^ o l a r a k 
Heyeti Celileye şimdiden arzetmek mecburiyetin
deyiz. Hükümet; Bütçe Encümeni ile bir noktayi 
nazarda mutabık kalmışlardır. Bu meseleyi ehem
miyetle mütalea eden Bütçe Encümeni heyeti 
muhteremsine bilhassa teşekür ederim. 

Buldukları esasla; muntazam şebeke için as
garî 30, azamî 60 kuruş fiyat tesbit etmişlerdir. 

teremenizin nazarı dikkatine arzediyoruz. 
İkincisi, sulama idaresinin teşkilât ve vezaifi 

hakkındadır ki; kanunun on ikinci maddesi tatbik 
sahasında yanlış telâkki edildiğinden dolayı köylü
nün zararına olarak tatbik edilmektedir. Müsaa
denizle maddeyi okuyacağım: 12 inci madde: İdare
nin bilûmum masrafına karşılık olmak üzere sulama 

Bununla, vaziyetin icabına göre, Hükümetin | g a h a s ı dahilinde sulanması mümkün olan veya ge 
beher dönümden 30 kuruşa kadar ücret almasını 
tasvip etmiş oluyorlar. Heyeti muhtereme iştirak 
ettiği takdirde zarurî ahvalin icabatı Hükümetçe 
de ehemmiyetle derpiş edileceği şüphesizdir. 

Asıl bu maruzatı bilhassa şu cihet için arzetme-
ğe mecbur oluyorum. 

Bu kadar mühim ve hakikaten milyonlara mal 
olan ve yeniden yapılması cidden çok müşkül bulu
nan bu müessesenin yaşaması için bilhassa o şebe
keden istifade eden halk namına heyeti umhere-
menin nazarı dikkatini celbederek bazı istirhamat-
ta bulunacağım ve bunu iki esasta toplıyacağım. 

Birisi umumidir, diğeri hususidir. Umumî olan 
istirhamatımız; bu müessese, bir çok tecrübe ile 
ve bilhassa pek yakın zamanda Nafıa Vekâleti ta
rafından gönderilen müfettişin tetkik ve müşahe
desine istinaden verdiği raporla sabit olduğu veç
hile, artık kendi kendine yaşayacak halde değil
dir. Onu behemehal Devlet hidemat ve vezaifi me-
yanma almak zamanı gelmiştir. Kuvvetle ümit 
ediyoruz ki ; Hükümetçe de bu temenniyat ve bu 
arzu kemali ehemmiyetle nazarı dikkate alınacak
tır. Aksi halde bu müessesenin bu şekilde yaşama
sına imkân yoktur ve bu kadar büyük para ile 
vücuda gelen bu müessesenin harap olmasını da 
elbette hiç kimse arzu etmez. 

İkinci umumî temenniyatımız; köylülerin tarla
ları üzerinde açılmış olan hususî cetveller vardır. 
Bu hususî cetvellerin Hükümetçe etüt edilerek, her 
hangi bir şekilde yapılacak yardım ile açtırılıp se

len suların toprağa nüfuzundan istifade kabil bu
lunan mezru arazile sunî çayır, bağ, bahçe, bostan 
ve saire.... 

Şimdi burada yanlış tatbik edilen fıkra şudur. 
(Sulama sahası dahilinde sulanması mümkün olan 
arazi) şebeke dahilinde, tesisatın bulunduğu yerler
deki kanalların hududu içerisinde bulunan arazi 
için, bu kanunun hükmü umumisine göre ister 
ekilsin ister ekilmesin; ücret verilmesi mecburidir. 
Bu noktada bir şey arzetmiyorum. Esasen köylü
nün şikâyeti de bu noktada değildir. Yalnız kanu
nun istihdaf ettiği maksada göre yani sulanması 
mümkün olan, tabiri tatbik edenler tarafından 
yanlış telâkki edilmeğe başlanmıştır. Arazi sahibi 
tam tarlasının suya ihtiyacı olduğu bir zamanda 
gider, su ister. Ya vaktinde su vermezler veya 
eyi idare etmediklerinden dolayı veremiyecek vazi
yette bulunurlar. Maatteessüf o tarla yanmağa 
mahkûm olur. Binnetice bu sudan köylü için istifa
de mevcut değildir. Bununla beraber ondan ücret 
istenir. Burada tatbikat yanlışlığı vardır. Nafıa 
Vekili Beyefendiden bu noktanın nasıl anlaşıldığı
nın izahını rica ediyorum. Bu tabirden de saraha
ten anlaşıldığı veçhile madem ki bazı yerlerin sulan
ması mümkün değildir talep karşısında su olmadığı 
söyleniyor. O tarladan yanmış olmasına rağmen 
ücret istenilmesi ne adalet ne de maksadı kanun ile 
kabili telif değildir. 

İkincisi: toprağın suyun nüfuzundan istifade 
etmesi meselesidir. Malûmu âlinizdir ki ; kanalla-

nelere taksim şuretile köylünün istitaatile mutena-' rın ve bilhassa ana hatların geçtiği yerlerde, kana 
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İm iki tarafında bulunan tarlalar suyun nüfuzun
dan istifade ettiği için ücrete tabi tutulmuştur. E-
sasen bunun üzerinde köylünün de bir itirazı yok
tur. Yalnız bir fark ile, meselâ bir adamın arazi
sinin bilfarz 20 dönümü suyun nüfuzundan istifade 
etmişse bu (20) dönümden beş dönümü bataklık ha
le gelir ve bu bataklıktan istifade imkânı yoktur. 
Mal sahibi arazisi bataklık olduğundan dolayı mah
kemeye giderse bu yüzden idareden tazminat alması 
mümkün iken bu vaziyet karşısında birde bundan 
vergi istemek doğru değildir. Nafıa Vekili muhte
reminden bilhassa bu noktayı kemali ehemmiyetle 
nazarı dikkate almalarını ve bunun için lâzım ge
len talimatı oraya vermelerini rica ederim. 

Sonra malûmu âlileri; bu tesisat Türkiyenin 
hakikaten buğday ambarı vasfını bihakkın ihraz et
miş olan Konya ovasının içinde ve Çumra merke
zinde vücude getirilmiştir. Vaktile bu tesisatı ya
pan Alman şirketi, doğrudan doğruya işini takip 
edebilmek için müdüriyet binasını ve mühendisler 
için lâzım olan binaları tamamen orada yapmıştır. 
Konya hattından geçip dönen arkadaşlar bilirler ki 
bütün tesisat ve mebarri oradadır. 

Bu itibarla bu dairenin merkezini de Çumrada 
yapmışlardır. Maliye Vekili Muhteremi Abdülha-
lik Beyefendi Konyada valiliği zamanında, bu da
ire merkezinin Çumrada olmasının menafiini tak
dir buyurduklarını bildiğim için bu noktai nazarı
mıza iştirak edeceklerini yakinen tahmin ediyoruz. 
Hatta bir vazife ile Konyayı teşrif eden muhterem 
arkadaşlarımızdan Bütçe Encümeni Reisi Hasan 
Fehmi Beyefendile Mazbata Muharriri Kemal Za-
im Beyefendiler orada bilhassa bu meseleyi tetkik 
buyurmuşlar ve bu idare merkezinin behemehal 
Konyadan Çumraya gitmesinde faide olduğunu 
mülâhaza etmişlerdir. Arzu Duyurulduğu tak
dirde bu noktai nazarlarını söyliyeceklerinden e-
minim. 

Gerek halkın arzusunu ve gerek halin icabını 
zannederim ki bu maruzatımla ifade etmiş oluyo
rum. Esasen bu 'tesisatın merkezi Çumra olmak 
itibarile iş ve fen adamlarının ve o işin başında 
bulunan müdürün Çumrada bulunmasında ezher 
cihet faide vardır. Bunun için de bir takrir, tak
dim ediyorum, kabulünü rica ederim. Esasen 
Bütçe Encümeni tanzim ettiği mazbatada doğrudan 
doğruya bu noktai nazarı kabul buyurmuştur. 
Yalnız Nafıa Vekili Beyefendi bu ciheti bir defa 
daha tetkik edeyim buyurdular. 1931 senesi için
de yine merkezin oraya kaldırılması şartile bu tet
kike vakit bırakılmıştır. Oradan gelen halk bu 
noktanın biran evvel tatbikinde faide olacağını bi
ze söylemişlerdir. Biz de kani olduk ki geniş bir 
tetkike muhtaç olmıyan bu işin derhal halledilme
sinde ve merkezin de Çumraya kalkmasında faide 
vardır. Esasen Konyada kalmasında bir sebp gör
müyoruz. Bunun izahı da güçtür. îş Çumradadır. 
Makine Çumradadır. Onun mühendisinin, maki
nistinin Konyada kalması manasızdır. Bu itibar

la takririn ve teklif ettiğimiz maddenin kabulünü 
Heyeti Muhteremeden rica ederim. 

Bütçe Encümeni narrnna Süreyya Tevfik B. 
(Tokat) — Efendim, muhterem arkadaşım Refik 
Beyin Konya ovası sulama tesisatı hakkındaki 
mütaiealannda Bütçe Encümenine temas eden 
noktalar hakkmda maruzatta bulunmak istiyo
rum . 

Encümene taallûk eden iki noktayı işaret bu
yurmuşlardır. Birisi halkın buhran dolayısile çok 
müzayakada olduğu için, Hükümet tarafından tak
dir edilen ve şimdiye kadar dönüm başına 50, 80 
ve 200 kuruş olmak üzere istifa edilen ücretin, En
cümenle mutabık kalarak Hükümetin 30, 50 ve 
1.35 şe indirdiğini ve bunun daha ziyade indiril
mesini ve hiç olmazsa mukassatan olmasını istedi
ler. Encümeniniz bu noktalan uzun boylu tetkik 
etmiş ve düşünmüş ve başka noktai nazardan mü
lâhaza yürütmek istemiştir. Encümeniniz, bu üc
ret ne kadar indirilirse indirilsin milyonlar sarfe-
dilerek büyük fedakârlıkla elde edilen bu tesisat
tan, sulama sahasında hububat ziraati temadi et
tikçe istihdaf edilen gayenin tamamile elde edile-
miyeceği kanaatine vasıl olmuştur. Malûmu âliniz 
hububat mahsulâtı ziraiye içerisinde bilhassa ha
li hazırda en az para eden bir mahsuldür. Halbu
ki çok büyük fedakârlıkla yapılan bu tesisatta bü
yük istifade edilebilmek için orada tesis ve takip 
edilecek ziraat usullerini ıslah etmek ve ona göre 
lâzım gelen tedabiri almak lâzımdır. 

Encümeniniz tetkikatı neticesinde şu neticeyi 
elde etmiştir. 750 bin dönüm araziyi sulamak üze
re yapılmış olan bu tesisatla hali hazırda ancak 
150 bin dünüm sulanabilmektedir. Harbi umumi
de muattal kaldıktan ve Almanlar çekildikten 
sonra bir çok sebepler dolayısile tamamile istifade 
edilememiştir. Bendeniz; bu 750 bin dönüm arazi
de tamamile ıska edilse, hububat ziraatine inhisar 
ettikçe istihdaf edilen gayenin yine elde edilemi-
yeceğine kaiim. Halbuki encümeniniz bu noktayı 
düşünerek Hükümetten temennide bulunmuştur ki, 
bu mıntakanın nebatatını tetkik etsin, ne gibi ne
batatın zeri orada daha muvafıktır, bilhasa çapa 
nebatatı yapılsın. Orada muntazam bir usulü mü
navebe takip edilmesi, mısır ve saire gibi nebatatın 
ekilmesi, sora sulu yer olduğu için sulanan ara
zide hayvan yetiştirilmesi düşünülmüştür. Sun'î 
çayırlar yoncalıklar ihdas edilirse gayet vasi mik
tarda hayvan yetiştirilir. Ve hububat ziraatından 
daha fazla istifade temin edilir. Bir çok yerlerde 
oluduğu gibi burada da maatteessüf türk köylüsü 
öteden beri ziraatini hububat ziraatine hasretmiş
tir. Hububattan başka, faide temin edecek şeyleri 
pek düşünmemiştir. Encümeniniz bu noktayı işa
ret ederek, Hükümetin lâzım gelen tetkikatta bu
lunmasını, orada muntazam bir usulü münavebe 
tatbik ve hayvan yetiştirilmesi, sun'î çayırlar ih
dası ve saire için köylüyü teşvik etmesini temenni 
etmiştir. 
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İkinci kısım, Merkezin Çumraya nakli mesele

si : Encümen bunu da düşünmüştür. Fakat bu; teş
kilât kanununa aittir. Teşkilât kanununda bu teş
kilâtın merkezi Konya olarak gösterilmiştir. Al
manlar 15 sene Çumrada çalışmış, fakat sonra 
Konyaya nakletmişlerdir. Biz teşkilât kanununun 
maddesini değiştirerek derhal Çumraya nakline 
taraftar olmakla beraber bunu birden bire yapma
ğı muvafık görmedik. Oradaki binalara kâfi midir, 
değil midir1? Bir sene zarfında Hükümet lâzım ge
len tetkikatı yapsın fakat encümenin temayülü na
kildedir. Refik Beyin mütaleatının diğer kısımları 
encümene ait olmadığı için maruzatta bulunmıya-
cağım. 

Nafıa Vekili Hilmi B. (Adana) — Efendim; 
Süreyya Beyefendi Konya Sulama müessesesi hak
kında mufassal malûmat vermiş bulunuyorlar. Bu 
hakikaten mühim bir müessesedir ve 750 bin dö
nümü sulayacak kabiliyette olmak üzere inşaata 
başlanmıştır. Fakat şebeke noksandır, ikmal edil
memiştir. 

Bu itibarladır ki, her sene masarifi daimesi ha
ricinde yeniden tesis masrafına muhtaçtır. Şebeke 
şimdiye kadar hiç bir vakit halktan cibayet ettiği 
resimden husule gelen varidatla masrafını karşıla
yamamıştır. Mülga Nafıa Nazareti ve bilâhare de 
Nafıa Vekâleti şebekenin açığını daima kapamış
tır. Nitekim geçen sene de Konya Sulama İdaresi 
için Nafıa Vekâleti bütçesinden 80 bin lira kadar 
bir muavenette bulunmuştur. Fakat maalesef bu 
sene bütçe zarureti dolayısile bu para bütçeye kon
mamıştır. Bu itibarla çok dar, çok tasarrufkârane 
bir kadro ile, hemen hemen yeni tesisat namına 
hiç. bir şey yapmıyarak ancak mevcudu muhafaza 
edebilecek bir şekilde, bir bütçe takdim edilmiştir. 

Geçen sene sulanan araziden alınan para üç 
kısmı üzerine mütalea edilmiştir. 

Aslî kanallardan dönüm başına 80 kuruş. Aha
linin kendisine ait olan tali kanallardan 50 kuruş, 
bağ ve bostanlardan da 200 kuruş alınmıştır. 

Bu senebiz ilk teklifimizde dönüm başına 80 
kuruş yerine 50, 200 yerine 135 ve elli yerine de 30 
kuruş olarak teklif etmiştik Bilâhare Bütçe Encü
meni kadroda bir az tasarruf yaparak bunlar üze
rinde bir az tenzilât yaptı. Dönüm başına 35-60 
kuruş arasında resim cibayeti için Hükümete salâ
hiyet vermiştir. Heyeti Celileniz tasvip buyurursa
nız senesi içerisinde bakayadan alınacak miktarın 
da bu miktara indirilmesi imkânı hasıl olacaktır. 
Çumra meselesi, Konya meselesi; Süreyya Beyefen
dinin buyurdukları gibi şebeke merkezinin Kın ya
ya nakledilmiş olması, teşkilât kanununun ( bu 
şebekenin merkezi Konyadır ) demiş olmasından 
münbaistir. 

Fakat biz de bu gün tetkikatımızla kani olduk 
ki, bir kısım köyler hakikaten Konya.ya yakın ol
makla beraber, işin merkezi sıkleti daha ziyade 
Çumra etrafında toplanmaktadır. Yalnız ufak tefek 
mebani noksanı vardır. Bunu da senesi içinde temin 
edeceğiz. 

Refik Beyefendinin temas ettikleri teşkilât ka
nununun 12 inci maddesine gelince; madde aynen 
şudur: ( İdarenin bilûmum masrafına karşılık ol
mak üzere sulama sahası dahilinde sulanması müm
kün olan araziden ücret alınır. ) 

Binaenaleyh sulanması mümkün olmıyan, şebe
kenin sulama kudreti olmıyan kısımdan ücret al
mak elbette tatbikatta gösterilen hatadır, bunu da 
tashih edeceğiz. ( Teşekkür ederiz sesleri ) Ayni 
şekilde doğrudan doğruya toprağın rutubetinden 
istifade eden tarlalardan da ücret alınması derpiş 
edilmiştir. Fakat; oprağm ruubeti isifade derecesini 
geçerse, zarar tevellüt ederse ondan toprağın rutu
betini alıyor diye ücret almak yine bir tatbikat ha
tasıdır. Bunu da tashih ederiz. 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim ? (Ha
yır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler .... 
Etmiyenler .... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Konya Ovası Sulama idaresinin 1931 malî 
senesi bütçesi 

MADDE 1 — Konya Ovası Sulama İdaresinin 
1931 malî senesi masrafı için merbut (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (108 263) lira tahsisat 
ita kılınmıştır. 

(A) CETVELİ 

F. Lira 
1 Ücurat 51 490 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
2 Masarifi idare 13 250 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
3 Tamiratı mütemadiye 23 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
4 Tamirat ve tathiratı esasiye ve ye

niden açılacak ve imal edilecek ka
nallar ve imalâtı sınaiye ve mabani 

inşaat masrafı 18 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
5 Geçen sene düyunu 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
6 Eski seneler düyunu 300 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
7 Cumhuriyet Merkez Bankasına ve

rilecek yüzde birler 1 223 
Reis — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler .... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2 — Konya Ovası Sulama İdaresi 

1931 senesi masrafına karşılık olan varidat merbut 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (108 263) 
lira tahmin kılınmıştır. 

(B) CETVELİ 

F. Lira 
1 Sulama ücreti 81 750 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
2 Değirmen ve fabrikalar su ücreti 340 

Reis — Kabul edilmiştir. 
P. Lira 
3 Hasılatı müteferrika 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
4 Bakaya tahsilatı 24 173 

Reis — Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu) 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Mezkûr idarenin varidatı (C) 

cetvelinde gösterilen nisbet dairesinde istifa olu
nur. 

Reis — Maddeyi cetvelle birlikte kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Konya Sulama idaresinin 1931 
senesi müstahdemini daimesi merbut (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Reis — Maddeyi cetvelle birlikte kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Sulama ücreti bakayasının su
huletle tahsili için sulama idare meclisinin tensibi 
ve vekâletin tasdikile muntazam şebekeden sula
nan araziden dönüm başına 35- 60, gayri muıazam 
şebekeden sulanan araziden dönüm başına 24 - 40 
kuruş alınır. 

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

YÜKSEK REİSLİĞE 

Aşağıdaki maddenin bu kanuna ilâvesini teklif 
ederiz. 

Madde : Sulama idaresinin merkezi Çumradır. 

Konya Konya Konya Eskişehir 
Refik Sırrı Haydar Ahmet 
Trabzon Eskişehir Eskişehir 

Süleyman Sırrı Cafer Emin 
Antalya Konya Van Samsun 

Dr. Nazif i Şerif Naim Hazım Hakkı Emin 
Bolu Antalya Bursa Konya 
Şükrü Rasih Dr. Galip Mustafa \ 

5İ istanbul Erzurum Hakkâri Mardin 
it M. Ziya Dr. Hakkı Şinası İbrahim Ali Riza 
) Samsun Konya Erzurum Cebelibereket 

Zühtü Lûtfi Nafiz Hasan Basri 
Erzurum Kütahya Kırşehir Diyarbekir 

Ahmet Fikri İbrahim Müfit Zülfü 
Afyon Yozgat Kütahya Balikesir 
Cemal Ahmet Avni Hakkı Pertev 

Antalya Manisa Rize Malatya 
Numan Tahir Fuat Abdühnuttalip 
Aksaray istanbul istanbul istanbul 

Yasar Alâettin İbrahim Sadettin 
Tokat Tokat 
Memet Hüsnü 

Reis — Bu teşkilât için ayrıca bir kanun var 
mıdır? (Evet sesleri). Orada merkez müsarrah mı
dır? (Evet sesleri). Şu halde nizamnamei dahilî 
mucibince bir takrirle merkezin yeri değiştirile
mez. Bunun için ayrıca bir teklifi kanunî yapmak 
lâzımdır. 

Refik B. (Konya) — Usul noktasından nizam
nameye mugayir olabilir. Yalnız şimdi; bütçe ka-

L_ nunl arında böyle hükmü daimî ifade eden madde
ler geçmiştir. Bu noktai nazardan bu teklifi, bütçe 
kanununa ilâve edilmek üzere arzettim. Heyeti 

) Umumiye şayet ususl noktasından kabul etmezse 
i- ayrıca bir teklif yaparız. 

Reis — Usul noktasından öyle icap eder. Bil
mem encümen ne diyor? 

Bütçe Encümeni namına Süreyya Tevfik B. 
(Tokat) — Bütçe Encümeninin mütemayil oldu-

1 ğunu arzettim. Yalnız bütçede Refik Beyefendinin 
i teklifini kabul etsek bile hemen nakledilemez. Bu 

sene zarfında tetkikat yapılarak değiştirilsin den
di. 

Reis — Bu teklifi nizamnameye muvafık İnil
miyorum. 

Refik B. (Konya) — Ayrı bir teklif olarak ar-
i zederiz. 

Nafıa Vekili Hilmi B. (Adana) — Bu mese!| | 
ı. üzerinde tetkikat icrasına Hükümet tevessül et-
3 mistir. Çumradaki ufak bir iki mebani noksanını 

ikmal fırsatını bize bahşederseniz, teşrinisani içti-
ı mamda teşkilât kanununu tadil etmek sureti!e 

Hükümet bunu teklif edebilir. 
Refik B. (Konya) — Vekil Beyefendinin söy

lediklerini kâfi buluyorum. Gerek Hükümetin ve 
gerekse Nafıa Vekili Beyefendinin bu husustaki 

f alâkası cidden şayanı teşekkürdür. Merkez Kon-
yadan Çumraya nakledilirse hakikaten sulama 

'• teşkilâtında büyük bir salah görülecektir. Esasen 
bütçe kanunu da bunu işaret etmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanım 1 haziran 1931 tarihin
den muteberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
1 Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 
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Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyi âlini

ze arzediyorum. 
2 — Şurayi Devlet Mülkiye Dairesi Kiyasetile 

baş kâtip ve âzalığı için birer zatın intihabı hakkın
da 3/73 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve 
Dahiliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatısı fil 

Reis— Efendim Şurayi Devlet için yapılan 
intihap neticesinde mülkiye dairesi rinyaseti ile 
umumî kâtiplik inhilâl etmiştir. Bunlar için yeniden 
intihap yapılacaktır. Şimdi bu husustaki mazbata 
okunacaktır. 

(Okndu) 

[1] 103 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Reis — Lütfen reylerinizi istimal ediniz. 
Konya Sulama idaresi için rey vermiyen zevat 

var mı? Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 
Şrayi Devlet intihabı için rey vermiyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
(Necip Ali B. (Denizli), Nafi Atuf B. (Erzu

rum), Muttalip B. (Malatya) Şurayi Devlet Mülki
ye Dairesi reisliği ile Umum Kâtiplik intihabına 
ait reylerin tasnife memur edildiler). 

Efendim, tasnifin neticesinden evvel bir karar 
almak için ricada bulunacağım. Tensip buyurur
sanız cumertesi sabahı saat onda toplanalım, mu-
ıvafık mı efendim? (uvafık sesleri) 

Konya Sulama idaresi bütçesi için 160 zat lâyi-
hayi kabul etmek suretile rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Binaenaleyh kanun 160 reyle kabul 
edilmiştir. 

Tasnifin neticesine kadar celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati 18,50 

Kâtipler 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Açılma saati 18,55 

Reis — Re/et Bey 

Ziya Gevher M. ( ÇANAKKALE ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ > 

Reis — Celse açılmıştır efendim, Şurayi Devlet 
intihabatı neticesini arzediyorum: 

Şurayi Devlet Mülkiye Dairesi Reisliğine Sabık 
istanbul Mebusu Mitat Bey 177 reyle intihap edil
miştir. 
•Ş Şurayi Devlet Umum Kâtipliğine 173 reyle 

Edip Cemil Bey intihap edilmiştir. 
Başka işimiz yoktur. 
Cumartesi günü saat onda toplanılmak üzere 

celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 19 
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Devlet Demiryolları ve Limanları U. M. 1931 senesi bütçe kanununa 

verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Âza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 180 

Kabul edenler : 180 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyönler : 137 
Münhaller : O 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B, 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B4 
îsmail Hakkı B. 

/ Kabul 
İMemet Cavit B. 
[Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Halit B. 
thsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Oemal B. 
Ilsmail Hakkı B. 
'[Şükrü B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
(Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
"Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
tbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

edenler ] 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Dr..Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
İFazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
jNafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Münir B. 

Oümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Şevket B. 
Hakâri 

tbrahim B. 
İçel 

Emin B. 
İHakkıB. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
İMustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
JKemal Turhan B. 
İbrahim B. 
iMükerrem B. 

Kars 
İBaha Tali B. 
İFaik B. 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
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Kırklareli 

Memet Nahit B. 
Kırşehir 

Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AİİB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhaddin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Muhlis B. 
Haeı Mehmet B. 

Rasim B. 
Malatya 

Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Yasıf B. ' 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B, 

Maraş 
Nuri B. 

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

Mersin 
Haindi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

- 1 9 3 1 C : 4 
Fa ikB . 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Şevket B. 

liiz e 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddiıı B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

'Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

İMahmut Rasim B. 
Tokat 

Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 

(Süleyman Sırrı B. 
Urfa 

Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Befet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

I Ahmet Erzurumlu B. 
|Avni Doğan B. 
Ha-mdi B. 
Süleyman Sırrı. B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
İRifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenlet ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
İTahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Mustafa .Şeref (V.) 
Bursa 

Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (I. A.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 

Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

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

Giresun 
İHakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B, 
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Gümüşane 

Edip Servet B. 
İstanbul 

Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
Hamdi B. 
Sadettin Riza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 

Dr. Suat B. 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Kâzım B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr/Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Mahmut B. 
Sinop 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R..V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Ur fa 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

Dahili istihlâk vergisi kanununa bazı maddeler tezyiline ve ikinci maddesine 
hir fıkra ilâvesine dair kanunun netice! arası 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 

Aza ade idi : 317 
Reye iştirak edenler : 161 

Kabul edenler : 161 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 156 
Münhaller : 0 

/Kabul edenler] 

İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

»' 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 
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Anftara 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B, 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Halit B. 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

[İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Şamili B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
I Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Münir B, 
Şevket B. 

Oümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

istanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B. 

izmir 
İKâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 

I İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. 
H. Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
I Osman B. 

İTahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
I Dr. Asım B. 
İMemet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
| Van 
Hakkı B. 



Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
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Ahmet Erzurumlu B. 
Hamdi B. 

Süleyman Sırrı B. 
Zonguldak 

Esat B. 

Hasan B. 
Rifat B. 

[Reye iştirak 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
îzzet B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
A l i B . 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rrfkı B. 
Hasan Cemil B, 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 

Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V. ) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

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

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

etmiyenler J 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
Hamdi B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 

Kayseri 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Tevfik Fikret B. 

(V.) 

Kütahya 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
İKâni B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
[Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
jSüleyman Fikri B. 

Muğla 
| Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
|Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
lAhmet ihsan B. 
ismail B. 
Recai B. 

Rize 
lAkif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
lEmin B. 

- 3 3 5 -
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Ethem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 

Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Mahmut B. 

Refet B. 
Van 

Münip B. 
Yozgat 

Avni Doğan B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Halit B. 
Ragıp B. 

17 kânunuevvel 1İI2Î) tarihli Ankara protokolün» zeyil olmak üzere Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sosyalist Soviyrtist Cumhuriyetler ittihadı arasında Karade-
uize mücavir denizlerde bahrî teslihatııı tahdidi için Ankarada 7 mar t UKİİ 

de imzalanan protokolün tasdikina dair kanunun netieei arası 
f Kanun kabul edilmiştir. 1 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Âza aded i 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
186 
186 

0 
0 

: 131 
0 

/ Kabul edenler ] 

Rıfat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ibrahim Yörük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Vasfi Memet B. 
Bay azıt 

Halit B. 
ihsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbr ahim B. 

Naci Pş. 
Çanakkale 

Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhal 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

- 3 3 6 -



I : 34 22-7-1931 C : 4 
Zülfü B. 

Edime 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Münir B,, 

Gümüşüne 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

lstanb%d 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Bana B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Ziyaettin B. 

îzmir 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B, 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 

İbrahim B. 
Muhlis B. 
H. Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

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

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Şevket Bs 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet Bâ 

Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Ahmet Erzurumlu B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Hasan B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
( R. C. ) 
Yahya Galip B. 

Adana 
Ali Münif B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Ömer Resul B. 
Afyon Karahisar 

İzzet B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza NiBari B. 

AliB. 
Eşî*ef B. 

Ankara 

-337 -
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Antalya 

Dr, Cemal B. 
Aydın 

Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. B.) 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfla B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B, 

Çarum 
Bekir Karamemet B. 
îsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (Î.A.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B, 

Şakir B. 
Elâziz 

Memduh Şevket B. 
Erzincan 

Saffet B. 
Erzurum 

Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

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

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
Hamdi B. 
Saadettin B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

(V.) 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat Bs 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Kâzım B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet Ihaan B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rke 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Reeep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Halil Nihat B, 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
EsatB. 
Halil B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 
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Ifiearet muahedesi veya ( Modüs Vivendi ) aktetmiyen devletler ülkesinden 
Türkiyeye yapılacak ithalâta memnuiyetler veya veya tahdit veya tokyiüer 

tetbikine dair kanunun neticei arası 
[ Kanun kabul edilmiştir] 

Adana 
Hilmi B. İ>M* 
Zamir B. 

Afyon Kardhisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Busen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
AliB. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B£ 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B» 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayatıt . 4t, 
HHitB. 1 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
159 
159 

0 
0 

158 
0 

/ Kabul edenler J 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Büecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. •' 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
RefetB. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher Bs 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Necip Ali B. * ,.. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. -« 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B. 

î$mir 
Dr. Tevfik Rtistü B 
Kâmil B. 

Mustafa Rahmi B. 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
FaikB. 
Memet Nazif Be 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
S ımB. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâznn Hüsnü B. 
Kemal Zaim & 
Mustafa B> ,..,,p 

839 
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Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hacı Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

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

Mersin 
Hamdi B,. 
Süleyman Fikri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Şevket B, 

Rize 
AliB. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 

Süreyya Tevfik B. 
Trabzon 

Hakkı Sofu B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
iDr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 

/Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş, 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr, Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydm 
Dr. Reşit Galip B . ' 
Dr. Mafcha* B. 

Tahsin B. 
Balıkesir 

Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
İHalit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Talât Bs 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismet B. 
Münip B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
İMazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
İZeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
ISaffetB. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

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

Giresun 
İHakkı Tank B. 
Kâzım B. 
İMünir B. 
Şevket B, 

Gümüşane 
|Edip Servet B. 

İstanbul 
[Abdülhak Hâmit B. 
(Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
lAlâettin Cemil B. 
Halil Ethem B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
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Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B . 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat Bs 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B, 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Becai B. 

Rize 
Akif B. 
EsatB. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Memet Hacryunus B. 

Siirt 
HaTfİ Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Kardhisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V,) 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 

Yan 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Erzurumlu B. 

Zonguldak 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Türkiye Cümhuriyetlle Soviyet Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı Hükümeti 
arasında aktedilen ticaret ve seyrîsefain muahedenamesinln tasdiki 

hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

^eye iştirak 'etmiyenler: 
Mûnhaller : 

317 
161 
161 

0 
0 

156 
0 

/Kabul edenler ] 
Afyon Kardhisar 

Ali B. 
İzzet Ulvi B. 

Mollaoğlu Cemal B. 
Aksaray 

Besim Atalay B. 

Yaşar B. 
Amasya 

İsmail Hakkı B. 
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Nafiz B. 
Ankara 

Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Eifat B, 
ŞakirB. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

jMünir B. 
lYabi Rıza B. 
i Denizli 
!.)r. Kâzım B. 
, laydar Rüştü B. 

rMazhar Müfit B. 
S Yusuf B. 
| Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

j Edirne 
'Şeref B. 
i: Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
o'azıl Ahmet B. 
îasan Tahsin B. 

Erzincan 
İbdülhakB. 
Saffet B. 

jj Erzurum 
I' W;« B. 
'\h\ Avimet Fikri B. 
••->r. Hakkı Şinasi Pş. 
: ::ui Atuf B. 

.c./'z B, 
Eskişehir 

Uioglu Ahmet B. 
::Vl." B. 

..oiuiıı B, 
Gazi Antep 

: ?ahiıı B. 
Giresun 

;-.'].ısan Pş. 
: i üuir B. 
^•vket B. 

Gümüsane 
3dip Servet B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakla B. 

Istantyil 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hasan Vasfi B. 
HayrullahB. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B> 

İzmir 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
ibrahim B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B, 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
tfemet Nahit B. 

[Şevket B. 
| Kırşehir 
'- -erdar Ahmet B. 
>: Kocaeli 

••:1i B . 

rahim Süreyya B. 
•^••«U-ttin B. 

)• : ,npB. 
!•":•••• i üLaddin B. 
Sırrı B. 

Konya 
\b.met Hamdi B. 

> 
> i laydar B. 
: vazını Hüsnü B. 
• •'VLustafa B. 
i vlustafa Lûtfi B. 
N̂Taim Hazim B. 

I Refik B. 
İSırrı B. 

Kütahya 
H. Memet B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 

I Mardş 
|Abdülkadir B. 
iNuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muş 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet VefikB. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Şevket Bs 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Zühtü B. 
İ Siirt 
Mahmut B. 
j Sinop 
jHulûsi B. 
! İbrahim Alâettin B. 
i Sivas 
ismail Memet B, 
Rahmi B. 
iŞemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
İDaııiş B. 
Halil Nihat B, 
Süleyman Sırrı B. 
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Urfa 
Ali Saip B. 
Refet B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Kardhisar 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
AliB. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Hasan Yakup B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Raaih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 
Pertev Etçi B. 

Bilecik 
Hayreddin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
FalihRıfkıB. 
Hasan Cemil B. 

I : 3 4 22 -7 
Van 

Hakkı B. 
Yozgat 

Ahmet Cevdet B. 

1 9 3 1 G : 4 
Ahmet Erzurumlu B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B, 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
îsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Azız B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

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

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Kâzım B. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi B. 
Hakâri 

tbrahim B. 
îstanbhd 

Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
Hamdi B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

İsparta 
Mükerrem B. 

Kars 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 

Kırşehir 
Hazim B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 

Lûtfi Müfit B. 
Kocaeli 

Reşit Saffet B. 
Konya 

Kâzım B. 
Kemal Zaim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 
Rasim B. 

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
NuriB. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yûnus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 
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Ordu 
Ahmet ihsan B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
BsatB. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Dr. Asım B. 
Emin B. 

I : 3 4 
Ethem B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

2 2 - 7 - 1 9 3 1 C : 4 
Şebin Karahisar 

Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 

Raif B, 
Urfa 

Dr. Refet B. 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B, 
Ragıp B. 
Rifat B. 

İstanbul Darülfünunu 1 9 3 1 mal i senes i bü t çe kanununun neticei arası 
[ Kanun kabul edilmiştir 

Adana 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
AliB. 
Eşref B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr, Cemal B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

/ Kabul 
Kâzım Pş. 
Memet Cavit B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rifkı B. 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

: 317 
: 159 
: 159 
: 0 

0 
: 158 
: 0 

edenler J 
Diyarbekir 

Zekâi B. 
Erzurum 

Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

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

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B, 
Halil Ethem B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 

Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
İbrahim B. 
Mtikerrera B. 

Kars 
Baha Tali.B. 
FaikB. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
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Kocaeli 

Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hacı Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Tunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
ismail B. 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 

Hasan Cavit B. 
Samsun 

Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Ethem B. 
Memet Hacryunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Rahmi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat Bs 

Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Erzurumlu B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 

/ Reve iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B, 
İHaydar B. 

Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ibrahim Yörük B. 
ismail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Halit B. 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Ür. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Sakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 

'• <]sat B . 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

, Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B, 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Talât B.. 
Ziya B. 

Çorum 
Rekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 
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Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Faal Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr, Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
îhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir BA 
Şevket B, 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B, 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 

İ : 34 22-' 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
İmer Kâmil B. 

Kastamonu 
i İli Rıza B. 
i )r. Suat B. 
|--fal i l ."B. 
i •>:••«» " > h m i B . 
l'ienk ti 
, halsin B. 
? Velet B. 
İ 
; Kayseri 
[Ahmet HürM B. 
Uhmet Tevfik B. 
j'̂ oşkLü Osman B. 
| Reşit B. 
!• 3ait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 

- 1 9 3 1 C : 4 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
i İbrahim B. 
'Muhlis B. 
•Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (B. V.) 
'Mahmut Nedim B. 
'alâi Haşim B. 

' /asıf B. 
Manisa 

'Jsman B. 
Tahir B. 

Maraş 
bdülkadir B. 

Memet B. 
Mitat B. 
\Turi B. 

Mardin 
\bdiirrezzak B. 
41i Rıza B. 

\ Mersin 
;>erit Celâl B. 
î Hamdi B. 
I Muğla 
' Şükrü Kaya B. (V.) 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet îhsan B. 
Hamdi B. 

Şevket Bt 
Rize 

AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Remzi B. 
<Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Oelâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
JHüsnü B. 
İNazım B. 
Süreyya Tevfik B. 
) Trabzon 
Daniş B. 
Raif B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Rifat B. 

file:///bdiirrezzak
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Yüksek Mühendis Mektebi 1931 mali senesi bütçe kanununa verilen reylerin 

Adana 
Hilmi B. ,.,.» 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet 3 . 

Bayatıİ 
Halit B. 

ne t ices i 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
160 

• 160 
0 
0 

157 
0 

/ Kabul edenler ] 

İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Necip Ali B. .*».-•*! 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım. Pş. 
Zülfü B. 

Edime 
Şeref B. 

EUziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzinc&n 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Münir B. 

Gümüsane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. ^ 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B 
Osmanzade Hamdi B 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
FaikB. 
Memet Nazif B, 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat Bt 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
LÛtfi Müfit B, 
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Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdı B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hacı Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

Galip B. 
Ordu 

Ahmet İhsan B. 
Şevket Bt 

Rize 
AliB. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

i etmiyenler ] 

Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmet B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

EÜLziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Ahmet Erzurumlu B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

tstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Ethem B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 

[Reye iştirak 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
AliB. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemâl Pç. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Basih B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Atfaf B. 

34 
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Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B, 

îzmir 
Halil B. 
Kânul B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B . 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Salâhattin B. 
Konya 

İKâzım B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
[Muhlis B. 
lömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
trfan Ferit B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B, 
İNuri B. 
[Yunus Nadi B. 

Muş 
İKıhcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Etem B. 
|Memet Hacryunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
İYusuf Kemal B. (V.) 

Swas 
İNecmettin Sadık B. 
Rasim B. 
İRemzi B. 

Şebin Karahisar 
|Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
|Celâl„Nuri B. 
Cemil B. 
İFaik B. 

Tokat 
İBekir Lûtfi B. 
İMustafa Vasfi B. 

Trabzon 
İDaniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B, 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
İRaif B. 

Vrfa 
İMahmut B. 

Van 
|Münip B. 

Zonguldak 
ICelâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Konya ovası Sulama İdaresinin 1931 mail senesi bütçe kanununa verilen 
peylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adam 
Hilmi B. 

Âza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 160 

Kabul edenler : 160 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyerrfer : 157 
Münhaller : o 

/ Kabul edenler ] 
I Afyon Karahisar jtzzet Ulvi B. 
Haydar Ö. |Mollaöflu Cemal B. 

İBuşett %ref & 
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Aksaray 

Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ibrahim Yörük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Halit B. 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
thsan Pş. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Riza B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B, 
Naim Hazim B. 
Refik B. 

Kütahya 
Hacı Mehmet B. 

Rasim B. 
Malatya 

Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B . 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B, 
Süleyman Fikri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Şevket B. 

Rite 
A l i B . 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Ethem B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Yusuf Kemal B. - ^ 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. . 
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Tıkirdoğ 

Mahmut Basim B. 
Tokat 

Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 

Süreyya Tevfik B. 
Trabzon 

Daniş B. 
Raif B. 

ürfa 
AliSaipB. 

Dr. Refet B. 
Refet B. 

Hakkı B. 
Yozgat 

Ahmet Cevdet B. 

Ahmet Erzurumlu B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı 3 . 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
tzzet B, 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
AliB. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Drs Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Hasan Cemil B, 
îsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B, 

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

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Ethem B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Malı mut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
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Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 29- V-1931 
Sayı 611449 

B . M. M. Y ü k s e k R e i s l i s i n e 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1931 bütçesi hakkında 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 25-V-931 tarihli içtinıaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibssile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü 1931 bütçe kanunu 
projesi esbabı mucibe lâyihası 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumî Müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçe projesi, 
Devletin Umumî bütçesinin bu sene için haiz olduğu (tasarruf) vasfı dairesinde tanzim olunmuştur. 
Projeye konan rakamların müstenidatını izah etmek için bütçeye mütenazıran varidat ve masarifi ve 
kanun metnini ayrı ayrı tetkik ieap eder. 

1 - Varidat 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umumî Müdürlüğünün geliri işletmekte olan demiryol-

lar, limanlar ve iskeleler hasılatından ve bunlara müteferri varidattan toplanır. 
Geçen seneki 1930 bütçesinde işletme hasılatı 16 500 000 lira olarak tahmin edilmişti. Bu suretle 

mezkûr senede ayni idare altında bulunan işletme ve inşaattan işletmenin umumî idare merkezi masari
fi ile Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana hatları ve Haydarpaşa Limanı mubayaa taksitini ödedikten 
sonra İnşaata 847 000 liralık bir yardımda bulunacağı ümit edilmiş fakat stok işletme malzemesi 
için tahsis edilen 400 000 liranın istikraz surctile temini derpiş olunmuştu. 

İçerisinde bulunduğumuz mezkûr senenin varidat crkamı bütçedeki tahminaU bulamayacağımızı 
ve belki de iki milyondan fazla bir noksanlık hasıl olacağı neticesini tebarüz ettirmektedir. Bunun en 
mühim iki sebebi vardır: 

Birincisi, bu sene içerisinde 1930 bütçesinin müzakeresi sırasında Büyük Millet Meclisinde cere
yan eden müzakerattan ilham alarak memleketin iktisadî hayatının inkişafına hizmet için zahire nakli
yatında-, cüzi işletme masrafını ancak koruyabilecek asgarî bir tarife ihdasının varidatta gösterdiği 
menfi tesiridir. İkincisi, bütün dünyaya şamil iktisadî buhranlar hasebile hariçten dahile sevkedilen 
manifatura ve saire gibi ticarî emtianın nakliyatında görülen tenakustur. 

1931 senesinde Devlet Demiryolları şebekesine yeni hatlar iki ve edileceği halde varidatta ancak 
733 000 liralık bir fazlalık tahmin edilmiştir. Bu fazlalık nakliyattı umulan tezayütten ziyade tarife 
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vaziyetlerinden doğmaktadır. Devlet Demiryolları üzerinde şimdiye kadar iki ayrı tarife tatbik edil
mekte idi. Bunlardan birisi şirketlerden intikal öden Anadolu - Bağdat ve Mersin - Tarsus - Adana 
hatlarına ait olanıdır ki asıl tarifenin beş misli ve diğeri de yeni inşa edilen hatlarda tatbik edilenidir 
ki, asıl tarifenin sekiz mislidir. Ayni mahiyette iki hattın tarifeleri arasında fark ihdasının tatbikat
taki müşkülâtından ve bunun hesap ve kontrolünün kadroya tesirinden, başka bilhassa muhitine he
nüz alışmakta olan yeni hatlarda ücret yüksekliği otomobil ve kamyon rekabetini düşünmeğe değer 
bir dereceye çıkarıyordu. 

Esasen umumî harpten evvelki vaziyete nazaran 15 hattâ 20 misil artan masarif muvacehesinde 
varidatın beş misil nisbeti işletme bütçesinde sağlam bir tevazünü tehdit eder mahiyette idi. 
Anadolu - Bağdat, ve Mersin - Tarsus - Adana hatları memlekette asgarî bir tarife üzerinden çalışı
yordu . 

Bunu şu misaller daha bariz şekilde göstermektedir: 

( Yolcu kilometre başına ) 

A - B AYDİN İZMİR ŞARK YENİ HATLAR 
Mevki Km. 

I 3-375 3.990 3-880 4-050 5-40 
II 2-500 3-162 2,875 3,000 4-00 
III 1-625 2-338 1-860 1,950 2-60 

( Eşya, ton ve kilometre başina ) 
Sınıf 

18,792 21-270 
I 4.375 5-250 7-00 

II 3-375 4-050 5-40 

15-048 
12-942 

9-935 
8-352 

14 660 
12.700 

9-340 
5-030 

III 2-750 3 4-00 
5-562 3-160 

Devlet hatlarındaki tarife farkmın izalesi düşünülürken şüphe yok ki yeni hatlarımızın tarifelerini 
de Anadolu tarifeleri derecesine indirmek çok temenni edilir bir keyfiyetti. Fakat Devletin işletme
de açık olduğu takdirde bunu umumî bütçeden kapatmak zarureti göz önünde bulundurulursa şimdilik 
buna imkân olmadığı tavazzuh eder. Netekim Devlet Demiryolları teşkilât kanunu varidat fazlasının 
ihtiyat, tecdit ve itfa sermayelerine tahsisini kabul ettiği halde bu sene umumî bütçenin vaziyeti kar
şısında bu hükmün istisnaen tatbik edilmemesi için bütçe kanunu ile istihsal edilmek istenilen mezu
niyet de bu iırîkânsızlığın neticesidir. Esasen demiryolundan doğrudan doğruya menfaat görenlerin 
o menfaatin mukabilini tamamen ödemeleri o menfaattan müstefit olmıyan veya dolayrsile istifade 
edenlere külfet tahmilinden daha doğru bulunmaktadır. 

Bu mütaleata binaen bütün Devlet hatlarına şamil umumî bir tarife tatbiki ve bunun da esas tari
fenin altı misle iblâğı suretile temini daha musip görülmüştür. Maamafih memleket iktisadiya
tının inkişafı düşüncesile tatbik edilmekte olan tenzilâtlı tarifeler eskisi gibi kalacağı cihetle iktisadî 
ve hayatî mevat bu tarife farkından müteessir olmıyacaktır. 

Varidat muhammenatı arasında Devlet Demiryolları şebekesine yeni iltihak eden Mudanya - Bur
sa hattı ve Mudanya iskelesinin de dahil olduğu zikre şayandır. 

îşlotme varidat muhammenatı masarife nisbetle 2 824 340 lira fazladır. Bu fazla tahakkuk ettiği 
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mabette hazineye tevdi edilecektir. Maamafih işletmenin hakikî varidat fazlasını bu rakamın çok fevkin
de aramak lâzımdır. Mubayaa esnasında işletme hasılatile ödeneceği meşkûk görülen ve 3 200 000 lira
ya baliğ olan Anadolu - Mersin - Tarsus - Adanahatları ile Haydarpaşa Limanının mubayaa taksiti 
ve şimdiye kadar her sene 400 000 liradan aşağı olmamak üzere bir açık veren Erzurum - Sarıkamış 
hattının ve yeni hatların işletme açıklarının umumî bütçeye yükletilmeden işletme hasılatından kapan
dığı düşünülür ve şirket hatları tarifelerinde tenzilât yaptırılmıyarak kanunu mahsusları mucibin
ce umumî bütçeden pirim verilen nakliyatın Devlet Demiryollarında yine kanunu mahsusları daire
sinde mühim tenzilâtla yapılan nakliyat ve yeni hatlar inşaat malzemesi için tatbik edilen pek cüzi ta
rife nazarı itibare alınırsa ana şebekemizin işletme varidatının yalnız işletme masarifine nazaran büt
çede gösterdiği 2 824 340 liradan daha fazla bir inkişaf gösterdiği müsteban olur. 

1931 senesinde işletmeye iltihak edecek 200 kilometrelik hat da dahil olduğu halde mezkûr sene 
zarında işliyecek olan (3363) kilometreye göre bu fazlalık kilometrede 854 lirayı geçer ki bu ne
ticenin hatlanmızm iktisadî icabata tevfik edilmediği hakkındaki karanlık düşüncelere karşı memnu
niyetle kaydı icap eden bir zafer olduğuna şüphe edilemez. 

II - Masraf 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumî Müdürlüğü masarifi iki kısma ayrılmıştır. Bun

lardan birincisi; işletme masarifini toplar, ikincisi de mubayaa taksiti ve Devlet Bankası hissesine 
mahsustur. 

Altı fasılda toplanan işletme masarifi geçen seneye nisbetle 1 487 000 lira noksandır. Yalnız da
imî ve muvakkat memur ve müstahdemler ücretlerinden (Fasıl :1 - 577 000) lira tasarruf edilmişti. 
Bu tenakusun sebepleri arasında inşaat ve işletme işlerinin tefriki vaziyeti de mevcut ise de bunun 
tesiri kadrolarda yapılan tasarrufat muvacehesinde nazarı dikkate almamıyacak kadar küçük kalır. 
İşletmenin gerek bu faslında gerek bilhassa 4 üncü işletme masrafları faslındaki tasarrufa asgarî 
ihtiyaç ,ve azamî hizmet esası gösterilerek muvaffak olunmuştur. Bu meyanda bazı gece servislerinin 
ilgası, Ankara - Haydarpaşa ekspresinin haftada ü<; güne tenzili, yeni hatlar üzerindeki yevmî posta
larda ayni şekilde tadilât icrası dahildir. 

İşletme îdare masrafları faslı 1930 senesine nisbetle 196 000 lira noksandır. Bu faslın birinci har
cırah maddesi tasarrufun en ehemmiyetli yekûnunu vermektedir. Bunun en bariz sebebi katar ade
dinin azalmasıdır. Bu fasılda geçen seneye nisebetle yegâne artan madde kırtasiye ve matbu evrak 
maddesidir. Şebekeye Mudanya - Bursa hattı ve yeni demiryollar inzimamı bu tezayüdü zarurî krl-
maktadır. 

Dördüncü işletme masrafları faslı geçe nseneye nisbetle 532 000 lira azalmıştır. Hatlar uzadıkça 
ve seyrüsefer çoğaldıkça bu kısım masarifin artması pek tabiî olmasına . rağmen yukarda bir nebze 
bahsedildiği veçhile umumî bütçe vaziyeti nazarı itibare alınarak en zarurî tamirat işleri tercih ve bazı 
tiren servisleri lâğvedilmek suretile bu tasarruf elde edilmiştir. 

Bütçenin ikinci kısmı yine işletme hasılatından temin edilmetke olan Anadolu, Mersin - Tarsus -
Adana hatları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtımının mubayaa taksiti ile kanunu mahsusuna tevfikan 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına tahsisatın % 1 i nisbetinde verilecek hisseden mürekkeptir. 
Bunlardan mubayaa taksiti 1930 bütçesine nazaran farklı değildir. 

III - Kanun metni 
Bütçe kanununun birinci ve ikinci maddeleri yukarda tafsil edilen (A) ve (B) cetvellerinde 

münderiç masarif ve varidatın yekûnunu göstermektedir. 
Üçüncü madde Devlet Demiryolları varidat vehasılatınııı meri kavanin ve nizamat dairesinde tah

siline devam olunmasını temin eder. 
Dördüncü madde işletmeden Devlet umumî bütçesine yapılacak yardımı göstermektedir. Devlet 

Demiryolları teşkilât kanununda varidat faslının ihtiyat, tecdit ve itfa sermayelerine ayrılacağı 
musarrah bulunduğu cihetle bu kısmın 1931 senesinde tatbik edilmemesi için bu madde konmuştur. 



- 160 — 
Şu kadar ki, bu fazlalıktan idare ihtiyacı için tabiî olan ve 1929, 1930 bütçelerinde istikraz suretile 
temini kabul edilmiş olan 350 000 lira derecesinde stok malzemenin fazlai hasılattan alınması mad
deye ilâve olunmuştur. 

Birinci madde bütçe tasarruf atından Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydar
paşa Liman ve Rıhtımı şirketleri hisse senedi ve tahvilâtı mubayaasına imkân vermektedir. 1932 den 
itibaren mütedahil kuponların tcdiyatı da başlıyacağı ve bu munzam tediyat senevî taksiti bir milyon 
lira kadar tezyit edeceği cihetle bütçede tasarruf imkânı olduğu ve piyasa da mubayaaya müsait bu
lunduğu takdirde gelecek sene borçlarını tahfif için bu mezuniyetin istihsali faideli addolunmuştur. Bu 
arada Samsun sahil demiryolları da düşünülmüş ve esasen hisselerinin ekseriyeti Hükümet elinde bu
lunan bu hattı tedricen şebekemize aJmak için maddeye bu şirket de ilâve edilmiştir. 

Altıncı maddenin tedvinindeki mülâhaza şu esasa müptenidir: 1928 ve 1929 seneleri zarfında mem
lekette hadis olan kuraklık üzerine Hilâli Ahmer Cemiyeti tarafından darlık mıntakalarına sevk ve 
meccanen mühtacine tevzi edilen un, buğday, ot ve samanlar ile mümasili zahirelerin nakliye, şomaj, 
vezin ve saire ücreti olarak tahakkuk eden 48 512,04liranın usulen mezkûr Cemiyetten tahsili icap et
mekte idi. Ayni maksatla Devlet Demiryolları Umumî İdaresi tarafından mubayaa edilerek darlık 
mıntakalarına sevkedilen zahirelerin nakliye ve sair ücretleri nazarı itibara alınmıyarak mühtacine ma
liyet fiatı üzerinden tevziat yapıldığı halde memleketimizin en büyük bir şefkat müessesesi olan Hi
lâli Ahmer Cemiyetinin büyük fedakârlıklarla tedarik ve iztırap çeken vatandaşlara meccanen tevzi 
edilen zahirelerin ücretlerinin talep edilmesi mezkûr cemiyete ikinci fedakârlık yükletmek olacaktı. 
Milletin teberrüatile vücut bulan bütün mesaisi harp ve sulh devrelerinde memleketin hayrına matuf 
olan bu millî muavenet müessesesinin takviyesi vatanî bir borç telâkki edildiğinden Devlet Demiryol
larının bir yardımı olmak üzere salifüzzikir (48 512,04) liranın tahsilinden sarfı nazarar olunması 

Darlık mıntakalarında İstırap çekeri vatandaşların kolayca iş bulmalarını temin etmek için 
bunlardan iş ve inşaat mahallerine gidecekler hakkında Devlet Demiryolları tarafından tatbik e-
dilen % 75 tenzilâtlı tarife mucibince kendilerinden tahsili icap edip mutalebesi tecil olunan ve 
bu gün için mahalli tahsili kalmıyan % 25 lerinbaliğ olduğu (70 033,67) liranın Devlet Demir
yolları varidatı meyanında tahakkuk eylemiş olması hasebile ayni suretle mahsubu düşünülmüş 
ve iki kısmın yekûnunu teşkil eden (118 545 71) lira için bütçe kanununun dördüncü maddesi 
vücude getirilmiştir. 

Umumî idarenin varidatı tahakkuku tahsiline tabi olmasına binaen seneleri bütçesinde varidat 
gözüken bu rakamlar borçlu hesaplara alınarak mahsup ve hesabat bu şekilde tevzin edilmişti. 

îstenen müsaade ile yeniden bir tediye icra edilmeyip mezkûr borçlu hesapta kalan mebaliğin 
mahsubu icra kılınacağından bütçenin muvazene tini ihlâl etmemek gayesile bu para masraf cet

veline konulmamış ve ayrı bir maddede gösterilmesi muvafık görülmüştür. 
Mudanya - Bursa hatt ı ; varidatı sarfiyatını idare edememesi hasebile şirket tarafından bıra

kılmış olduğu ve tesisatı çok nakıs bulunduğu cihetle bu hat üzerinde muntazam bir işletme 
vücude getirmek için uzun bir müddet senevî 25 - 30 bin liralık bir işletme açığını yüklenmek 
icap edeceği tahakkuk ettiği gibi bundan başka hattın otomobil ve kamyonlara rekabet edecek 
derecede kabiliyetinin tezyidi muharrik ve müteharrik edevatının tecdidi ve tesisat ve mebanisinin 
ıslâhı için bilhassa ilk senelerde bu açığın bir miktar daha kabaracağı anlaşılmıştır. 

Hattın bu günkü hasılatı bu paranın sarfına müsait olmadığı gibi bu kısa hat için umumî büt
çeden muavenet tahsisatı istenilmesi de doğru değildir. Binaenaleyh Mudanya - Bursa hattını 
Devlet Demiryolları şebekemize alırken her şeyden evvel onu muavenet ihtiyacından varetste 
kılacak ve tedrici takviye masrafı da dahil olduğu halde sarfiyatını karşılıyacak bir varidat men-
baı bulmak lüzumu kendini gösterdi. Bu da esasen Hükümet tarafından inşa ettirilmiş olup Mu
danya Belediyesinin intifa edegelmekte olduğu iskeleninde hatla birlikte Devlet Demiryolları ve 
Limanları Umumî İdaresine devri suretile kabili temin görülmüştür. 

Mudanya iskelesinin idarenin elinde bulunması Mudanya - Bursa hattının işletmesinden bütçe*-
mize yüklenecek açığı kapatmak faidesinden başka hattın takviyesi için yukarıda zikredilen ma
sarifin ihtiyarını tedricen temin edebilecek veya bu işe tahsis olunacak avansların faiz ve amorti-
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sini verebilecektir. Buna ilâveten iskelede tahmil ve tahliye hususunda daha muntazam bir ser
vis tatbiki ve hat ile ayni şekilde idare olunması yüzde doksan dokuz Bursaya veya dahile sevke-
dilen ticarî eşyanın tahmil ve tahliyesindeki iktisadî müsbet tesirleri de aşikârdır. Bu itibar ile 
iskele hattın ayrılmaz bir lâzimesidir. 

Mudanya Belediyesinin iskele üzerinde hiç birhukukî tasarrufu yoktur. İskele tamamen Hükü
met vesaiti ile yapılmış ve esasen hattın imtiyaz mukavelenamesinde limanla, .bilcümle teferruatının 
demiryolu aksamı asliyesinden madut bulunduğu tasrih edildiğinden (Madde: 28 ) şimdiye kadar 
iskeleyi şirket te talep edip durmuştur. Belediye tabiidir ki, iskelenin mütemadi tamiratı için 
masraf yapmıştır. Fakat buna mukabil de müteneffi olduğu hasılat kendisinde kalmıştır. Bu 
kanun ile şimdiye kadar ihtilâfı müeddi olan bu meselenin de Devlete faideli bir şekilde intacı 
temin edilecektir. Şu kadar ki mühim bir hinterlandın ithalât ve ihracat kasabası olan Mudan-
yanm belediye varidatının bu suretle tamamen sarsılmaması için Devlet Demiryolları Umumî İda
resince cibayet edilecek olan iskele resminin nısfının belediyeye verilmesi muvafık görülmüş, bu
na mukabil de tamirat masarifi nısfının belediyeden tahsili kabul olunmuştur. 

Maruz izahat iskelenin hat için vaz geçilmiye-cek bir menba olduğunu tavzih edebilirse de bir 
noktayı tekrar tetkik etmek lâzımdır. O da, iskele hatta ilhak edilmediği takdirde yalnız işletme a-
ç.ığmı teşkil edecek 25 - 30 bin liradan başka hattın takviyesi için ehemmiyetli bir yekûnun öden
mesi lâzım gelecektir. 

Umumî Müdürlüğün yeni teşeükkül etmesi hasebile hakikî ihtiyaca uyabilecek kanunî ma
hiyette bir kadronun tesbitinde görülen müşkülâttan ve kadronun tenezzülü tedricî bir şekilde tat
bik edilerek idare intizamının temini gayesi ile 1931 kadrolarının tahsisat dahilinde Umumî müdür
lükçe tayini esası zarurî görülmüş ve sekizinci madde vücude getirilmiştir. 

Dokuzuncu madde umumî masarifin tediyesi için lüzum ve zaruret hasıl olduğu takdirde bir 
kolaylık temin etmek üzere konulmuştur. 

On ve onbirinci maddeler kanunun şeklini itmam eden mütearefelerden ibarettir. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 18 - VII -1931 
M. No. 67 
Esas No. 1/91 

Yüksek Reisliğe 
Başvekâletin 26 - V -1931 tarih ve 6/1449 numaralı tezkeresile Büyük Meclise 

takdim ve Yüksek Makamınızca encümenimize havale buyrulan Devlet Demiryoları 
İşletme Umum Müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçe kanunu lâyihasile merbutatı 
Nafıa Vekili Beyle tşeltme Umum Müdürü Beyin huzurile encümenimizde müzakere 
olundu. 

Bütçe kanun lâyihasının Hükûınetinteklifindeki birinci maddesi 1 - VI - 1931 
tarih ve 1818 numaralı muvakkat bütçe kanununun birinci maddesile Yüksek Mec
lisçe kabul buyrulan hükümleri tekrar mahiyetinde görülerek tayyedilmiştir. 

İkinci maddede zikri geçen (A) varidat cetveli encümenimizde müfredatile tetkik 
olunmuştur. Bu cetvelde dahil bulunan fasıl ve maddelerin ihtiva eyledikleri varidat 
yekûnleri 1930 malî senesi zarfındaki tahakkuklarına ve tarife emsallerinde yapılan 
son tadilâta göre idarece tesbit olunmuş ve encümenimizçe de teklif veçhile kabul 
olunmuştur. 
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Bütçe kanunu lâyihasının birinci maddesinde işaret edilen (B) cetveli İşletme 

Umum Müdürlüğünün 1931 malî senesindeki masarifi umumiyesini ihtiva etmekte
dir. Bu cetvel dahi encümenimizde tetkik olunarak aşağıda arzeyl ediğimiz tadilâtla 
kabul olunmuştur. 

Birinci fasıl yekûnu merkez kadrolarında encümenimizce yapılan tadilât ve 
tenzilâta göre hesap olunarak tesbit edilmiştir. 

Üçüncü faslın üçüncü maddesi teklife nazaran yirmi bin lira noksanüe kabul 
olunmuştur. Tasarruf sandıklarına veya mülhak bütçeler memurlarının tekaütlük 
lerine ait umumî hükümleri ihtiva etmek üzere Yüksek Meclise bir kanun lâyihası 
takdim edilyinceye kadar bu bütçelerde teklif edilen gayri mütenazır vaziyetleri 
ve icaplara göre çok mütefavit olan masrafları bertaraf eylemek için encümenimiz 
şimdilik tasarruf sandıklarına yardımların talikim münasip görmüştür. Bu itibarla 
faslın sekizinci maddesi yekûnu ona g'öve hesap olunarak 20 000 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

Dördüncü faslın birinci maddesi yekûnu hesaba göre kabul ve tesbit olunmuştur. 

Altıncı mütenevvi masraflar faslında temsil masrafı senenin hususiyetlerine gö
re bin lira noksanüe kabul olunmuş ve ikinci maddenin ihtiva eylediği gayri melhuz 
masraflar üç maddeye ayrılarak bu maddede mündemiç hizmetler tasrih edilerek 
bu üç maddenin yekûnu bin lira fazlasile otuz sekiz bin lira olarak kabul edilmiştir. 

Bu faslın teklife göre üçüncü maddesinin ihti va eylediği Avrupa tetkik ve tahsil 
masrafı dahi iki maddeye ayrılarak teklif yekûnu dahilinde tesbit edilmiş ve niha
yet beynelmilel şimendiferler kongresine iştirak masrafı için beş bin liranın kâfi 
geleceği anlaşılarak maddedeki tahsisat bu miktarda kabul olunmuştur. 

Diğer fasıllar, tadilât yapılmıyarak teklif veçhile kabul olunmuştur. 

Bütçe kanun lâyihasını nüçüncü maddesinde işaret olunan ve memur ve müstah
demin kadrolarını ihtiva eden cetvellerencümenimizin belli başlı tetkik mevzuu
nu teşkil eylemiştir. 

Filhakika Devlet Demiryollarında teşkilât itibarile kurulmuş bulunan sistemin, 
memleketimizin umumî vaziyetinin ve malî sıasmın tesbit eylediği imkân hudutları
nı kâfi derecede tamik ve takdir etmeksizin hizmetlerin, sadece garp memleketle
rinde grafik itibarile en mütekâsif demiryollarının en mütekâmil ve zengin şekille
rini örnek ittihaz ederek idaresi maksadile çok geniş ve her hususta memleket mik
yaslarını taşacak surette hazırlanmış bir sistem olduğuna umumî bir kanaat hasıl 
olmuştur. 

Bu kanaatin verdiği endişe ile son zamanlarda teşkilât bir Alman heyetine tet
kik ettirilmiş ve alman netice muntazar olduğu veçhile mevcut kanaatleri teyit 
etmiştir. 

Encümenimizce bu raporlardan dahi istifade edilerek teşkilâtın tetkikına giri
şilmiş isede İşletme Umum Müdürü Beyin vazifesine yeni başlamış ve binaenaleyh 
teşkilâtın icaplarına henüz kâfi derecede nüfuz etmeğe vakit bulamamış olması ve 
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diğer zevatın da bu günkü şeklin harçibadabat muhafaza edilmesi zarureti bulunduğu 
kanaatinde olması dolayısile encümen mesaisi çok müşkül bir sahada cereyan etmiş
tir Binaenaleyh bu husustaki mesai ücretlerde Devlet hizmetlerindeki diğer muadil
lerine nazaran kıyası mümteui kılacak derecede bariz görülen farkların mümkün 
mertebe izalesine ve hizmetleri sakatlamamak endişesi dahilinde kalmakla beraber 
tayyi mümkün görünen bazı vazifelerin ilgasına münhasır kalmıştır. 

Bu münasebetle teşrinisanide idarenin umum teşkilâtını baştan başa ve mahal
linde bir tetkika tabi tutarak en rasyonel görünecek şeklin tayinine ve teşkilâtın 
ona göre tesbitine lüzumu kat'î bulunduğuna dair hasıl olan kanaatimizi dahi burada 
kaydetmeği lüzumlu addederiz. 

Yüksek dereceli vazifelere muhtas ücretler üzerinde yaptığımız tadilât merbut 
mukayeseli cetvelde görülmektedir. Daha dun dereceli vazifelerle işletme teşkilâ
tında kabul eylediğimiz tenzilât formülünü de aşağıya dercediyoruz. 

Merkez teşkiltâmda: 
Maaş (lira) 

75 
76 -100 

101 -150 
151 - 200 
201 - 250 
251 - 300 

Maaş (lira) 
100 
101 -150 
151 - 200 
201 - 250 
251-300 

Maaş (lira) 
Maş 75 (lira) 

Tenzilât yüzdesi 
Tenzilât harici 

% 5 
% 7,5 
% 10 
% 15 
% 20 

İşletme teşkilâtında 

200 liraya kadar 
200 liradan yuka" 

Tenzilât yüzdesi 
Tenzilât harici 

% 5 
% 7,5 
% 10 
% 15 

Mühendisler 
Tenzilât yüzdesi 
Tenzilât harici 

% 5 
rı % 10 

Görülüyor ki encümenimiz yaptığı tadilât ve tenzilâtta bilhassa işletme persone
lini siyanet etmekte azamî dikkat ve endişeyi göstermiş ve gerek memuriyet tayyini 
ve gerek tenzilâtı daha ziyade merkez teşkilâtında temerküz ettirmiştir. 

Bütçe kanııır lâyihasının diğer maddeleri ibare tadil ve tashihlerile teklif veçhi
le kabul olunmuştur lâyihaya yeni kadrolar dolayısile açıkta kalacak memurlara 
verilecek ikramiyeler hakkında ayrıca bir madde ilâve olunmuştur. 
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Millî müesseselerimizin gerek sermaye ve gerek hayatı umumiyeye tesiri itiba-
rile en büyüğü olan Devlet Demiryollarının işletme umurunun tarife ve işletme 
teşkilâtı itibarile iktisadî esaslara göre tensik ve ıslahını ve hasılatı umumiyesi
nin kısmı mühimminin işletme masrafında ibzal edilmiyerek sermaye faizine veya 
memleketin iktisadî inkişaflarına tahsis edilecek bir pay tefrikini da mümkün kıla
bilmek için ecnebi memleketlerden demiryolları işletme işlerinde birinci dereceden 
mütehassıs tanılılan bir zatın işletme müdürü sıfatile bir kaç sene için celp ve bu 
el vasıtasile işletme umurunun tensik ve ıslah ettirilmesi için Hükılmete salâhiyet 
veren bir madde dahi bütçe kanun lâyihasına ilâveten arz ve teklif edilmiştir. 

Bu tadilâta göre hazırladığımız bütçe kanun lâyihasile merbutatmı Umumî He
yetin tasvibine arzederiz. 

Reis 
G-ümüşane 
H. Fehmi 

Âza 
Aksaray 
Süreyya 

Âza 
Kırklareli 

M. Nakit 

İieis Vekil i 
istanbul 

Ali Rana 

Âza 
Çorum 

Mustafa 

Âza 
Kırklareli 
Şevket 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Âza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Âza 
Niğde 
Faik 

Kâtip Âza Âza 
Tokat Afyon Karahisar Bursa 

Süreyya Ali Dr. Galip 

Âza 
Erzurum 

Aziz 

Âza 
Kayseri 

,1. [filmi 

Âza 
İsparta 

Müh er rem 

Âza 
Yozgat 
S. Sim 

Âza 
Konya 

K. Hüsnü 

Âza 
Sivas 

Devlet Demiryollarının tasarruf sandığına bütün bu gibi müesseselerde olduğu gbi, yardım lâzımdır. 
(jünkü buidareniıı memur ve müstahdemlerinin Hükümet memurları gibi tekaütlükleri yoktur. Muave
net olmazsa bu sandık yaşayamaz ve bundan şimendifer idaresi gibi bir müessesenin intizamı muhtel 
olur. 

Bundan başka, ücretlerden encümence muayyennisbctlerde olarak icrası kararlaştırılan tenzilâtın 
(encümenin ilk müzakeresinde arzettiğim ve encümence o vakit kabul edilmiş olan noktai nazara muga
yir olarak) ihtisas ve tetkik kabiliyetleri araıulmaksızm mühendis olan ve almakta oldukları ücretler evsa
fı mahsusalarına nazaran istiksar edilemiyeeek derecelerde bulunan ve yerlerine tenzil edilecek ücretlerle 
başkalarının getirilmesinde idarenin müşkülâta uğraması pek muhtemel olan yol, hareket ve cer mü
fettişleri gibi memurlara varıncaya kadar bilistisna ve ayni nisbetlerde teşmiline muhalifim. 

M. Remzi 



- 166 — 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Lmum Müdürlüyünüıı 

1931 malî senesi bütçe kanunu 
HÜKÜMETİN T E K L Î F Î 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1931 
malî senesi masrafları için merbut (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
(14 408 660) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 3 — Ayni idarenin 1931 malî 
senesi masraflarına karşılık olan varidat 
(B) cetvelinde yazıldığı üzere(17 233 000) 
lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 4 — Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umumî Müdürlüğü ta
rafından işletilmekte olan demiryollar, 
limanlar ve iskelelerin bütün varidat ve 
hasılatının bunlara mahsus kanunlar ve 
nizamnameler dairesinde tahsil ve iradına 
devam olunur. Erzurum - Sarıkamış ve 
Şuabatı Demiryolları için 1929 bütçesine 
merbut (C) işaretli tarife ahkâmı 1931 
senesinde dahi tatbik olunur. Bu tarifede 
tenzilât icrasına Nafıa Vekili mezundur. 

MADDE 5 — Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umumî Müdürlüğünün 
vazife ve salâhiyetleri hakkında ihzar edi
lecek kanun -projesinin Büyük Millet Mec
lisince tasdikine kadar işletmenin ayrıl
masından mütehassıl vaziyet mezkûr umu
mî müdürlük idare encümenince tanzim 
ve Nafıa Vekâletince tasdik edilecek bir 
talimatname ile tesbit olunur. İnşaat iş
lerinin Nafıa Vekâletine raptından dala-
yı inşaattan mütehaddis olup Hazineye in
tikali icap eden alacak ve borçlar Nafıa 
ve Maliye Vekâletleri ile İşletme Umumî 
Müdürlüğünden tayinedileeek birer me-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 2 — Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 
1931 malî senesi zarfında cibayet edeceği 
varidat merbut (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 17 233 000 lira tahmin edil
miştir. 

MADDE 3 — Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 
1931 malî senesi daimî memur ve müstah
demleri ile vesaiti nakliye kadroları mer
but (C ) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğü ta
rafından işletilmekte olan demiryollar, li
manlar ve iskelelerin bütün varidat ve ha
sılatı bunlara mahsus kanunlar ve nizam
lar dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demir
yolları için 1929 bütçesine merbut (C) işa
retli tarife ahkâmı 1931 malî senesinde 
dahi tatbik olunur. Bu tarifede tenzilât ic
rasına Nafıa Vekili mezundur. 

MADDE 5 — İnşaat işlerinin ayrılma
sı dolayısile tahaddüs eden vaziyetin neta-
yici kanunu mahsus ile tayin ve tesbit 
edilinceye kadar bu vaziyetin işletmiye 
taallûk eden hususatı Nafıa Vekâletince 
tesbit edilecek esaslara göre idare olunur. 

MADDE 1 — Demiryollar ve limanlar 
istikşaf ve inşaatı Devlet Demiryolları ve 
Limanları LTmumî İdaresinden ayrılarak 
doğrudan doğruya Nafıa Vekâletine rapte
dilmiş ve mezkûr idarenin adı (Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Umumî 
Müdürlüğü) ne çevrilmiştir. 

MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 
1931 malî senesi masrafları için merbut 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
13 865 785 lira tahsisat verilmiştir. 
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murdarı mürekkep bir komisyon marifetile i 
tefrik edilir. ı 

MADDE 6 — Devlet Demiryolları ve 
Limanlan işletme hasılatının bütçe masa
rifini tesviyeden sonra kalacak fazlasın
dan (350 000) lirası stok malzeme iddiharı-
na tahsis edilir. Bundan artacak mebaliğ 
hakkında teşkilât kanunu ahkâmı bu se
ne tatbik edihniyerek bu fazlalık hazine
ye tevdi olunur. 

MADDE 7 — Bütçe masarifinden ya
pılacak tasarrufla Anadolu, Mersin - Tar
sus - Adana ve Samsun sahil demiryolu 
ve Haydar paşa Liman ve Rıhtım şirket
leri hisse senetleri ve tahvilâtı mubayaa
sına T nezuni y e t ve ri İm i şt i r. 

MADDE 8 —-1928 ve 1929 seneleri zar
fında Hilâli Ahmer Cemiyeti tarafından 
mühtacine tevzi edilmek üzere darlık ve 
kuraklık mıntakalarma gönderilen zahi
relerin nakliye ücretile buna nıüteferri e-
devat tatili, tahmil ve ihraç, kantariye ve 
saire ücretlerde Devlet Demiryolları U-
mumî idaresi tarafından % 75 tenzilâtla 
nakledilen amelenin nakliye ücreti olarak 
tahakkuk eden (118 545 71) lira işletme 
hasılatı 1931 masraf bütçesinde açılacak 
bir faslı mahsustan mahsup edilir. 

MADDE 9 — Mudanya iskelesinden 
tahsil edilecek resmin % 50 si İşletme U-
mumî Müdürlüğünce Mudanya belediye
sine verilir ve iskeleye ait tamirat masa
rifinin nısfı da mezkûr belediyeden tahsil 
olunur. 

MADDE 10 — Devlet Demiryolları 
İşletme Umumî Müdürlüğü 1931 daimî 
memur ve müstahdemler kadrosu tahsisa
tı dahilinde kalmak üzere Umumî Mü
dürlükçe tesbit olunur. Mezkûr idarenin 
hizmet nakliye vesaiti kadrosu (O) cet/ve
li n (1 e gösteril m i şt i r. 

MADDE 11 — 1931 malî senesi zarfın
da yekûnu iki milyon lirayı geçmemek 
sarinle kısa vadeli avans ve hesabı cariler 

MADDE 6 — Devlet Demiryolları ve 
Limanlan İşletme hasılatının bütçe masa
rifini tesviyeden sonra kalacak fazlasından 
200 000 lirası stok malzeme iddiharma 
tahsis edilir. Bundan artacak mebaliğ hak
kında teşkilât kanunu ahkâmı bu sene tat
bik edihniyerek bu fazla hazineye tevdi 
olunur. 

MADDE 7 — Bütçenin ücret ve mas
raf kısımlarından yapılacak tasarrufla 
Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana ve 
Samsun Sahil Demiryolu ve Haydarpaşa 
Liman ve Rıhtım Şirketleri hisse senet
leri ve tahvilâtı mubayaasına mezuniyet 
verilmiştir. 

MADDE 8 — 928 ve 929 seneleri zar
fında Hilâliahmer Cemiyeti tarafından 
mühtacine tevzi edilmek üzere darlık ve 
kuraklık mıntakalarma gönderilen zahire
lerin nakliye ücretile buna nıüteferri ede
vat tatili, tahmil ve ihraç, kantariye ve sa
ire ücretleri ve yüzde yetmiş beş tenzilât
la nakledilen amelenin nakliye ücreti ola
rak tahakkuk eden 118 545. 71 lira işletme 
matlubatının kaydi terkin olunur. 

MADDE 9 — Mudanya iskelesinden 
tahsil edilecek resmin yüzde ellisi işletme 
Umum Mdürlüğünce Mudanya Belediye
sine verilir ve iskeleye ait tamirat masari
finin nısfı da mezkûr belediyeden tahsil 
olunur. 

MADDE 10 — Henüz işletin iye açılma 
mış olan hatlar üzerinde İşletme Umum 
Müdürlüğünce icra edilecek nakliyattan 
mezkûr idarenin 1930 bütçe kanununa 
merbut (F) işaretli tarife dairesinde üc
ret tahsil edilir. İnşaat işletmesine müteal
lik olup Nafıa Vekâleti inşaat tertibinden 
tesviye edilmek üzere fatura edilecek me-
baliğden işbu hasılat yekûnu tenzil olunu r. 

MADDE 11 — Merbut kadroların tat
biki neticesinde açıkta kalacak memur ve 
müstahdemlere aşağıda yazılı nisbetler 
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akit ve kiisadma Umumî İdare mezundu ı 

MADDE 12 — Bu kanun 
1931 tarihinden muteberdir. 

1 haziran 

MADDE 13 — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Nafıa ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

Bş. V. 
tsmet 

Da. V. 
Da. V. 

Mf. V. Na. 

25 
Ad. V. 

Yusuf Kemal 
Ha. V. 
Ha. V. V. 

V. lk. V. 
Esat Hilmi M. Şeref 

- V -1931 
M. M. V. 
Zekâi 

Ma. V. 
Ma. V. 
S. î. M. V. 
Dr. Refik 

üzerinden tazminat verilir: 
Hizmet müddeti bir seneye kadar olan

lara bir aylık ücret 
Hizmet müddeti iki seneye kadar olan

lara iki aylık ücret 
Hizmet müddeti iki seneden fazla olan

lara ilk iki senelik hizmet mukabilinde 
iki aylık ücret vo bundan fazlası için be
her sene ve kesirleri mukabilinde yarım 
aylık ücret. 

Hizmet mebdeleri: 
Anadolu - Bağdat hatları için (Haydar

paşa mmtakası hariç) 25 mart 1920, 
Haydarpaşa mıntakasındaıı hat ve li

manla birlikte Anadolu - Bağdat hattı ve 
Haydarpaşa laman ve Rıhtımı İdaresine 
iltihak edenler için 25 kânunusani 1923, 

Mersin - Tarsus - Adana hattı için 5 
temmuz 1929, 

Erzurum - Sarıkamış - Kars hattı 
için mezkûr hatta ve diğer Devlet 
hatları için İnşaat ve İşletme Umum Mü
dürlüğü veya Devlet Demiryolları ve Li
manlan Umumî idaresine intisap tarihin
den başlaı*. Bu tazminat birinci faslın bi
linci maddesinden verilir. 

MADDE 12 — 1931 malî senesi zarfın
da yekûnu bir milyon lirayi geçmemek ve 
senesi içinde ödenmek şartile kısa vadeli 
avans ve hesabı cariler akit ve küşadına 
Kafıa Vekili mezundur. 

MADDE 13— Devlet DemirYolkırının 
işletme teşkilât ve tarifelerini tensik ve ıs
lah etmek üzere yüksek ihtisası haiz bir 
ecnebi mütehassısın celbine ve bu müte
hassısın Umum Müdür salâhiyetile istih
damına Hükümete mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 931 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümleri
ni icraya Nafıa Vekili memurdur. 



A - CETVELİ 

U-
Muhassasatın nevi 

1931 senesi için 

Hükümetçe ! Encümence 
talep edilen I kabul edilen 

Birinci kısım, — İşletme 

Ücret ve yevmiyeler 

Daimî memur ve müstahdemler 
[ Şimendifer kursu muallimleri ücreti dahil] 
Muvakkat memur ve müstahdemler 
İdare meclisi 
Maliye murakıpliği 

Fasıl yekûnu 

2! 

i 3 
! 4 
! 5 
I 6 
; I 

I 7 
! 8 

9 

i I 

İ10 

İkramiye 

idare masrafları 

Harcırah 
Kilometre tazminatı 
[Şimendifer kurşundaki katar memurları tazminatı 
dahil ] 
Mebaııi icarı ve memurin ev kirası 
Kırtasiye, matbu evrak, mecmua bedeli 
Demirbaş tamir, tecdit ve tezyidi 
Posta telgraf telefon ücretleri ve ilân mas
rafları 
Mahkeme masrafları ve aidat 
Zarar ve ziyan 
İdareye ait mektepler masarifi ve me
mur ve müstahdemelere ve aileleri efradı -
na sıhhî muavenet ve cenaze masrafı 
Müteferrik masraflar 

Fasıl yekûnu 

4 300 000 

170 000 
3 600 
9 400 

4 483 000 

70 000 

300 000 

50 000 
120 000 
80 000 

12 000 
6 000 
6 000 

290 000 
28 000 

892 000 

4 093 000 

170 000 

4 263 000 

60 000 

50 000 
250 000 

50 000 
100 000 
80 000 

10 000 
3 000 
3 000 

20 000 
28J500 

594 500 
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6 

8 

işletme masrafları 
Mebani, muharrik ve müteharrik edevatın 
mahrukat, tenvirat, yağ, tathirat ve sair müs-
telılek mevat masrafları 
Mualecat ve sihhî imdat kutuları masarifi 
Muharrik ve müteharrik edevat tamiratı 
Hat, köprüler, telgraf hatları, liman, rıh
tım iskele ve dubalar tamiratı ve yol ve fi
danlıklar alât, edevat ve levazımının tamir 
ve tecdidi 
Mebani tamiratı 
Lokomotiflerin manevra masrafları, elek -
trikli ve elektriksiz işaretler masrafı 
Transit vagonlarının edevat tatili ücreti 
Kaza ve ticarî eşya haşarat ve zayiat tazmi
natı 

Fasıl yekûnu 

Sigorta ve sermayesi 

Mütenevvi masraflar 

Temsil masrafı 
Gayri melhuz masraflar 
Hayvan ıslfısı cemiyetlerine yardım 
Hayvan ıslâhı cemiyetlerine yardım 
Avrupada tetkik masrafı 
Avrupada tahsil masrafı 
Beynelmilel şimendiferler kongresine iştirak 
Semplon ekspersi açığından Türkiye hissesi 

Fasıl yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

1 kinci Icıstm — Mubayaa ve banka 

Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana hatları ve Haydar 
paşa liman ve rıhtım mubayaa taksiti 
1715 numaralı kanun mucibince Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası hisesi 

İkinci kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

2 120 000 
60 000 

1 300 000 

1 830 000 
100 000 

83 000 
20 000 

10 000 
5 523 000 

! 2 117 000 
i 60 000 

1 300 000 
ı 

i 1 830 000 
100 000 

81 000 
20 000 

10 000 
5 518 000 

20 000 

3 000 

37 000 

25 000 

10 000 
3 000̂  
78 000 

20 000 

2 000 
7 000 
29 000 

000 
000 

23 000 

11 066 000 

3 200 000 

142 660̂  
3 342 660 
14 408 660 

000 
000 

73 000 
10 528 500 

3 200 000 

137 285 
3 337 285 
13 865 785 



B - CETVELİ 

Varidatın nevi 

Demir yolları işletme hasılatı 
Yolcu 
Ağırdık 
Sev fi seri 
Seyri hafif* 
Tahmil ve i lira e 
Ai'di vre 
Kantariye 

Fasıl yekûnu 

5 700 000 
400 000 
700 000 

9 000 000 
160 000 
5 000 
58 000 

16 023 000 

5 700 000 
400 000 
700 000 

9 000 000 
160 000 
5 000 
58 000 

16 023 000 

Liman, rıhtım ve iskeleler 

11 ay< larpaşa 1 i man ve rı İd m 11 
Derinee limanı 
Mersin, Filyos, Samsun, Mudanya ve diğer 
iskeleler 

Fasıl yekûnu 

Sıhhiye tevkifatı 

Mütenevvi hasılat 

İstimalden iskat edilen vagon, lokomotif ve 
hurda demirler satışı 
Müteferrik varidat 

Fasıl yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1931 senesi irin 

Hükümetçe Encümence 
tahmin edilen talimin edilen 

600 000 
150 000 

60 000 
810 000 

600 000 
150 000 

60 000 
810 000 

100 000 

100 000 
200 000 
300 000 

17 233 000 

100 000 

100 000 
200 000 
J00 000 

17 233 000 



Nevi memuriyet Adet 

Umumî müdürlük 

Umumî müdür 
Umumî müdür muavini 
Umumî kâtip 
Evrak ve dosya müdürü 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Yol ve mebani reisliği 
Reis 
Reis muavini (mühendis) 

Yol ve mebani 
Fen heyeti müdürü (mühendis) 
Mühendis 

» 
» 

Baş resaııı 
Ressam 

» 
Mavici 

» 
İstimlâk müdürü 

» memuru 
Mütehassıs ecnebi mühendis 
Telgraf müfettişi 

» » 

Demir köprüler 
Fen heyeti müdürü (mühendis) 
Mühendis 

» 
» 

Merkez fen memuru 
» » » 

Ressam 
Atelye müdürü (mühendis) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

1 
1 

1 
2 
i 
I 
1 
1 
1 
o 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
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Nevi memuriyet 

Mıntaka mühendisi 
» » 

Muhasip 
» 
» 

Memur 
Mıntaka fen memuru 
Mıntaka fen memuru 

İdarî 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 

kalem 

Cer reisi i fj i 
Reis 
Mütehassıs ecnebi mühendis 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

1 
2 
2 
1 

1 
1 

Ücret 
Lira 

168 
129 
141 
115 
95 

111 
110 
91 

158 
118 
109 
135 

450 
000 

Fen heyeti 
Reis muavini 
Mühendis 

» 
» 

Ressam 
Menin r 

Cer şubesi 

I 
2 
<•) 

1 
2 
2 

;j2D 
175 
150 
129 
128 
100 

Reis muavini 1 325 
Mühendis 1 175 

» 1 150 
» 1 129 

Cer müfettişi 1 231 
» » ' 1 190 

Kalem âmiri 1 165 
Memur 1 125 

» . 1 109 
» 2 87 
» 1 81 

idarî işler kal emi 
Kalem âmiri 1 162 
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Nevi memuriyet 

Memur 
» 

Maviei 

Reis 
Reis muavini 
Hareket müfettişi 

» » 
İstasyon memuru 

» » 
» » 

Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 

» 

Hareket reisliği 

İdarî isler kalemi 

Merkez t elgrafhanesi 

Muhabere baş memuru 
Muhabere memuru 

» » 
Kopyacı 
Müvezzi 

Reis 

Ticaret, tarife ve hasılat reisliği 

Ticaret ve tarife kısmı 

Reis muavini 
Tarife baş müdekkiki 
Tarife müdekkiki 

» » 
» » 

Kalem âmiri 
Mütercim 
Memur 

» 
» 

Adet 

1 
l 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

125 
100 
87 
59 

440 
325 
180 
158 
129 
115 
107 

141 
125 
115 
118 
93 
87 

127 
95 
58 
49 
37 

400 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

300 
191 
162 
144 
135 
175 
128 
118 
100 
75 
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Nevi 

Reis muavini 
Hasılat 

» 
» 

»valem 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

murakibi 
» 
» 

âraııi 
» 
» 
» 

İstatistik müdürü 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 

memuriyet 

Hasılat hışmı 

İstatistik şubesi 

Adet 

1 
1 
3 
5 
1 
2 
3 
1 
9 
8 

13 
14 
6 
8 

14 
22 

1 
1 
2 

2 
1 

Ücret 
Lira 

280 
162 
148 
135 
166 
148 
125 
116 
107 
97 
95 
87 
79 
75 
72 
m 

204 
107 
107 
95 
79 

Ana, şebekeye birleşmemiş Jmtla/r hasılat kalemleri 

Kalem âmiri 
» » 

Memur 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Malzeme reisliği 

Reis 1 400 
Reis muavini 1 300 
Malzeme murakibi 1 204 

» » 1 191 
» » 1 1 

1 
1 
2 
1 
>> 
4 
o 

3 
3 

167 
121 
125 
109 
107 
97 
95 
87 
79 
75 
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Nevi memuriyet 

Kalem âmiri 
» » 
» » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Müdür 
Memur 
Eczacı 

Sıhhat isleri 

Adet 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
]. 

ücret 
Lira 

175 
166 
162 
151 
158 
141 
125 
135 
118 
109 
100 
97 
95 
93 
87 

250 
141 
141 

Ecza methari 
Ecza methar müdürü 1 153 
Eczacı kalfası 1 70 

Eskişehir Aile Mektebi 
[ Bilemedik Mektebi dahil] 

Müdür 
Muallim 

» 
» 
» 

Memur 
Talebe annesi 
Ahçı 
Hademe, silici, ütücü 

» » » 

Maliye ve muhasebe işleri reisliği 
(Merkez muhasebe ve veznesi) 

Reis 1 400 
Reis muavini 1 300 
Merkez mesul muhasibi 1 250 

1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
8 
4 

158 
121 
103 
97 
95 
95 
80 
45 
30 
24 
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Nevi memuriyet 

Muhasebe müfettişi 
» » 

Muhasebe başmurakıbı 
Muhasebe murakıbı 

» » 
Kalem âmiri 

» » 
» » 
» » 
» » 

Memur ve muhasip 

» » 
Mutemet 
Veznedar 
Veznedar muavini 
Vezne bekçisi 

Müdür 
Refakat memuru 
Avukat 
Memur 

Müdür 
Kalem âmiri 

» » 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hukuk isleri 

Zat işleri 

Adet 

2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
8 
5 
1 
2 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
1 

Ücret 
Lira 

204 
187 
224 
213 
204 
175 
162 
157 
153 
141 
135 
132 
125 
118 
115 
111 
109 
102 
100 
144 
146 
109 
45 

300 
194 
184 
109 
75 

250 
204 
165 
141 
135 
125 
118 
115 
100 
93 
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Nevi memuriyet 

Fidanlıklar 
Müdür 
Muhasip 
Fidanlık fen memuru 

» » 
» » 

Fidanlık baş çavuşu 
» çavşıı 
» » 

Fidanlık çavuşu 
» » 

Bahçivan 
» 
» 
» 

Daimî amele 

Daire memurluğu 

Memur 
Baş odacı 
Kapıcı 
Silici 
Telefon muhamebe memuru 
Asansörcü 
Kaloriferci ve tamirci 

» » 
Vagon servis hademesi 
Odacı 

Adet 

1 
1 
1 
3 
2 
6 
5 
3 
4 
4 
2 
3 
3 
3 

65 

1 
1 

4 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

60 

Üeret 
Lira 

204 
87 

107 
87 
75 
77 
60 
55 
50 
45 
65 
52 
47 
42 
41 

112 
45 
40 
40 
50 
40 
70 
65 
40 
40 



178 
19ÎI1 Devlet Demiryo l la r ı ve L i m a n l a r ı is letme kadrosu 

Ücret 
Lira 

20 
33 
35 
36 
37 
38 
40 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
57 
58 
59 
60 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
70 
72 
73 
75 
76 
77 
7!) 
81 
83 

« 
a 
u 
•a 
>, 
E 

30 
24 

161 
57 
60 

145 

291 
48 

4 
97 
59 

49 
1 

86 

60 
55 
69 
20 
27 

102 

1 
20 
33 

28 
o 

48 
10 

95 

e 
> -
N U 

29 
9 

4 
15 
55 

27 

12 

8 
1 

1 

4 

</) 

31 

1 

4 
21 
32 

41 

5 
9 
2 

2 7 
5 

12 

39 
8 

11 

5 

6 

5 

38 
4 

19 
20 
97 
29 
12 

47 

106 
117 

13 
20 

23 

13 

2 
29 
17 

4 
17 

8 
6 
1 

32 
15 

33 
1 

o 

64 

44 
22 

142 

131 

76 

58 
15 

29 

18 

65 

37 
24 
12 

13 
37 

1 

5 
23 

4ü 

7 

44 

>. 
C 
«S 

TS 

E 

40 
5 
4 
3 

1 

If 
,_. «s 

~ E 

45 
45 

3 

4 

13 

15 
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% 

Ücret 
Lira 

84 
86 
87 
88 
89 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
105 
107 
109 
110 
111 
112 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
125 
126 
128 
129 
130 
131 
133 
135 
136 
138 

8. 
* 
•R 
«e 
r 

1 
11 

2 
69 

7 
1 

10 
5 

11 
48 

4 
16 
11 
2 

25 
7 

27 

1 

10 
2 

6 

3 
2 

Er
zu

ru
m

 
10 
16 

11 

4 

10 

2 
4 

24 

19 
3 

28 

1 
5 

1 
7 

1 
2 

08 

I 

3 
31 

4 
14 
4 
7 

28 
1 
1 
7 
2 
7 
2 

6 
1 

1 
10 

1 
7 
2 

5 
3 

1 

5 

1 

3 
1 

1 

1 

3 
1 
1 

2 

et >> C 
•o 
3 

«İS »E 

cJS 

-E 

40 

c 
«3 

5 
14 
63 
1 

13 
100 

1 
12 
6 

51 
52 
11 
18 

111 
1 

17 
28 
13 
11 
40 
9 
2 

44 
2 
5 
1 
1 

21 
6 
2 
7 
5 
1 
1 

13 
1 
5 
6 
7 
3 
7 
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ücret 
Lira 

141 
143 
144 
148 
149 
151 
152 
153 
156 
157 
158 
159 
162 
163 
166 
170 
171 
174 
175 
176 
177 
179 
180 
183 
185 
187 
188 
190 
191 
195 
198 
200 
204 
211 
213 
216 
224 
225 
227 
232 

1 i 
H

ay
da

rp
aş

a 
i 

2 
5 
3 

9 

1 

1 
1 
1 
6 
1 
1 

2 
4 

1 
4 

1 

1 

2 

I 

1 
1 

1 

Er
zu

ru
m

 
1 

1 

1 

1 

1 

2 

c 
3 
V) 
E 
co 
3 

4 

' 1 

1 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

K
ay

se
ri 

8 
4 

2 

1 

1 
1 
1 

2 

1 
1 
1 

1 
1 
2 

1 
1 
2 

1 

1 
1 
2 

K
on

ya
 

3 
8 
1 

1 

2 

1 

1 

2 

7 

1 

2 

4 

| 
M

ud
an

ya
 

H
. P

. 
Li

m
an

 
1 

w o 
£.53 
w o-
cO d» 

s 

c 
<3 

17 
17 

8 
3 
3 
1 

12 
2 
3 
1 
7 
3 
1 
9 
2 
3 
2 

10 
5 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
8 
3 
1 
2 
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Ücret 
Lira 

234 
238 
240 
241 
250 
252 
256 
270 
272 
279 
288 
304 
350 
400 

Yekûn 

H
ay

da
rp

aş
a 

2 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
2034 

Er
zu

ru
m

 

1 

204 

Sa
m

su
n 

1 
1 

r 

1 
378 

E £ o 
.— >. *J w *z: 

rt O. 3> • O >» 
M X S £ ~ £ 

884 1110 48 136 174 

İhtiyaç vukuunda umumî yekûn dahilinde kalmak şartile işletmeler arası 
icrasına Umumî Müdürlük salahiyettardır. 

Vesaiti nakliye kadrosu 

Adet Nevi 

1 Sıhhiye faytonu 
2 Mağaza kamyonu 

Vekûn 3 



1 8 2 -

Nevi memuriyet 
Ücret 

Adet Lira 

Masraf tertibinden ücret alan memurlar kadrosu 

Malzeme memurları 
Mağaza müdürü 

» » 
» » 
» » 

Mağaza müdür muavini 
Tesellüm ve sevk müdürü 
Matbaa müdürü 
Mütehassıs ecnebi 
Kimyager 
Kalem âmiri 

:» 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Ressam 
Hademe 
Römorkör süvarisi 
1 kinci kaptan 
Baş çarkçı 
Oarkçı 
Bekçi 

1 
2 
1 
1 
1 
L 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
4 
6 

.- 7 
14 
12 
8 
14 
6 
12 
«> 
8 
4 
20 
6 o o 
10 
1 
16 
1 
1 
1 
1 
30 

240 
213 
177 
150 
187 
187 
198 
270 
151 
168 
151 
148 
141 
136 
125 
135 
125 
118 
116 
109 
107 
100 
97 
95 
93 
87 
86 
79 
76 
75 
72 
70 
66 
95 
40 
118 
93 
93 
65 
40 
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Nevi memuriyet 

Sürveyan şakirdi 
Hademe 

Müteferrik memur ve müstahdemin 
Erzurum maden şefi 
Hizar fabrikası âmiri 
Bayazıt hattı muhafızı 
Çeltik maden mühendisi 
Memur 
Bekçi 

Masraf tertibine dahil şef montör, montör atelye 
makinist ve ateşçileri, işçi ve usta basılar, işçiler, işçi mua
vinleri, çıraklar, amele çavuşu, amele, kömürcü, tathıratçı, 
silici, lavajcı, hamamcı, yol ve telgraf baş çavuşu, çavuş, 
çavuş muavinleri, hamal çavuşları ve hamallar gibi müstah' 
demlerin kadro ve ücretleri iHiyaç nisbetinde umumî müdür' 
lükçe tayin olunur. 

Adet 

3 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
9 

Üöret 
Lira 

75 
40 

111 
116 
66 

145 
75 
40 
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Nevi memuriyet 
Ücret 

Adet ' Lira 

Ger memurları 
Büyük ateİye reisi 
Fabrika müdür muavini 

» » >> 
Mühendis 

» Namzedi 
Şube âmiri 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Fen memuru 
» » 
» » 

Ressam 
Doktor 
ICalem âmiri 
Memur 

» 
» 

Baş puantör 
» 
» 

Baş revizor 
Revizör 

» 
» 
» 
» 

Bekçi 

Yol memur ve müstahdemini 
Atelye sürveyanı 
Telgraf sürveyanı 

» » 

» » 

i 
1 
1 
1 

450 
224 
206 
114 

22dolar75 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
o O 
4 
3 
1 
10 
10 
10 
10 
10 
7 

1 
5 
10 
5 
6 

158 
148 
143 
138 
133 
129 
128 
116 
107 
102 
148 
116 
97 
95 
87 
79 
72 
66 
102 
75 
66 
55 
97 
95 
87 
79 
75 
66 
40 

121 
100 
95 
87 
79 



Sıra No 100 
Dahilî istihlâk vergisi kanununa bazı maddeler tezyiline ve 
ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair I/I4I numaralı ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 11 - VII -1931 
Şube: 1 

Sayı: 6/1975 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

12 - VI -1930 tarihli istihlâk vergisi kanununun ikinci maddesine bir fıkra ile müstakil bazı 
maddelerin ilâvesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 9 - VII - 931 
tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte tak
dim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim etendim. 
Başvekil 

tsmet 

Esbabı mucibe 

1 teşrinievvel 1929 tarihinden itibaren mevkii meriyete giren yeni gümrük tarife kanununda, 
eski gümrük resmile, gümrüklerde bazı maddelerden alınan istihlâk resimleri ve şeker ve petrol 
inhisar resimleri tevhit edilmiş ve yeni gümrük tarifesinde, resim miktarları bu tevhide nazaran 
tayin ve yeni tarife kanununun 31 inci nmddesile şeker ve petrol inhisar resimlerine ait kanunlar 
da ilga edilmiştir. 

Yeni gümrük tarife kanununda petrola ait resim tenzil edilmiş ve buna ilâveten mahrukatı 
mayıayı madeniyenin tasnif ve resimlerinin tayiniııde (15) santigrat derecei hararette 0,830 kesa
fet derecesi esas tutularak, petrol ve aynı evsafta bulunan mayiat kilo başına 12,60 kuruş resme 
tabi tutlmuş ve bu kesafetten ağır olan mayiatm resmi de kilo başına bir kuruş olarak tayin kılın
mıştır. 

Bu vaziyet üzerine kesafet derecesi 0,830 dan yukarı olan mayiatı madeniyenin kilo başına bir 
kuruş resim ile memlekete ithal edilerek bunlarnı memleket dahilinde bazı müesseselerde kesafet 
dereceleri indirildiği ve petrol gibi piyasaya çıkarıldığı görülmesi üzerine, bir taraftan gümrük ta
rife kanununun mayiatı mnhrukai madeniyeye ait 695 inci maddesinin (C) ve (D) fıkraları 1720 
numaralı ve 12-VI-930 tarihli kanunla tadil ve 0,830 kesafet derecesi 0,860 kesafet derecesine çı
karıldığı gibi ^ diğer taraftan 718 numaralı ve 12-Vl-930 tarihli dahilî istihlâk vergisi kanunu 
ile hariçten 0,860 kesafet derecesinden daha ağır mayiatı madeniye ithal edilerek dahilde bunların 
kesafet dereceleri indirildiği ve petrol gibi istimale salih bir hale getirildiği takdirde kilo başına 
sekiz kuruş istihlâk resmi vermeleri de kabul olunmuştur. 

Dahilî istihlâk vergisinin cereyan eden tatbikatında, bu suretle gerek gümrük tarife kanunun
da ve gerek ağır mayiatı madeniyeleri tasfiye, ederek petrol haline getiren müesseselerin imalâ
tının resme tabiiyetinde muvaffakiyet görülmediği tahakkuk etti. Son günlerde hariçten ithal edilen 
ve kesafet derecesi 0,860 dan yukarı olup petrol gibi şeffaf bir manzarayı haiz olan bu motorin 
denilen bir nıayiin, gümrükten kilo başına bir kuruş resim ile geçirilerek, dahilde adiyen tahlit 
veya çalkama suretile hatta bakkal dükkânlarında kesafetinin indirildiği ve bunun petrol yerine sa-
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(C) fıkrası 
1929 

4 065 872 
1 846 830 
G 143 948 
5 876 669 
5 760 460 ' 
3 779 416 
8 852 508 

1930 
1 869 525 
1 670 369 
2 692 819 
2 832 813 
3 157 203 
5 123 565 
3 420 503 

») 
^ 1 
2 

(D 
1929 

7 952 
2 412 
1 500 
10 000 

395 314 
992 242 
872 283 

) fıkrası 
1930 

4 596 287 
3 554 487 
4 342 750 
3 305 629 
3 229 112 
2 486; 524 
2 080 868 

tış'a arzedildiği sabit oldu. Buna mani olmak üzere maliye ve belediye vesaitile ittihaz olunan bütün 
tedbirlerin .maksadı temin edemediği anlaşıldı. 

Bu vaziyet bir taraftan halkın temiz ve hilesiz petrol bulunmamasını intaç ettiği gibi, gümrük 
varidatına da külli surette tesir edecek bir netice verdi. Gümrük istatistiklerine göre: 

Gümrük tarife kanununun 695 inci maddesinin (C) fıkrası, tasfiye edilmiş petrola ve (D) fıkrası 
da kesafeti 0,860 dan ağır olan mahrukatı medeni yeye ait bulunmaktadır. Her iki maddeden 1929, 
1930 senelerinde vaki ithalât miktarları kilo itibarile aşağıda gösterilmiştir. 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Teşrinievvel 
Teşrinisani 
Kânunuevvel 

Bu tabloda (D) fıkrası mucibince İ929 senesi teşrinievvel iptidasından itibaren vaki fazla itha
lâtın sebebi, yukarıda arzedilen hususattan ileri geldiği aşikârdır. 

Ahiren motorin denilen mayii madeniyenin gümrüklerden ithali sırasına (Denaturalize) edilmesi 
iyin Gümrükler Umum Müdürlüğüne tebligat yapılmış ise de bunun bir kanun ile daha esaslı surette 
tatbikıııa, ve 0,860 ve andan aşağı kesafette boyanmış veya sair suretle denaturalize edilmiş mevadı 
satanlar haklarında da cezaî ahkâm vaz'ma ihtiyaç görülmüştür. Bu maksadı temin için dahilî istih
lâk vergisi kanununun ikinci maddesine bir fıkrailâve edilmiştir. 

Projelerden dahilî istihlâk vergisinin tadilâtına ait olan projeye, petrol ve benzin inhisarı kanu
nunun 12 inci maddesi mucibince eibayet edilmekte olan (elektrik ve havagazı) hakkında müstakil 
bir madde ilâve kılınmıştır. Bu resmin tahakkuk ve cibayetine ;dair olan maddei kanuniye bu günün 
ihtiyacına gayri kâfi olduğu gibi tenvirattan maada olan elektirik ve havagazı sarfiyatını da mükel
lefiyet dahiline almamakta bulunduğundan tatbikatta sarfiyatın ne kadarının tenvirata ne kadarı
nın diğer husata taallûk ettiğinin tefrikine imkân bulunamamakta ve bu yüzden gerek müesseseler, 

gerek mükellefler tarafından şikâyet edilmekte idi. Resmi vaz'ı aslisinde olduğu gibi, sanayi
de kullanılanlar hariç olmak üzere, tenvirattan maada, teshin, vantilatör, banyo ve sair husu-
sattaki sarfiyata da teşmil etmekle beraber, nisbetini de yüzde ondan altıya indirmek suretile kıs
men de tahrif cihetine gittik ve maddeye ayni zamanda kontrolü ve sureti cibayeti teshil edecek 
hükümler de koyduk. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 16 - VII -1931 
Karar No. 17 
Esas No. 1/141 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 11 - VII -1931 tarih ve 6/1975 numaralı tezkeresile Büyük Meclise takdim edilen 
dahilî istihlâk vergisi kanununun 2 inci maddesine bir fıkra ile müstakil bazı maddeler ilâvesine dair 
olan kanun projesi havale edildiği encümenimizde Maliye Varidat Müdürü Umumisi Bey de hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 
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Bu teklif hakkında Hükümetçe tanzim kılınan esbabı mucibede kâfi sarahat mevcuttur. Gümrük 

kanunlarının yerli sanayiini himaye için bazı pet-rol aksamına bahşettiği müsaadatmDevlet vergi-
lerile halkın menfaati aleyhine sui istimal edilmesine ve bunun devamına tabiatile müsamaha edilmi-
yeceğinden encümenimiz ittihaz edilen tedbirin müstaceliyet ve lüzumuna kani olmuştur. Ancak ( 

0,860 dereceden yukarıda olarak ithal edilen bu motorinler, gazla işliyen bir çok değirmen ve fab
rikalarda istimal edilmektedir. Filhakika bunun ithalini güçleştirmek için gümrük resmi artırıldı
ğı takdirde sanayide istihasl fiyatı yükseltilmiş olacaktır. Bunun sanayide istimaline mani olmıya-
cak şekilde denatüralize edilmesi ile hem sanayiimizin korunması hem de yukarıda zikredilen mah
zurların izalesi muvafık görülmüştür. 

Projenin birinci maddesi bu bapta kâfi ahkâmı ihtiva ettiğinden aynen kabul edilmiştir. 
Sanayiden başka işlerde kullanılan elektrik ve hava gazının tabi olacağı istihlâk vergisine ait 

ikinci maddeye gelince; tatbikatta tenviratla birlikte yapılan ve ayrılması müşkül olan diğer elek
trik istihlâkâtının da vergiye tabi olması ve ancak yeni mükellefiyetler ilâve edildiğine göre eski 
nisbetin tadili ve bunun da yüzde altı olarak tesbiti encümenimizce dahi tasvip edilmiştir. 

Encümenimiz hususî müesseselerin kendi kuvvei muharrikelerile sırf kendi ihtiyaçları için is
tihsal ettikleri elektrik sarfiyatının vergiye tabi tutulmamasını mülâhaza etmiş ve öteden beri bu 
yolda mevcut olan ahkâmın muhafazasını derpiş eylemiştir. Maddedeki (umumî elektrik ve hava 
gazı tesisatı) tabirile böyle hususî ve ticaret kas t ile yapılmıyan tesisatın vergiden hariç kalacağına 
kani olmuş ve ayrıca bir fıkra ilâvesine lüzum görmemiştir. 

Verginin cibayet ve kontroluna ait olan diğer fıkralar dahi kâfi görülmüştür. 
Üçüncü, dördüncü, beşinci maddeler aynen kabul edilmiştir. Havalesi mucibince Bütçe Encüme

nine tevdi buyrulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis namına M. M. Kâtip A z a Âza Aza 
Konya Bayazıt İsparta Mersin 

Refik Kemal Emin Ali Ahmet Hamdi 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Büİçe Encümeni 19 - VII - 1931 

M. No. 73 
Esas No. 1/141 

Yüksek Reisliğe 

18 - V I - 1931 tarihli ve 1718 numaralı dahilî istihlâk vergisi kanununun 2 inci maddesine bir fık
ra ile işbu kanuna müstakil bir madde ilâvesine dair Maliye Vekâletince ihzar ve Başvekâletin 
1 - VII -1931 tarih ve 6/1975 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise bittakdim havale buyrulan kanun 
projesile esbabı mucibe ve Maliye Encümeninin buna müteallik mazbatası tetkik ve müzakere olundu. 

Proje başlıca 2 maddede iki hükmü muhtevi bulunmaktadır. 
1 inci madde — 0, 860 - 0,890 kesafetleri arasındaki mayi maddei mahrukatın gümrüklerden mem

lekete ithali şırasında boyama veya sair suretlerle denatüre edilmesi için Maliye Vekâletine salâhi
yet verilmesi hakkındadır. 

Gümrük tarife kanununa nazaran 0,860 kesafet derecesine kadar kesafette olan mayiatı madeniyei 
mahruka kilo başına 12,60 kuruş ve bu kesafetten yukarı mayiat da kilo başına bir kuruş gümrük 
resmine tabi bulunmaktadır. 0,860 kesafetten yukarı olupta bir kuruş gümrük resmi vererek memleke
te ithal edilmiş bulunan mayiatı madeniyei mahruka, dahildeki müesseselerde tasfiye edilerek pet
rol gibi istimal edilebilecek bir hale getirildiği takdirde 1718 numaralı kanun mucibince kilo başına 
sekiz kuruş istihlâk resmine tabi tutulmaktadır. 
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Son zamanlarda ecnebi memleketlerde sureti mahsusada ihzar edilerek motorin tesmiye edilen ve 

kesafet derecesi 0,860 dan yukan olması dolayısilc kilo başına bir kuruş gümrük resmi vererek mem
lekete ithal edilmekte olan mayiatı madeniyenin , dahile adiyen tahlit ve çalkalama suretlerile kesa 
fet derecesi indirilerek petrol gibi pazara çıkarıldığı görülmüş ve müracaat edilen bütün tedbirlere 
rağmen, bu vaziyete mani olunamamıştır. Bu yüzden halk temiz ve hilesiz petrol yakmak imkânın
dan mahrum kaldığı gibi, gümrük varidatı meyan ında, petroldan alman varidat miktarı da mühim 
miktarda tenakus etmeğe başlamıştır. 

Bu şerait altında motorin denilen mayii maddenin memlekete bilâ kayıt ve şart ithaline devanı 
olundukça tevessül olunan hilenin önü almamıyacağma eneümenimizee de kanaat hasıl edildiğinden 
Hükümetin talep ettiği veçhile, bu suretle 0,860 - 0,890 kesafetleri arasında ithal olunacak mayiatı 
madeniyenin gümrüklerden ithali sırasında mahiyeti asliyelerine halel gelmiyecek surette denatüre 
edilmesi hususunda Maliye Vekâletine salâhiyet verilmesi muvafık görülmüştür. 

Gümrüklerden bu suretle geçirilecek olan mayiatı madeniye, memleket dahilindeki tesis edilmiş o 
Um tasfiyehanelerde tasfiyeye tabi tutularak kesafet dereceleri indirilecek olursa, 1718 numaralı kanun 
ahkâmı dairesinde şimdiye kadar cereyan ettiği üzere kilo başına sekiz kuruş dahilî istihlâk resmin'-
tabi tutulacaktır. 

2 inci madde — 25 kânunusani 1926 tarihli vo 725 numaralı petrol ve benzin inhisar kanununun 
12 inci maddesi mucibince tesis edilmiş bulunan elektrik ve hava gazi istihlâk resminin, nisbetini ten
zil ve tatbikatta tesadüf edilen bazı müşkülleri bertaraf etmek üzere ihzar ve tertip olunmuştur. 

Resimden istisna edilen sanayide müstamel elektrik ve havagazı sarfiyatının müstakillen sınaî 
müesseselerdeki sarfiyata hasrı gerek maksat ve gerek tatbikattaki suhulet itibnrile muvafık görüldü
ğünden bu maddenin 1 inci fıkrasında resimden istisna edilecek sarfiyat (müstakillen sınaî müesse
selerde) kaydile takyit edilmiştir. 

Gümrük tarife kanununun petrolden alman gümrük resmi ile istihlâk ve inhisar resimleri birleş
tirilerek yekûna nazaran, petrol için daha hafif gümrük resmi konulmuş olmasına ve bu lâyiha ile 
elektrik ve hava gazi sarfiyatından alınacak resminmevzuu da genişletilmiş bulunmasına göre Hükü
metçe yüzde 10 dan yüzde 6 ya indirilen resim miktarı yüzde 5 şe tenzil olunmuştur. 

Maddenin ikinci ftkrasr birinci fıkrada yapıİMi tadilâta göre ibarece ufak bir tadil ile kabul olun
muştur. 

3 üncü madde — Aynen kabul olunmuştur. 

4 üncü madde — Lâyihanın birinci maddesi hükmünün müstaeelen tatbiki lüzumuna mebni bu 
maddenin kanunun neşrini müteakip derhal tatbiki ve elektrik ve hava gazi sarfiyatından alman res
min aylık olarak tahsil edilmekte bulunduğuna göre buna ait olan ikinci madde hükmünün 1 eylül 
1931 tarihinden itibaren meriyeti eneümenimizee tensip edilmiştir. 

5 inci madde — aynen kabul olunmuştur. 
Bu suretle tadil edilmiş alan lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolunür. 

Reis Reis V. M. M. Kâtip 
Gümüşane İstanbul Konya Tokat Afyon Karahisar Aksaray Bursa Çorum 
//. Fehmi Ali Kan-a K. Zaim Süreyya Ali A. Süreyya Dr. Galip Mustafa 

Kırklareli Konya Yozgat Elâziz Erzurum İsparta Kayseri 
Şevket K. ffüsnil S. S%m II. Tahsin Aziz Mükerrem A. FTürtri 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

12/VI/1930 tarihli ve 1718 numaralı dahili 
istihlâk vergisi kanununun ikinci maddesine 

, bir fıkra ile müstakil bazı maddelerin ilâve
sine dair kanun projesi 

MADDE 1 — Dahilî istihlâk vergisi kanunu
nun 2 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edil
miştir. 

15 santigrat derecei hararette 0,860 ile 0,890 ke
safetleri arasındaki kesafetlerde, hariçten ithal 
edilecek mayii madenî mahrukatı ithal sırasında 
mahiyeti asliyelerini bozmıyacak surette boya ve 
sair suretle tağşiş etmeğe Maliye Vekâleti salâhi-
yettardır. 

Bu kesafet derecelerindeki mevadm boyannöş 
ve tağşiş edilmiş olduğu halde kesafet derecesinin 
0,860 ve andan aşağı dereceye indirilerek satılması 
memnudur. 

Bu suretle kesafeti 0,860 ve andan aşağı dere
ceye indirilmiş mayii madenî mahrukatın dükkân, 
mağaza, depolarında bulunduranlar veya satan
lardan mayiatm beher kilosundan alınacak dahilî 
istihlâk vergisi on misil olrak tahsil ve mayiat bi-
lâ hüküm müsadere ve imha olunur. 

MADDE 2 — 1718 numaralı ve 12/VI/1930 ta
rihli kanuna aşağıdaki müstakil madde zayledil-
miştir. 

Umumî elektirik ve havagazı tesisatı bulunan 
mahallerde, sanayide kullanılanlar müstesna ol
mak üzere; tenvir, teshin, ütü, vantilatör, banyo 
ve sair suretlerle vukubulacak elektirik ve hava
gazı sarfiyatı, elektirik ve havagazı istihsal eden 
müesseselerin aylık sarfiyat faturaları üzerinden 
% 6 istihlâk resmine tabidirler. 

Bu resim elektirik ve havagazı müesseseleri ta
rafından aylık faturalara zammedilmek suretile 
tahsil ve on beş gün zarfında alâkadar mal san
dıklarına teslim olunur. Müesseseler, resmin tah-
silile mükellef ve mesul oldukları gibi, sanayide 
kulamanarla diğer hususatta kullanıan elektirik 
ve havagazı sarfiyatını tefrik edecek şekilde kayit 
tutmağa ve faturalarını bu suretle tanzim etmeğe 
de mecburdurlar. 

Tahsil ettikleri rüsumu miadında teslim etmi-
yen müesseselerden resim % 10 fazlasile ve tahsili 
emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Alâkadar varidat tahakkuk idareleri ve Mali
ye müfettişleri resmin tahakkuk ve cibayetini mü-

5~ 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

12 - VI -1931 tarih ve 1718 numaralı dahiU istihlâk 
vergisi kanununun ikinci maddesine bir fıkra 

ile müstakil bazı maddelerin ilâvesine dair 
kann lâyihası 

MADDE 1 — Dahilî istihlâk vergisi kanununun 
2 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir. 

15 santigrat derecei hararette 0,860 ile 0,890 
kesafetleri arasındaki kesafetlerde, hariçten ithal 
edilecek mayii madenî mahrukatı ithal sırasında 
mahiyeti asliyelerini bozmıyacak surette boya ve 
sair suretle tağşiş etmeğe Maliye Vekâleti salâhi-
yettardır. 

Bu kesafet derecelerindeki mevaddm boyanmış 
ve tağşiş edilmiş olduğu halde kesafet derecesinin 
0,860 ve ondan aşağı dereceye indirilerek satılması 
memnudur. 

Bu suretle kesafeti 0,860 ve ondan aşağı dere
ceye indirilmiş mayii madenî mahrukatı dükkân, 
mağaza ve depolarında bulunduranlar veya satan
lardan mayiatm beher kilosundan alınacak da
hilî istihlâk vergisi on misli olarak tahsil ve mayi
at bilâ hüküm müsadere ve imha olunur. 

MADDE 2 — 1718 numaralı ve 12-VI-1930 
tarihli kanuna aşağıdaki müstakil madde zeyle-
dilmiştir-

Umumî elektrik ve havagazı tesisatı bulunan 
mahallerde müstakilen sınaî müesseselerde kulla
nılanlar müstesna olmak üzere tenvir, teshin, ütü, 
vantilatör, banyo ve sair suretlerle vuku^ bulacak 
elektrik ve havagazı sarfiyatı, elektrik ve hava 
gazı istihsal eden müesseselerin aylık sarfiyat fa
turaları üzerinden % 5 istihlâk resmine tabidir. 

Bu resim elektrik ve havagazı müesseseleri ta
rafından aylık faturalara zammedilmek suretile 
tahsil ve on beş gün zarfında alâkadar mal san* 
dıklrma teslim olunur. Müesseseler, resmin tahsi* 
lile mükellef ve mesul oldukları gibi smaî müesse
selerde kullanılanlarla diğer hususatta kullanılan 
elektrik ve havagazı sarfiyatını tefrik edecek 
şekilde kayit tutmağa ve faturalarını bu suretle 
tanzim etmeğe de mecburdurlar. 

Tahsil ettikleri rüsumu miadmda teslim etmi-
yen müesseselerden resim % 10 fazlasile ve tahsili 
emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Alâkadar varidat tahakkuk idareleri ve Maliye 
müfettişleri resmin tahakkuk ve cibayetini müe$-
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esscsenin kttyut ve defatiri 
murakabeye salâhiyettardır. 

üzerinde tetkik ve 

MADDE.3 — 25 kânunusani 1926 tarihli ve 
725 numaralı petrol ve benzin inhisarı hakkındaki 
kanunun 12 inci maddesilc bu maddenin kemakân 
meri olduğu hakkındaki 31/V/1930 tarihli w 1669 
numaralı kanun mülgadır. 

MADDE 
teberdir. 

4 — Bu kanun nesri tarihinden ma-

MADDE 5 
kili memurdur. 

Bu kanunun icrasına Maliye Ve-

Bs. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na.V. Ik. V. 
Hilmi 

9/VII/1931 

M, M. V. 
Zekâi 

Ma. V. 
Af. Abdülhalik 

S. I. M. V. 
M. Şeref Dr. Refik 

sesenin kuyut ve defatiri üzerinden tetkik ve mu* 
rakabeye salâhiyettardır. 

MADDE 3 — 25 kânunusani 1926 tarihli ve 
725 numaralı petrol ve benzin inhisarı hakkında
ki kanunun 12 inci maddesile bu maddenin kema
kân mer'î olduğu hakkındaki 31-V-1930 tarihli 
ve 1669 numaralı kanun mülgadır. 

MADDE 4 — Bu kanunun birinci maddesi 
hükmü neşri ve diğer maddeleri hükümleri 1 eylül 
1931 tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 



Sıra No 101 
Sanat ve yatı mekteplerinin idaresi hakkında 1/87 numa 

ralf kanun lâyihası ve Dahiliye, Maarif ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları 

T. G. : ? • • ' ' - ^ 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 26 - V - 1931 
Sayt: 6/144$ 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

San'at ve yatı mekteplerinin idaresi hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 25/V/1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasma müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Vâktile Darüleytam, bir aralık öksüz yurtları denilen şehir yatı mektepleri masrafının 1927 malî 
senesi başından itibaren umumî bütçeden çıkarılması üzerine vilâyetlerden alınan yüzde onlarla 
idare edilmekte idi. Hususî idareler varidatından yüzde onların kesilmesi hakkındaki kanunun müd
deti 31 mayıs 1931 tarihinde bitmiş olduğundan bu müesseselerin masraflarını bundan sonra bu, 
varidatla temin etmek kabil değildir. 

Diğer cihetten bir çok vilâyetler mevcut san'at; mekteplerinin idamesi için lâzım gelen tahsisatı 
bütçelerine koymamaktadırlar. San'at mektepleri, talebesini işe alıştırmak için malzeme sarf eden 
ve alât kullanan mektepler olduğu için, pahalıya mal olan müesseselerdir. Bunların bütün masraf
larının yalnız bir vilâyet tarafından temini müşkil olmaktadır. Diğer cihetten de bir san'at mekte
binden o mektebin bulunduğu vilâyetin değil, orada öğretilen san'ata muhtaç diğer vilâyettler 
evlâtlarının» da istifade etmesi ve buna mukabil o vilâyetlerin bu mekteplerin masrafına iştirak 
eylemesi gerek bu mekteplerin yaşaması ve inkişafı ve gerek müessesenin temin edeceği istifade
nin daha şamil olması için zaruridir. 

îşte bu kanun lâyihası gerek yatı mekteplerinin ve gerek san'at mekteplerinin vilâyetlerin iş
tirak eyliyeceği mıntaka mektepleri haline ifrağı maksadı ile tanzim ve takdim edilmiştir. Şim
diye kadar Maarif Vekâletinin muallim mektepleri inşaatı ve yatı mekteplerinin ideresi için vilâ
yetlerden almakta olduğu yüzde onlar artık tahsil edilmiyeceğinden vilâyet bütçeleri bu masrafları 
temin edecek vaziyettedirler. Zaten bu gibi menfaati müşterek işler için vilâyetlerin birlik teşkil 
etmesi esası Millet Meclisine takdim olunacak hususî idareler kanunu ile derpiş edileceğinden 
bu müesseselerin hayatlarının devam edebilmesi için şimdiden bir nevi mecburî vilâyetler birlik
leri teşkili zarurî görülmüş ve kanun lâyihasının ikinci maddesi bu esasa göre yapılmıştır. 

Gerek yatı mekteplerinin ve gerek san'at mekteplerinin haziran başından itibaren masrafları 
karşılığı bulunmadığından buradaki çocuklarımızın iaşelerini temin eylemek ve tedrisata devam 
eyliyebilmek üzere Dahiliye Vekâletinin bazı selâhiyetlere sahip olması icap etmektedir. Üçüncü 
madde bunun için yazılmıştır. Şimdiye kadar olduğu gibi muayyen varidatın muayyen işlere tah
sisi takdirinde vilâyetler bu müesseseler için vermiye mecbur oldukları tahsisatı bulmakta müş
k ü l ! uğrayacaklanndaıı zaten mukarrer olduğu veçhile varidatın tahsisi keyfiyetinin de kaldı-
ttoâft düş1WbnB$ ^e do*r\lteü ma#de bunun için ftoeûmifhtt. 
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Çok müstacel olan işbu kanun lâyihasının bir an evvel meriyete vaz'ı iktiza ettiğinden müsta-

celen tetkiki zarurî bulunmaktadır. 

T.B.M.M. 
Dahiliye Encümeni 10 - VI - 1931 

Karar No: 2 
Esas No: 1/87 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

San'at ve yatı mekteplerinin idaresi hakkında Maarif Vekâletince hazırlanıp Başvekâletten 
Yüksek Reisliğe takdim edilmiş olan kanun lâyihası Maarif Vekili Esat ve Dahiliye Vekili Şük
rü Kaya Beyefendilerin huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Bu bapta tanzim edilmiş olan lâyiha bazı tadilâttan sonra esas itibarile kabul edilmiş ve işbu 
tadilât aşağıya yazılmıştır. 

I - Birinci maddede yazılı san'at mekteplerinin maaş ve masrafları kelimesinden sonra (ikinci 
maddede tasrih edildiği veçhile vilâyetler hususî idareleri bütçelerinden verilir) ibaresi ilâve edil
miştir. 

II - İkinci maddenin nihayetine (bu müesseselere mıntakaya dahil vilâyetlerin herbirinden işti
rak hisselerile mütenasip talebe alınır. Bu gün mevcut talebe için bu nisbet aranılmaz) fıkrası 
ilâve edilmiştir. 

I I I - Üçüncü maddeden (vilâyetler iştirak hisselerini, bütün masraflarına takdimen müessese
nin bulunduğu vilâyet emrine nakten tediyeye mecburdurlar), cümlesi tayyedilerek yerine (vilâ
yetler iştirak hisselerini Dahiliye Vekâletile bil muhabere tesbit olunacak tarihlerde mukassatan 
müessesenin bulunduğu vilâyet emrine nakten tediye ederler) ibaresi konulmuş ve maddenin bun
dan sonrası aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde encümen tarafından yeniden ilâve edilmiştir. 
Lâyihaya yeniden ilâve olunan dördüncü maddeye göre diğer maddelerin sıra numaraları teselsül 

ettirilerek aynen kabul olunmuştur. 
Havalesi mucibince Maarif Encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Âza Âza Âza 

Şükrü Emin Fikri Ahmet İhsan 

Kars % 10 dan kalan ba-
Hüseyin Baha Tali kayanın idarei hu-

susiyelere terki re-
yindeyim 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 6- VII -1931 
Karar No. 4 
Esas No. 1/87 

Maarif Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

Şehir yatı mekteplerile Ban'at mekteplerinin mmtakalar teşkilüe hususî idareler bütçelerinden 
fdâreföi hakkmüa öluîf Başvekâletin 2B-V-1931 tarih ve 6A446 numaralı tezkeresile Yüksek Mw-

Dahiliye En. Reisi Reis Vekili 
Tekirdağ Tekirdağ 
Cemil M. Fayik 

Âza Âza 

M. M. Kâ. 
Malatya Muş 

Bulunamadıllasan Reşit 
Âza 
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İise gönderilen kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni tadillerile esbabı mucibe mazbataları mütalea 
ve tetkik olundu. 

Şehir yatı mektepleri dört senedenberi vilâyetlerin umumî varidatlarından bir kanunla alınmak
ta olan % de onlardan ayrılan tahsisat ile ve ayrı bir bütçe ile Maarif Vekâleti tarafından idare 
edilmekte idise de bu kanun hükmü 31 mayıs 1931 tarihinde bitmiş olduğu cihetle bu mekteplerin 
devamını temin için malî cihetten yeni bir tedbir bulmak zarureti hasıl olmuştur. 

Bu mekteplerin esasen birer ilk mektep olmasına ve masrafları 1927 senesinden beri vilâyetlerce te
min edilmekte bulunmasına göre vlâyetler arasnda birlikler tesisine doğru gidilerek bu mekteplerin 
masraflarna vilâyetlerin teşriki yolundaki Hükümet teklifi muvafık görülmüştür. Leylî olarak idare 
edilmekte bulunan ve talebesi muhtelif vilâyetlerin öksüz çocuklarından ibaret bulunan bu mektep
lerin bütün masraflarını yalnız mektebin bulunduğu vilâyetin bütçesine yüklemekten ise bu içtimaî 
yardımı mücavir vilâyetler arasında taksim etmeyi ve her vilâyete düşecek hisse nisbetinde o vilâ
yetlerden çocuk almayı encümenimiz de doğru bulmuştur. 

San'at mekteplerine gelince: Esasen vilâyet bütçeleri tarafından idare edilmekte iken meslek 
mektepleri hakkında münteşir 26 mayıs 1927 tarih ve 1052 numaralı kanunla Maarif Vekâletinin 
idarelerinde alâkadar olmıya başladığı bu mekteplerin masraflarına mmtakalar teşkilile vilâyet
lerin iştiraklerinin temini faydalı ve bu mekteplerin yaşamaları için zarurî görülmüştür. 

Muhtelif san'atlara mensup veya intisap etmek istiyen vatandaşların bilgi ve mümareselerini 
artıracak olan san'at mektepleri ve kurslar teşkilâtına ihtiyacımız muhakkaktır. 

Ordu sanayiinin bir mevlûdu olan ilk ıslahhanenin tekâmülü mahsulü olan bu günkü sanayi 
mekteplerimizin, bilhassa dahilî sanayiin inkişataıa matuf alınmış ve alınmakta olan tedbirlerden 
sonra daha ehemmiyetle düşünülmeğe değeri vardır.adedi dokuzdan ibaret olan bu mektepleri birer 
teknikom haline getirmek doğru olmıyabilir. Fa-kat memleket sanayiinin inkişaf ile müterafık ola
rak ihtiyaca kâfi teknikomlar yaparak bunları Devlet bütçesinden idare etmek, diğer sanayi 
mekteplerimizi de mahallî ve yahut mıntakavî sanayile alâkadar kurslar ve mektepler halinde yine 
Maarif Vekâletinin nazareti altında vilâyetler bütçelerile idare etmek vaziyetin ve ihtiyacın istediği 
bir tedbir olarak görülmektedir. 

Ancak bu mekteplerde iptidaî mevat tedarik etmek, fenniyatın tarakkisini takip ederek alât 
ve edevat ile mücehhez bulunmak, mütehassıs muallimler tarafından idare edilmek ihtiyacında bu
lunmak itibarile yalnız bir vilâyetin bütçesinin tahammül edebileceği müesseselerden değildirler. 
Bu sebeple memlekette daha faydalı bir vazife yapmıya hazırlanan sanayi mekteplerimizi bu günkü 
mevcudiyetlerile yaşayabilmelerini temin için vilâyetleri iştirake davet etmeyi ve iştirak nisbetinde de 
vilâyetlerin bu mekteplerden istifade etmeleri esasını ihtiva eden 1, 2, 3, üncü maddeler talebe kabu
lüne ait bir kayit ilâvesile kabul edilmiştir. 

Dahiliye Encümeni tarafından ilâve olunan 4 üncü madde vilâyetler tarafından san'at mekteple
rinin idaresi için bütçelerine konulan tahsisatı ti mahallinden başka yere verilmemesini temin et
mek gayesine matuf olduğundan bu maksada daha uygun olmak üzere madde tadilen encümeni-
mizce.de teklif olunmaktadır. 

Hususî idareler bütçelerinde cari varidat tahsisi usulü müteaddit kanunlarla teessüs etmiş oldu
ğundan bu kanunlar yazılmak suretile maddeye daha vuzuh verilmek istenmiştir. 

Meslek mektepleri hakkında evvelce kabul edilmiş olan 1052 numaralı ve 26 mayıs 1927 tarihli ka
nunun 2 inci maddesi hükmü, 31 mayıs 1930 tarihinde meriyeti hitam bulan 1491 numaralı kanunla 
lâğvedilmiş ve meslek mektepleri hakkında cari diğer hükümlerin lağvı ise mevzubahs bulunma
dığı ve lağvı icap eden başka kanunlar da mevcut olmadığı cihetle « bu kanuna muhalif bilumum 
ahkâm mülgadır.» yolundaki maddeye lüzum görülmiyerek tayyedilmiştir. 

Kanun lâyihası bu tadillerle takdim olunmuştur. 
Maarif Eh. RB. M. M. Kâtip Âza Âza Âza 

NafiAttcf İbrahim Alâtttin îzset Ulvi Urfa 
Refet Kahmi 8-. Mafteıii 

Âza Âza Âza Âza 
Tatûi Av CeVâet ffamdi Naim Hmim 

http://mizce.de


- 4 -
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
M. No: 79 

Esas No: 1/87 
U - VII - 1931 

Bütçe Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

Şehir yatı mekteplerile san'at mekteplerinin mmtakalar teşkilile hususî idareler bütçelerinden 
idaresi hakkında olup Encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası ve merbutu Dahiliye ve Maa
rif Encümenleri esbabı mucibe mazbataları Maarif Müsteşarı Bey hazır bulunduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Bu lâyihada muvazenei umumiyeyi alâkadar eden bir cihet görülemediğinden keyfiyet Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 
Âza 

Erzurum 
Aziz 
Âza 

Niğde 
Faik 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Yozgat 
S. Sırrı 

Kâ. 
Tokat 
Süreyya 

Âza 
Konya 
K. Hüsnü 
Âza 

Aksaray 
A. Süreyya 

Âza 
Çorum 

Mustafa 
Âza 

Kırklareli 
Şevket 

Âza 
Afyon Karahisar 

Ali 
Âza 

Kırklareli 
M. Nakit 

Âza 
Elâziz 

H. Tahsin 
Âza 

Kayseri 
A. Hilmi 

HÜKMETİN TEKLİFİ 

San'at ve yatı mekteplerinin idaresi 
hakkında kanun lâyihası 

BÎRÎNCİ MADDE — îstatnbul Hakimiyeti Mli-
liye, İstanbul Dumlupmar, Edirne Gazipaşa, Edir
ne Mustafa Necati Bey, Kayseri Zencidere, Elâziz, 
Amasya Konya yatı mekteplerile Ankara, Konya, 
Kastamonu, İzmir, Aydın, Edirne, Diyarbekir, 
Bursa ve İstanbul san'at mekteplerinin maaş ve 
masrafları vilâyet hususî idareleri bütçelerinden 
verilir-

İKİNCİ MADDE — Birinci maddede yazılı 
müesseseleri idare için mmtakalar teşkiline ve bu 
müesseseler masraflarını mıntakaya dahil vilâyet
lere varidatları nisbetinde taksime ve tahsisatları
nı vilâyet bütçelerine koymağa ve icabmda bu 
masraflar için bütçeleri yapılıncaya kadar mmta-
kaya dahil vilâyetler bütçelerinde tahsisat konul
mak veya mevcut tahsisatından senesi içinde mah
subu icra kılınmak üzerle avans Verdirmeyle Dabi» 
Uyö Vekâleti meafcradur. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

San'at ve yatı mekteplerinin idaresi 
hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — İstanbul Hakimiyeti Mil
liye, İstanbul Dumlupmar, Edirne Gazipaşa, Edir
ne Mustafa Ûecati Bey, Kayseri Zencidere, Elâ
ziz, Amasya, Vona yatı mekteplerile Ankara, Kon* 
ya, Kastamonu, İzmir, Aydın, Edirne, Diyarbekir, 
Bursa ve İstanbul san'at mekteplerinin maaş ve 
masrafları ikinci maddede tasrih edildiği veçhile 
vilâyetler hususî idareleri bütçelerinden verilir. 

İKİNCİ MADDE — Birinci maddede yazılı 
müesseseleri idare için mmtakalar teşkiline ve bu 
müesseseler masraflarım mıntakaya dahil vilâyet
lere varidatları nisbetinde taksime ve tahsisatları
nı vilâyet bütçelerine koymağa ve icabında bu 
masraflar için bütçeleri yapılıncaya kadar mınta
kaya dahil vilâyetler bütçelerine tahsisat konul
mak veya mevcut tahsisatından senesi içinde mah
subu icra kılınmak üzere avans verdirmeye Dahi* 
liye Vekâleti mezundur. 

Bu müesseselere mmtakaya dahil vilâyetlerin 
he* bîrîn&m i$îr$t hiSööîerîle raTOö«öp**8tebe 
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MAARİF ENCÜMENİNİN TADİLİ 

BİRİNCİ MADDE — İstanbul Hakimiyeti Mil
liye, İstanbul Dumlupmar, Edirne Gazipaşa, Edir
ne Mustafa Necati Bey, Kayseri Zincidere, Elâ-
ziz, Amasya, Vona yatı mekteplerile Ankara, Kon-
yo, Kastamonu, İzmir, Aydın, Edirne, Diyarbekir, 
Bursa ve İstanbul san'at mekteplerinin maaş ve 
masrafları ikinci maddede tasrih edildiği veçhile 
vilâyetler hususî idareleri bütçelerinden verilir. 

İKİNCİ MADDE — Birinci maddede yazılı 
müesseseleri idare için mmtakalar teşkiline ve bu 
müesseseler masraflarını mmtakaya dahil vilâyet* 
lere varidatları nisbetinde taksime ve tahsisatları
nı vilâyet bütçelerine koymağa ve icabmda bu 
masraflar için bütçeleri yapılmeaya kadar mmt*< 
kaya dahil vilâyetler bütçelerin* tahsisat konul
mak veya mevcut tahsisatından senesi içinde mah* 
subu icra kılınmak üzere avans verdirmeye Dabi* 
üye Vekâleti mezundur. 

Bu müesseselere mmt&kaya dahil viliy^tlörifi 
herp btrinto İştlrafc hisaeleTite mfKe^ip tafote 
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ÜÇÜNCÜ MADDE — [Vilâyetler iştirak hisse-
lerini, bütün masraflanna takdimen] müessesenin 
bulunduğu vilâyet emrine nakten tediyeye mec
burdurlar] . Dahiliye Vekâleti lüzum gördüğü tak
dirde iştirak hisseselerini vilâyetlerin maliye vesa
iti ile tahsil olunan varidatlarından da doğrudan 
doğruya Maliye Vekâleti vasıtasile kestirmeğe ve 
müessesenin bulunduğu vilâyet emrine gönderme
ğe salâhiyettardır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — îdarei hususiye büt
çelerinde cari tahsisi varidat usulü mülgadır. 

BEŞÎNCÎ MADDE 
den muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihin-

ALTINCI MADDE — Bu kanuna muhalif bilu
mum ahkâm mülgadır. 

YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hükümle
rini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mi. V. 
Esat 

S. t M. V 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. V. 
Ş. kaya 

Na. V. 
ffilmi 

. 

M. M, V. 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

îk.V. 
M. Şeref 

alınır. Bu gün mevcut talebe için bu nisbet ara* 
nılmaz. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Vilâyetler iştirak hisse
lerini Dahiliye Vekâletile bilmuhabere tesbit olu
nacak tarihlerde mukassatan müessesenin bulun
duğu vilâyet emrine nakten tediye ederler. Dahili
ye Vekâleti lüzum gördüğü takdirde iştirak his
selerini vilâyetlerin maliye vesaiti ile tahsil olu
nan varidatlarından da doğrudan doğruya Maliye 
Vekâleti vasıtasile kestirmiye ve müessesenin bu
lunduğu vilâyet emrine göndermeye salâhiyet
tardır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Üçüncü maddeye gö
re bu müesseselere tahsis edilmiş olan varidatın 
başka bir yere sarfı caiz değildir. 

BEŞÎNCÎ MADDE — îdarei hususiye bütçele
rinde cari tahsisi varidat usulü mülgadır. 

ALTINCI MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanuna muhalif bi
lumum ahkâm mülgadır. 

SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hükümle
rini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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almır. Bu gün meveut talebe için bu nisbet aranıl-1 
maz. Bu suretle almacak talebenin evsaf ve şera
iti Maarif Vekâletince tanzim olunacak bir tali
matname ile tayin edilir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Vilâyetler iştirak hisse
lerini Dahiliye Vekâletile bilmuhabere tesbit olu
nacak tarihlerdes mukassatan -müessesenin bulun
duğu vilâyet emrine nakten tediye ederler. Dahi
liye Vekâleti lüzum gördüğü takdirde iştirak his
selerini vilâyetlerin maliye vesaitile tahsil olunan 
varidatlarından da doğrudan doğruya Maliye Ve
kâleti vasrtasile kestiremeye ve müessesenin bu
lunduğu vilâyet emrine göndermeye salâhiyettar-
dır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Vilâyet bütçelerinde 
3 üncü maddeye göre bu müesseselere ayrılmış 
tahsisattan hiç bir sebeple bütçenin diğer fasıl ve 
maddelerine münakale yapmazlar. 

Vilâyet bütçelerinden ayrılıp san'at mektepleri
nin bulunduğu vilâyet emrine verilen tahsisattan 
sene sonunda tasarruf vaki olduğu takdirde tasar
ruf edilen miktar mektebin mütedavil sermayesi
ne zammolunur. 

BEŞÎNCt MADDE — 95 numaralı ve 20 nisan] 
1341 tarihli mektep vergisi, 1525 numaralı ve 
12 - VI -1929 tarihli şoseler ve köprüler, 338 numa
ralı ve 3nisan 1926 tarihli ispirto ve meşrubatı kü-
uliye kanunlarının hususî idareler bütçelerinde 
varidat tahsisini tazammun eden hükümleri mül
gadır. 

ALTINC IMADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hükümleri
ni icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra No 104 
Ticaret mukavelesi veya ( modüs vivendi) aktetmiyen dev

letler ülkesinden Türkiyeye yapılacak ithalâta dair 1/8 
numaralı kanun lâyihası ve iktisat, Hariciye ve Bütçe 

Encümenleri mazbataları 

T.C. 
Başvekâlet 2 - I V - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube: 1 

Sayı: 6/971 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ticaret mukavelesi veya mödüs vivendi akdetmiyen devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak 
ithalâta memnuiyetler veya tahdit ve yahut takyitler tatbiki salâhiyetinin hükümete verilmesi hak
kında İktisat Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 25/111/1931 tarihli içtimamda Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Türkiye Cumhuriyeti, ithalât ve ihracatını muayyen bir usule bağlamak ve böylece millî tica
retin inkişafını temin eylemek, ticaret muvazenesini memleket iktisadiyatına rahne verecek tea-
dülsüzlüklerden vikaye etmek maksadile bir çok ecnebi devletler ile ticaret muahedeleri akdetmiş 
veya bu mukavelelerin akti müzakeresine girişerek neticeye intizaren «Modüs Vivendi> 
ler yapmış olduğu halde, bazı ecnebi devletler hükümetlerinin böyle bir mukavele 
veya muvakkat itilâfname imzasından, vuku bulan müteaddit teşebbüs ve teklif
lere rağmen, imtina eylemekte devam ettikleri meşhut olmaktadır. Bu gibi hükümetler kendi 
ülkelerinden Türkiyeye vaki ithalâtın umumî tarifemize tabi tutulmasında dahi kendi iktisadî 
menfaatleri için kâfi derecede kuvveti haiz bir tesir görmedikleri cihetle bizimle her hangi bir tarz
da bir itilâf akti lüzumunu hissetmemektedirler. Bu sebeple millî iktisadiyatımızın zarardan vi
kayesi için, tatbikına kat'î zaruret hissedildiği zaman vazolunmak üzere, böyle devletler ülke
sinden Türkiyeye vaki ithalâtı menetmeğe yahut tahdit veya takyit eylemeğe matuf tedbirler itti
hazı salâhiyetinin Hükümete itası memleket menfaati icabatmda görülmüştür. 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 

Karar No. 2 
Esas No. 1/8 

Yüksek Reisliğe 

Ticaret mukavelenamesi veya modus vivendi iktetmiyeıı Devletler ülkesinden Türkiyeye yapıla* 
tîftk*Malâ^lmemnuiy'&torJ veya tahdit ve yahut takyitler konması salâhiyetinin Hükümete veril* 

İktisat Encümeni mazbatası 

25-V -19B1 
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mesi hakkında Başvekâletten gelip encümenimize havale edilen kanun lâyihası İktisat Vekili Be
yin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Türkiye iktisadî münasebette bulunduğu devletlerin ekserisile ticaret mukavelesi veya modüs 
vivendi aktettiği halde bazı devletlerle hiç bir mukavele aktedilemmiş ve bu devletler zaman zaman 
Türkiye emtiasının ithale karşı ağır resimler koymakta ve bu suretle Türkiye ihracatını müşkilâta 
maruz bırakmaktadır. Buna mukabil ticaret mukaveleleri aktetmiyen devletlerin ithalâtına kar
şı yapabileceğimiz ancak azamî tarifenin tatbikmdan ibarettir. Mukavele aktetmiyen devletlerin 
ise bizim ihracatımıza karşı koydukları resim bazan rüsumu mania derecesinde ağır olduğu anla
şıldığından memleketimizin ticareti hariciyesini tanzim ve seyrini dikkatle takip edebilmek için 
kanunda talep edilen salâhiyetin hükümete veril-mesini encümenimiz muvafık görmüştür. Ancak bu 
salâhiyetin anı tatbiki halinde alâkadar ticaretimizin evvelden haberdar olmaması yüzünden gay
ri melhuz bir takım zararlara duçar olması endişesi görüldüğünden bu mahzuru bertaraf etmek üzere 
kanuna bir fıkra ilâvesine lüzum görülerek heyeti umumiyesi bu kayıtla kabul ve Heyeti Umumiye-
ye arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim edildi. 

Reis M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
M. Rahmi İsmail îzzet Ulvi Aksaray Maraş 

Yaşar Nuri Şükrü 

Âza Âza Âza Âza 
Edirne Denizli 
Faik Fuat Tahsin E. Aslan 

Hariciye Encümeni mazbatası 

18- VII - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile ticaret mukavelesi veyamodüs Vivendi akdetmemiş devletler ülkelerinden 
Türkiyeye yapılacak ithalâta memnuiyetler, tahditler veya takyitler koyabilmesi salâhiyetinin hükü
mete verilmesi hakkında tanzim edilen kanun lâyihası esbabı mucibesi ve îktısat Encümeninin maz-
batasile birlikte encümenimizde tetkik olundu : 

Filhakika Türkiye ile ticaret mukavelesi veya modüs, Vivendi akdetmemiş olan devletler hakkın
da, ticarî vaziyetimizin icabına göre tatbik olunmak üzere, Hükümete talep ettiği salâhiyetin verilmesi 
encümenimizce de lâzım ve İktisat Encümenimizin bu salâhiyetin tatbikmdan evvel alâkadar Hükü
mete haber verilmesi hakkında kanun lâyihasına ihtiyatî kay dolarak bir müddet ilâvesi de muvafık 
görülmüş ve kanun lâyihası ilaveli şekilde kabul olunarak Heyeti Celilenin tasdikına arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır. 

Hariciye En. Reisi Âza Âza Âza Âza 
Saffet Ziya Fatih Rtfkı î. Süreyya Yakup Kadri Hasan Cemil 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. - • • • • - . . . . 

Bütçe Encümeni 
M. No. 76 f 20-VII-im 
Esas No. 1/8 

Yüksek Reisliğe 
,TürkiyteÖümhur!ye'tile ticaret mukaVelte'si Vöy'a mtfdüB vivendi alrtetmemitf.-oton-. dtfcMçr attfvtai* 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Karar No: 8 
Esas No: 1/8 
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datı hakkında memnuiyet, tahdit veya takyitler konulabilmesi salâhiyetinin Hükümete verilmesi hak
kında olup encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası ve bu baptaki İktisat ve Hariciye Encümen
leri esbabı mucibe mazbataları İktisat ve HarieiyeVekili Beyler hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Encümenimiz İktisat Encümeninin kanun lâyihası hakkındaki esbabı mucibesini varit görerek 
bu encümenin noktai nazarına umumiyetle iltihak etmekle beraber birinci maddenin sonuna ilâve 
olunan fıkrayı hem İktisat Encümeninin mülâhazalarını tatmin etmek hem de işi daha şümullü bir 
noktai nazardan mülâhaza ederek muhtelif icaplara cevap vermek üzere bu fıkrayı, kabulünü arz 
ve teklif eylediğimiz şekilde tadil eylemiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâtip 
Gümüşane İstanbul Konya Tokat Afyon Karahisar Aksaray Çorum Elâzb; 
H. Fehmi Ali Rana K. Zaim Süreyya Ali A. Süreyya Mustafa II. Tahsin 

Erzurum İsparta Konya Kırklar eli Kırklareli Sivas 
Aziz Mükerrem II. Hüsnü M. Nahit Şevket M. Remzi 

Yozgat Kayseri 
S. Sırrı A. Hilmi 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ticaret mukavelesi veya «modüs vivendi» aktetmi-
yen devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak itha
lâta memnuiyetler veya tahdit ve yahut takyitler 

tatoikma dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile ticaret 
mukavelesi aktetmiş olan veya böyle bir mukavele 
akdi için müzakerelere başlanması yolunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından vaki teklif ve 
teşebbüsleri neticesiz bırakan yahut ticaret muka
velesinin aktine intizaren modüs vivendi yapmak
tan imtina eden ecnebi devletler ülkesinden Tür
kiye Cumhuriyeti ülkesine yapılacak ithalâtı tama
men veya kısmen menetmeğe veya bu ithalâtın 
tahdidine ve yahut önceden Türk Hükümetinin 
müsaadesini istihsal suretile kayit altında icrası 
usulünün ihdasına icra Vekilleri Heyeti salâhiyet-
tardır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

25 - III -1931 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. Tevfik Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. İk. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 

İKTISAT ENCÜMENININ TADILI 

Ticaret mukavelesi veya Modüs vivendi akietmiyen 
Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak ithalâta 

memnuiy etler veya tahdit veyahut takyitler 
tatbikine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile ticaret 
mukavelesi aktetmemiş olan veya böyle bir muka
vele akti için müzakerelere başlanması yolunda Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından vaki teklif 
ve teşebbüsleri neticesiz bırakan yahut ticaret mu
kavelesinin aktine intizaren « Modüs Vivendi » 
yapmaktan imtina eden ecnebi devletler ülkesinden 
Türkiye Cumhuriyeti ülkesine yapılacak ithalâtı 
tamamen veya kısmen menetmeğe veya bu ithalâtın 
tahdidine veyahut önceden Türk Hükümetinin mü
saadesini istihsal suretile kayit altında icrası usulü
nün ihdasına icra Vekilleri Heyeti salâhiyettardır. 
Hükümet bu salâhiyetini tatbikinden iki ay evvel 
ilân eder. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

S. I. M. V. 
Dr. Refik 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLÎ ı 

Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi aktetmiyenl 
Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak ithalâta 
memnuiyetler veya tahdit veyahut takyitler 

tatbikine dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile ticaret 

mukavelesi aktetmemiş olan veya böyle bir muka-J 
vele akti için müzakerelere başlanması yolunda 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından vaki 
teklif ve teşebbüsleri neticesiz bırakan yahut tica
ret mukavelesinin aktine intizaren ( Modüs Vi
vendi yapmaktan imtina eden ecnebi devletler 
ülkesinden Türkiye Cumhuriyeti ülkesine yapıla
cak ithalâtı tamamen veya kısmen menetmeğe ve
ya bu ithalâtın tahdidine veyahut önceden Türk 
Hükümetinin müsaadesini istihsal suretile kayit 
altmda icrası usulünün ihdasına İcra Vekilleri 
Heyeti salâhiyettardır. 

Hükümetin her hangi bir memleket muvari-| 
datı hakkında bu salâhiyeti kullanarak ittihaz! 
edeceği karar icaba göre tayin ve ilân edeceği bir 
müddetin mürurundan sonra tatbik olunur. 

MADDE 2 — Hükümet, memleket iktisadiyatı
nı korumak için icabında bazı eşyanın ithalini ruh
sat usulüne tabi kılmağa veya tahdide veyahut 
büsbütün menetmeğe salahiyetlidir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden meri
yete girer. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil* 
lerî Heyeti memurdur. 

jjk^-^jBSn»4_iM1 





Sıra No 73 
İkamet mukavelesi aktedllmemiş olan devletlerle iki 
seneyi tecavüz etmemek şartile ikamet mukavelesi akti 

hakkında 1/134 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
İkamet mukavelenamesi aktedilmemiş olan devletlerle iki seneyi tecavüz etmemek şartile 

muvakkat ikamet mukavelesi akti hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin l-VII-931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 

Ticaret muahedesi aktine kadar muayyen müddetler için bazı şerait dairesinde Modüs kabulü 
hususunda i 2-XIL-1341, 10-IV-l 927 tarihli ve 691, 1005 numaralı kanunlarla Hükümete 
verilmiş olan salâhiyet yalnız ticaret ahkâmına taallûk etmekte olduğundan bu salâhiyetin 
müddetleri hitam bulan ikamet mukavelenameleri yerine, yenileri aktedılinciye kadar ikamet 
mesailine ait Modüs Vivendi aktine Hükümete salâhiyet itası hakkındaki merbut kanun 
lâyihası Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 

Lozanda 24 temmuz 1923 tarihinde aktedilmiş olan ikamet mukavelenamesinin 13 
ağustos 1930 tarihinde feshedildiği âkit devletlere tebliğ olunduğundan gerek mezkûr 
mukavelenameyi imzalıyan devletlerle gerekse diğer devletlerle kat'î ikamet mukavelenamesi 
aktolununcıya kadar her iki taraf tebaa ve şirketlerinin diğerinin ülkesinde ikametlerini 
temine ve alâkadar Hükümetlerle dostane münasebatımızı idameye hadim olacak işbu kanun 
lâyihasının kabulü yüksek takdirlerine bağlıdır efendim. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Karar X- 3 18-VIİ-193İ 
Esas M 1/134 

Yüksek Reisliğe 

Lozanda 24 temmuz 1Q23 tarihinde aktedilmiş olan ikamet mukavelenamesinin 13 ağus
tos 1930 tarihinde feshedildiği âkit Devletlerle Hükümetimiz tarafından tebliğ olunduğundan 
gerek mezkûr mukaveleyi imzahyan Devletlerle gerekse diğer Devletlerle kat'î ikamet mukave
lenamesi aktolununcıya kadar her iki taraf tebaa ve şirketlerinin diğerinin ülkesinde ikamet
lerini temine medar olacak merbut « Modüs » kanunu lâyihası ve esbabı mucibesi Encü-
menimizce tetkik olundu. 

Filhakika 691 ve 1005 numaralı kanunlarla Hükümete yalnız ticaret ahkâmına" müteallik 
muvakkat mukavele akti salâhiyeti verilmiş ve bu salâhiyetin müddetleri hitam bulan ikamet 
mukavelenamelerine de teşmili terafeyn tabaa ve şirketlerinin menafiini müemmin ve alâkadar 
Hükümetlerle dostane münasebetlerimizin idamesine hadim görülmüş ve bahusus müddeti 
mahdut olmakla beraber kanun metninde en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi gör
mesi yazılmış olmasında Meclisi Âlinin arzu ve malûmatına mutabakatı müşahade edilmiş ol-
mağla kanun lâyihası aynen kabul edilmiş ve Heyeti Celilenin tasdikına arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır. 

Hariciye En. Reisi M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Erzican Bolu Kocaeli Manisa Bolu 
Saffet Falih Rıfkı İ. Süreyya Yakııp Kadri H. Cemil 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
İkamet mukavelenamesi aktedilmiyen devletlerle yapılacak muvakkat mukavelename hakkında 

kanun lâyikası 

MADDE 1 — Her hangi ecnebi bir devletle kat'î ikamet mukavelenamesi akit ve tatbik 
edilinciye kadar İcra Vekilleri Heyeti o devletle iki seneyi tecavüz etmemek üzre ve en ziyade 
müsaadeye mazhar millet muamelesi esasına göre muvakkat ikamet itilâfı aktine mezundur. 

MADDE 2 — Bu müddetin hitamı meclisin nıüçtemi bulunduğu zamana tesadüf ederse 
mezkûr müddet meclisin ilk içtimaından itibaren onbeş gün nihayetine kadar temdit olunabilir 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur . 
MADDE 4 — İşbu kanun nesrinden itibaren muteberdir. 

l-VII-931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
tsmet Yusuf Kemal Zekâi D. T. Rüştü M. Abdülhatik 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. İ. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 



Sıra No 74 
Türkiye Cümhunyetile Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetler 
İttihadı Hükümeti arasında aktolunan Karadenizde ve 
Karadenize mücavir denizlerde bahrî teshilâtm tahdidine 
dair mukavelenamenin tasdiki hakkında 1/120 numaralı 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Hariciye Encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekile t 

Muamelât Müdürlüğü 11' - - VI - 1931 
Sayı 6/1640 

B. M. M. Yüksek Reistijfiııo 

17 kânunuevvel 929 tarihli Ankara Protokoluna zeylen Türkiye ile Sosyalist Sovyetist 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında imza edilmiş olan Karadenizde ve Karadenize mücavir olan 
denizlerde bahrî teşkilâtın tahdidi hakkındaki protokolün tasdikına dair Hariciye Vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 10-VI-1931 tarihli içtnnaında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

17 kânunuevvel 1929 tarihli Ankara protokoluna zeyl olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti 
ile Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetler İttihadı arasında Karadenizde ve Karadenize mücavir de
nizlerde bahri te slihatın tahdidi için Ankarada 7 mart 1931 de imzalanan protokolün tasdi
kına dair olan kanun lâyihası B. M. Meclisine leffen takdim kılındı. 

Mezkûr protokol ile iki yüksek taraf, diğerine haber vermeden Karadenizde ve Karadenize 
mücavir denizlerde mevcut bahri kuvvetlerini tezyit etmemeği teahhüt etmektedir. 

17 kânunuevvel 1929 tarihinde aktolunan protokolün ihtiva ettiği esaslar dairesinde 
ve Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetler ittihadı arasında cari dostluk 
rabıtalarını kuvvetlendirmek gayesile tanzim olunan mezkûr protokol, Türkiye Cümuriyetinin 
teessüsündenberi takip edegeldiği sulh siyasetinin yeni bir delilini teşkil ettiği gibi cihan efkârı 
umumiyesi üzerinde Türkiye Hükümetinin samimi bir sulh taraftarı olduğunu isbat etmek ve 
umumî tahdidi teslihat gayelerinin tahakkuk ve istihdafında sarsılmrz emel ve kanaatlimi yeni 
bir misalini göstermek itibarile faideli görülmektedir. 

Arzolunan işbu esbap dolayısile mezkûr protokolün tasdiki B. M, Meclisinin tasvibine arz 
olunur, 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Karar No: 9 
Esas No: 1/120 

27 - VI - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 17 kânunuevvel 1929 
tarihinde aktedilmiş olan dostluk ve bitaraflık Ankara protokoluna zeyil olmak üzere 7 mart 1931 de 
Ankarada imzalanan ve Karadenizde ve Karadenize mücavir olan denizlerde bahrî teşkilâtın tadili 
hakkındaki protokolün tasdikına dair olup encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası ve merbutu 
protokol ve esbabı mucibesi Hariciye Vekili Beyefendile M. M. Vekâletinden gelen mütehassıs me
mur Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi: 

Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyetist Cumhuriyeti İttihadı arasında cari dostluk rabıta
larını kuvvetlendiren ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan beri haricî siyasetinde (cihan sulh) 
gayesinin tahakkuku için takip ettiği politikanın samimî ve yeni bir delilini göstermek ile beraber 
umumî tahdidi teslihatın icap ve lüzumu hakkında sarsılmaz bir emel ve kanaatte bulunduğunu ci
han efkârı umumiyesine karşı da filen ifade eden işbu protokolün faide ve ehemmiyeti Eneümcni-
mizce de takdir edilmiştir. 

Binaenaleyh mezkûr protokolün kabul ve tasdikına dair olan kanun lâyihasının şayanı kabul 
bulunduğuna ve keyfiyetin Umumî Heyetin nazarı tasvibine arzedilmesine Encümenimiz karar ver
miştir. Arzolunur. 

M. M. En. Reisi 
Na. Kütahya 

thsan 

Âza 
Elâziz 

Ahmet Saffet 

M. M. 
G iresun 

thsan 

Âza 
Kastamonu 

A. Biza 

Kâ. 
Muş 

Âza 
Kars 

Huhittin 

Aza 
Ordu 
liecai 

Aza 
Kırşehir 

/,. Müfit 

Âza Âza 
Tokat Balıkesir 
B. Lûtfi Enver 

Âza 
Cebelibereket 

Naci 

Âza 
Balıkesir 

Kâzım 

Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye Encümeni 
Karar No. 9 
Esas No. 1/120 

19 - VII - mi 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri ittihadı arasında 17 kânunuevvel 1929 
tarihinde aktedilmiş olan dostluk ve bitaraflık Ankara protokoluna zeylolmak üzere 7 mart 1931 
de Ankarada imzalanan protokol esbabı mucibesi ve Müdafaai Milliye Encümeninin buna müteallik 
merbut mazbatasile birlikte ve Hariciye Vekili Beyefendinin huzurile tetkik olundu: 

İşbu müzeyyel protokol dahi Türkiye Cumhuriyetinin ötedenberi takip edegeldiği sulh siyasetine 
ve umumî tahdidi teslihat gayelerine yol almak hususunda beslemekte olduğu arzuya yeni bir misal 
teşkil etmesi itibarile encümenimizcede şayanı kabul görülmüş ve Heyeti Umumiyenin tasdikına ar-
zolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır. 

Hariciye En. Rs. Âza 
Erzincan Kocaeli 

Saffet Ziya I. Süreyya 

Âza 
Manisa 

Yakup Kadri 

Âza 
Bolu 

Hasan Cemil 

Âza 
Bolu 

Falih Rıfkı 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

17 kânunuevvel 1929 tar&ili Ankara protokolünü zeyl olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti 
üe Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetler ittihadı arasında Karadenizde ve Karadenize müca
vir denizlerde bahrî teslihatm tahdidi için Ankarada 7 mart 1931 de imzalanan protokolün 

tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 17 kânunuevvel 1929 tarihli Ankara protokoluna zeyl olmak üzere*'Türkiye Cümhu-
riyetile Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetler ittihadı arasında Karadenizde ve Karadenize mücavir de
nizlerde bahrî teslihatm tahdidi için Ankarada 7 mart 1931 de imzalanan protokol kabul ve tas
dik edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — İşbu kanun ahkâmmjn icrasına Hariciye ve Millî Müdafaa Vekilleri memurdur. 

10 - VI - 1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 

Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

Karadenizde bahrî teslihatm tahdidi lıakkmda Türkiye ve Sovyet Hükümetleri aracında 
akit ve 7 mart 1931 tarihinde Ankarada Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyefendi 

ve Sovyet Büyük Elçisi Müsyö Suriç tarafından imza olunan protokol 

tki yüce âkit taraf 17 kânunuevvel 1925 tarihli muahede ve 17 kânunuevvel 1929 tarihli proto
kolün ihtiva ettiği aslî prensiplere iptina ederek, aralarındaki sulh ve dostluk münasebetlerinin tak
viyesini emel edindiklerinden, mevcut her nevi teslihatm hakikî surette azaltılması devamlı bir sulhun 
yegâne sağlam zamanı olduğuna kuvvetle kani bulunduklarından ve umumî tahdidi teslihatm tahak
kukunu istihdaf eden mesailerinde bundan böyle dahi devam etmek hususundaki sarsılmaz emellerini 
izhar etmek istediklerinden iki memleket arasında teyemmümen teessüs etmiş olan karşılıklı itimadın 
yeni bir delilini ibraz etmek üzere 17 kânunuevvel 1929 tarihli protokolün 2 inci maddesini aşağı
daki karşılıklı teahhüt ile ikmal etmeğe karar vermişlerdir. 

İki yüce âkit taraftan her biri diğer âkit tarafı altı ay evvel haberdar etmeksizin Karadenizde 
veya bitişik denizlerdeki harp donanmalarını takviye edecek her hangi bir harp gemisini tezkâha 
koymıyacak veya böyle bir gemiyi ecnebi tezgâhlanria sipariş etmiyecek veyahut mezkûr denizlerde 
bulunan kendi harp donanmasının şimdiki terekkübünü arttırmakta müessir olabilecek her hangi 
bir tedbire tevessül eylemiyecektir. 

İşbu mütemmim protokol tasdik edilecek ve tasdik tarihinden itibaren 17 kânunuevvel 1929 tarih
li protokolün mütemmim cüzü olacaktır. 

7 mart 1931 tarihinde Ankarada tanzim edilmiştir. 





Sıra No/76 
Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
ittihadı arasında aktedilen ticaret ve seyrisefain muka

velenamesinin tasdiki hakkında ^ numaralı kanun layihası 
ve İktisat ve Hariciye Encümenleri mazbataları 

TC. 
Başvekâlet 20-VI1-931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6- 2082 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetist Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında akto-

lunan ticaret ve seyrisefain muahedesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince 
tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetince 19-VII-931 tarihinde B.M.Meclisine arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve teferruatile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Bşvekil 

I$met 

Kanun Lâyihası 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetist Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı Hükü
meti arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesinin tasdikine 

mütedair Kanun. 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile S.S.C.İ. Hükümeti arasında 1931 senesi 
Martının onaltıncı günü Moskova'da akit ve imza edilen Ticaret ve Seyrisefain 
Muahedenamesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya, icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19-VII-1931 
Bş. V. Ad. V. 4 M.M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
ismet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya D. Tevfık Rüştü M.Abdülhalik 
Mf.V. Na. V. Ik.V. S.l. M.V. 
Esat Hilmi Şeref D. Refik 
T. B. M. M. 

İktisat Encümeni . 20-17/-7 Q? 7 
Kamr No w iktisat Encümeni mazbatası M v" İ İ U / 

Esas No İti 
Yüksek Reisliğe 

19-VII-931 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetist Sosyalist Cumhuriyeti itti
hadı arasınde Moskovada aktedilip Encümenimize havale edilen Ticaret ve Seyrise
fain muahedesi iktisat Vekili Mustafa Şeref Beyefendinin huzurile müzakere edildi. 
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Tasdiki istenen muahede Lâyihası proje eski mukaveleye nazaran bazı farklar 
mevcut isede umumî esasları bundan evvel yapılan muahedeye müşabih olup yalnız 
bu muahedenin tatbik olunduğu seneler için her sene memleketimizden Yedi buçuk 
milyon dolarlık mahsul almaları kabul ettirilmiş ve bu miktarın tezyidi hakkında 
vaki olacak taleplerimizi hayirhahlıkla tetkik edecekleri taahhüt ettirilmiştir, işbu yedi 
buçuk milyondan yarım milyon dolarının yani bir milyon liralığının şark Vilâyetle
rimizden mubayaası ve iki milyon Türk liralığının da istihlâk maddeleri denilen 
portakal, iuüm, incir, susam, zeytin yağı olması kararlaştırıldığı anlaşilmıştır. 

Umumiyetle Rusların memleketimizden yapılacak işbu mübayaatı üç devrede 
tahakkuk ettirilecektir. Şöyle ki: ilk devre üç ay devam edecek, diğer iki devre dörder 
aylık olacaktır. Bu mukavelenin devam ettiği müddetçe Türk tacirleri Rus pazarlarına 
doğrudan doğruya memleketin mahsulatını sevk edemeyeceklerdir. Bu netice Rusların 
tabi oldukları rejimi memleketlerinde tamamen tatbik etmeye karar vermiş olmaların
dan ileri gelmiştir. Bilmukabele evelki mukavelede tayin edilen Kontenjan mikdarı bu 
muahede ile iki misline iblağ olunmuştur. Bu suretle bu mukavelenin bir an evvel 
tatbikata geçmesi memleketimizden bu mikdar ihracatın teminine medar olacak ve 
iktisadî muvazenemizde eyi tesir yapacak bir mahiyette görülmüş olduğundan tasdiki 
muvafık bulunmuş ve bermucibi havale Hariciye Encümenine tevdi kılındı. 

Tktisat Encümeni Reisi M. M. Kâtip 
Mardin 

M. Rahmi Ali Rıza 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âzt 

Aksaray 
ismail Fuat Yaşar A. Hamit 

Âza Âza 
Eskişehi 
Emin 

T. B. M. M. 
Encümeni 

Karar No Hariciye Encümeni mazbatası 
Esas No 

Yüksek Reisliğe 
10-VII- 1Q31 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Soviyetist Sosyalist Cum

huriyetler ittihadı arasında Moskovada akit ve imza olunan Ticaret ve Seyrisefain 
muahedesi iktisat Encümeninin mazbatasiyle birlikte tetkik olundu: 

İktisat Encümeninin mazbatasında da bildirildiği üzere memleketimiz mahsulatın
dan on beş milyon liralık bir malın satılması iktisadî vaziyetimize hayırlı bir tesir 
yapacağından bu muahedenamenin bir an evvel tasdiki Encümenimizce de muvafık 
görülmüş ve binaenaleyh muahedename tasvip olunarak Heyeti Celilenin tasdikine 
arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır. 

Hariciye En. Reisi M. M. Kâtip 
Saffet Ziya Mahmut 

Âza Âza ÂzA 
Falih Rifki Süreyya Yakup Kadri 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetist Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı 
arasında Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesi 

Bir taraftan 
Türkiye Cumhuriyeti, ve 
Diğer taraftan 
Sovyetist Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı, 
Aralarında teyemmünen mevcut olan dostane münasebetleri takviye ve iki mem

leketin iktisadî münasebetlerinin inkişafına hizmet etmek, kezalik memleketlerinde 
tebaalarının ikamet şartlarını tanzim eylemek arzusunda bulunduklarından bir ticaret 
ve Seyrisefain Muahedesi aktine karar yermişler ve bu maksatla, murahhasları 
olmak üzere, 

Türkiye Reisicumhuru: 
Türkiyenin S. S. C. I. nda Fevkalâde Büyük Elçi ve Murahhası Hüseyin Ragıp 

Beyi; 
S. S. C. 1. Merkezî İcra Komitesi: 
Hariciye Ahali Komiser - Muavini Lgon Kara han'ı 
tayin etrriişler ve müşarileyhler salâhiyetnamelerini yekdiğerine tevdi edip 

bunları usulüne muvafık ve muteber bulmuşlar ve aşağıdaki hükümleri kararlaş
tırmışlardır : 

Madde — 1 

Âkit taraflardan birinin vatandaşları, ecnebilerin kabullerine, dolaşmalarına, 
oturmalarına ve ayrılmalarına müteallik diğer taraf ülkesinde meri veya meriyete 
konacak olan kanun, nizamname ve talimatnamelere uymaları şartile herhangi ecnebi 
memleket vatandaşlarile ayni şerait altında o ülkeye girmek, orada dolaşmak, otur
mak ve oradan ayrılmak hakkına malik olacaklardır. 

Bununla beraber şurası mukarrerdir ki bu Muahedenamenin ahkâmı ne âkit 
taraflardan her birinin memleketine muhacerete serbestçe müsaade vermek veya 
bunu serbestçe menetmek hakkına ne de pasaport, viza ve oturma ruhsatnamesi 
hususlarında meri veva meriyete konacak olan nizamnamelere halel iras etmez. 

Âkit taraflardan her biri gerek bir mahkeme kararı, neticesi olarak, gerek kanunlar 
ve idarî nizamnameler mucibince, gerek devletin dahilî emniyetine müteallik sebepler 
dolayısile diğer taraf vatandaşlarından olan şahısların ülkesinde yerleşmelerini veya 
oturmalarını menetmek ve bunları ülkesinden çıkarmak hakkını mahfuz tutar. 

Madde — 2 

Âkit taraflardan her birinin vatandaşları bu muahedenamenin birinci maddesi 
mucibince diğer taraf ülkesine girdikleri ve kezalik bu ülkeden ayrıldıkları zaman 
zatî ve beytî istimallerine mahsus olan mallarını - ithal ve ihraç memleketlerinde 
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bu bapta mevcut kanun ve nizamnamelere uyarak - ithal ve ihraç eylemek hakkım 
haiz olacaklardır, bu hususta âkit taraflardan her birinin vatandaşları en ziyade 
müsaadeye mazhar millet vatandaşlarının tabi olduklarından veya olacaklarından 
daha az müsait şeraite tabi tutulmıyacaklardır. 

Madde — 3 

Âkit taraflardan her birinin diğerinin ülkesinde oturan vatandaşları oturdukları 
memleket mahkemelerinin kazasına tabidirler. 

Mezkûr vatandaşlar müddei ve müddeaaleyh olarak mahkemeler derecatının 
kâffesine serbestçe müracaat edeceklerdir; umumiyetle, kanunî ve adlî himaye 
hususlarında, en ziyade müsaadeye mazhar millet vatandaşlarına bahşedilmiş veya 
ileride bahşedilecek olan haklardan müstefit olacaklardır. 

Mahkeme masarifini müemmin kefalet akçesine ve adlî muzaherete (fakir olan
lara bahşedilen kolaylıklara) müteallik meseleleri, hususî bir itilaf aktedilinciye kadar, 
her iki âkit tarafın mütekabil mevzuatı tanzim edecektir. 

Aile hukukuna, ehliyete, kezalik vasiyet tarikile veya bilâ vasiyet tevarüse müte
allik meseleler âkit taraflar arasında aktedilecek hususî bir itilâfa mevzu teşkil 
edecektir. 

Madde — 4 

Akit taraflardan her birinin vatandaşları, diğerinin ülkesinde, gerek berrî 
havaî ve bahrî orduda, gerek milis veya millî muhafız kıtaatında her hangi mecburî 
hizmetten müstesna olacaklardır. Kezalik bunlar yukarıda sayılan hizmetlerden birine 
muadil olmak üzere ihdas edilmiş naktî veya ayni bütün mükellefiyetlerden müstesna 
tutulacaklardır. 

Kezalik mezkûr vatandaşlar gerek adlî, gerek idarî, gerek beledî bilumum resmî 
ve mecburî memuriyetlerden istisna edileceklerdir. 

Anasırı tabiiyeden münbais afat vukuunda Âkit tarafladan birinin vatandaşları 
diğerinin ülkesinde çalışma mükellefiyetine tabi tutulabileceklerdir. 

Naktt mükellefiyetler ve askerî istimvaller, kezalik askerî ihtiyacat için vergi ve 
tekâlif hususlarında Âkit taraflardan birinin vatandaşları diğerinin ülkesinde en ziyade 
müsaadeye mazhar memleket vatandaşlarının tabi tutulduğu veya tutulacağından 
daha az müsait şeraite tabi tutulmıyacaklardır. 

Madde — 5 

Menkul ve gayrimenkul malların ihrazı, temellükü ve tasarrufu hususlarında Âkit 
taraflardan her biri diğerinin vatandaşlarına en ziyade müsaadeye mazhar millet mu
amelesini mütekabilen bahşeder. 
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Madde — 6 

Bu muahedenamenin birinci maddesi ahkâmı mucibince Âkit taraflardan her biri
nin ülkesine girmiş olan diğer taraf vatandaşları bu ülkede en ziyade müsaadeye 
mazhar millet vatandaşları hakkında tatbik edilen esasların aynına tebaan sınaî ve 
ticarî faaliyette ve fikrî ve bedenî mesaide bulunabileceklerdir. 

Âkit taraflar, ülkelerinde meri veya meriyete konacak olan kanun ve nizamname
ler mucibince, seyyar sanatları, ayak satıcılığını, kezalik münasip görecekleri herhangi 
diğer hirfet ve mesleki kendi vatandaşlarına hasredebileceklerdir. 

Madde — 7 

Âkit tartlardan birinin ülkesinde, meri kanunlara tevfikan, ticaret ve sanat icrası 
maksadile tesis edilmiş her nevi hükmî eşhas diğerinin ülkesinde hükmî eşhas tanınacak 
ve hassatan, müddei ve müddeaaleyh sıfatlarıle mahkemelere müracaat hakkını haiz 
olacaklardır. 

Şurası mukarrerdir ki yukarıdaki ahkâm, Âkit taraflardan birinin ülkesinde müte
şekkil hükmî bir şahsın diğer taraf ülkesinde muamelâtını icraya kabul olunabilip ulu-
namıyacağının bilinmesi keyfiyetine taalluk etmez; bu keyfiyet bu son ülkede bu bapta 
meri veya meriyete girecek kanunî ahkâma daima tabi kalır. 

Ecnebi hükmî şahısların Âkit taraflardan birinin veya diğerinin ülkesinde faaliyete 
kabulü için meriyette olan umumî kavanin mucibince evvelce ruhsat istihsali icap 
ettiği takdirde iki Âkit taraftan her birinin her hükmî şahsının diğerinin ülkesinde 
kabulü evvelce ruhsat istihsaline tabi tutulacaktır. 

Bununla beraber şurası mukarrerdir ki iki Âkit tarafın hükmî şahıslarının diğerinin 
ülkesinde kabulleri için icap eden resmî muamelelere müteallik hususlarda mezkûr 
hükmî şahıslar en ziyade müsaadeye mazhar millet hükmî şahıslarına bahşedilmiş 
veya edilecek olan vaziyetten daha az müsait bir vaziyette bırakılmıyacaklardır. 

Şurası mukarrerdir ki Âkit taraflardan her birinin bu maddenin ahkâmı mucibince 
diğerinin ülkesinde faaliyete kabul edilmiş olan hükmî şahısları bu ülkede en ziyade 
müsaadeye mazhar millet muamelesinden müstefit olacaklardır. 

Madde — 8 

Âkit taraflardan birinin diğerinin ülkesine habul edilmiş olan vatandaşları ne 
şahıslan ne de mallan veya faaliyetleri itibarile o ülkede en ziyade müsaadeye 
mazhar millet vatandaşlarının mümasil şerait altında tabi olduklarından veya olacak
larından başka veya daha yüksek vergilere ve resimlere tabi tutulmayacaklardır. 

Âkit taraflardan birinin ülkesinde müteşekkil olup muamelelerini icra için diğer 
taraf ülkesine kabul edilmiş olan hükmî şahıslar, ne malları veya faaliyetleri, ne de 
herhangi diğer bir husus itibarile, bu ülkede muamelât icrası için kabul edilmiş olan 
en ziyade müsaadeye mazhar milletin mümasil iktisadî hedefli hükmî şahıslarının 



aynı şerait altında tabi oldukları veya olacaklarından başka veya daha yüksek ver
gilere ve resimlere tabi tutulmıyacaklardır. 

Bu maddenin ahkâmı devlet namına cibayet olunan vergi ve resimlere taalluk 
ettiği gibi belediyeler ve esnaf cemiyetleri (korporasyonlar) menfaatine istifa olunan
lara da şamildir. 

Madde — 9 

S. S. C. İ. dahilinde haricî ticaret inhisarı Devlete ait olduğu cihetle Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti S. S. C. I. Ticaret Mümessilliğine ve bunun 10 ncu ve 14 ncü 
maddelerde zikredilen teşkilâtına, Türkiye ülkesinde atideki vazaifi icra salâhiyetini 
bahşeder: 

a) Haricî ticarete müteallik hususatta S. S. C. İ. nın menfaatlerini gözetmek; 
b) Türkiye ile S. S. C. î. arasındaki haricî ticareti ve emtia mübadelesini bu 

Muahedename ahkâmına tevfikan tanzim eylemek; 
c) S. S. C. î. Hükümetinin haricî ticaretini icra ve Türkiye ile S. S. G 1. 

arasında ticarî münasebatın inkişafına hizmet eylemek. 

Madde — 10 

S. S. C. 1. nın merkezi Ankarada bulunan Türkiyedeki Ticaret Mümessilliği 
Türkiyedeki S. S. C. 1. Sefaretinin mütemmim bir kısmını teşkil eder. Ticaret Mümes
sili ve iki muavini Sefaret erkânınden madut olup şahsî masuniyetten ve siyasî heyet
ler azasına bahşolunan sair salâhiyet ve imtiyazlardan müstefit olurlar. 

Madde — 11 

Ticaret mümessilliğinin Ankaradaki binasile İstanbuldaki şubesinin binası haricez-
memleket imtiyazından mütefit olacaktır. 

Bu haricezmemleket imtiyazı on ikinci maddenin tatbikine mani olmıyacaktır. 

Madde - 12 

Ticaret Mümessilliğinin Türkiyede yapmış olduğu hukukî muamelelerle bunların 
iktisadî neticeleri Türk kanunlarına tabi olacak ve Türk mahkemelerinde rüyet 
olunacaktır. 

Hukuku Umumiyei düvele nazaran memleketin hükümranlık hakkını temsile ve 
siyasî veya şehbenderî mümessilliklerin resmî faaliyetlerine mahsus mevat mevzuu-
bahs olmak şartile, S. S. C î. Hükümetinin Türkiyede bulunan mallarının haczine 
dahi mesağ olacaktır. 

Madde— 13 

S. S. C. f. nın Türkiyedeki Ticaret Mümessilliği S. S. C İ. nın nam ve hesabına 



hareket ettiği cihetle İttihat Hükümeti, Ticaret Mümessilliği veya bunun usulü dai
resinde mezuniyetini haiz şahıslar tarafından Türkiyede kanunî surette aktedilmiş 
bilûmum ticarî muamelelerden mütevellit mesuliyeti deruhte eyler. Maamafih S. S. 
C. I. Hükümeti, S. S. C. 1. kanunları mucibince kendi muamelelerinden münhasıran 
kendileri mesul olan iktisadî devlet teşekküllerinin faaliyetinden mütevellit hiçbir 
mes'uliyet deruhte etmez; ancak S. S. C. İ. Hükümeti nam ve hesabına haeket eden 
Ticaret Mümessilliği tarafından bu gibi muamelelerin mes'uliyeti sureti mahsusada 
kabul edilmiş olan ahval müstesnadır, bununla beraber, Türkiye bu hususta, muahe
denin devamı müddetince, en ziyade müsaadeye mazhar millet usulünden müstefit 
olacaktır, 

Madde— 14 

Âkit taraflar S. S. C. I. Ticaret Mümessilliğinin Türkiyenin aşağıda yazılı şehir 
ve limanlarında şube açmak hakkından müstefit olacağı hususunda mutabık kalmış
lardır: İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin, Erzurum, Konya veya Eskişehir. 

Yeni şubeler küşadı iki hükümet arasında bir itilâfın mevzuunu teşkil edecektir. 

Madde— 15 

fki memleket arasında ticarî münasebetlerin inkişafına yardım etmek kezalik Sov
yetler ülkesinde Türk iktisadî menfaatlerini gözetmek maksadile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti S. S. C 1. ülkesinde bir ticaret mümessili tayin (veya bir ticaret ateşeliği 
vazifesi yahut mümasil bir memuriyet ihdas) ettiği takdirde bu mümessil (vazife 
veya memuriyet) ve maiyeti, o ülkede, bu muahedenamenin on ve on birinci madde-
lerile Türkiyedeki S. S. C. 1. Ticaret Mümessilliğine bahşedilen hakların, imtiyazların 
ve muafiyetlerin aynından müstefit olacaklardır, 

Madde — 16 

Âkit taraflardan her biri • aynı şerait altındaki memleketlere farklı muamele ya
pılmaksızın tatbik edilebilecek olan ve âmmenin emniyet ve sıhhati, devletin emniyeti 
ve nebat ve hayvan hastalıkları dolayısile vazedilmiş bulunan memnuiyet veya tak
yitler müstesna olmak üzere - diğer taraf ülkesinden yapılan ithalât veya bu ülkeye 
yapılan ihracat hususlarında, sair bütün memleketlere tatbik edilmedikçe, herhangi 
bir takyit veya memnuiyet tatbik etmemeği taahhüt eder. 

M a d d e - 17 

Âkit taraflardan her birinin arzî ve sınaî müstahsalları diğer tarafın umumî mev
zuatı mucibince transite açık yolları üzerinde ve bu tarafın umumî mevzuatına tev-
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fikan transite kabul edilecek ve bu ülkede bilcümle transit resimlerinden serbest bu
lunacaktır. 

Bu maddenin birinci fıkrası ahkâmından hariç olmak üzere, S. S. C. İ. Hükümeti 
Türkiyeye, menşe ve mevridi Türkiye olup Batum tarikile Asya memleketlerine ve 
kezalik menşe ve mevridi Türkiye olup Batum tarikile Türkiyenin garp vilâyetle
rinden şark vilâyetlerine ve şark ilâyetlerinden garp vilâyetlerine sevkedilecek olan 
emtia için de serbest transit hakkı bahşetmeğe muvafakat eyler. 

Madde—18 

Âkit taraflardan demir, kara ve dahilî sular yollarında yolcuların, yolcu ağırlıkla
rının ve emtianın nakliyatına müteallik hususlarda iki tarafın ülkeleri ahalisi beynin
de hiçbir fark gözetilmiyecektir. 

Bu maddenin birinci fıkrası ahkâmının âkit tarafların kendi nakliyat yolları üze
rinde istedikleri gibi tarifeler tanzim etmeleri haklarına halel iras etmediği beyan
dan müstağnidir. 

Madde — 19 

Âkit taraflardan birinin sancağım hamil olup hamulesiz veya hamuleli olarak 
diğer tarafa ait sulara ve limanlara girecek veya buralardan çıkacak olan gemi ve 
vapurlar, hareket veya azimet mahalleri nereleri olursa olsun, her hususta aynile 
millî gemilere tatbik edilen muameleden müstefit olacaklar ve her ne unvan altında 
bulunursa bulunsun, devlet, vilâyetler, nahiyeler veya hükümet tarafından salâhiyeti 
haiz herhangi bir teşekkül nam veya menfaatine istifa olunup millî gemilere tahmil • 
edilmiş veya edilebilecek olanlardan başka veya daha yüksek hiç bir mükellefiyet 
veya resme tabi tutulmıyacaklardır. 

Hamuleleri, mevrit ve mahreçleri neresi olursa olsun, millî sancak altında ithal 
veya ihraç edildikleri takdirde tabi tutulacaklarından başka veya daha ağır mükelle
fiyet veya resimlere tabi tutulmıyacaklar ve başka türlü muamele de görmiyecek-
lerdir. 

Yolcuların ve bunların ağırlıklarına aynen millî sancak altında seyahat ediyorlar
mış gibi muamele olunacaktır. 

Mürettebatları en ziyade müsaadeye mazhar millet sancağını taşıyan gemi ve 
vapurların mürettebatı gibi muamele göreceklerdir. 

Madde — 20 

Âkit taraflardan biri canibinden ondokuzuncu madde ahkâmı mucibince diğer 
tarafa bahşedilen millî muamele menfaati mütekabil memleketlerde meri veya 
meriyete konacak kanun ve nizamlarla tanzim edilmekte devam edecek olan aşağıda 
sayılı hizmetlere şamil olmıyacaktır. 
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1 — Kabotaja; 
2 — Âkit Tarafların kara sularında, kezalik Marmara denizinde sayıt icrasına; 

sayıt istihsalâtına verilmiş veya verilebilecek olan hususî menfaatlere; 
3 — Âkit taraflardan her biri canibinden ticaret gemiciliğinin inkişafını tergip 

etmek maksadile kendi tebaalarına gerek gemi yaptırmak veya satın almak için 
prim veya muavenet şeklinde gerek ticaret gemiciliğine herhangi bir prim veya 
teşvik makamında bahşedilmiş veya edilebilecek olan menfaatlere; 

4 — Bahrî spor cemiyetlerine bahşedilmiş imtiyazlara; 
5 — Limanların, açık demirleme mahallerinin ve sığ sahillerin bahrî hizmetle

rini^ ifasına, tahlisiye, bahrî muavenet, kezalik kılavuzluk ve cer hizmetlerinin 
icrasına; 

6 — Kılavuzlar istihdamına; 
7 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin millî sancak taşıyıp Türk limanları 

arasında Türk posta çantalarını nakletmek hizmetini muttariden ifa eden gemilere 
fener rüsumundan bahşettiği tenzilâta. 

Madde 21 

Gemi ve vapurların tabiiyeti, her ikiv tarafça, bubapta mütekabil devletlerin 
salâhiyettar makamları canibinden her memleketin kanun ve nizamlarına tevfikan 
verilmiş olan vesaik ve şehadetnamelere göre muteber tutulacaktır. 

Âkit taraflar geminin fennî vaziyetini ve senedi bahrisini musaddak hacmiistiabî, 
sefere kabiliyet şehadetnamelerile sair mümasilleri gibi gemi evrakının mütekabilen 
tanınması için bir itilâfı mahsus aktini teahhut ederler. Böyle bir itilâfın aktine 
kadar, âkitlerden biri tarafından usulü dairesinde verilmiş yukarıda mezkûr gemi 
evrakını mütekabilen tanımayı iki taraf taahhüt ederler. 

Madde 22 

Akıt taraflardan her birinin gemileri diğer tarafın bir veya müteaddit limanına- gerek 
oralarda ecnebi memleketten getirilen hamule, emtia ve yolcularının hepsini veya bir 
kısmını boşaltmak ve indirmek, gerek ecnebi memlekete götürmek için oralarda 
hamule, emtia ve yolcularının hepsini veya bir kısmını irkâp eylemek üzere - gide
bileceklerdir 

Madde — 23 

Akıt taraflardan birinin mensup bir geminin diğer taraf karasularında batması, 
karaya oturması, bahrî hasara veya mecburî tevakkufa uğraması gibi hallerde gemi 
ve hamulesi bu memleket kanun ve nizamlarının mümasil ahvalde millî gemilere 
bahşettiği müsaade ve muafiyetlerden istifade edecektir. Kaptanlara, mürettebata ve 
yolculara gerek kendileri, gerek gemi ve hamulesi için aynile mahallî tebaalara yapı
ları derecede -muavenet ve muzaharet edilecektir* 
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Tahlisiye resmi hususunda tahlisin vuku bulduğu memleketin kanunî mevzuatı 
millî gemi ve vapurlara tatbik olunduğu veçhile tatbik olunacaktır 

Karaya oturmuş veya batmış bir geminin kurtarılan emtiası dahilî istihlâk için 
memlekete ithal edilmiş olmadıkça hiç bir gümrük resmine tabi tutulmıyacaktır. 

Madde — 24 

Bu muahedenamenin devamı müddetince, menşei S.S.Cİ. olup oradan doğru
dan doğruya Türkiyeye ithal edilen arzî ve sınaî müstahasallar, ithalleri esnasında 
herhangi üçüncü bir memleketin mümasil müstahsallarından istifa edilen veya edilecek 
olanlardan başka veya daha yüksek - emsal dahil olmak üzere - gümrük resimlerine, 
kezalik herhangi diğer ithal mükellefiyetlerine tabi tutulamazlar. 

Madde — 25 

Bu muahedenamenin devamı müddetince, menşei Türkiye olup oradan doğrudan 
doğruya S. S. C. I. na ithal edilen arzî ve sınaî müstahsallar, ithalleri esnasında, her 
hangi üçüncü bir memleketin mümasil müstahsallarından istifa edilen veya edilecek 
olanlardan başka veya daha yüksek - enlsal dahil olmak üzere - gümrük resimlerine 
kezalik herhangi diğer ithal mükellefiyetlerine tabi tutulamazlar. 

Madde — 26 

Âkit taraflardan birinin ülkesinde, devlet, belediyeler veya esnaf cemiyetleri men
faatine herhangi emtianın istihsali, satışı, istihlâki ve nakil üzerinden cibayet edilen 
veya edilecek dahilî vergiler, resimler ve mükellefiyetler diğer tarafın arzî ve sınaî 
müstahsallarına, menşei millî olan mümasil müstahsallara ve mümasil millî müstah
sallar bulunmadığı takdirde en ziyade müsait şeraite tabi tutulmuş veya tutulacak 
olan üçüncü bir memleketinkilere tatbik edildiğinden daha yüksek veya daha ağır 
olarak tatbik edilmiyecektir. 

Madde—27 

Teminat, gümrük resimlerinin cibayet tarzı ve ithalât ve ihracata ait sair gümrük 
muamelâtı hususlarında âkit taraflardan her biri diğerine herhangi üçüncü bir mem
lekete bahşettiği veya ileride edeceği bilcümle menfaatlerden istifade hakkını bah
şeder. 

Madde 28 

Akit taraflardan her biri diğer tarafın arzî ve sınaî müstahsellarının ithali esna
sında ithal edilen maddenin işbu diğer taraf ülkesinde istihsal edilmiş bulunduğunu 



veya orada uğradığı tahavvül dolayısile böyle telâkki edilmesi lâzım geldiğini 
mübyyin bir menşe şehadetnamesi ibrazını talep etmek hakkını muhafaza eyler. 

S. S. C İ. emtiasının menşe şahadetnameleri S. S. C. I. nda Haricî Ticaret ve 
İaşe Ahali komiserliği ile teşkilâtı, kezalik Sovyetler ticaret odaları tarafından; Türk 
emtiasının menşe şehadetnameleri de İktisat Vekâleti ile mahallî teşkilâtı ve kezalik 
Türk ticaret odaları tarafından ita olunacaktır. 

Gerek S. S. C t. ndan Türkiyeye ihraç, gerek Türkiyeden S. S. C. î. na ithal 
olunacak emtiaya ait menşe şehadetnamelerinin şekli iki tarafça bilitilâf tesbit 
edilecektir. 

Mezkûr menşe şehadetnamelerinin iki tarafın salâhiyettar makamlarınca viza 
ve tasdik muamelesi şehadetnamede zikredilen emtianın ithal edildiği taraf ülkesinde 
bu muahedenamenin imzası esnasında meri nizamlara tevfikan icra olunacaktır. 

Menşe şehadetnamelerinin itasına ve tasdikine müteallik bütün hususlarda âkit 
taraflar en ziyade müsaadeye mazhar millet şartını tatbik eylemekte mutabık kal
mışlardın 

Madde — 29 

Bu muahedenamenin en ziyade müsaadeye mazhar milllet muamelesine müteallik 
ahkâmı : 

1 — Âkit taraflardan her birinin hudut mıntakası dahilinde ticareti teshil için 
bazı hem hudut memleketlere bahşettiği veya ileride edeceği müsaadelere; 

2 — Bir gümrük ittihadı dolayisil Âkit taraflardan biri veya diğerine tahmil-
edilebilecek mecburiyetlere; 

3 - Arazisi 1 ağustos 1914 tarihinde sabık Rusya İmperatorluğu eczasından bu
lunan memleketlere S. S. C. I. tarafından bahşedilmiş veya ileride edilebilecek olan 
müsaadelere; 

4 — Türkiye ile 1923 senesinde Osmanlı İmperatorluğundan ayrılmış olan mem
leketler arasında mevcut veya ileride tesis edilecek olan hususî müsaadelere şamil 
değildir. 

Madde — 30 

Bu muahedename tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olan sürat ile An-
karada teati olunacaktır. 

Bu Muahedename tasdiknamelerinin teatisi tarihinden itibaren bir ay zarfında 
meriyete girecektir. 

Muahedenamenin meriyete girmesinden itibaren bir senenin inkızasında âkit taraf
lardan her biri bunun ahkâmına nihayet vermek hususundaki niyetini diğer tarafa 
iblâğ edebilecek ve maahaza muahedename âkit taraflarından biri canibinden böyle 
bir tebliğin vuku bulduğu günden itibaren altı ay munkazi oluncıya kadar mer'i 
kalacaktır, 
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Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere zikri geçen murahhaslar bu muahedena-
meyi imzalamışlar ve mühürlemişlerdir. 

Moskovada 16 mart 1931 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
L. Karakhan Hüseyin Ragıp 

Nihaî protokol 

Türkiye ile S. S. C. 1. arasında bugünkü tarihle aktedilen Ticaret ve Seyrisefain 
Muahedenamesinin imzasına başlanacağı sırada vaziülimza murahhaslar Muahede-
namenin mütemmim cüzünü teşkil eden aşağıdaki ihtirazî kayıtları ve beyanatı ityan 
etmişlerdir. 

Bit inci Maddeye Müteferrian 

1 - Şurası mukarrerdir ki, bu Muahedenamenin sair ahkâmından müstakil 
olarak bu maddenin ahkâmı, Âkit Taraflardan her birinin, kendi ülkesinin muhtelif 
mıntakalarına girilmek hususunda mahsus bir usul tesis eylemekteki serbestiliğini, 
böyle bir memnuiyet sair bütün memleketler vatandaşlarına tatbik edildiği takdirde, 
tahdit eylemez. 

2 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti millî işçilik piyasasının himayesi kaide
lerine müteallik hususata altıncı maddenin ikinci fıkrası ahkâmının kuvvetini muha
faza ettiğini beyan eder. 

Yedinci Maddeye Müteferrian 

1 — Yedinci maddenin ahkâmı, tabi olacakları usul bu Muahedenamenin 
9-14 ncü maddelerile tanzim edilmiş olan S. S. C. î. nın Türkiyedeki Ticaret Mü-
messilliğile ajanlarına şamil değildir. 

2 — Bu Muahedenamenin 3, 4, ve 5 nci maddeleri ahkâmı âkit taraflardan 
birinin diğer tarafın ülkesindeki hükmî şahıslarına da tatbik edilecektir. 

Yedinci, Sekizinci ve onüçüncü maddelere müteferrian 

«Hükmî Şahıslar» tabirile, bir taraftan ticarî sınaî, malî ve nakliyatçı Türk şir
ketleri ile sair herhangi nevi iktisadî hedefli şirketler ve diğer taraftan, ticarî, malî, 
sınaî ve nakliyatçı Sovyet teşkilâtları ile sair herhangi iktisadî hedefli taşkilâtlar 
kastolunmuştur. 

Onaltıncı Maddeye Müteferrian 

S. S. C. t. Hükümeti, silâh, mühimmat harp alatı veya fevkalâde olarak herhangi 
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sair harp levazımı ihracının memnuiyetine dair kendisi tarafından ittihaz olunan 
herhangi bir tedbirin hiç bir istisnasız bütün ecnebi memleketlere şamil olmadıkça 
Türkiye Cumhuriyetine karşı tatbik edilemiyeceğini beyan eder. 

Onyedinci Maddeye Müteterrlan 

1 — Türkiyenin arzî ve sınaî müstahsallarının onyedinci maddede zikredilen 
yollar üzerinde transitine müteallik hususlarda S. S. C. I. nın bu müstahsalların 
S. S. C İ. ülkesine girdikleri esnada bunların Türkiyenin arzî ve sınaî müstahsalla-
rından olduğunu mübeyyin bir menşe şehadetnamesi ibrazını istemek hakkını mu
hafaza etmesi mukarrerdir. 

Menşe şehadetnameleri İktisat Vekâletile mahallî teşkilâtı ve Türk ticaret odaları 
tarafından verilecektir. 

Mezkûr şehadetnameler Türkiyede S. S. C I. nın Ticaret Mümessilliği 
veya şubeleri ve bu müesseselerin mevcut olmadığı yerlerde S.S.C.Î. nın konsolos-
luklan tarafından viza edilecektir. 

2 — Şurası mukarrerdir ki onyedinci maddenin ahkâmı mütekabil memleketin 
ülkesine ithali bu memleket mevzuatile menedilmiş bulunan emtiaya şamil değildir. 

3 — S. S. C. 1., on yedinci madde ahkâmından müstakil olarak, Türkiye Cumhu
riyetine, menşei S. S. C. I. ile ticaret muahedesi olan ecnebi memleketler olup mev-
ridi Türkiyenin garp vilâyetleri bulanan emtianın Şark vilâyetlerine se,ki hususunda 
transit hakkı bahşetmeğe bu bapta mer'i ittihat nizamlarına tevfikan muvafakat 
yeler. 

On Sekizinci Maddeye Müteferrian 

Âkit taraflardan biri emtiasının diğer taraf demiryollarında nakli hususunda aynı 
şeraitte, ayni güzergâh üzerinde ve aynı istikamette tatbik edilen en eşağı tarifeler 
tatbik olunacaktır. 

iki memleketin karşılıklı iktisadî münasebetlerini kolaylaştırmak ve inkişaf ettir
mek üzere, âkit taraflar, Türkiye ile S. S. C. I. arasında Maverayı Kafkas hudutla
rında, emtia için aktarmasız ve yolcular için vagon değiştirilmeksizin doğrudan doğ
ruya münakalât tesisi zımnında müzakerata girişmeği kararlaştırmışlardır. 

On dokuzuncu Maddeye Müteferrian 

Âkit taraflar, mütekabil devletlerin sahil sularında tehlike işaretleri vaz'ı, fenerler 
hidematı ve saire gibi umurda husule gelen bilûmum tebeddülü diğer tarafa iş'ar 
etmek hususuna kemalile riayeti kendi salâhiyettar idarelerine tavsiye eylemekte mu
tabık kalmışlardır. 



— 14 — 

Yirmibeşlnci maddeye müteferrfan 

Türkiye kuru üzümleri ( Sultaniye) S.S.Cİ. nda Korent üzümlerine bahşedilmiş 
veya ileride edilecek olandan daha az müsait gümrük resimlerine, munzam resimlere 
ve emsale, nede bir muameleye tabi tutulmıyacaktır. 

Yirmiyedinci maddeye müteferrlan 

Şurası mukarrerdir ki S. S. C. I. ndan Türkiyeye ithal edilip S. S. C. İ. Ticaret 
mümessilliğile iktisadî teşkilâtının Türkiyede satın aldıkları emtiayı paketlemeye 
mahsus olan sandık, çuval ve sair paketleme levazımı, en geç altı ay sonra tekrar ihraç 
edilmek şartile, gümrük resmi tediye etmeyecektir, mezkûr mevat için, ithal esnasında 
gümrük resmine muadil teminat akçesi yatırılacak ve bunlar yukarıda tesbit edilen 
mühlet zarfında ve ayniyetleri bilmuayene sabit olduktan sonra tekrar ihraç olunduk
ları zaman bu meblağ iade olunacaktır. 

Yirmisekizincİ maddeye müteferrlan 

Yirmisekizinci maddenin birinci fıkrasındaki fttahavvülwtabiri ecnebî menşeli emtianın 
iki taraftan birinin ülkesine ithal olunduktan sonra uğradığı ameliyeler ve manipülâs-
yonlar ve hasıl ettiği tekâmüller neticesi olarak kıymetinin yüzde elli artmış olmasını 
tazammun eder. 

Moskovada 16 Mart 1931 de iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
L. Karakhan Hüseyin Ragıp 
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I9-V-I930 tarih ve 1617 numaralı kanuna merbut (I) numa
ralı cetvelin tadili hakkında 1/147 numaralı kanun lâyihası 

ve Maarif ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 
Şayi 6/2066 

16-VII-1931 

B M. M. Yüksek Reisliğine 
1617 numaralı kanuna merbut i numaralı kadro cetvelinin tadili hakkında Maarif Vekâle

tince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 15-V-931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiie birlikte takdim olunmuştur . 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

•o 

Maarif Eminlikleri teşkilâtının lağvinden ^-' 
muallim olarak istihdamlarına halen me* 
lunan kadro müsait bulunmamaktadır. \ 
sek dereceli maaşlara muadil bir vazife 
görmeksizin uzun müddet açık maaşı a 
meslekleri olan muallimi.kte faal birer vı 
kadronun tevsii zaruri görülmektedir. 161 
kadrosu esasen azamî kadro mahiyetinde 
sekizden onbire çıkarılmasını bütçeye hiç b. 
cihetle 1617 numaralı kanuna merbut l nu 
hası tanzim ve leklif olunmuştur. 

\ - \ M 
kalan zatların son maaşlarile kamilen 
'maralı kanun ile kahul edilmiş bu-
bu zatların almakta oldukları yük-
i kabil oluncıya kadar bir vazife 
iemiyeceğinden kendilerinin esas 

temin için yukarıda arzedilen 
e kabul edilmiş olan muallim 

dereceden muallim adedinin 
t ilâvesini de istilzam etmediği 

takdim edilen bu kanun lâyi-

r. B. M. M. 
Maarif Encümeni 

Karar As 5 
Esas M İl 147 

Maarif Kncüm 

Yüksek Reisliğe 

18 - VII - 1Ç31 

1617 numaralı ve ig-V-1930 tarihli kanuna merbut 1 numaralı kadro cetvelinin tadili 
hakkındaki lâyiha esbabı mucibesiie müzakere olundu ve zikredilen sebepler haklı ve zaruri 
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görülerek lâyihanın kabülile Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

Maarif En. R$. 
Erzurum 
Nafi Atuf 

Âza Âza 
Sinop Yozgat 
Rahmi A. Cevdet 

M. M. Kâ. Âza 
Sinop Afyon Karahisar Trabzon 

Âza 
Urfa 

/. Alâettin İzzet Ulvi Halil Nihat Re/et 

Âza Âza 
Muş Ordu 

K. 0 . Hakkı Bazı şahısların terfihini 
teklif olduğundan ı 

Hamdi 

istihtafeden bir 
muhalifim 

Âza 
Konya 

Naim Hazim 

Âza 
Afyon 
Hasan 

T. B. M. Af. 
Bütçe Encümeni 

M. M 77 
Esas .¥ 1J147 

21 - VII- 1931 

Vüksek R isl;ğe 

1617 numaralı ve 1 9 - 5 - 1930 tarihli Kanuna merbut ı nunıaraiı Kadro cetvelimi! tadili 
hekkindakı kanun lâyihası ve esbabı mucibesi ve Maarif Encümeni mazbatası Encümenimizde 
okundu. 

Maarif Emirliğinin lağvı üzerine açıkta kalan eminlere fu.uli olarak açık maaşı verilmiyerek 
onlardan muall m oiarak istifade edilmesi îaideli olduğundan esas itibariyle lâyihanın kabulüne 
ve yalnız muallimliklerin Maarif Vekâled 1931 bütçesi fili kadrosunda zammedildi^irıe dair 
bir fıkra ilâvesin: Karar verilmiş ve bu suretie ^aditş edilmiş olan lâyiha Heyeti Umumıyenın 
tasvibine arz olunmuştur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Bursa 
D. Galip 

Kayseri 
A. Hilmi 

M. M, Kâ. 
Konya Tokat Afyon Karahisar 

K. Zaim Süreyya Ali 

Çorum Flâziz Erzurnm 
Mustafa Tahsin < Aziz 

Kırklareli Konya 
Şevket K Hüsnü 

Aksaray 
A. Süreyya 

İsparta 
Mükerrem 

Yozgat 
S. Sırtı 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

10/7 numaralı kanuna merbut 1 numaralı 
kadro cetvelinin tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE l — 1617 numaralı ve 19-V-930 
tarihli kanuna merbut 1 numaralı kadro cet
velindeki beşinci dereceden 80 lira maaşlı 
muallimliğe3muallimlik daha ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

15-VII 1931 
Baş. V. Ad. Y. M. M. V. 
ismet Y. Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
$. Kaya Dr. T. Rüştü M. hbdülhalık 

Mf. V. Na. V. İ. K. V. S. İ. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

3 -
| BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1617 numaralı kanuna merbut l numaralı 
kadro cetvelinin tadili hakkında kanun lâyi as 

MADDE 1 — 1617 numaralı 12-V-1930 
tarihli kanuna merbut 1 numaralı kadro cet-

I veli ile Maarif Vekâleti 1931 senesi bütçesine 
merbut fili kadroya beşinci dereceden 80 lira 
maaşlı muallimliğe üç muallimlik daha ilâve 
olnnmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 





1931 

İSTANBUL DARÜLFÜNUNU 
BÜTÇESİ 





Sıra No 75 
1/142 numaralı İstanbul Darülfünununun 1931 senesi Büt
çesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatasi 

r. c. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü. 
Şube 1 
Sayı 0/2030 

B. M. M. Yüksek Reis l iğ ine 
İstanbul Darülfünununun 1931 malî senesi için hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 

9-VII-i931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan bütçe kanun layihası esbabı 
mucibe ve Maliye Vekâletinin mütaleanamesi ile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Darülfünunun 1931 malî bütçesinin esbabı mucibe lâyihası 

Darülfünunun teşkilâtına, ilmî programına, bütçesine ve profosörlerinin aslî vazifelerine hak-
kile nüfuz edebilmek için bizzat darülfünunun başlıca gayesini ve binaberin heyeti içtimaiyedeki 
vazifelerini göz önünde bulundurmak lâzımdır. 

Darülfünunun gayesi ilim yapmak ve ilim yapacakları hazırlamaktır. Bütün vazifeleri de bu 
gayenin etrafında toplanmıştır. Binaenaleyh Darülfünun ilim w fennin hali hazırını ve elde edilen 
neticeleri arz için umumî ve ilmî dersler, konferanslar vermek; mecmualar, risaleler ve kitaplarla 
bunları neşretmek ve ihtisasa taallûk eden noktalarda mütehassis olacaklara daha derin malûmat 
vermek üzere kurlar tertip eylemek vazifesile mükelleftir. Bu neşrü tamim vazifesi alemşümul bir 
mahiyet alır. Bu takdirde Darülfünun tetebbu ve neşriyatının sahasını genişletmek cihetini düşün
mek vazifei millî karşısında kalır. 

İşte Darülfünun ta binasından kitaplarına, mecmualarına, telif atına, her hangi bir lisanda neş
riyatına ve profosörlerinin tetkik ve tetebbu sey a hatlarına ve ecnebi profösör celbine taallûk eden 
bütün masraflar bu vazifei ilmiyeden olduğu gibi kurlarm konferansların teminine hadim olan 
teşkilâtın vücudu da bu zaruretten neş'et eder. 

Darülfünun ayni zamanda ilmin kökleşmesine, memleket dahilinde en güzel semerelerini verme
sine çalışmak ve ilim nuru ile bütün memleketi aydınlatacak olanları yetiştirmek mecburiyetindedir. 
Bunun içindir ki ilim anyanlarda ancak sathî bir iz bırakacak tarzda tedris ve talimde bulunmak
la iktifa etmiyerek kurları ikmal ve takviye edecek mahiyette müzakereler, mümareseler, tetkikler 
yapılmasını temine gayret eder. Bütün bu mesai 1 başta bir ilim âlemi olan enstitülerde, seminer
lerde, sal de travaylarda, laboratuarlarda, şeriri yatlarda, hulâsa darülmesai denilen hakikî faali
yet yuvalarında vücude gelir. Buralarda talebe hocasile birlikte çalışarak ilmî metotlara, ilmî 
çalışmalara, vukuf peyda eder. Dimalar en ilmî bir meleke ile en az yorucu ve en çok semere ve 
rici bir terbiyei fikriye ile burada tecrübe edilir. (Travay) denilen ilim mahsullerinin devşirilme-
sine burada başlanır. Ve o kuvvetle ilim ve âlim burada yetiştirilir. 

İşte bu vazifede Darülfünun teşkilâtının ve Darülfünununun tarzı mesaisinin ruhuna taallûk eder. 
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Darülfünun bilhassa bu noktada benliğini gösterir. Ve genç. dimalarda ve dolayısile vatanda benliği
nin izlerini bırakabilmeğe bu faaliyet yuvalarında metodik ile muvaffak olabilir. 

ProfösÖrlerin evsafı asliyesile beraber muntazam ve muttarit bir sayin ve ilmî bir iş bölümünün 
bu husustaki tesiri gayri kabili inkârdır. Ayni zamanda talebenin çalışmasında yardımcı olan eçhi-
zenin, al ât ve edevatın kifayesi de şarttır. Kitaplar ve kitaplardan daha mühim olmak üzere ilmî ce
rideler, müzeler, kolleksiyonlar, fenni aletler, ecza ve saire olmaksızın (Travay) yapmanın gençliğe 
ilim nefhetmenin imkânı yoktur. 

İşte Darülfünun bütçesinde görülen masraf rakamları bu zaruretlerin mevlûdudur. Keza pro-
ıösörleri Darülfünuna hasrı vücude sevkeden mühim sebep bir nebze izah ettiğimiz vazifenin ağırlı
ğıdır. 

Darülfünun pöfesörü yalnız, kendini ilmen teçhiz ile kalmaz, ayni zamanda yetiştireceği, terbiye 
edeceği dimağları az zamanda en müfit tarzda, en metin esaslarla ve en güzel metotla teçhiz etmeği dü
şünür. istikbal için en mühim olan ilim metodudur. Alemi ilimde inkilâp yapan budur. Binaena
leyh : bütün kuvvetimizi darülmesailere hasretmek zaruretindeyiz. Bu maksatladır ki: teşkilâtımızda 
ileride bütün dersleri darülmesailerle teçhiz etmeği emel edinmiş olmakla beraber filhal darülme-
saili olan profesörlere lâyik olduğu ehemmiyet serilmiştir. 

Darülfünun teşkilâtında profesörlerin darülfünun haricindeki mesaisini haddi asgariye indirmek 
esastır. Bunun için de bidayetlerde olduğu gibi yine hocaları hariçte medarı maişet aramak kaygu-
sundan kurtaracak bir miktar maaş tesbit edilmiştir. 

Darülfünunun bu sene bareme girmesi bir zarureti kanuniye bulunduğuna ve diğer taraftan teş
kilâtın da teadül kanununa tevfiki lâzım geldiğine nazaran profesörler üç kısımdan ibaret olarak 
esasatı salife dairesinde profesörlerin maaş ve sınıfları tesbit edilmiştir. 

Darülfünun talimatnamesinin sarahatine nazaran profesörler, müderris muavinleri, muallimler 
ve müderrislerdir. 

Müderris Muavinliği profesörlük meslekinin temel taşıdır. Darülfünunun istikbali müderris 
muavinlerine ait olduğundan bunların intihap tayininde gösterilecek müşkül perestliği darülfünun 
terakki ve tekâmülü noktai nazarından fazla görmemek lâzım gelir. Maamafih bu külfete mukabil mü
derris muavinlerinin vaziyeti maddiye ve maneviyesinin de korunmak mecburiyetinden kendimizi kur
taranlayız. esasen pek ağır şeraitle intihap ve tayin -olunan, hizmeti esnasında keza ağır şeraite tabi 
olan müderris muavinleri adedinin ihtiyaç nisbetinde bulunmadığı da zahirdir. Muavinliğe rağbetin 
bu azlığı şayanı teemmüldür. 

Bu hizmetin büsbütün bir külfet halinde tutulmaması için muavinlere vazifelerinin ağırlığı ile mü
tenasip bir maaş vermek icap eder. Bu fikre binaendir ki: yalnız tahsili âli görmüş ve ecnebi mem
leketlerinde ihtisas tahsilini de ikmal etmiş kimselerden fazla olarak bir de agregasyon imtihanlarına 
tabi tutularak intihap olunan genç âlimlere 40 ve 45 ve 55 lira maaşı aslî kabul edilmiş ve üç sene
den sonra kıdem maaşı verilmesi tensip olunmuştur. 

Muallimlerin tasnifine yalnız kıdem zammı nazarı itibare aiınmıyarak ayni zamanda darülmcsa-
ili olup olmamak keyfiyeti de esasa ithal edilmiştir. Şöyle ki: darülmesaisiz olan muallimler 165 ve 
darülmesaili olanlar da 210 lira maaş alırlar ve kıdemli muallimlere 256 lira verilir. 

Müderrisliğe gelince ilmî merhalelerin ve mertebelerin en yükseği olmak itibarile ötedenberi gerek 
hükkâm kanununda, Gerek Devlet Şurasının tefsirinde ve gerekse memleket nazarında mütecelli olan 
ehemmiyeti ile mütenasiben bir tasnife tabi tutulmuştur. 

Şöyle ki: kanunen mahkemei temyiz âzalığı ile müsavi derecede tutulmuş olan ve her halde ken
di yetiştirdikleri lise muallimlerinin fevkinde bulunan profesörlerin sevviyen 125 olması da 100 er lira 
maaş almaları mümkün iken bir taraftan imkânı maliyi gözeterek, diğer taraftan da evvelce arze-
dildiği üzere darülmesailere büyük bir faaliyete geçirmek maksadile müderrisleri hem kıdemlerine 
hem de darülmesailerinin bulunup bulunmadığına göre muhtelif sınıflara ayırmak ciheti iltizam olun
muştur. 
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Bu suretle haddi asgari 70 ve azamî 125 olmak üzere iki had arasında müderislerin maaşları 4 

kısma ayrılmıştır. 
Kıdemsiz ve darülmesaisiz müderrisler 70 
Kıdemli ve darülmesaisiz müderrisler 80 
Kıdemsiz ve darülmesaili müderrisler 90 
Kıdemli ve darülmesaili müderrisler 100 
En kıdemli ve darülmesaili müderrisler 120 

Son iki dairece maaş Darülfünun fakültelerinin her birinde en çok kıdemli olan darülmesai 
sahibi ve gayri mütekait bulunan profesörlerine tahsis olunur. Yani 100 ve 125 lira maaşlar her 
fakültedeki darülmesaili müderrislerden Darülfünun T ve sabık Darülfnün şuabatında ilmî vazifede 
en eskilerine verilir. Her fakültede kıdemin derecesi bir olmadığı gibi her fakülte de muhtar 
bulunduğundan kıdemin derecesinin tayini kendi fakültelerindeki hocalarının kıdemlerini fakülte 
meclislerinin takdirine terkedilmiştir. Binaenaleyh kıdem bütün Darülfünun şuabatına şamil bir 
rakam ile tayin edilmiş değildir. 

80 lira maaş kıdemli ve darülmesaisiz müderrislere verilir. 
90 lira maaş kıdemsiz ve darülmesaili müderrise tahsis edilir. Bu da müderrisler darülmesailere 

ve fazla faaliyete sevketmek için kabul edilmiş bir rakamdır. Bu sayede darülmesaili müderrisle
rin adedi artarak az zaman zarfında darülfünuna hasrı vücut ümniyesi tahakkuk etmiş bulunacak
tır. Profesörlerin tasnifi ve buna müteferri ahkâm merbut (H) eetvelindedir. 

Darülfünunun talim ve idare heyetlerinin bareme girmesi yüzünden bütçede maaş faslı yekû
nu artmıştır. Maazalik yekûnu fazla kabartmamak için de elden gelen yapılmıştır. Evvel emir
de profesörlerin evveleede arzedildiği üzere yüksek bir mikyasa tabi tutulmıyârak mütefavit de
receleri taksim edilmiştir. Saniyen münhal derslerin kısmı azaminin tahsisatları tayyedilerek 
mevcut profesörlerle idare edilmek suretile bilâ tahsisat idame edilmiştir. 

1930 senesi zarfında Darülfünuna kaydedilen talebenin miktarı pek artmıştır. Alelhusus fen 
fakültesi P. O. N. sınıfı ile hukuk fakültesi talebesi sınıflara sığmıyacak derecede çoğalmıştır 
ve hukuk fakültesi talebesinin adedi 850 ye baliğ olmuştur. Bu yüzden bir çok ihtiyaç
lar doğmuş ve ezcümle bir intizam memurile emri inzibat temin edilemez bir hale gelmiştir. 
Bunun için de vaktile olduğu gibi intizam memurlarının ilâvesine lüzum hasıl olmuştur. Keza Da
rülmesai de faaliyetin tezayüt etmesinden dolayı da intizam memurlarının vazifeleri güçleşmiştir. 
Masarifin tenkisi zaruretine binaen bütçenin tarzı tertibinde bir değişiklik husule gelmiştir. Şöy-
leki: hangi nevi masraflardan ne miktar tenzil edilmesi kabili tahmin olmadığından masrafları 
birleştirmek suretile yekûn üzerinden tenzilât yapılması lâzım gelmiştir. Binaenaleyh Darülfünun 
idarei merkeziyesine tefrik ve bütün masraflar ismi altında tesbit kılınmış olan mebaliğin (1930 
bütçesinin iki ilâ on yedinci fasıllarında) muharrer ihtiyaca müteallik sarfiyat icra edilecektir. 

Yeni barem kanununun 14 üncü maddesinin son fıkrasında mevzubahs olan 900 numaralı kanun 
mucibince mütekaitlere tekaüt maaşlarından ayrı olarak profösörlüğün mebdei maaşı yani 70 lira 
maaş tahsisatile beraber ücret almak üzere tahsis edilmiştir. Şu kadar ki tıp ve fen fakültelerinde 
laboratuar şefliği ederek bütün günlerini Darülfünuna hasretmiş olan mütekaitlere bu vazife dola-
yısile ilâveten 120 lira ve seririyat şefliği edenler için de 60 lira ücret kabul edilmiştir. 

Talim heyetinin baremi merbut (H) cetveline tevfikan tertip olunmuştur. Umum fakülteler ec
zacı ve dişçi mektepleri bütün masrafları isimleri altında muharrer mebaliğ mezkûr müesseselerin 
her nevi masraflarını ihtiva eder. 

Darülfünun münferit ve müstakil daire olmak itibarile idare memurlarının terakki yollan bittabi 
pek mahdut ve kapalıdır. Binaenaleyh 1341 senesinden beri bulundukları vazifede hizmeti sepkeden 
memurların kıdem ve ehliyetleri nazarı itibare alınarak birer miktar zam yapılmıştır. îdare memur
larının tasnifi merbut (D) cetvelinde gösterilmiştir. 

Memurlara gelince: 
Tıp Fakültesinde memurlara yapılan zamların heyeti mecmuası 21 liradan ibarettir. Bu da ba

rem kanunu mucibince 15 lira maaşın 16 liraya ve 8 liranın 10 liraya ve ayniyat muhasibi maaşının 
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25 liraya iblâğ edilmesi zaruretinden ve kâtibi umumî maaşının 35 ten 40 a çıkarılması yüzünden 
tevellüt etmiştir. Maamafih 20 liralık bir muavinliğin tayyi suretile zam bir liraya inhisar etmiş
tir. Yüz lira ücretli dahiliye müdürlüğü 30 lira maaşa tahvil edildiği için de 4 lira bir tasarruf 
husule gelmiştir. Fen fakültesinde yine barem icabı olarak 15 İlklerin 16 ya ve ayniyat muhasibi 
maaşının 25 e iblâğı ve kalem amirliği vazifesi gören zata yine barem mucibince 35 lira verilmesi 
yüzünden ve alelusul son zamanlarda talebe kabulü hususunda bazı sahtekârlıklar keşfedilmekle za
rurî olarak mevcut 15 liralık maaşın 20 liarya iblâğile bir dosya memuru zarurî bulundurulacaktır. 
Ve fakülte alât ve edevatile ayniyatının muhafazası müşkülâtı ve ayrı ayrı binalarda çalışmak mec
buriyeti sebebile depo memurluğu ile ayniyat mukayyitliği ihdası lüzumundan naşi elli lira mikta
rında bir zam vukua gelmiş ise de 10 lira maaşlı bir memurluk ile yine 15 lira maaşın 12 liraya tenzili 
binnetice zam 47 liraya tenezzül eylemiştir. 

Hukuk Fakültesinde barem mucibince 15 liralıkların 16 ya ve kıdemli ve tahsili âli görmüş olan 
kâtibi umumî muavini maaşının 40 liraya iblâğından naşi 12 lira zam vukua gelmiştir. Ancak 
fakülte talebesinin adedi 850 ye baliğ olması dolayısile sabıkan olduğu üzere ikinci bir intizam me
muruna ihtiyaç hasıl olmuş ve bunun için de bütçeye 12 lira vazedilmiş olduğu için zam 24 liraya 
çıkarılmıştır. 

Edebiyat Fakültesinde keza barem icabı olarak vukua getirilen zamlar 8 liradan ve İlahiyat 
Fakültesinde ve Dişçi Eczacı Mektebinde 6 liradan ibarettir. 

Binnetice fakültelerdeki idare memurları kısmen barem icabı olarak kısmen de bir iki intizam ve 
muhafaza memurluklarının ilâvesi zaruretinden naşi ancak 67 liralık bir zam ile bareme dahil olmuş 
bulunuyor. Merkezdeki memurlara gelince yeni tekaüt kanununun darülfünuna tahmil ettiği yeni 
vazifeler dolayısile ve bu vazifelerin istilzam ettiği teşkilât için bütçenin müsait bulunmaması yüzün
den bunların yeni yeni mükellefiyetlere maruz kalmaları tabiî bulunmuştur. Diğer taraftan yedi se-
nedenberi bunlara hiç bir zam da yapılmamıştır. İşte yedi senedenberi hiç bir zamma nail olmadıkları 
gibi memurin kanununa tevfikan barem icabı olarak bu memurlar umumiyetle 41,5 liralık bir zamma 
nail olmuşlardır. îşte diğer memurlardaki munzam 67 liraya ilâve edilirse zamların mecmuu 108.5 
liradan ibaret bulunur. Velhasıl son defa 3'apılan 108.50 lira ile zamlar bu dereceye indirilerek 930 
senesi bütçesine nisbetle 1931 senesi bütçesinde bu kadarcık bir fark vücuda gelmiştir ki 73 adede baliğ 
olan memurlar kadrosundan memur başına 1,5 lirayı tecavüz etmez. 

Her sene olduğu gibi 1931 senesi için de Evkaf bütçesinden darülfünuna yardım olarak verilecek 
meblâğın müfredatı zirde gösterilmiştir: 

Lira 
7 500 Tıp Fakültesi alât ve edevatı fenniye, doğum evinin kalorifer tesifii ve rontken ve kanser 

ve antrepoloji levazımı dersiye ve masarifi ıımumiyesi, 
7 500 Fen Medresesi alât ve edevatı fenniye ve akvaryum tesisatı ve masarifi umumiyesi, 
4 000 Hukuk medresesi ecnebi ve ilmî cerideler ve kitap bedeli, 

2 000 Edebiyat medresesi ecnebi ve ilmî cerideler ve kitap bedeli, 
4 000 Edebiyat medresesi ecnebi ve ilmî ceridelerfenniye ve lavazımı dersiye ve masarifi umumiyesi, 

25 000 Yekûn 
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II - Cetveli 

Madde 1 — Üç kısımdan ibaret olan profesörlerbir de darülmesaili ve kıdemli olmalarına göre tas 
nif edilmiştir. Bu tasnife nazaran dereceleri ve maaşları berveçhi atidir: 

Maaş 
Kıdemsiz 40 

Müderris Kıdemli veya Avrupada ikmali tahsil etmiş, 45 
muavinleri Çok kıdemli ve Avrupada ikmali tahsil etmiş, 55 

Darülmesaisiz, 55 
Muallimler Darülmesaili, kıdemsiz, 70 

Darülmesaili, ve kıdemli, 80 
Darülmesaisiz, kıdemsiz, 70 
Darülmesaisiz, kıdemli 80 

Müderrisler Darülmesaili, kıdemsiz 90 
Darülmesaili, kıdemli 100 
Darülmesaili, pek kıdemli, 125 

İşbu tasnif mütekait olmıyan müderrislere aittir. 
2 - Bu seneki bütçe için ancak bu gün mevcut olan darülmesailik nazarı itibara alınmıştır. Gelecek se

ne için fakülteleri darülmesailerini tezyit veya tenkis edebilirler. 
3 - Ayni darülmcsainin müteaddit hocaları olabilir. 
4 - Darülraesaiden maksat: seminer, laboratuar, seririyat, enstitü, (Sal dö travay) gibi, kurlardan 

başka ilme ve öğretmeğe yarıyan yerlerdir. 
5 - Darülmesaili profesörler şu vazifelerle mükelleftirler: 
A - Enstitü, seminer, laboratuar ve seririyat... lan idare etmek, ve ttalebeye ders saatleri haricin

de amelî tatbikat göstermek, ve konferanslar tertip etmek, 
B - Fakülte mecmualarında muntazam neşriyatta bulunmak, 
C - Her iki senede bir fakülte meclislerinin tasvip ettiği bir etüt hazırlamak, 
I) - Fakülte meclislerine uhdelerine tevdi olunacak sair ilmî vazifeleri ifa etmek, 
Darülmesaili profesörler vazifei tedrisiyelerine ve 5 inci fıkrada muayyen vazifelere hiç bir suretle 

mani olmadığı müderrisler meclisinin sülüsam ekseriyeti tarafından kabul ve tasdik edilmek şartile 
vazifei ilmiyeleri ile münasip serbest meslek faaliyetlerinde bulunabilirler. 

Madde 6 — Darülmesaili hocaların vazaifi fakültelerce yapılacak ve divanca tasvip olunacak tali
matname ile tayin olunur. 

Madde 7 — Mütekait profesörler 70 lira maaşıaslî üzerinden, ücret alır. 
Bunlardan laboratuar şeflerine 120 lira ve seririyat şeflerine 60 lira zammedilir. 

D - Cetveli 
Müdürler 
Muavin 
Baş kâtipler 
Mümeyyizler 
Kâtipler 
Ayniyat muhasipleri 
Kâtipler 

25, 30, 40, 45, 
40, 
35, 
30, 
16, 22, 
25, 
10, 12, 14, 16 
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Maliye Vekâletinin mütaleanamesi 

Başvekâleti Celileye 

istanbul Darülfünununun Heyeti Talimiye ve Heyeti tdare memurları teadül cetvelleri tetkik 
olundu. 

Hazinece tanzim edilen merbut mukayeseli cetvelin tetkikinden de müsteban buyrulacağı cihetle 
darülfünun Müderris ve memurlarına 1930 senesindeki aldıkları maaşlara göre yeni teklifte 88 me
murun maaşı 2 liradan başlıyarak 45 liraya kadr zam yapılmıştır. Bunun rakkamen ifadesi şudur: 

1930 bütçesinde maaş tcrtiplerindeki muhassasat yekûnu 403 436 kadar olup cetvelin istilzam 
ettiği tahsisat yekûnu ise 187 224 fazlasile 590 244 liradır. Bilhassa şimdiye kadar müderrislerin aza
mı maaşı 90 lira olduğu halde yeni teklifte 125 liraya çıkarılmıştır. 90 lira maaşlı bir müderris ev
velce 169 lira almakta iken bu kanun ile 500 liraya çıkarılmak suretile 431 lira zammedil mistir. Bu
nun gibi bir kısım idare memurlarının da muvazenei umumiye dahilindeki devairde müstahdem 
mukabili memurların baremde tesbit edilen derecelerinden çok üstün derece ve maaş teklif edil
miştir. 

22 memur yeniden ihdas edilmesine mukabil 26 memur kadrodan tenzil edilmek suretile 4 me
mur tasarruf edilmiş ese de hakikatte yapılan ilga ve ihdas değil, küçük maaşlı memurları yüksek 
derecelere ithal edebilmek maksadını istihdaf eden bir zam mahiyetindedir. 

Bilfarz 15 lira maaşlı memurlardan 3 ve 30 lira maaşlı memurlardan ve 45 lira maaşta 5 memur 
tenzil edilmesine mukabil 55 lira maaşlı 8 memur ihdas olunmuştur. 

Kezalik 3 adet 65 ve 1 adet 75 lira maaş tenzil edildiği halde 4 adet 70 liralık, 1 adet 80 liralık, 
2 adet 90 liralık ve 2 adet 100 liralık maaş ihdas olunmuştur. 

Yukarıda arzedilen 88 memura ayrıca ehemmiyetli bir surette yapılan maaş zamları da nazarr 
dikkate alınacak olursa İstanbul Darülfünunu teadül cetvelinin bütçeye azim bir yük tahmil ettiği 
görülür. 

Darülfünun varidatının muayyen ve mahdutolması itibarile teklif edilen bu kadro binnetice mu-
vazenei umumiyeye de tesir ika edeceği gibi muadili diğer mektep talim ve idare heyetlerindeki memur
ların barem kanununda tesbit olunan maaş ve dereceleri noktasından teadülü ihlâl eylemek ve emsal 
teşkil etmek itibarile de hazinece şayanı tetkik görülmektedir. Ezcümle Yüksek Mühendis Mektebi 
muallimlerinin en yüksek maaşı 90 lira olduğu halde Darülfünun müderrislerinin maaşının 125 lira 
olarak teklif edilmesi Mühendis Mektebi kadrosunun da ona göre tadili için teşebbüse geçilmesi neti
cesini vermiş, mezkûr mektep bütçesine melfuf Nafıa Vekâleti Celilesi tezkeresinde evvelce gösterilen 
Mühendis Mektebine ait baremin, Darülfünun müderrisleri baremine temsilen tashihi istenil
miştir. Darülfünun idaresi tanzim olunan baremin istilzam ettiği (187 224) liralık zammı muavenet 
olarak hazineden temin edemediklerinden yine kendi maaşlarından %12,5 nisbetinde bir tenzilât yap
mak ve buna bütçede varidat göstermek suretile kapatmayı düşünmüştür. 

Salifülarz baremin mahiyet ve esasları yakanda arzolunmuş, keyfiyet takdiri samilerinc man ut 
bulunmuştur efendim hazretleri. 

28 - V - 1931 



Eski maaş 
miktarı 
10 
12 
15 
15 
15 
17 
18 
20 
20 
20 
25 
25 
30 
30 
30 
35 
40 
40 
45 
50 
50 
50 
55 
60 
60 
60 
65 
65 
70 
75 
75 
80 
80 
90 
90 

Yeni maaş 
miktarı 

12 
14 
16 
17,5 
20 
20 
20 
22 
25 
35 
30 
35 
35 
40 
45 
40 
55 
50 
55 
55 
70 
80 
70 
70 
80 
100 
80 
90 
90 
100 
90 
125 
90 
100 
125 

Farkı 
2 
2 
1 
2,5 
5 
3 
2 
2 
5 
15 
5 
10 
15 
10 
15 
5 
15 
10 
10 
5 
20 
30 
15 
10 
10 
40 
15 
25 
20 
25 
15 
45 
10 
10 
35 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 21 - VII - 1931 

M. 82 
Esas No. 1/142 

Yüksek Reisliğe 
Başvekâletin 13 - V I I - 1931 tarihli tezkeresile Büyük Meclise takdim olunup 

Yüksek Makamınızdan Encümenimize havale buynılan istanbul Darülfünununun 
1931 malî senesi bütçe kanunu lâyihasile merbutatı Maarif Vekili Beyle Darülfü
nun emanetini temsil eden hukuk fakültesi müderisler meclisi reisi Tahir Beyefendi 
ve fen fakültesi reisi Mustafa Bey hazır bulundukları halde encümenimizce tetkik 
ve müzakere olundu. 

Teklif lâyihasının birinci maddesinde işaret edilen (A) masraf cetvelinin birin
ci faslındaki maaş yekûnları hükûmetçemüessese talim heyetile memurları hak
kında teklif olunan teadül cetvelinin encümenimizde yapılan tadilâtı netayicine ve 
bütçe kanunu lâyihasının aşağıda- arzedeeeğimiz tadilâtına göre bilhesap tayin ve 
tesbit olunmuştui'. 

Masraf fasıllarında görülen yekûnlar üzerinde encümenimizde yapılan tetkikat 
muhtelif hizmetler mukabili olan tahsisatın umumiyetle tenzil edildiğini göstermiş
tir. Darülfünun gibi ilmî bir müessesenin ilmî faaliyetlerinin ve hastane hizmet
lerinin muhtaç bulunduğu masarifin tenzili karşısında encümenimiz, müesese-
ııin ilmî faaliyetine müdahale etmeği kendi salâhiyeti dahilinde görmemekle bera
ber azamî hassasiyeti göstermiştir. Ancakmüzakerede Darülfünun emaneti namına 
hazır bulunan zevat» tarafından bu tenzilâtın esasen hakikî masraflara tekabül eyle
diği ve müessesenin ilmî faaliyetinin hiç bir suretle müteessir etmiyeceği hakkında 
verilen teminatı bir teahhüt mahiyetinde telâkki ederek teklif olunan masraf yc-
kûunlarım aynen kabul etmiştir. 

Teklif lâyihasının ikinci maddesinde işaret edilen (B) masraf cetveliie teklif olu
nan varidat fasılları tahakkuklar üzerine konulduğu hakkında verilen teminat da
hilinde aynen kabul olunmuş yalnız 11 inci fasılda teklif olunan ve Darülfünuna 
muavenet olmak üzere maaş fasıllarından maaş alan memurların maaşlarından tev
kif olunacak miktarı - ki 73 490 liradır - ifade eden varidat, gelecek senelere sari 
bir masrafın kabulü mahiyetinde telâkki edilerek tayyedilmiştir. 

Mülhak bütçelerden muhtelif hizmetlere yardımlar temin olunduğu halde malî 
muhtariyeti olan bu müesseseye şimdiye kadar Devlet bütçesinden yapılan muave
netten başka bir varidat menbaı bulunamamıştır. 

Bu şerait altında malî muhtariyetten bir faide melhuz olaınıyacağmdan bu ciheti 
bir tetkik mevzuu olarak Hükümetin nazarı dikkatine arzederiz. Bundan başka vekâ-
1 etnamelerden darülfünun namına noterler tarafından cibayet edilmekte olunan ha re 
Uır şimdiye kadar eyi takip edilmemek yüzünden darülfünuna pek az varidat te
min etmiştir. Gerek bu sene varidat bütçesine konulan otuz dokuz bin lirayi tahak
kuk ettirmek ve gerek bu harem tamamen darülfünun hesabına cibay etini, temin ey
lemek üzere Hükümetçe esaslı takibat yapılması lüzumuna kaniiz. 
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Teklif lâyihasının üçüncü maddesinde işaret olunan (C) cetveli darülfünunun te
adül esasına göre tertip olunan kadrolarını göstermektedir. Teadül hususunda Hü
kümetçe teklif olunan esas muhtelif fakülteler arasındaki tenazur noktai nazarın
dan gayri kabili kabul görülmüştür. Bu itibarla encümenimiz, daima darülfünunun 
ilmî teşkilâtına müdahale etmemek endişesi dahilinde kalarak, bu cetveli tenazuru 
temin noktai nazarından tadil ve müessesenin istikbaldeki inkiŞaf imkânlarını he • 
zırlamak üzere müderris muavinlerinin vaziyetini takviye ederek yeniden tertip 
eylemiştir. 

4, 5, 6 ve 7 inci maddeler ibare tadilâtile kabul olunmuştur. 

8 inci madde yukarıda arzettiğimiz tenazuru ve darülfünunda halen müderris 
ve muallimlik etmekte olan mütekaitlerin hizmetin müstesna vaziyetine ve arzeyle -
diği hususiyetlere göre filî hizmete alınmasını temin eylemek üzere encümenimizce 
tedvin ve lâyihaya ithal edilmişti]'. 

9 uncu madde esasen mevcut tahsisatı bu günkü müderrislerinin maaşlarımı 
bile kâfi gelmiyen müessesede mevcut münhal vazifelere yeniden müderris inti
hap ve tayin olunamıyacağmı ifade etmek üzere encümenimizce tedvin ve lâyihaya 
ithal olunmuştur. 

10 unc unıadde umumiyetle lüzumuna kanaat hasıl edildiği ve muhtelif zaman
larda teşebbüs sahasına geçildiği halde henüz intaç edilememiş olan Darülfünunun 
tensik ve ıslâhatının daha ziyade tehirinde - müessese, memleketimizin manevi 
varlığında, büyük bir rol ifa eylemekle mükellef bulunmak dolayısile - zarar mü
lâhaza edilmiştir. Esasen tekâmülü güzide bir müderris muavini sınıfının yetişme
sine ve binnetice uzun zamanlara mütevakkıf olan bu müessesenin gerek teşkilât 
kanununun ve gerek tekâmül esaslarının tesbiti için gaip edilecek zamanları telâfi 
etmeğe imkân bulunamıyacağma göre encümenimiz bu esaslı ve mühim teşebbüsün 
bir an evvel kuvveden file çıkarılması lüzumuna kani olmuş ve bu noktai nazardan 
10 uncu ve 12 inci maddeleri tedvin ederek kanun lâyihasına ilâve eylemiştir. 

12 inci madde halen müstahdeıı olan müderris, muallim ve muavinlerde asistan
ların tertip edilen teadül cetvelindeki derecelere göre tevzii hususunda müzakere
de hazır bulunan darülfünun mümessilleri hem kıdemlerin, hem de müderris ve mu 
allimlerin laboratuarı bulunup bulunmaması gibi kıstasların esas ittihaz edildiği 
ifade edilmiştir. Encümenimiz laboratuar mesaisinin bir müderris ve muallimin 
teadül derecesinin tayininde nazara alınabilecek bir kıstas olamıyacağı ve lâburatu-
ar mesaisine mukabil ayrıca bir ücret takdir edilmesinin daha muvafık olacağı 
kanaatine vasıl olmuş ise de müessesenin ilmî işlerine müdaheleden tevakki en-
dişesile bu hususta esaslar tesbit etmekten içtinap etmiş ve bu işi her fakültenin 
kendi müderrisler meclisine terkeylemiştir. 

Ancak teşettut vukuu ihtimalini dahi nazara alarak fakülte meclislerinin ka
rarlarının kat'iyet kesbetmesi divanın kararma v eMaarif Vekâletinin tasdikma b: 
rakmıştır. 

Diğer maddeler hakkında zikre şayan mülâhazat yoktur. 
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Evkaf Umum Müdürlüğü bütçesinde aynen levazım vermek suretile darülfünu

na yardım namı altında 25 bin liralık tahsisat mevcuttur. 

Bu tahsisatın sureti sarfını gösteren cetvel bu mazbatamıza raptedilmiştir. 

Bu suretle tadil ve yeniden tedvin edilerek hazırlanmış bulunan bütçe kanun 
lâyihasını Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzederiz. 

Reis 
Gümüşane 
//. Fehmi 

Âza 
Bursa 

Dr. Galip 

Âza 
Konya 

K. Hüsnü 

Reis Vekili 
İstanbul 
Ali itana 

Âza 
Çorum 

Mustafa 

Âza 
Kırklareli 

Şevket 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Âza 
Elâziz 

J7. Tahsin 

Âza 
Kırklareli 
M. Nahit 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Âza 
Erzurum 

Aziz 

Âza 
Niğde 
Faik 

Âza 
Afyon Karahisar 

Ali 

Âza 
İsparta 

Mükerrcm 

Âza 
Yozgat 

S. Sim 

Âza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Âza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Âza 
Kütahya 
Muhlis 

Lira 
7 500 Tıp fakülte alât ve edevatı fenniye, doğum evinin kalorifer tesisi ve rontken ve kanser ve an-

trepoloji levazımı dersiye ve maasrifi umumiyesi. 
7 500 Fen medresesi alât ve edevatı fenniye ve akvaryum tesisatı ve masarifi umumiyesi 
4 000 Hukuk medresesi ecnebi ve ilmî cerideler ve kitap bedeli. 
4 000 Edebiyat medresesi ecnebi ve ilmî ceridelerve kitap bedeli. 
2 000 Eczacı ve dişçi mektepleri alât ve edevatı fenniye ve levazımı dersiye ve masarifi umumiyesi 

25 000 Yekûn 
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İstanbul Darülfünununun 1931 nıalî senesi bütçe kanunu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
MADDE 1 — İstanbul Dorülfünunıı 

ve müteşekkil bulunduğu medreselerin 
1931 malî senesi masarifi için merbut (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(981,964) lira tahsisat ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — İstanbul Darülfünunu 
ve müteşekkil bulunduğu medreselerin 
1931 malî senesi masarifine karşılık olan 
varidat merbut (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (981,964) lira tahmin edil
miştir. 

MADDE 3 — İstanbul Darülfünunun 
şahsiyeti hükmiyesi hakkındaki kanunun 
3 üncü maddesinde yazılı varidatın 1931 
senesinde dahi tahsiline devam olunur. 

MADDE 4 — Darülfünun medresele
rinde talebeden alman tedris ve şehadet-
namc harçlarile laboratuar ve hastaneler
den amıacak tahsil ve yatak ücretlerinin 
miktarı medreseler meclisince ve darülfü
nun divanınca verilecek karar ile tayin ve 
tesbit olunur. 

MADDE 5 — Darülfünunun ve mü
teşekkil bulunduğu medreselerin teadül 
kanunu mucibince tanzim olunan kadrosu 
merbut (C) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 6 — Medreselerdeki asis
tanlar muvakkat memurlardan madut o-
lup istihdam ve infisalleri Darülfünun 
emanetince tanzim ve Maarif Vekâletince 
tasdik olunacak talimatnameye tabidir. 

MADDE 7 — Teadül kanunu muci
bince yapılması lâzım gelen heyeti talimi-
yenin tasnifi (H) ve idarenin de (D) cet
vellerinde gösterilmiştir. 

MADDE 8 — Darülfünun talim heye
tinin teadül kanununa göre maaş fasılla
rından aldıkları maaş ve ücretlerin mec
muundan darülfünuna muavenet olmak 
üzere yüzde on dört nisbetinde tevkifat 
icra ve Darülfünun bütçesine varidat kay-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
MADDE 1 — İtanbul Darülfünunu 

ve müteşekkil bulunduğu fakültelerin 1931 
malî senesi masarifi için merbut ( A ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (908 474) 
lira tahsisat ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — İstanbul Darülfünunu ve 
müteşekkil bulunduğu fakültelerin 1931 
malî senesi masarifine karşılık olan 
varidat merbut ( B ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere ( 908 474) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MADE 4.— Darülfünunun fakültele
rinde talebeden alman tedris ve şehadet-
name harçlarile laboratuar ve hastaneler
den alınacak tahsil ve yatak ücretlerinin 
miktarı fakülteler meclisince ve Darülfü
nun Divanınca verilecek karar ile tayin 
ve tesbit olunur. 

MADDE 5 — Darülfünunun ve müte
şekkil bulunduğu fakültelerin teadül esa
sı üzerine tanzim olunan kadrosu merbut 
(C) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 6 — Fakültelerdeki asistan
ların istihdam ve infisali şeraiti Darülfü
nun Divanının mütaleası alındıktan sonra 
Maarif Vekâletince tayin olunur. 

MADDE 7 — İstanbul Darülfünunu 
bütçesinden maaş alan tedris heyetile me
murları umumî tekaüt kanununun hüküm
lerine tabi olup yeniden tahsis edilecek 
tekaüt ve eytam maaşları Darülfünun büt
çesinden verilir. 

MADDE 8 — Darülfünun tedris hey
eti meyanmda bulunan mütekaitler teka
ütlüklerinin icrasından evvel mensup ol
dukları meslek nazara alınmaksızın, filî 
hizmete alınırlar ve tekaüt maaşları kesi
lerek 1683 numaralı kanunun 7 inci mad-
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dolunur. 

MADDE 9 — istanbul Darülfünun 
bütçesinden maaş alan tedris heyetile me
murlar umumî tekaüt kanununun hüküm
lerine tabi olup yeniden tahsis edilecek 
tekaüt ve eytam maaşları Darülfünun 
bütçesmden verilir. 

MADDE 10 — 1931 malî senesi*umu
mî bütçe kanunu lâyihasının vekâlet ma
aşlarına müteallik 17 inci maddesi ahkâmı 
istanbul Darülfünunu hakkında da cari
dir. 

MADDE 11 — Bu kanun haziran 1931 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Maarif ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

9 - V I I -1931 
Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mî. V. 
Esat 

S. I. M. V. 
Dr, Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 
Ha. V. 

Na. V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 

Ma. V. 
M. Abdiilhalik 

îk. V. 
M. Şeref 

desi hükmünden müstefit olurlar. 
Ancak bunlardan 65 yaşını ikmal etmiş 

olanlar mezkûr kanunun 3 üncü maddesi
nin mülkî memurlar hakkındaki kısmının 
A fıkrası ahkâmına tâbi olurlar. Bu hü
küm bundan sonra hizmete alınacak mü
derris, muallim ve muavinlerine şamil de
ğildir. 

MADDE 9 — Bu kanuna merbut kad
rolarda dahil bulunupta halen münhal bu
lunan müderris ve muallimliklere 1931 se
nesi zarfında asil müderris ve muallim in
tihap ve tayin olunamaz. 

MADDE 10 — Darülfünun teşkilât 
kanununun kabul ve neşri tarihine kadar 
elyevm müstahdem bulunan müderris, mu
allim ve muavini eril e asistanlarına bu ka
nuna merbut teadül cetvelile tayin olunan 
derecelere göre 1930 kadro maaşlarından 
fazla olarak verilecek zamların yalnız nıs
fı verilir. 

MADDE 11 —.Müderris, muallim ve 
muavmlerile asistanlarının elyevm aldıkla
rı maaşlar nazarı itibare alınmaksızın bu 
kanuna merbut teadül cetvelindeki dere
celere göre tevzii her fakülte müderrisler 
meclisinin mütaleasma istinaden Darül
fünun Divanının kararı ve Maarif Vekâ
letinin tasdikile yapılır. 

Bu suretle yapılacak tevzi üzerine ta
ayyün edecek derece maaşları onuncu 
madde veçhile ita olunur. 

MADDE 12 —Münhasıran Darülfünun 
teşkilâtını tetkik ve teşkilât kanunu lâyi-
hasile beraber müessesenin tekâmül esas
larını ihzar etmek üzere icap eden ecnebi 
mütehasısların celbi için Hükümete salâ
hiyet verilmiştir. 

MADDE 13 — Vekillere verilecek üc
ret dersin, bir kürsü veya muallimlikle ida
re olunduğuna göre ait bulunduğu zümre
nin ilk derecesi maaşı üzerinden İıesap olu
nur. 

MADDE 14 — 1931 senesi için muvak
kat bütçe ile verilen tahsisatın heyeti urau-
miyesi bütçe ile kabul edilen esas dahilin
deki fusul ve mevada kay i t ve mahsup edi
lecektir. 



MADDE 15 — 1931 malî senesi umumî 
bütçe kanımuııun 20 inci maddesi hükmü 
İstanbul Darülfünunu hakkmda da cari. 
dır. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 931 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 17 — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Maarif ve Maliye Vekilleri memur
dur. 



A - CETVELİ 

Muhassasatın nevi 

21 
i 

3| 

4| 

5| 

6 

7l 

H 

9 

1 0 

11 

1 2 

1 3 

1 4 

Darülfünun Emini tahsisatı 

Talim heyeti maaşları 

Memur maaşları 

Müstahdemler ücreti 

Ecnebi mütehasıslar ücreti ve harcırahlarile bunların 
mütercimleri ücretleri 

Ecnebi memleketlerde tahsil edecek talebe masrafı 

Darülfünunun merkez masrafları 
[Temsil, umumî kütüphane ve masarifi umumiyesi, 
tercüme, muhaberat, kongrelere iştirak, neşriyat, le
vazımı tabiye, kırtasiye melbusat, mefruşat, tamirat, 
sigorta, harcırah, müteferrika, tenvir ve teshin, te
lefon, su, kalorifer ve sair bütün masraflar | 

Darülfünunun teşkilatı kanunu lâyihasile tekâmül 
programı için Maarif Vekâletince celbedilebilecek ec
nebi mütehassıslar ücret ve harcırahları • 

Fakülteler masrafları 
Fakül te le r reis ve umumî kâtipleri, dis^i ve 
eczacı mektebi müdür talisi salı 
Tıp fakültesinin bütün masraf la r ı 
Eczacı ve dişçi mektebinin bütün masrafları 
Hukuk fakültesinin bütün masrafları 
Fen fakültesinin bütün masrafları 
Edebiyat fakültesinin bütün masrafları 
i lahiyat fakültesinin bütün masrafları 
788 numaralı kanunun tatbik masrafları 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1683 numaralı tekaüt kanununun bütün tatbik masrafı 
1715 numaralı kanun mucibince Cumhuriyet Merkez 
Bankasına itfa karşılığı 

UMUMİ YEKÛN 

1931 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

2 400 

526 669 

58 584 

90 240 

65 000 

4 000 

37 600 

Encümence 
kabul edilen 

2 400 

439 015 

62 364 

90 624 

65 000 

4 000 

37 600 

10 000 

8 880 
145 500 
5 000 
5 000 
16 500 
5 000 
315 

2 000 
0 

968 
8 308 

981 964 

8 880 
145 500 
5 000 
5 000 
16 500 
5 000 
315 

2 000 
368 
600 

6 925 

1 383 
908 474 



B - CETVELİ 

21 

:v 

o 

Varidatın nevi 

Darülfünun varidatı 
Muvazenei umumiyeden verilen 
Tebernıat 
Hasılatı müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Tıp fakültesi varidatı 

Ücret ve harçlar 
İlmî eserler ve risaleler satışı hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Hukuk fakültesi varidatı 

Ücret ve harçlar 
Vekâletnamelerden alınan iane 
İlmî eserler ve risaleler satışı hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Edebiyat fakültesi varidatı 

Ücret ve harçlar 
ilmî eserler ve risaleler satış hasılatı 

Fasıl yekûnu 

İlahiyat fakültesi varidatı 

Ücret ve harçlar 
İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Fen fakültesi varidatı 

Ücret ve harçla r 
İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Eczacı ve dişçi mektepleri varidatı 

Ücret ve harçlar 

8 Serbest dersler 
UMUMÎ YEKÛN 

1931 senesi için 

Hükümetçe Encümence 
Tahmin edilen Tahmin edilen 

770 120 
5 485 
28 000 
803 605 

20 000 
2 500 
22 500 

15 000 
39 000 
3 100 
57 100 

3 300 
2 000 
5 300 

100 
100 ! 
200 i 

5 500 
2 540 
8 040 

770 120 
5 485 
28 000 
803 605 

20 000 
2 500 
22 500 

15 000 
39 000 
3 100 
57 100 

3 300 
2 000 
5 300 

100 
100 
200 

5 500 
2 540 
8 040 

3 055 

8 674 
981 964 

3 055 

8 674 
908 474 



Nevi memuriyet 

Tıp Fakîdtcı 
Müderris 

» 
» 
» 

Muallim 
» 
» 

Müderris muavini 
>> » [ 1 ] 

Birinci sınıf asistan 
İkinci sınıf asistan 
Üçüncü sınıf asistan 

Hukuk 
Müderris 

» 
» 
» 

Muallim 
» 
» 

Müderris muavini [2] 
Müderris muavini [3] 
Birinci sınıf asistan 
İkinci sınıf asistan 

Adet 

n Talim Heyet 
1 
6 

10 
12 
3 
3 
4 
9 

14 
13 
13 
14 

Fakültesi 
1 
4 
6 
6 
2 
2 
2 
3 

1 
1 

Fen Fakültesi 
Müderris 

» 
» 
» 

Muallim 
» 

Müderris muavini 
» » [4] 

Birinci sınıf asistan 
İkinci sınıf asistan 
Üçüncü sınıf asistan 
Laboratuar şefi 
Müstahzır 

1 
4 
6 
7 
1 
1 
4 
6 
3 
3 
3 
1 
1 

De
rece 

H 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 

12 
13 
14 

2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 

12 
13 

2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

12 
13 
14 
11 
14 

Maaş 
Lira 

125 
100 
90 
80 
80 
70 
55 
55 
45 
25 
22 
20 

125 
100 
90 
80 
80 
70 
55 
55 
45 
25 
22 

125 
100 
90 
80 
80 
70 
55 
45 
25 
22 
20 
30 
20 

Emsal i 
hasılı 

500 
400 
288 
256 
256 
210 
165 
165 
126 
75 
66 
60 

500 
400 
288 
256 
256 
210 
165 
165 
126 
75 
66 

500 
400 
288 
256 
256 
210 
165 
126 

75 
66 
60 
84 
60 

[1] Bunlardan beşi 1931 senesinde mevkuf tutulacaktır. 
[2,3,4] Bunlardan ikisi 19lÛ senesinde mevkuf tutula

caktır. 
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Nevi memuriyet Adet 

Edebiyat Fakültesi 
Müderris 
Müderris 

» 
» 

Muallim 
» 
» 

Müderris muavini [1] 
» » [2] 

Birinci sınıf asistan 
İkinci sınıf asistan 
Üçüncü sınıf asistan 

1 
3 
5 
6 
2 
2 
1 
3 
2 

2 
2 
2 

İlahiyat Fakültesi • 
Müderris 

» 
Muallim 
Kurs muallimi 
Müderris muavini 

Eczacı ve dişçi 
Muallim 

» 
» 

Muallim muavini 
» » 

Asistan 

Emanet kalem 
Tahrirat ve sicil müdürü 
Zat işleri tahakkuk ve sicil mü
meyyizi 
Tahrirat mümeyyizi 
Tahrirat kâtibi 
Sicil kâtibi 
Komisyon kâtibi 
Neşriyat memuru [3] 

1 
3 
6 
2 
1 

mektebi 
4 
4 

13 
3 
2 

19 

1ı ey et i 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

De
rece 

2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 

12 
13 
14 

4 
5 
7 

10 
7 

5 
6 
7 
9 

10 
14 

8 

11 
12 
16 
14 
15 
14 

Maaş 
Lira 

125 
100 
90 
80 
80 
70 
55 
55 
45 
25 
22 
20 

90 
80 
55 
35 
55 

80 
70 
55 
40 
35 
20 

45 

30 
25 
16 
20 
17,5 
20 

Emsali 
hasılı 

500 
400 
288 
256 
256 
210 
165 
165 
126 
75 
66 
60 

288 
256 
165 
98 

165 

256 
210 
165 
108 
98 
60 

126 

84 
75 
52 
60 
56 
60 

[l] Bunlardan ikisi 1931 senesinde mevkuf tutualacakUr. 
[2] Bunlardan biri 1931 senesinde mevkuf tutulacaktır, 
[3] Ayniyat mutemedi. 
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Nevi memuriyet Adet 
De- Maaş Emsali 
rece Lira hasılı 

Hesap heyeti 
Hesap işleri müdürü 
Hesap işleri mümeyyizi 
Kâtip ve veznedar 
Muamelât kâtibi ve mutemedi 
Hesabat kâtibi 

tdare memurları 

Kütüphane 

Dahiliye müdürü 
Ayniyat muhasibi 
Mubayaa memuru 
Takip memuru 

Kütüphane müdürü 
» memuru [ 1 ] 
» » 
» » 
» » 
» » 

Tıp Fakültesi memurları 
Ktibi umumî muavini 
Dosya ve diploma memuru 
Tahrirat kâtibi [2] 

Müteferrik m e m urlar 
Dahiliye müdürü 
Baş eczacı 
Ayniyat muhasibi 
Eşkâli emraz ressamı 
Mutemet ve muamelât kâtibi [3] 
İkinci eczacı 
Teşrih ve müze memuru 
J )epo memuru 
Ambar memuru 
Eczahane asistanı 
Dahiliye kâtibi 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
lan 
1 
1 
1 

r 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 
11 
13 
13 
15 

11 
12 
19 
19 

9 
12 
12 
13 
14 
16 

9 
12 
14 

11 
12 
12 
12 
14 
16 
16 
16 
16 
20 
20 

45 
30 
22 
22 
17,5 

30 
25 
12 
12 

40 
25 
25 
22 
20 
16 

40 
25 
20 

30 
25 
25 
25 
20 
1 u 
Ki 
16 
16 
10 
10 

126 
84 
66 
66 
56 

84 
75 
45 
45 

108 
75 
75 
66 
60 
52 

108 
75 
60 

84 
75 
75 
75 
60 
52 
52 
52 
52 
40 
40 

[l] Ayniyat mutemedi 
[2] Harç ve ücretler işini de yapacahlr. 
[')] Hare ve ücretler tahsil vazifesini de yapacaktır, 
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Nevi memuriyet 
De- Maaş Emsali 

Adet reee Lira hasılı 

Kâtip ve hasta emanetlerinin 
muhafızı 
Takip memuru 
Mubayaa memuru 
Eczahane müstahzırı 
îmanı ve gassal 

1 
1 
1 
1 
1 

20 
20 
20 
20 
20 

Hukuk Fakültesi memurları 
Kâtibi umumî muavini 
intizam memuru 
Muamelât ve dosya kâtibi [1] 
Kâtip [2] 
İntizam memuru 

1 
1 
1 
1 
1 

Fen Fakültesi memurları 
Baş kâtip 
Ayniyat muhasibi [3] 
idare memuru 
Laboratuar muhafızları 
intizam memuru 

Edebiyat Fakültesi 
Baş kâtip 
Kâtip [1] 
Terbiye müze kâtibi [2] 
Türkiyat Enstitüsü hafızı kütüp 
ve mütercimi 
intizam memuru 
Coğrafya darülmesaisi muhafızı 

1 
t 
1 
6 
1 

memurla 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

9 
12 
16 
16 
16 

11 
12 
14 
16 
16 

rı 
11 
16 
14 

12 
14 
16 

10 
10 
10 
10 
10 

40 
25 
16 
16 
16 

30 
25 
20 
16 
16 

30 
16 
20 

25 
20 
16 

40 
40 
40 
40 
40 

108 
75 
52 
52 
52 

84 
75 
60 
52 
52 

84 
52 
60 

75 
60 
52 

İlahiyat Fakültesi memuru 
Katip [4] 1 13 22 

Eczacı ve dişçi mektebi memurları 
Dahiliye müdür ve mutemedi 
Ayniyat muhasibi [5] 
Dosya ve tahrirat kâtibi 
Laboratuar memuru 
İntizam memuru 

66 

1 
1 
1 
1 
1 

12 
12 
16 
18 
18 

25 
25 
16 
12 
12 

75 
75 
52 
45 
45 

[lj Harç ve ücretler işini de yapacaktır. 
[;l] Ayniyat mutemedi işini de yapacaktır. 
[3] Harç ve ücretler işini de yapacaktır. 

[4] Ayniyat mutemedi ve harç ücret işlerini de yapacaktır. 
[r>] Harç ve ücretler işini de yapacaktır. 
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Baremsiz memurlar 

Nevi memuriyet Adet it 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ma asi 
aslî 

17 
17 
20 
15 
15 
15 

Baliği 

54 
54 
60 
50 
50 
50 

Darülfünun tamir memuru 
Darülfünun kalorifer memuru 
Elektrik memuru 
Matbaa memuru 
Tıp Fakültesi kalorifer memuru 
Fen Fakültesi makinisti 

Ücret kısmı 

Nevi memuriyet Adet 
Şehri 
Lira 

Darülfünun emini tahsisatı 1 200 

Müstahdemini müteferrika 
Marangoz 
Meydancı, odacı, gece bekçisi, bahçivan, kapıcı, 
daktilolar ve saire [1] 
Tıp Fakültesi tahsisatı 
Kâtibi umumî tahsisatı 
Teşrih prosektörü 
Elektrik mütehassısı 
Teşrih yardımcısı 
Meydancı, odacı, kapıcı, gece bekçisi, bahçivan, 
daktilolar, hasta bakısı, aşçı ve saire [1] 
Eczacı ve dişçi mektepleri müdürü tahsisatı 
Eczacı ve dişçi mektepleri meydancı, odacı, ka
pıcı, gece bekçisi ve saire [1] 
Hukuk Fakültesi reisi tahsisatı 
Hukuk Fakültesi kâtibi umumisi tahsisat 
Edebiyat Fakültesi reisi tahsisatı 
İlahiyat Fakültesi reisi tahsisat 
Fen Fakültesi reisi tahsisatı 

45 

81 
1 
1 
1 
1 
2 

.91 
1 

18 
1 
1 
1 
1 
1 

2262 
100 

70 
100 
100 

18 

4459 
100 

550 
100 
70 

100 
100 
100 

[l] Beherine verilecek şehrî ücret 45 lirayı tecavüz etme
mek üzere adet ve tahsisatın tayini Darülfünun Emanetine 
aittir. 



Sıra No 102 
Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi Reisliğine bir zatın intihabı 
hakkında 3/6! ve Şurayı Devlet Deavi dairesi Reisliğine 
bir zatın intihabı hakkında 3/71 numaralı Başvekâlet tez
kereleri ve Adliye, Dahiliye Encümenlerinden mürekkep Muh

telit Encümen mazbatası 

T, C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 27-VI-1931 
Şube 
Sayı 6/1862 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Reşat Beyin Şurayı Devlet Riyasetine intihabı dolayısile inhilâl eden Şurayı müşarileyha 

Tanzimat Dairesi Riyasetine bir zatın intihabına müsaade duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

T. a 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 20- VH-931 
Şube: 
Sayı: 6/2087 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Şurayı Devlet Deavi Dairesi Reisi Fuat Beyin Temyiz Mahkemesi Âzalığına tayini dolayı

sile inhilâl eden mezkûr daire riyasetine diğer bir zatın intihabına müsaade buyurulmasıtn 
rica ederim efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Ve Dahiliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
T. B. M. M. 

Âdı. ve Dahiliye Muhtelit 
'Encümeni 22-VH-1931 

Karar Jl° 2 
Esâs jl3 3/61,11 

Yüksek Reisliğe 
Tanzimat Dairesi Reisliği için: 
Mülkiye Dairesi Reisi İsmail Hakkı B. 
Azadan Asım B. 
Azadan Asaf Talât B. 



Deavi Dairesi Reisliği için: 
Azadan ve Kâtibi Umumi Saffet B. 
Azadan Abdülhak Sabrı B. 
Azadan Şefik B. 
Şurayı Devlette inhilâl eden tanzımat ve deavi dairesi reislikleri için teşkilâtı esâsiye ve 

Şurayı Devlet kanunları mucibince kanunî vasıfları haiz zevatın intihapları hakkında Başvekâ
letten varit olup Yüksek Reislikten; Dahiliye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep müşterek 
Encümenimize havale buyurulmuş olan tezkereler Dahiliye ve Adliye Vekilleri Beyefendilerin 
huzurlarile okundu. 

Şuravı Devlet kanununun 5 inci maddesinde yazılı kanunî vasıflan haiz ve isimleri yuka
rıda yazılı altı zat reislik için encümenimiz tarafından müttefikan namzet intihap olunmuşlardır. 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunmuştur. 

2İit En. Reisi 
Tekirdağ 
Cemil 

Âza 
Bursa 

Emin Fikri 

Âza 
Konya 

T. Fikret 

Âza 
Yozgat 

A. Hamdi 

M. M. 

Âza 
Kars 

Nazif 

Âza 
Eskişehir 

Ziya 

Âza 
Kayseri 
Reşit 

Kâ. 

Âza 
Rize 

Atıf 

Âza 
Tokat 

Nazım 

Âza 
Kocaeli 
Ragıp 

Âza 
Karahisar 

Vasfi Raşit 

Âza 

Şükrü 

Âza 
Çanakkale 
O. Niyazi 

Âza 
Elaziz 

Hüseyin 

Âza 
Kayseri 

5. Azmi 

Âza 
Çorum 

/. Kemal 

Âza 
Zonguldak 

Halil 



Sıra NQ 81 
30-V-I93I tarih ve 1816 numaralı kanuna müzeyyel 1/148 
numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe Encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 10-VII-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/2070 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Şehir ve köy yatı mektepleri maaş ve ücretleri ile san'at mekteplerine yardım edilmesi 
hakkındaki 1816 numaralı kanuna zeylen Maarif Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 18-VII-931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaada buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Şehir ve koy yatı mektepleri ile san'at mekteplerinin mıntakalar teşkil etmek suretile mas

raflarının ' vilâyet bütçelerinden verilmesi hükümetçe kararlaştırılmış ve bu hususta ihzar ve 
teklif olunup Büyük Millet Meclisinde müzakere edilmekte bulunan kanun lâyihasının muamelesi 
ikmal olununcıya kadar bu mekteplerin haziran ve temmuz aylanna ait ihtiyaçlarının da Maarif 
Vekâleti emrindeki yüzde onlardan tesviyesi 1816 numaralı ve 3-6-931 tarihli kanunla temin 
edilmiştir. Bu kanunla alınan salâhiyetin bitmesi yaklaşmış ve bu mekteplere dair esas kanun 
lâyihasının muameleside henüz Büyük Miüet Meclisince intaç edilmemiş olduğundan kanunlarda 
ve vergilerde yapılan son tadilât dolayisile hususî idare bütçelerinin tekrar tetkik ve tanzimine 
ve mütesavver mıntakaların teşkilile vilâyetlerin iştirak hisselerinin tesbitine kadar bu müesse-
lerin idaresini müşkül bir vaziyete düşmekten kurtarmak için ağustos ayı zarfında da bunlann 
aynı suretle Maarif Vekâletince yüzde onlardan idaresi muvafık görülerek merbut kanun lâyihası 
tanzim ve teklif edilmiştir. 

Ma «rif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 

Karar M 6 19-VII-1931 
Esas M 1J148 

Yüksek Reisliğe 
Şehir ve köy yatı mektepleri maaş ve ücretleri ile san'at mekteplerine yardım hakkındaki 

1816 numaralı kanuna müzeyyel lâyiha Maarif Vekili Beyfendinin huzurile müzakere edildi. 
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Şerjir yatı rnekteplerile san'at mekteplerinin idaresi hakkındaki kanun lâyihasının Büyük 

Millet Meclisinden çıkarak tatbika konuncıya ve bahusus vilâyetler arasında mıntakaıar yapı
larak bu mekteplere ait masarifin tevzii muamelesi ikmal edilinciye kadar bu müesseselerin 
bir ay daha yüzde onlardan alınacak para ile idare edilmesi hakkındaki zaruret Encümence de 
varit görülmüş ve kanun lâyihası aynen kabul edilerek Heyeti Umun iyeye sevkedilmiştir. 

Maarif Eu. Reisi 
Erzurum 

Nafi Atıf 

Âza 
Afyon Karahisar 

Haydar 

M. M. 
Sinop 

/. Alâettin 

Âza 

Refet 

Kâ. 
Af yonkarah isal

ız*/' Ulvi 

Âza 
Sivas 

Rahmi 

Âza 
Trabzon 

Halil Nihat 

Âza 

Naim Hazım 

Âza 

A. Cevdet 

Âza 

K. 0 . Hakkı 

Bütçe Kııciinıeııi ınazhalnsı 
T. B. Af. Af. 

Biftçe Encümeni 
Al, .V 78 

Esas J\e 1/148 

21-V//-1931 

Yüksek Reisliğe 
Şehir ve köy yatı mektepleri maaş ücret ve masraflarile san'at mekteplerine yapılacak 

yardım hakknda olup 1816 numaralı ve 3-VI-931 tarihli kanuna tezyili teklif olunan lâyiha 
Maarif Vekâleti Müsteşarı Beyefendi huzurile müzakere edildi. 

Şehir ve köy yatı rnekteplerile san'at mekteplerinin idaresi hakkındaki kanun lâyihasının 
Büyük Meclisçe tasvibile tatbikine başlanması ve bahusus vilâyetler arasında mıntakalar 
yapılarak bu mekteplere ait masarifin tevzii muamelesinin ikmal edilmesi anına kadar geçecek 
zaman zarfında bu müesseselerin bir ay daha maarif emrinde bulunan yüzde onlar bakiyesinden 
tahsil olunacak para ile idare edilmesi hususundaki zaruret encümenim izce haddi zatinde 
varit görüldüğü gibi bu yüzde onlardan eylül ayınım istilzam eylediği muallim ücret ve 
masraflarının dahi tediyesi kabil bulunduğu Maarif Vekâletini temsileu müzakereye iştirak 
eden Maarif Müsteşarı Beyefendinin ifadelerinden anlaşılmış bulunduğundan ve ağustos 931 
ayına ait olan esbap ve mülâhazat eylül 031 ayı için dahi aynen varit görüldüğünden matlup 
yardımın valnız ağustos Q3i ayına hasredilmiyerek eylül 931 gayesine kadar teşmili muvafık 
görülmüş ve kanun maddelerinin ona göre tadıl edilerek Heyeti Umumiyeye arzına müttefikan 
karar verilmiştir. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Âza 
İspart 

Mükerrem 

M. M. 
Aksaray 

A. Süreyya 

Âza 
Konya 

K. Hüsnü 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 

Âza 
Kırklareli 
M. Nahit 

Âza 
Afyon Karahisar 

Ali 

Âza 
Kırklareli 

Şevket 

Âza 
Çorum 

Mustafa 

Âza 
Kaysari 
A, Hilmi 

Âza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Âza 
Niğde 
Faik 

Âza 
Erzurum 

Aziz 

Âza 
Yozgat 
S. Sırrı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Şehir ve Köy yatı mektepleri maaş ve ücretleri 
ile san'at mekteplerine yardım hakkındaki 1816 

numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 
MADDE 1 — Şehir ve köy yatı mektepleri 

maaş, ücret ve masraflarile san'at mekteplerine 
yapılacak yardım hakkındaki 1816 numaralı ; 
ve 3-6-1931 tarihli kanunun hükmü ağustos \ 
1931 gayesine kadar temdit olunmuştur. i 

t 
MADDE 2 — Maarif Vekâleti bu mektep- | 

lerin ağustos ayı ihtiyaçları için yüzde onlar- ! 
dan daha yetmiş beş bin lira sarfına mezundur ı 

I 
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden | 

muteberdir. j 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 
18-7-931 ! 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. | 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi j 

Da. V. Ha. V. Ma. V. | 
Ş.Kaya Dr. T. Rüştü M.Abdülhalik\ 
Mf. V. Na. V. İK.V. S. î. M. V. I 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik' 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Şehir ve köy yatı mektepleri maaş ve ücretleri 
ile San'at mekteplerine yardım hakkındaki 
1816 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE ı — Şehir ve köy yatı mektep
leri maaş, ücret ve masraflarına san'at mektep
lerine yapılacak yardım hakkındaki 1816 nu
maralı ve 3-VI-1931 tarihli kanunun hükmü 
eylül 1931 gayesine kadar temdit olunmuştur. 

MADDE 2 — Maarif Vekâleti bu mektep
lerin ağustos ve eylül ayları ihtiyaçları için 
yüzde onlardan daha yüz elli bin liraya kadar 
sarfa mezundur. 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 





Sıra No 54 e ilâve 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun 128,148 Ve 154 üncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 1/26 numaralı kanun 

lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye Encümeni 
Karar M 21-VII-1931 
Esas „¥ 1\26 

Yüksek Reisliğe 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun "128,148 ve 154 üncü maddelerinin tadili hakkında 
Adliye Vekâletince hazırlanıp Meclisi Âliye takdim olunan kanun lâyihası Adliye Encümenince 
tetkik olunduktan sonra Heyeti Umumiyece müzakere olunmakta iken zabıtaya taallûku itiba-
rile Encümenimizce tetkikine karar verilmiş olmakla mezkûr lâyiha ve Adliye Encümeninin 
tadilâtı tetkik ve müzakere olundu. 

, 128 inci madde deki tadilât, Müddei Umumilik veya zabıtaca yakalanan şahsın hemen 
hâkim' huzuruna çıkarılmamakak zarureti halinde yakalandığı andan itibaren nihayet yirmi dört 
saat içinde hâkim huzuruna sevk olunması hususundan ibarettir. 

Müddei Umumilik veya zabıtaca yakalanan şahsın ( hemen ) hakim huzuruna çıkarılmaması 
bir takım mücbir ve zarurî sebeplerden ileri geleceği ve bilhassa yirmi dört saat gibi bir 
müddetle takyit olunursa bu mücbir ve zarurî sebepler devam etse bile Müddei Umumilik 
veya zabıtanın yakalanan şahsı yirmi dört saat içinde hâkim huzuruna sevketnıeğe mecbur 
kalacakları ve halbuki maddenin aslının bu gibi mücbir ve zarurî sebeplerin deyamına imkân 
bırakmakta olduğu mülâhaza olunmuş ve ancak tatbikatta zabıta vezaifini kolaylaştırmak için 
( hemen ) kaydı yerine ( lüzumsuz ve gayri muhik bir teehhüre meydan vermiyecek surette ) 
kaydının ikamesi faydalı görülerek 128 inci madde tadil olunmuştur. 148 ve 154 üncü 
maddeler de adliye Encümeninin yaptığı tadiller aynen kabul olunmuştur. Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arzolunur. 
Dahiliye En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza 

Cemil fi- Reşit İ. Kemal A. İhsan 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Şükrü Mnslihittin Halil Hüseyin Atıf Vasfi Raşit 

DAHİEİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun lâyihası 

Madde l — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 128,148 ve 154 üncü maddeleri aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 
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Muaddel madde 128 — Yakalanan şahıs, bırakılmazsa lüzumsuz ve gayrı muhik bir teah-

hura meydan vermiyecek surette Sulh Hâkimi huzuruna sevk olunur. Hâkim tarafından da 
nihayet ertesi günü sorguya çekilir. 

Sulh Hâkimi yakalanmayı icap ettirir bir hal görmez veya yakalanmayı istilzam etmiş olan 
sebepler kalmazsa yakalanan şahsm bırakılmasıni emreder. Aksi halde vereceği tevkif müzek
keresi hakkında ] 26 inci madde hükmü cari olur. 

Muaddel Madde 148 — Teklif lâyihasının 2 inci maddesi aynen 
Muaddel Madde 154 — Teklif lâyihasının 3 üncü maddesi aynen 
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 



1931 

YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ 
BÜTÇESİ 





Sıra NQ 78 
1/99 numaralı Yüksek Mühendis Mektebinin 1931 senesi 

Bütçe kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 30-V-1931 
Sayı : 6/1508 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Yüksek Mühendis Mektebinin 1931-32 malî senesi bütçesi hakkında Maliye Vekâletince hazır

lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28-V-931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Yüksek Mühendis Mektebi 1931 senesi bütçesi esbabı mucibe lâyihası 

1 - Varidat 

Yüksek Mühendis Mektebi varidat bütçesi umumî bütçeden 314 225 lira muavenet alınacağına 
göre mektebin diğer varidat muhammenatı ile birlikte 329 225 lira üzerinden tertip edilmiştir. 

2 - Masraf 

Masraf bütçesi merbut (A) işaretli cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere geçen seneye nazaran 
110 545 lira noksanile 329 225 lira olarak on fasıl üzerine müretteptir. 

1 — Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanunun 17 inci 
maddesine tevfikan 930 senesi bütçesine raptedilmiş olan bu müessese teşkilâtına dahil müderris, mual
lim ve idare memurlarının tasnifine müteallik cetvellerin tetkiki B. M. Meclisince 931 senesine talik 
edilmiş bulunduğundan maaşat ve ücurat faslına müteallik kadro 930 senesinin son sekiz ayına ait kad
ronun ayni olarak takdim ve bu itibarla ikinci tahsisatı fevkalâde faslı da cüzî tadilâtla ipka edilmiş
tir. Mülhak bütçe ile idare olunan devair teskilâtınadahil memurların bu sene barem kanununa tevfikan 
tasnifi müktezi görüldüğü takdirde mektebin fedris ve idare heyetlerine dahil müderris, muallim ve 
memurların darülfünun fakülteleri tedris ve idare heyetlerine dahil emsali memurin için tesbit edilecek 
derecata tevfikan tasnifleri için mezkûr kanun lâyihasının esas ittihazı muvafık olur. 

2 — 1930 senesinde 268 635 lira olarak kabul edilmiş olan 3 üncü idare masrafı faslına 931 senesi 
için 170 970 lira tahsisat vazedilmiştir. Bu miktar cari sene tahsisatından 97 665 lira noksandır. 

3 — 4 üncü (kitap, mecmua, tercüme, tabiye masrafı) faslına mevzu tahsisat geçen senenin 
ajandır. 

4 — Ecnebi muallimler ücurat ve harcırahlarını teşkil eden 5 inci fasla: mevcut ecnebi muallimlerin 
bir senelik ücret ve harcırahlarına muadil olarak 930 senesine nazaran 10 000 lira noksanile 26 000 
lira tahsisat vazedilmiştir. 

5 _ Altıncı (ecnebi memleketlere gönderilecek talebe tahsil masrafı) faslına geçen senenin ayni 
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olarak 15 000 lira tahsisat vazedilmiş ve temsil ve kongre masrafını teşkil eden 7 inci fasıl iein cari 
seneden 1 500 lira noksanile 2 500 lira tahsiat teklif olunmuştur. 

6 — 788 numaralı kanunun tatbiki için masraf bütçesinde yeniden bir fasıl utularak 500 lira tahsi
sat vazı zarurî «örülmüştür. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

21- VII -1931 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek Mühendis Mektebinin 1931 malî senesi bütçe kanun lâyihasile merbu-
tatmın Büyük Meclise takdim edildiğini bildiren Başvekâletin 30 mayıs 1931 tarih 
ve 1508 numaralı tezkeresi encümenimize lıavale buyrulmuştu. M ezkûr bütçe kanun 
lâyihasile merbutları encümenimizde Yüksek Mühendis Mektebi Rektörü lıa/ır bu
lunduğu halde okundu ve müzakere edildi. 

Hükümetin teklifinde Yüksek Mühendis Mektebi Talim Heyeti ile memurları 
maaşlarının teadül esası üzerine tayin ve tesbiti istenmekte idi. Yapılan hesap neti
cesinde; teklifin nazarı itibara alınabilmesi için maaşat faslına en az 50 - 60 bin lira
lım ilâvesi lâzım geldiği ve bunun da şahsiyeti maneviyesi bulunan müessesenin 
varidatından temininin gayri mümkünolduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan hali hazırdaki muallimlerinden ekserisine verilmekte olan maaş
ların ders saatine ve haftada üç dersi olana üç ders beş lira üzerinden hesap edile
rek ayda on beş lira verildiği ifade edilmiştir. Encümenimiz liseler ve orta mektep-
lerdeki ücretlerden bile dun olan bu ücreti Yüksek Mühendis Mektebinin gayele
ri le kabili telif görmemiştir. Ancak müteferrik dersler için tayin olunmuş olan bu 
ücretler üzerine bir teadül esasının kurulması da müşkül görülmüştür. Bu itibarla 
derslerin gerek mahiyetleri itibarile esaslı fondamantal dersler olup olmamalarına 
ve gerek müteferrik derslerin birleştirilme imkânlarına göre vaziyetin mektep mu
allimler meclisince tekrar ve esaslı bir tetkike tabi tutulması muvafık ve zarurî 
görülmüştür. 

Encümenimiz bu münasebetle ilmî müesseselerimizin memleketin malî istitaa-
tmın hudutlarını tecavüz ve binnetice bütün faaliyetlerine sakatlık iras edebilecek 
derecede genişlemesinde endişe ile görülebilecek bir vaziyetin bulunduğu kanaati 
hasıl etmiştir. 

Zonguldak Maden Mühendis Mektebinin rolü bitmiş olmak dolayısile ilga edil
mesine zaruret görülmesi bu kanaati takviye etmiştir. Bu itibarla yeni şube tevsi-
atından tevakki ve mezunlarına kâfî mahreç bulabilecek şubelerle iktifa ederek 
yalnız bu şubelerin takviye imkânlarının aranmasını muvafık bulmaktadır. Bu 
noktai nazardan Yüksek Mühendis Mektebinde bulunan mimarî şubesile güzel 
san'atlar akademisinde mevcut diğer mimarî mektebinin mezci ihtimalini dahi 
derpiş etmek suretile Yüksek MühendisMektebi için yukarıda arzeylediğimiz esas-

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
M. No. 84 
Esas No. 1/99 
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lar dahilinde bir teşkilât kanunu lâyihasının hazırlanmasını ve gelecek içtimada Bü
yük Meclise takdim edilmesini hükümetten ehemmiyetle temenniye lâyik görmüş 
ve Yüksek Mühendis Mektebi maaşlarının teadül esası üzerine tesbiti dahi bu ka
nun lâyihasının gelmesine talik etmiştir. 

Teklif olunan bütçe kanununun birinci maddesinde işaret edilen (A) masraf cet
veli Hydrolique laboratuarına bir makinist ilâvesi ve memur maaşlarındaki bazı 
farklar dolayısile yapılan tadilâtla kabul olunmuştur-. 

Bütçe kanununun ikinci maddesinde işaret edilen (B) varidat cetveli dahi he
saba göre bazı tadilâtla kabul olunmuştur. 

Bütçe kanununun üçüncü maddesindeişaret edilen (C) cetvelinde dahil bulunan 
idare memurlarının maaş ve ücretleri hizmetlerin tevessüü dolayısile bazı zam
larla kabul olunmuştur. 

Bu Münasebetle Mühendis Mektebindeki personelin ayni adette ve daha ziya
de talebesi bulunan liselere nazaran fazla olduğu görülmüştür. Halbuki Yüksek 
Mühendis Mektebi talebesi lise mezunlarından ibaret bulunmasına nazaran bu 
talebenin idare noktai nazarından istilzam edeceği murakabenin azalması lâzım
dır. Bilhassa 25 lira maaşlı idare memurlarının talebenin nezaretile dahi mükellef 
tutulması bunların talebe üzerinde hiç bir ilmî sultası bulunamıyacağma nazaran 
terbiye noktai nazarından dahi muvafık değildir*. 

Bütçe kanununun diğer maddeleri teklif veçhile aynen kabul olunmuştur. 
Lâyiha ile merbutatını Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzeyleriz. 

Reis Reis V. M. M. . Kâtip 
Gümüşane İstanbul Konya Tokat Afyon Elâziz Erzurum 
H. Fehmi Ali Rana K. Zaim Süreyya, Ali 11. Tahsin Aziz 

İsparta Konya Kırklareli Kırklareli Kayseri Niğde 
Mükerrem K. Hüsnü Şevkcl M. Nohit A. Hilmi Faik 

Sivas Yozgat Aksaray 
Remzi S. Sırrı A. Süreyya 
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Yüksek Mühendis Mektebinin 1931 mali senesi bütçe kanunu 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Yüksek Mühendis mek
tebinin 1931 malî senesi masarifi için mer
but (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(329 225) lira tahsisat ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — Yüksek Mühendis mek
tebinin 1931 malî senesi masarifine karşı
lık olan varidat merbut (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (329 225) lira tahmin 
edilmiştir . 

MADDE 3 — Yüksek Mühendis mek
tebi hakkındaki 1275 numaralı kanunun 
üçüncü maddesinde yazılı varidatın 1931 
malî senesinde dahi tahsiline devam olu
nur. 

MADDE 4 — Yüksek Mühendis mek
tebinin 1931 malî senesi kadrosu merbut 
(C) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1931 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Maliye Ve Nafıa Vekilleri memur
dur. 

28 - V -1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. lk. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 

S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
iMADDE 1 — Yüksek Mühendis Mek

tebinin 1931 malî senesi masarifi için mer-
but (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(399 841) lira tahsisat ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — Yüksek Mühendis Mek
tebinin 1931 malî senesi masarifine karşı
lık olan varidat merbut (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (460 661) lira tali
min edilmiştir. 

MADDE 3 — Yüksek Mühendis mek
tebi hakkındaki 1275 numaralı kanunim 
üçüncü maddesinde yazılı varidatın 1931 
malî senesinde dahi tahsiline devam olu
nur. 

MADDE 4 — Yüksek Mühendis mek
tebinin 1931 malî senesi kadrosu merbut 
( O ) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1931 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Maliye ve Nafıa Vekilleri memur
dur. 
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Muhassasatm nevi 

Maaşat ve ücurat 

İdare heyeti maaşatı 
Talim heyeti maaşatı 
Ücurat 

Fasıl yekûnu 

Tahsisatı fevkalâde 

tdare masarifi 

Masarifi daime 
Tesisat 
[Laboratuarlar, mutfak, yemekhane, yatakhane, de
mirbaş ve sair mektep müştemilâtı, nakliye ] 
İnşaat ve tamirat 
Muallimin ve talebenin fennî seyahat masarifi 
Harcırah 
Masarifi muhakeme ve harçları 
Bedeli icar 
[ İnşaat esnasında talebenin muvakkaten iskân edile
ceği mahallin kirası ] 

Fasıl yekûnu 

Kitap, mecmua, tercüme ve tabiye masarifi 

Mecmua telif, tercüme ve irsaliye ücreti 
Kitap telif, tercüme ücreti 
Tabiye, işletme, yevmiye demirbaş mubayaa, 
tamirat, mevadı iptidaiye, teclidiye ve tab'a 
mütealik levazım masarifi 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi muallimler ücret ve harcırahı 

1 1931 senesi için | 

Hükümetçe 
talep edilen 

5 760 
25 980 
16 740 

48 480 

52 515 

84 000 
43 620 

40 000 
2 500 

850 
0 
0 

170 970 

2 500 
3 500 

J : 000 

10 000 

26 000 

| I 

i I 
Encümence 

kabul edilen 

6 048 
1 25 980 
! 18 780 

50_808 
i 

51 543 

84 000 
69 368 

1 

75 000 1 
2 500 

850 
500 

5 000 

237 218 
j 

2 500 
3 500 

4 000İ 

10 000 

26 000 
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Muhassasatın nevi 

Ecnebi memleketlerde talebe tahsil masrafı 

Temsil ve kongreler masrafı 

Temsil masar i f i 
Kongrelere iş t i rak masraf ı 

Fasıl yekûnu 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 

Tekaüt ve eytam ve eramil maaşatı 

1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez Bankası iştirak hissesi 

UMUMÎ YEKÛN 

msasm 
1931 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

15 000 

1 000 
1 500 
2 500 

15 000 

1 000 
1 500 
2 500 

500 

0 

0 

3 260 

329 225 

500 

2 266 

3 000 

1 006 

399 841 
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I < " Varidatın nevi 

l | I Umumî bütçeden muavenet 

2| Muhtelif varidat 

1 Talebe ücuratı 
2 Kimyahane ve tecrübe hasılatı 
3 Kütüphane ve matbaa hasılatı 
İ Muhtelif hasılat 

Fasıl yekûnu 

31 I Tekaüdiye aidatı 

4| 1931 malî senesine devrolunan 

UMUMÎ YEKÛN 

t i 

1931 senesi için 1 

Hükümetçe 
tahmin olunan 

314 225 

1 500 
3 000 
2 500 
8 000 

15 000 

0 

0_ 

1 329 000 

Encümence i 
tahmin olunan 

299 225 

1 500 
3 000 
4 000 
8 400 

16 900 

3 920 

140 616İ 

460 661 1 



O - CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

tekire heyeti 
Rektör 
İdare müdürü 
Muhasebeci 
Tahrirat baş kâtibi 
Alât ve edevatı fenniye memuru 
Ayniyat muhasibi 
Ambar memuru ve levazım ve mubayaa 
memuru 
Dahiliye memurları 
Pansiyon memuru 
Kütüphane memuru 
Veznedar 
Kâtip ve daktilo 

Talim heyeti 
Muallim [1] 

» 
» 
» 
» 
» 
» muavini 
» 
» 
» 
» 

Memurin ve müstahdemini daime 
Doktor 
Ressam 
Asistan 
Su laboratuarı makinisti 
Matbaacı 
Marangoz 
Aşçı (kalfa ve yamaklarile beraber) 
Laboratuar hademesi 
Hademe [2] 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
1 
1 
1 
1 

4 
2 
1 
6 
3 

16 
7 
4 

14 
6 

10 

üeurt 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 

Ücret 
Lira 

ılı 
50 
80 
80 

150 
65 
50 

100 
30 

960 

Maaş 
Lira 

90 
60 
40 
35 
35 
30 

25 
25 
25 
22 
22 
20 

90 
75 
50 
40 
35 
30 
30 
25 
20 
15 
10 

[l] Talim heyetine İcra Vekilleri Heyeti kararına ikti
ran etmek şartile bir ecnebi muallim edindiği takdirde ücreti 
maaş tertibinden tesviye olunur. 

[2] Azamî 40 lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve tahsi
satı dahilinde beherinin tayini ücuratı mektep rektörlüğüne 
aittir. 
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KONYA OVASI SULAMA İDARESİ 
BÜTÇESİ 





Sıra Na 79 
1/97 numaralı Konya ovası sulama idaresinin 1031 senesi 

Bütçe kanunu layihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
BaşHkâkt 

M**melM Müdürlüğü 3(hV-J93i 
Sayı 611505 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Konya Sulama İdaresinin 1931-23 senesi bütçesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve 

İcra Veküieri Heyetince 28-V-931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı ntucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muk t azasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

Jsmut 

Konya Sulama işletme İdaresinin 1931 »eııesi bütçe lâyihası esbabı muctfeesi 

Madde 1 — Sulama ücuratı 1928 kuraklık senesi kış mevsiminde iki defası kar olmak üzere Çumra 
ve havalisine 56 milimetre irtifaında kar ve yağmur nüzul ettiği halde 1930 senesinde 52,5 mili
metre irtifaında yalnız yağmur yağarak asla kar nüzul etmemiş olduğundan esasen kuru ve yabls 
bulunan havalii mezkûrede toprakta miktarı kâfî nem ve rutubet bulunmamasından kışın ekilen hu
bubat yazın İska mevsiminde verilen su ile tenebbüt edebilmiş ise de yazlık mahsulâtında bir ve hat
ta bir kaç defa sulandığı halde tenebbüt husule gelmeyerek köylüler ancak tohumlarını idrak edebil
mişlerdir. Kuraklık senesi olan 1928 senesinden mukadderaki 4 sene zarfında konya ovasında kurak
lığın devam etmesi köylüleri pek zebun ve perişan bir hale düşürmüş ve hatta bazı köyler ahalisin
den bir kısmı başka mahallere hicret etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Ahvali maruza dolayısile 
su parasının tahsili zımnında idare tahsildarları tarafından sureti daimede vuku bulan takibat ve 
tazyikata rağmen köylünün yedinde satılacak eşya mevcut olmamasından ve bazılarında cüzî bir 
miktar eşya ve emval bulunsa da bunların hariçtepara etmemesinden dolayı tahsilatın tamamile icra
sı kabil olmamıştır. Sinini sabıkada 44 145 lira 40 kuruş 1929 senesinden 52 145 lira 6 kuruş eem'an 
96 290 lira 46 kuruş bakaya kalmıştır. Bundan maada 1929 senesine kadar buğdayın beher Konya 
kilesi 22 lira ve daha yüksek fiyatla satılmakta iken hububat fiyatının düşmesi dolayısile beher Kon
ya kilesinin on iki lira ye belki daha aşağı fiyata tenezzül etmesi köylüyü daha ziyade müşkül ve 
elim bir vaziyete düşürmaştür. îeahat ve tafsilâtı mesrudeye binaen 1931 senesinde tarifenin tezyidi 
mevzubahs olmayıp belki bir miktar tenzilât icrası muvafıkı nisfet ve adalet olacağı kanaaiında bu
lunulduğundan berveçhi ati tarifenin teklifi münasip görülmüştür. 

Şebekei muntazamadan olan birinci, ikinci, üçüncü ve Alkaran ova köyleri ve Karaaslan esas ka
nalları ve şuabatından müstefit olan hububat tarlalarından dönüm başına elli kuruş kısmen kendi 
taraflarından imal edilen kanallardan istifade eden hububat tarlalarından dönüm basma 35 kuruş 
sağlalardan istifade eden hububat tarlalarından dönüm başına 25 kuruş; bilûmum şebekenin kanal
larından istifade eden bostan, bağ ve bahçelerden 135 kuruş; sağlalardan istifade eden bostan, bağ 
ve zahçelerden 100 kuruş. 
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Balâda zikredilen esbaptan dolayı 1930 senesi mesaha ameliyatı henüz ikmal edilmemiş olduğun
dan 1929 senesinde şebekei muntazamadan sulanan hububat tarlaları 87 519 kısmen kendi tarafların
dan açılan kanallardan istifade edenlerden soğla mezruatı 81 460 bağ, bahçe, bostan 8771 dönü
me ve tarifei sabıka dairesinde su ücuratı 126 671 liraya baliğ olmuştur. 1931 senesinde 1930 
senesi gibi kuraklık ve yeni yapılan teşkilâtile mesaha ameliyatından mütevellit noksanlar devam 
edemiyeceğinden sulama sahasında zeredilecek arazi miktarının şebekei muntazamada 90 000 
dönüme kısmen kendi taraflarından açılan kanallardan istifade edenlerle soğla mezruatı 70 000 
bağ, bahçe ve bostan kezalik 15 000 dönüme baliğ olması melhuz ve teklif edilen tarife kabul buy-
rulduğu takdirde su ücretini ancak 89 750 lira raddesinde olacağı tahmin olunmakla bütçeye bu 
miktar vazedilmiştir. 

Madde 2 — Birinci maddede zikrolunan esbaptan dolayı sinini sabıkada 96 290 lira 46 kuruş 
bakaya devredilmiş ve 1930 senesinde dahi krş mevsiminin fevkalâde kurak gitmesinden yapılan 
mesaha neticesinde : 

Dönüm Evlek Fi Lira K. 
Şebekei muntazamadan sulanan hububat tarlaları 74 701 1 X 80 — 59 761 00 
Şebekei gayri muntazamada » » » 47 962 1 X 50 = 23 981 12,5 
Bağ ve bostan 7 818 X 200 = 15 636 
Soğla 37 675 X 25 = 10 421 81 

168 157 109 799 93,5 
168 157 dönüm sulanan araziye mukabil 109 799 lira 93,5 kuruş tahakkuk etmiş olup bu sene 

buğday fiatmm tenezzüle uğraması hasebile tahsilat tamamile yapılamayacağından azamî yüzde el
li yapıldığı kabul edildiğine nazaran 54 899 küsur lira bakaya kalacağından bakaya miktarı 
151 189 küsur lira gibi ehemmiyetli bir meblağa baliğ olacağından ve Konya ovasında bir kaç 
senedenberi kuraklığın devamı hasebile 1930 senesi ağustosundan itibaren ekilen ekinlere ihtiyata 
riayeten nadas suretile su verilerek üçte biri sulandığı gibi 1931 senesi kânunusaniden itibaren 
kışın devamlı ve sürekli olmasında ve su tevziatının sureti muntazamada icrasına itina olunacağı 
tabiî bulunmakla beraber senei haliye zarfında yapılan zeriyatın sinini sabıkaya nisbetle fazla 
olmasından bakayadan 31 433 lira tahsilat yapılabileceği tahmin kılınmıştır. 

Madde 3 — Mevcut irva şebekesinde yapılması lâzım gelen ıslahat, tathirat ve imarat ile buna 
zamimeten köy ve bağra kanalları ittisalinde açılacak yedek ve arkların ikmali hafriyatı ve bun
ların imalâtı smaiyeleri için sarfı muktazi meblâğ ile 1931 senesi bütçesi masraf kısmında irae edi
len memurin kadrosu ikmal edilmek şartile vücuda getirilmesi mümkün imarat için sarfı muktazi 
meblâğ melfuf cetvelde mevcut tesisatta sulamanın intizamını ve ileride fazla zira t temini zım
nında masraf bütçesinde tamiratı mütemadiye ve esasiyeye 41 000 liralık inşat yapılacaktır. 

Masraf bütçesi 

Madde 1 — Konya Ovası Sulama İdaresinin 1250 kilometreyi mütecaviz bir tulde bulunan ka
nal yedek ve harkları ile Beyşehir ve Çarşamba köyü ve kollarından mürekkep umum irva şubesinde 
senei atiye zarfında tamirat ve tathirat ve ıslahat misilli icrası muktazi tamiratı mütemadiyenin her 
sene zamanında icra ve işletme umuru ile su tevziatının hüsnü suretle tanzim ve ifası için ''kuvvetli 
bir memurin kadrosunun mevcudiyetine lüzum görülmüş ve kadro teşkilâtı imkâna göre vücuda geti
rilerek arz ve takdim kılınmıştır. 

Bundan maada her sene vakti muayyende ifa ve ikmali lâzım gelen ve tamiratı esasiye gibi ehem
miyetli bir masraf ihtiyarını müstelzim bulunmıyan tamiratı mütemadiyenin bir takım merasimi res-
mİyeye tabi tutulması tamiratı mütemadiye ve esasiye arasında mevcudiyeti lâzım gelen tahsilat 
ve muamelâtı ref ve izale eylediği gibi yukarıda arzolunduğu üzere müessesenin hüsnü halde muhafa
zası için her zaman ve vakti muayyende ifa ve ikmali lâzım gelen tamiratın teahhhür ve hatta akim 
{çalmasına bais olduğundan melfuf kadro - A - cetvelinin mütaleasından müsteban olacağı üzere ta
miratı mütemadiye masrafı hazfedilerek bunun yerine demirci, marangoz ve kârgir inşaat usta ve 
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atelyeleri ile tamiratı mütemadiye postalarına ayrıca tahsisat vazedilmiştir. 

Bundan maada teşkil olunan kadro ile bu sene zarfında işletme umurunun ve tamiratı mütemadi -
yenin derecei tekâmülü temin kılındıktan sonra senei atiyede yapılması mümkün inşaata intizaren 
senei haliye bütçesine tamiratı esasiye faslından yalnız ova köylerine açılıp henüz ikmal edilmemiş 
olan iki adet yedekle müteferriatına ait inşaatı esasiye için on sekiz bin lira vazolunmuştur. 

Madde 2 — Memurini daime: Dahilî teşkilât ve vazaif talimatnamesinde mezkûr esbaptan dolayı 
oir müdür muavininin mevcudiyetine lüzum olduğu gibi müessesenin ıslahı için müruru zamanla ka
nalların dolması ve sedleri kısmen duçarı harabı olduğundan su tevziatını işkal eylemekte bulunmuş 
olduğundan bilûmum kanal, yedek ve harkların tathiri için süratle nivelman ve da
ha sair tamiratı mütemadiyenin yapılması, muktazi bulunmuş olduğundan muamelâtı mczkûrenin ifası 
kadroya olsuretle ithal edilmiş, bunlardan maada yapılmasına lüzum görülen bazı inşaatı mühimine 
ve esasiye projelerinin tanzimi ve evrakı keşfiyesinin ihzarı zımnında müdüriyetin emrinde bir heyeti 
fenniyenin mevcudiyetine lüzumu kat'î olmakla bir mühendis, bir fen memuru bir ressamdan mü
rekkep olmak üzere bir heyeti fenniye teşkil edildiği gibi dahilî teşkilât ve vazaif talimatnamesinde mev
cut mevaddın ifa ve icrası için ambar ve muhabere memurlukları yekdiğerinden tefrik edilmekle bera
ber birinci maddede zikrolunan esbaptan dolayı demirci, marangoz ve kârgir inşaat ustaları ve bah-
çivan kadroya ithal edilmiş olduğundan memurini mezkûre kadrosu 61 200 liraya iblâğ olunmuştur. 

Madde 3 — Birinci ve ikinci maddelerde zikredilen tamiratı mütemadiye teşkilât ve postaları 
vücuda getirileceğinden hasbellüzum kullanılacak memurini muvakkate için kifayeti anlaşıldığından 
2 000 lira vazolunmuştur. 

Madde 4 — Meclisi idare hakkı huzuru için ihtiyaca kâfi görüldüğünden 1 500 lira vazolunmuş
tur. 

Madde 5 — 1930 senesinde memurini fenniyenin 3 000 liradan ibaret bulunan harcırah miktarı 
2 250 liraya tenzil edilmiştir. 

Madde 6 — Ayni vezaife nazaran: kırtasiye \ *> evrakı matbua masrafı olmak üzere 1930 senesi 
bütçesine vazolunan 500 lira aynen ipka edilmiştir. 

Madde 7 — 1930 senesi bütçesine vazolunan 500 lira ile idarenin ihtiyacına kifayet edecek mik
tarda Fransızca ve diğer ecnebi lisanlardan mühim olan fennî kitapları mubayaa edilmiş oldu
ğundan senei atiyede lüzum görülecek fennî kitapların mubayaası için 200 lira miktarı ki fay er! e 
görülmüştür. 

Madde 8 — Senei sabıkada vazolunan mefruşat bedeli miktarı kâfi görülmediğinden 600 lira va
zolunmuştur. 

Madde 9 — Tenvir ve teshin için 1930 senesi bütçesine vazolunan 600 lira merkez ve birinci, 
ikinci ve üçüçüncü mıntakalara Beyşehir, Bağlama. Mavi kısık, Yayla, Postalcık, Alemdar gibi ma
nevra icrası dolayısile bekçi ikamesi muktazi mübrem noktai mühimmenin ihtiyacatına kâfi geldiğin
den aynen ipka edilmiştir. 

Madde 10 — Masarifi muhakeme: kaydiye, pul, ve ilâm harcı, vekâletname tanzimi için noteı-
harcı, ve buna mümasil ve müteferri masarifata münhasır bulunduğundan ve bu gibi masarifat için 
300 liranın kifayet edebileceği anlaşıldığından meblâğı mezbur vazedilmiştir. 

Madde 11 — 1930 senesi tahsisatı 110 000 lira raddesinde bulunmasına nazaran 1931 senesi 
zarfında tahsil edilebilecek olan meblâğı mezburun % 5 hesabile aidatı tahsiliyenin 5 500 
liraya baliğ olmakta ise de 1930 senesi kış mevsiminin kuraklık gitmesi ve buğday fiyatı
nın tenezzüle uğraması dolayısile vukua gelecek tahsilata mukabil 5 300 liranın maaziyadeten kifa
yet edebileceği anlaşıldığından meblâğı mezbur vazedilmiştir. 

Madde 12 — Masarifi müteferrika olmak üzere sinini sabıkada 800 - 900 lira raddesinde bir meb
lâğ sarfedilmekte olduğu anlaşıldığından 900 lira vazolunmuştur. 

Madde 13 — 1931 senesi zarfında Müdüriyetin Oumraya nakli mukarrer ise de Konya civarında 
bulunan Boruk, Tolu Çomaklı, Alakova, Karaaslan, Saraçoğlu, Kumbağları, ülu-
ırmak, Numune çiftliği ve Tatlıcak kariyelerinin muamelâtı iskaiyesinin tetkik ve teftişi için bir şube 
bulundurulması lâzimeden olduğu gibi Çumradaki mebani henüz ikmal edilmemiş olduğundan ahır 
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ve arabalık ve saire bedeli icar karşılığı olmak üzere 750 lira vazolunmuştur. 

Madde 14 — Tahsil olunan su ücreti ve saireden dolayı yolsuzluğu usulen tahakkuk edip reddi lâ
zım gelenler için reddiyat faslına 200 liranın vaz'ı kâfi geleceği anlaşıldığından meblâğı mezbur vaze
dilmiştir. 

Madde 15 — Alât ve edevatı fenniye ve inşaiye: Alât ve edevatı fenniyedcn bazılarının gayri kabili 
istimal bir halde bulundukları bilmuayene anlaşıldığından brınların yerine bir kısım alâtı fenniye 
mubayaası muktazi bulunduğu gibi yeniden tesis ve teşkil edilecek demirhane, marangozhane telefon 
tesisatı ve amele postalan için miktarı kifaycde edevat ve levazımı inşaiye mubayaası lâzım geldiğinden 
alât ve edevatı fenniye ve inşaiye için vazolunan 5,000 lira 10,000 liraya iblâğ edilmiştir. 

Madde 16 — Senei haliye zarfında işletme umurunun hüsnü ifasilc beraber tamiratı mütemadiye-
nin icrası için bütçenin istitaatına nazaran tamirat amelesine 13,000 lira vazolunmuştur. 

Madde 17 — İnşaatı esasiye ve yeniden açılacak kanallarla mebani inşaatına ait olmak üzere birinci 
maddede mezkûr esbaptan dolayı senei haliye zarfında yalnız noksan kalan yedek hafriyatı ve mü-
teferriatı ikmal edileceğinden hafriyatı mezkûre için senei atiyeye talikan şimdilik 18,000 lira vazo
lunmuştur. 

Madde 18 — Masarifi gayri mlehuza olmak üzere sinini sabıka sarfiyatına nazaran 700 liranın ki
fayeti anlaşıldığından meblâğı mezkûr vazedilmiştir. 

Madde 19 — Senesi zarfında ifa edilen hidemat «ene gayesine kadar tahakkuk muamelesi yapıla
cağı tahmin kılınan düyun için muhasebei umumiye kanununun 92 inci maddesi mucibince geçen sene 
düyunu namile 1,000 liranın vaz'ı muvafık görülmüştür. 

Madde 20 — Vesaiti nakliye: Geçen seneye nazaran 500 lira noksanile 3 000 lira vazolumtştur. 
1927 malî senesi nihayetine kadar millî Hükümet bütçelerine müteallik borçlar hakkında 1513 numa
ralı kanun mucibince tediye edilecek düyun karşılığı olmak üzere faslı mahsusuna 300 lira konmuştur. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni ,, 21 - VII -1931 
M. No. 81 

Esas: 1/97 
Yüksek Reisliğe 

Konya Sulama İdaresinin 1931 malî senesi bütçe kanunile merbutatınm Bü
yük Meclise takdim edildiğini bildiren Başvekâletin 30 - V -1931 tarih ve 6/1505 
numaralı tezkeresi Yüksek makamınızdan encümenimize havale edilmiş olmakla 
tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif olunan lâyihanın birinci maddesinde işaret edilen (A) masraf cetveli 
encümenimizce tetkik olunarak 15 260 lira tenzil ile 108 263 lira tesbit edilmiştir. 

Lâyihanın (B) işaretli varidat cetveli de tetkik edilerek 108 263 lira tahmin 
edilmiştir. Sulama İdaresinin memurin kadrosunda mevcut 250 lira maaşlı mü
dür muavinine lüzum görülmemiş ve fen heyetindeki 200 lira maaşlı mühendisin ma
aşına elli lira ilâvesile iki vazifenin müştereken ifası tensip edilmiştir. Keza me
murin kadrosundan 50 lira maaşlı merkez muhabere memurluğu 60 lira maaşlı am
bar memurluğu birleştirilerek maaşı 65 lira olarak muvafık görülmüştür. 

Kadronun mmtaka fen heyetleri kısmından bu sene inşaat yapılamıyacağına naza
ran 150 ve 100 lira maaşlı mühendislerden birer adedi çıkarılmış ve bu suretle me
murin kadrosundan 5 940 lira tasarruf edilmiştir. Müstahdemin kadrosunda bulunan 
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50 şer lira ücretli 14 kanal memurundan dördü, 30 ar lira ücretli 3 hademeden bi
ri, 25 lira ücretli 3 gece bekçisi, 25 lira ücretli yedi savak amelesinden biri ve 75 lira 
ücretli bir yapı ustası tayyedilerek 5 520 lira tasarruf edilmek suretile müstahde
min kadrosu 21 720 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Birinci masraf faslının üçüncü maddesindeki müstahdemini muvakkate ücreti 
1 000 lira ve üçüncü maddedeki meclisi idare hakkı huzuru 750 lira olarak tes
bit edilmiştir. 

Masarifi idare faslından 1 350 lira ve beşinci fasıldaki masarifi gayri melhuze 
tertibi olan 700 lira tayyedilmiştir. 

Lâyihanın varidat kısmındaki sulama ücretinden 8 000 lira ve bakayadan 7 260 
lira tayyedilmiştir. 

Hali hazırdaki su tesisatı 750 000 dönüm araziyi sulamak üzere yapılmıştır. Hal
buki esbabı muhtelife dolayısile ancak 150 000 dönüm arazi sulanmaktadır. 1930 
tarifesine nazaran şebekei muntazamadan sulanan tarlalardan beher dönüm başına 
80 kuruş. 

Şebekei gayri muntazamadan sulanan tarlalardan beher dönüm başına 50 kuruş. 
Şebekei muntazamadan sulanan bağ, bahçe, bostanlardan beher dönüm basma 

200 kuruş alınmaktadır. 
1928 senesinden evvelki dört sene devam eden kuraklık ve hububat fiyatlarının 

mütemadi ve muntazam sukutu hasebile 1931 senesi için teklif olunan tarife mik
tarı : 

Şebekei muntazamadan sulanan araziden dönüm başına 45 
Şebekei gayri muntazamadan sulanan araziden dönüm başına 30 
Şebekei muntazamadan sulanan bağ,bahçe, bostandan dönüm bşama 135 
Kuruş olarak tesbit edilmiştir. Bu suretle 150 000 dönüm araziden tahsil 

olunacak sulama ücreti 81 750 lira tahmin edilmiştir. 

Sulama sahasında bulunan zürraın şimdiye kadar daima hububat ziraatile iştigal 
etmesi ve ne kadar çok hasılat alınsa bile hububat fiatının diğer mahsulâtı zi-
raiyeye nisbetle daima düşkün fiyatta bulunması büyük fedakârlıklarla meydana 
getirilen bu tesisattan istihdaf edilen gayenin elde edilemiyeceği kanaati hasıl ol
muştur. 

Binaenaleyh vekâletçe sulama mıntakası filorinin tetkik edilerek fazla rand-
man verecek çapa nebatatı ziraati ve fennî bir usulü münavebe takibi ve hayvan 
yetiştirmek için sun'î çayırlar ve yoncalıklar ihdası hususunda çiftçiyi teşvik için 
tertibat ve tedabiri lâzimc alınmasını encümenimiz ehemmiyetle nazarı dikkate arz 
etmeyi lüzumlu gömmüştür. 

Bundan başka idarenin mühim vazifelerinden biri de sulama sahasında fidanlık
lar tesisi ve sahanın müsait yerlerinin teşciri olduğuna kanidir. Bu sebeple Beyşe-
hirde bulunan fidanlıklık memurunun Çömreye nakli muvafık görülmüştür. 
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Encüıneııimiz sulama idaresinin merkezinin Çömrede yapılmış bulunan binlara 
naklini, tesisat yapanların dahi o zaman düşündükleri veçhile muvafık bulmakta
dır. Ancak merkezin Çömreye naklinin Nafıa Vekili Bey tarafından bir tetkik 
mevzuu olduğu ifade edilmesi üzerine bu sene zarfında vekâletçe icap eden tetkika-
tm icrasını ve alınacak neticeye göre tedbirler ittihazını münasip telâkki eder. 

Lâyihaya beşinci madde olarak marülarz müşkülât dolayısile sulama ücreti ve 
bakayanın suhuletle tahsili için idare meclisinin tensibi ve vekâletin tasdikile mun
tazam şebekeden sulanan araziden dönüm basma 35 - 60 gatyri muntazam şebekeden 
sulanan araziden dönüm başına 20-40 kuruş tahsil edilmesi hakkında bir madde 
ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın bilinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeleri tadilen ve beşinci mad
de ilâveten diğer maddeler aynen kabul edilmekle Umumî Heyetin tasvibine aı-
zolımur. 

Reis Bu M. M. 
Gümüşane Tokat Afyon Karahisar Aksaray Elâziz İsparta 
/ / . Fehmi Süreyya Ali A. Süreyya II. Tahsin Mükerrem 

Kayseri Konya Niğde 
A. Hümi K. Zaim Faik 
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<&onya Ovası Sulama İdaresinin 1931 malî senesi bütçesi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
MADDE 1 — Konya Ovası Sulama 

İdaresinin 1931 malî senesi masrafı için 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 123 523 lira tahsisat ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — Konya Ovası Sulama 
İdaresi; 1931 senesi masrafına karşılık olan 
varidat merbut (;B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 123 523 lira tahmin kılın
mıştır. 

MADDE 3 — Mezkûr idarenin varida
tı (O) cetvelinde gösterilen nisbet daire
sinde istif a olunur. 

MADDE 4 — Konya Sulama İdaresi
nin 1$31 senesi müstahdemini daimesi mer
but (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1931 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Maliye ve Nafıa Vekilleri memur
dur. 

28 
Bş. V. Ad. V. 

İsmet Yusuf Kemal 
Da. V. H.V. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya 
Mf. V. Na. V. İK.V. 

- V - 1931 
M. M. V. 

Zekâi 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
S. t M. V. 

Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
MADDE 1 — Konya Ovası Sulama 

idaresinin 1931 malî senesi masrafı için 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere ( 108 263 ) lira tahsisat ita kılın
mıştır. 

MADDE 2 — Konya Ovası Sulama 
İdaresi 1931 senesi masrafma karşılık 
olan varidat merbut (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere ( 108 263) lira tahmin 
kılınmıştır. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü mad
desi aynen kabul 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü 
maddesi aynen kabul 

MADDE 5— Sulama ücreti bakayasının 
suhuletle tahsili için sulama idare mecli
sinin tensibi ve vekâletin tasdikile munta
zam şebekeden sulanan araziden dönüm 
başına 35 - 60, gayri muntazam şebekeden 
sulanan araziden dönüm başına 20 - 40. 
kuruş alınır. 

MADDE 6 — Hükümetin beşinci mad
desi aynen kabul 

MADDE 7 — Hükümetin altıncı mad
desi aynen kabul 



A - CETVELİ 

•a 

i 2 
I 3 
I 

i 4 

1 
2 

! 3 

i 4 

5 

i 6 

9I 
11 oı 
!ıı 

Î3! 

5 
6 
7! 

Muhassasatın nevi 

Ücurat 

Memurin ücuratı 
Müstahdemini daime ücuratı 
Müstahdemini muvakkate ücuratı 
Meclisi idare hakkı huzuru 

Fasıl yekûnu 

Masarifi idare 

Harcırah 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
îdare kütüphanesi için mubayaa olunacak 
kitap ve resail bedeli 
Demirbaş 
Tenvir ve teshin 
Masarifi muhakeme 
Vesaiti nakliye masrafı 
Tahsil aidatı 
Müteferrika 
Bedeli icar 
Reddiyat 

Fasıl yekûnu 

Tamiratı mütemadiye 

Tamiratı mütemadiye ve tamirhane için alât 
ve edevatı fenniye ve inşaiye ve telefon mal
zemesi ve saire masrafı 
Tamiratı mütemadiye, amele postaları yev
miye ve ücretleri ve saire masrafı 

Fasıl yekûnu 

Tamirat ve tathiratı esasiye ve yeniden açılacak ve 
imal edilecek kanallar ve imalâtı sınaiye ve mebani 
inşaat masrafı 
Masarifi gayri melhuza 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek yüzde birler 
(kanunu mahsus mucibince ) 

UMUMİ YEKÛN 

1931 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

33 960 
27 240 
2 000 
1 500 
64T700 

Encümence 
kabul edilen 

2 250 
500 

200 
600 
600 
300 

3 000 
5 300 
900 
750 
200 

15 600 

10 000 

13 000 
23 000 

18 000 
700 

1 000 
300 

1 223 

123 523 

28 020 
21 720 
1 000 
750 

51 490 

2 000 
500 

200 
400 
600 
300 

2 500 
5 300 
500 
750 
200 

13 250 

10 000 

13J)00^ 
23 000 

18 000 
0 

1 000 
300 

1 223 

108 263 



B - Cetveli 
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Varidatın nevi 

Sulama ücreti 

Değirmen ve Fabrikalar su ücreti 

Hasılatı müteferrika 

Bakaya tahsilatı 

UMUMÎ YEKÛN 

1931 senesi için 
• 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

89 750 

340 

2 000 

31 433 
123 523 

Encümence 
tahmin edilen 

• 

81 750 

340 

2 000 

24 173 
108 263 

C - CETVELİ 

Sulama ücreti: 
Şebekei muntazamadan olan birinci, ikinci, üçüncü ve Elkaran ve Ovaköyleri 

ve Karaaslan esas kanalları şuabatmdan müstefit olan hububat tarlalarından 
dönüm başına (45) kuruş kısmen kendi taraflarından imal edilen kanallardan isti
fade eden hububat tarlalarından dönüm başına (30) kuruş, 

Suğlalardan istifade eden hububat tarlalarından dönüm başına (25) kuruş, bilû 
mum şebekenin kanallarından istifade eden bostan, bağ, bahçelerden (135) ku
ruş, suğlalardan istifade eden bostan, bağ ve bahçelerden (100) kuruş. 

Değirmen ve fabrikalar su ücreti: Kazanç vergilerinin azamî bir misline kadar 
meclisi idarece takdir olunur. 

Kazanç vergisilemükellef tutulmamış olduğu bittahkik anlaşılanlardan su ücreti 
meclisi idarece resen takdir olunur. 

Hasılatı müteferrika: Mey vali, meyvasız ağaçlar, fidan ve meyva satış hasılatı. 
Emvali gayri menkule bedeli icarları, 
Emvali menkule satış ve icar bedelleri, 
Cezayi naktiler. 



D - CETVELİ 

Unvanı memuriyet 

Sulama umum müdürü 
Mümeyyiz 
Kâtip ve evrak memuru 
Telefon fen memuru 
Ambar ve merkez muhabere memuru 

Fen heyeti 
Mühendis 
Fen memuru 
Ressam 

Hesap heyeti 
Muhasebeci 
Veznedar 
Kâtip ve hesap memuru 

Mmtaka heyetleri 
Mühendis 

Fen ve mesaha memuru 
Fen memuru 
Muhabere ve ambar memuru 

Su tevziat memurları 

Kanal memuru 
Savak memuru 
Ziraat ve fidanlık memuru 
Merkez odacısı 
Mıntaka odacısı 
Hat çavuşu 
Arabacı 

» 
» 

Ahırcı 
Baraka bekçisi 
Savak amelesi 
Bahçivan 
Demirci ustası 
Marangoz 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
3 
2 
1 

Ücret 
Lira 

300 
80 
65 
80 
65 

250 
125 
80 

150 
90 
65 

200 
150 
125 
100 
60 

10 
6 
1 
2 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
6 
1 
1 
1 

50 
4.0 
85 
30 
25 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
25 
25 
75 
75 
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Vesaiti nakliye kadrosu 

Adet 

3 Binek arabası 
1 Yük » 
9 Araba hayvanı 

i 



e 



Sıra rol 03 
Şurayı Devlet Mülkiye Dairesi Riyasetile Başkâtip ve Âza-
lığına birer zatın intihabı hakkında 3/73 numaralı Başvekâ

let tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

22-VU-1931 

H. M. M. Yüksek Reisliğine 

7-931 tarih ve 6 numaralı tezkereye zeyildir. 
Münhal bulunan Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi Riyasetine intihap edilen Mülkiye Dairesi 

Reisi İsmail Hakkı Beyin yerine bir Reis ve Deavi Dairesi Riyasetine intihap edilen Başkâtip 
ve Âza Saffet Beyin yerine de bir başkatip ve âza intihap buyurulması esbabının istikmalini 
arz ve neticesinin iş'ar buyrulmasım rica ederim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Adliye v<* Dahiliye Enccümenlerindeıı mürekkep muhtelit 
Encümen mazbatası 

7*. B. M. M. 
Muhtelit Encümen 

Karat .V5 3 22-Vi'1-1931 
Esas .\: 3j73 

Yüksek Reisliğe 
Mülkiye Dairesi Reisliği için; 
Mitaf Bey ( eski İstanbul Valisi ) 
İhsan Bey ( Şurayı Devlet Âzasından ) 
Selim Nafiz Bey ( Adliye Heyeti Teftişiye Reisi ) 
Kâtibi Umumilik için: 
Edip Cemil Bey ( Başmuavin ) 
Muammer Bey ( Başmuavin ) 
Fuat Bey ( Kayseri Valisi ) 
Yüksek Meclisçe Mülkiye Dairesi Reisi ismail Hakkı Beyin Tanzimat ve Kâtibi Umumî Saffet 

Beyin Deavi daireleri reisliklerine intihapları münasebetile Şurayı Devlette inhilâl eden mül
kiye dairesi reisliği ile kâtibi umumiliği için Teşkilâtı esasiye ve Şurayı Devlet kanunları mu
cibince kanuni vasıfları haiz zatları intihap etmek üzere Dahiliye ve Adliye Vekilleri Beyferı-
dilerin huzurile toplanan Müşterek Encümenimizce Şurayı Devlet kanununun 5 inci maddesinde 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6(2119 
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yazılı vasıfları haiz ve isimleri yukarıda yazılı üç zat reislik ve diğer üç zatta kâtibi umumilik 
için müttefuan namzet intihap edilmişlerdir. Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 

Muhtelit En. Reisi 
Tekirdagı 

Cemil 

Âza 
Bursa 

Emin Fikri 

Aza 
Trabzon 

Rfl// 

Âza 
Çanakkale 
0. Niyazi 

Âza 
Kars 

Nazif 

Âza 
Eskişehir 

Ziya 

Âza 
Zonguldak 

Halil 

M. M. 

Muttalip 

Âza 
Rize 
Atif 

Âza 
Kayseri 
Reşit 

Âza 
Elaziz 

Hüseyin 

Katip 

Âza 
Çorum 

A Kemal 

Âza 
Çorum 
Münir 

Âza 
Balıkesir 

Vasfi 

Âza 
A. Karahisar 
Vafsi Raşit 

Âza 
Çanakkale 
Şükrü 

Âza 
Yozgat 

A. Hamdi 

Âza 
Antalya 
Haydar 

Âza 
Kayseri 

S. Azmi 

Âza 
Kunya 

T. Fikret 

Âza 
Tokat 

Nazım 

Âza 
Kocael 
Ragıp 


