
DEVRE : 4 İÇTİMA : 2 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

- * • > - » • • « »<«g«r 

CİLT : 12 

On dokuzuncu inikat 
2-1-1933 Pazartesi 

Müıulericat 

1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Sualler ve cevaplar 
1 — Manisa mebusu Refik Şevket ve Konya 

mebusu Refik Beylerin, hakem mahkemesince ve
rilen karar üzerine mülga Donanma cemiyetinin 
zıyaa uğratılan 80 000 lira alacağı hakkında Ma
liye ve Millî Müdafaa vekâletlerinden şifahî suali 
ve Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri Zekâi ve 
Mustafa Abdülhalik Beylerin cevaplan 

4 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 senesi 

bütçesinin 246 ncı faslı 1 inci maddesi unvanının 
değiştirilmesi hakkında 1/436, Gümrük ve inhi
sarlar ve Millî Müdafaa vekâletleri 1932 senesi 
bütçelerinde 26 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/442, Harita umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesinde 9 932 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/447, Millî Müdafaa vekâleti 
1932 senesi deniz bütçesinde 37 800 liralık müna-
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! Sayıfa 
i kale yapılması hakkında 1/453, Nafıa vekâleti 
i 1932 senesi bütçesinde 27 000 liralık münakale 
! yapılması hakkında 1/454, Tapu ve kadastro 
j umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 3 150 li-
, ralık münakale yapılması hakkında 1/457 ve muh-
, telif devairin 1932 senesi bütçelerinde münakale 
I yapılması hakkında 1/463 numaralı kanun lâyi. 
j halarile İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1932 senesi bütçesinde 20 000 liralık münakale 
yapılmasına dair 2/56, Büyük Millet Meclisi 1932 
senesi bütçesine 13 900 liralık munzam tahsisat 
konulmasına dair 2/57 ve Divanı muhasebat 1932 
senesi bütçesinde 4 950 liralık münakale yapıl
ması hakkında 2/59 numaralı kanun teklifleri ve 
Bütçe encümeni mazbatası 5,13,14 

2 — Seyrisefain idaresince 1932 senesi zarfın
da yapılacak istikraza Maliye vekâletinin kefale
tine dair 1/439 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 12 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ölçüler kanununun 28 inci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası müzakere ve kabul edildi. Na
hiye müdürlerinin hayvan yem bedellerinin ilgasına dair 
kanun lâyihasının birinci müzakeresi ikmal edildi ve pa-

1 — Manisa mebusu Refik Şevket ve Konya 
mebusu Refik Rejilerin, link em mahkemesince ve
rilen karar üzerine milUja Donanma cemiyetinin 
zıyaa uğratılan 80 000 liret alacağı hakkında Ma
liye ve Millî Müdafaa vekâleti dinden şifahî .suali 
ve Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri Zekâi ve 

zartesi günü toplanılmak üzere celse tatil olundu. 
Reisvekili Kâtip Kâtip 

Yozgat Denizli 
Hasan Avni Doğan Haydar Rüştü 

M. Abdülheılik Beylerin cevapları. 

10 - X I I - 1932 
Yüksek Reisliğe 

İstanbuldan iki gündenberi gelen gazeteler 
mülga Donanma cemiyetinin 80 bin ingiliz lirası 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Adliye, İktisat, Nafıa ve Ziraat vekâletlerilt 
Temyiz mahkemesi ve hapishane binaları inşası hak
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine). 

2 — 1240 numaralı kanuna göre yapılmış olan bina
lara ait dahilî tesisat ile bu binaların fennî tesisatı için 
gelecek seneye süren mukavele aktine salâhiyet veril. 
m esi hakkında kanun lâyihası (Sıhhat ve içtimaî mua
venet ve Bütçe encümenlerine). 

3 — Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 15 000 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

4 — Devlet demiryolları ve limanları inşaat ve iş
letme işlerinin ayrılmasından doğan mesailin düzelti!. 
mesi hakkında kanun lâyihası (Nafıa ve Bütçe encümen
lerine). 

5 — Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 5 000 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyiha*: 
(Bütçe encümenine). 

6 — Konya ovası sulama idaresinin 1932 senesi büt
çe kanununun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi ve mez
kûr kanuna bazı maddeler ilâvesi hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine). 

7 — Maarif vekâleti 1932 senesi bütçesinde 105 035 
liralık münakele yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine). 

8 — Millî Hükümet bütçelerine ait hizmetler için 

yapılmış olan tediyatın tasfiye ve mahsubu hakkında 
kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

9 — Yüksek mühendis mektebi 1932 senesi bütçe
sine 18 000 liralık munzam tahsisat konulmasına dair 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine). 

Tezkereler 
10 — 1932 senesi muvazenei umumiye kanununun 21 

inci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
(Bütçe encümenine). 

11 — Eli işten çektirildikten sonra 1777 numaralı 
kanun mucibince vekâlet emrine alman memurlara bu 
kanuna göre maaş verilip verilmeyeceğinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi (Maliye ve Bütçe encümen
lerine). 

Mazbatalar 
12 — Arzuhal encümenince ittihaz olunan 568 nu

maralı karar hakkında dahilî nizamnamenin 57 nci 
maddesine tevfikan tanzim olunan 5/18 numaralı mez
kûr encümen mazbatasına dair Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye). » 

13 — Van gölü işletme idaresi 1932 senesi bütçesinde 
10 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/459 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye). 

Muhtelif 
14 — Yeni yılın tebriklerine dair 9 uncu kolordu 

j kumandanlığının telgrafı 

B Î E Î N C t GELSE 
Açılma saati: 14 

REİS — Esat B. 
KÂTİPLER: Ruşen Eşref B. ( Afyon Karahisar ), Haydar Rüştü B. ( Denizli ) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — SUALLER VE CEVAPLAR 
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matlubunım, muhtelit hakem mahkemesinde nasıl 
kaybedildiğini hikâye etmektedirler. 

Donanmayı hayatı tanıyan milletin, Donan
ma cemiyetini nasıl meydana getirdiğini ve bu 
cemiyete istisnasız denilecek bir surette büyüklü 
küçüklü vatandaşların ne heyecanla ve ne feda
karlıkla ianeler verdiğini o devri yaşayanlar 
pekeyi takdir ederler. O millî heyecanın ve fe
dakârlığın ihmal yüzünden kaybedilmiş olmasına 
milletin asla razı olmayacağı da şüphesizdir. Bi
naenaleyh : 

1 - Gazetelerin yazdığı gibi Donanma cemiye
ti yerine kaim olan Tayyare cemiyeti tarafından 
Augustin Normand kumpanyası aleyhine ikame 
edildiği bildirilen 80 bin ingiliz lirası davası kay
bedilmiş midir? 

2 - Kaybedilmesi sebebi; yine yazıldığı gibi 
Donanma cemiyeti tarafından yatırılan paranın 
makbuzu saklanmış olması yüzünden hasım tara
fından teklif edilen yeminin eda edilmesi midir? 

3 - Davayı yapmazdan evvel bunu kazanmak 
için eldeki delillerin kanunî kifayeti tetkik edil
memiş midir ki, iş yemine kalmıştır? 

4 - Eğer makbuzlar bulunmamış ise, cemiye
tin defterinde mukayyet olduğu bildirilen bu 
parayı alanlar, kaydedenler, tediye edenler, tedi
yeye tavassut edenler kimlerdir. O zamanlar ce 
miyetin parası bir bankaya yatırılmak tabiî oldu
ğuna göre bu bankaya çekilmesi lâzımgelen çek
lerden ve oradaki kayitlerden bir eser bulunama 
mış mıdır? bulunamamış ise hesaplar nasıl muva-
zenelendirilmiştir ? 

5 - Donanma cemiyeti zırhlı sipariş edemez. 
Cemiyetin resmen o zamanlar Bahriye nezaretine 
bağlanması sebebile ortada Hükümetin tavassutu 
tabiî ve bu tavassut münasebetile mukavelede 
bazı hükümlerin bulunması mantıkidir. Bu hü
kümler dairesinde tetkikat yapılmış mıdır? Ya
pılmış ise Devlet memurlannın vazifelerini ifadaki 
ihmalleri ne derecededir, bunlar hakkında ne 
muamele yapılması düşünülüyor? 

6 - Donanma cemiyetini idare edenlerden, 
idare meclisine aza olanlardan sağ bulunanlar 
bu para hakkında ne beyanatta bulunmuşlar
dır? Bunların hukukî ve cezaî mesuliyetini tes-
bit için tedbirler alınmış mıdır? 

7 - Bu davanın ikamesi için Tayyare cemiyeti 
ne masraf yapmıştır? Hulâsa bu davaya esas 
olan paranın mukabili olan gemi sipariş muka
velesi, para tesviyesi, paranın istirdadı davası, 
dava safhaları, Tayyare cemiyeti tarafından bu 
para münasebeti ile yapılan fedakarlıklar, para
nın ziyama sebebiyet verenler hakkında tahkikat 
ve takibat ve bu takibat ve tahkikatı müruru za
mana uğratmadan alınması icap eden tedbirler 
hakkında mufassal malûmat verilmesini Millî Mü
dafaa ve Maliye vekillerinden sual ederiz. 

Manisa Konya 
Refik Şevket Refik I 

M. M. V. Zekâi B. ( Diyarbekir ) — Efendim, 
malûmu âliniz 689 numara ve 23 kânunuevvel 
1341 tarihli kanun, mülga Donanma cemiyetinin 
bütün hukukunu Türk tayyare cemiyetine dev
retmiştir. Bu vazedilen sual hakkında etrafile 
vaziyeti Türk tayyare cemiyetinden istilâm et
tik. Tayyare cemiyetinin bu dava münasebetile 
cereyan eden vaziyet hakkında verdiği cevabı 
müsaade buyurursanız aynen okuyayım . Uzun 
değildir. 

M. M. Vekâletine 
Augustin Normand Fransız bahrî inşaat şirke-

tile Tayyare cemiyeti arasında cereyan edip cemi
yet aleyhine neticelenen davanın safhalarını arze-
diyorum: 

1) Mülga Donanma cemiyetinden müdevver mu
kavelenameler üzerine Muhtelit hakem mahkeme
sinde iki dava açılmıştır, bu davaların birincisi: 

Armistrong Vikers İngiliz şirketine sipariş edi
len gemiler için verilmiş olan taksitlerin istirdadı 
içindir ki, bu dava kazanılmış ve Hükümet tara
fından Londraya gönderilen Mustafa Şeref Bey 
tarafından intaç edilerek para istirdat edilmiştir. 

İkincisi: 
Augustin Normand Fransız şirketi tarafından, 

mukaveleye müsteniden Hükümet aleyhine açı
lan davadır ki, Tayyare cemiyeti bu davaya şu 
suretle duhul etmiştir: 

Mülga Donanma cemiyetinden cemiyetimize 
devredilen evrak tetkik edilirken bir pusla üze
rinde, 330 senesinde Osmanlı Hükümetimizce 
Fransız şirketine, sipariş edilmiş olan destroyer 
ve sair gemilerin ilk taksiti olarak (93 000) İngiliz 
lirası verildiğine dair imzasız bir kayit görülmüş
tür. Bu (93 000) liraya ait esaslı bir vesika bu
lunduktan sonra davaya girişilmesi düşünülmüşse 
de Muhtelit hakem mahkemesine müracaat için va
kit pek daralmış olduğundan, şayet verilmişse, 
bu kadar mühim bir paranın vaktinde dava ikame 
edilmemesi yüzünden kaybedilmesine meydan ve
rilmemesi için, ilk önce duhulü dava istidasının 
verilmesi ve kazanılacak zaman zarfında esaslı bir 
araştırma yapılması avukatlar tarafından yapılan 
konsültasyon neticesinde muvafık görülmüştür. 

2) Davanın ikamesinden bir gün evvel, (Au
gustin Normand) şirketinin komisyoncusu olduğu
nu söyleyen bir şahıs muhtelif hakem mahkemesi 
ajanı Emin Âli Beye müracaat ederek, (93 000) 
liralık makbuzun tarafından imzalandığını söyle-
mişse de sonradan ifadesinde yanıldığını iddia et
miştir. 

3) Konsültasyon neticesinde verüen karar mer
kezî idare heyetimiz tarafından kabul edildikten 
sonra, mülga Donanma cemiyetinden tesellüm 
edilen bütün evrak ve kayitler birer birer aranıl
mış ve bu işle alâkadar zevattan ayn ayrı tahki
kat yapılmışsa da paranın verildiğine dair bir ka
yit ve malûmat elde edilememiştir. 

4) Maliye vekâleti, kopyası merbut 18 mart 1928 
tarih ve 12 682 numaralı yazısında Fransız tez-

» 
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g ahlarına ısmarlanan sefainin ilk taksiti 1914 se
nesi istikrazının ikinci kısmına mahsup edilmesi 
kararlaştırılmış olduğundan ve bu kısım istikraz 
muamelesi harbi umumî üzerine akim kaldığından 
bu sipariş için bir tediye yapılamadığı bildirilmiş
tir. Bflülga Bahriye nezareti kuyudatından da pa
ranın verildiğine dair bir malûmat bulunamamış
tır. 

5) Tediye bankalar vasıtasile yapılmış olacağı
na göre, Osmanlı bankası, Doyçe Bank, Kredi 
Liyone ve Selanik bankalarından da tetkikat ya
pılmış ve bir kayit bulunamamıştır. 

6) Bu tetkikatın arkası alınırken dava da son 
safhasına gelmiş ve elde bir vesika buluımadığı 
için şirket müdürüne yemin teklif edilmiş ve ye
min eda edilerek dava kaybedilmiştir. 

7) Bu günkü vaziyete göre, (93 000) liranın 
şirkete verildiğine dair ortada hiç bir delil yok
tur. Bu paranın verildiğini ispat edecek bir vesi
ka zuhur ettiği zaman Fransa mahkemelerine de, 
hukuku şahsiye namına yalan yere yemin davası 
açmağa hakkımız vardır. 

8) Tayyare cemiyeti (100) lira mahkeme mas
rafı vermiştir. Avukat Muammer Reşit ve Tahiı 
Beylere de Armistrong Vikers ve Augustin Nor-
mand davalarının takibi için verilen ücret (8 000) 
liradır. Bu davaların birincisi yukarıda arzedil-
diği gibi kazanılmıştır. 

Maliye vekâletinin merbut tezkeresini de mü
saade buyurursanız arzedeyim. Hulâsatan zaten 
bu okuduğum tavzihat içerisinde vardır. 

Tayyare cemiyeti umumî merkez reisliğine 
Müşaviri malüik ifadesile muharrer 15 şubat 

1928 tarihli ve 4137 numaralı tezkerei aliyeleri 
cevabıdır: 

Mülga Bahriye nezareti tarafından bamukave-
lename Augustin Normand şirketine sipariş edil
miş olan altı adet destroyer hakkında mülga Ma
liye nezaretile cereyan edip îstanbuldaki mahzeni 
evraktan mukaddema celbedilen muhaberat dosya
sının tetkikinde dosya meyanmda bulunan mül
ga Bahriye nezaretinin 21 temmuz 1330 tarihli 
tezkeresinde 23 nisan 1330 tarihinde mezkûr şir
ketle münakit mukavelename mucibince destro
yerler bedelâtının dokuz taksitte tediyesi takar
rür ederek makadirini irae eder bir puslanın 
gönderildiği bildirilmesile mülga Maliye nezare
tinden cevaben yazılan 19 ağustos 1330 tarihli 
tezkere ile mukavelenamenin sureti tediyeye ait 
mevaddı suretlerinin de lieclittetkik irsali talep 
edilmiş ve işbu tezkereye Bahriye nezaretince 
cevap verilmemiştir. 

1914 senesi istikraz mukavelenamesile buna 
mütedair evrakı muhabere dosyasının icra kılınan 
tetkikatı neticesinde dahi mezkûr şirket namı
na destroyerlerden dolayı tediyat icra edildi
ğine dair bir kayde tesadüf edilmediği ve Hü
kümeti sabıka tarafından 1330 senesi zarfında 
aktolunup elde edilen ve bir sureti musaddaka-
sı 12 kânunuevvel 1926 tarih ve 5953 numaralı 

tezkere ile Bahriye vekâleti celilesine takdim 
edilmiş olan Türkiye - Fransız itilâfnamei umu
misine merbut ve levazımı harbiye ve bahriyeye 
müteallik mektup mündericatma göre harbiumu-
miden akdem Fransa tezgâhlarına sipariş olunan 
sefaini harbiye için tediye olunacak ilk taksit
lerin 1914 senesi istikrazının ikinci kısmına mah
sup edilmesi takarrür ettirilmiş bulunmasına ve 
bu kısım istikraz muamelesinin dahi harbiumu-
üinin haylûletile akim kalmış olmasına mebni 
mezkûr sipariş için tarafımızdan tediyat icra 
edilmediği anlaşılmıştır. Bu işe müteallik olup 
gerek îstanbuldan celbolunan ve gerekse vekâ
lette mevcut bulunan dosyaların kâffesi Bahriye 
vekâleti celilesi vasıtasile ajanlığa gönderilmiş 
olduğu maruzdur efendim. 

Bendenizin deniz müsteşarlığında yaptığım 
tetkikat bütün dosyaların ajanlıkta olduğuna 
dairdir. Bu izahat üzerine bendenizin aynca 
ilâve edecek sözüm yoktur. 

REİS — Maliye vekili Beyefendi maruzatta 
bulunacaklardır. 

Mal. V. MUSTAFA ABDÜLHALÎK B. ( Çan
kırı ) — Arkadaşlar, Donanma cemiyetinin va
ziyeti hakkında Tayyare cemiyetinden gelen ce-
cap üzerine arkadaşım maruzatta bulundu. Esasen 
Maliye vekâletinin kayitlere ait olan tezkeresini 
de okudular. 

Refik Şevket ve Refik Beyefendiler buyuru
yorlar ki; bu Donanma cemiyeti gemi sipariş 
etmez. Hükümet sipariş eder. Hakikaten mukave
leyi o zaman Hükümet yapmıştır. Bahriye nazın 
Cemal paşa ( Augustin Normand ) tezgâhlarının 
sahiplerile bir mukavele aktetmiştir. (6) destro
yer, her biri 155 bin liradan. Mukavele îstanbul-
da imzalanmıştır. Taksitlerini de gösteriyor. îlk 
taksit 93 bin lira olmak üzere. Maliye nezaretine 
Bahriye nezareti bir tezkere yazıyor. Parayı ve
rin, diyor. Maliye nezareti tediye hakkında bir 
takım tafsilât istiyor. Bir tezkere yazıyor. Buna 
cevap gelmiyor. Ondan sonra seferberlik üân edi
liyor. Esasen aktedilen umumî mukavelede 1914 
istikrazının ikinci kısmı ile harbiye ve bahriye 
mevaddı satın alınacaktır deye bir kayit vardır. 
İkinci kısım malûmu âliniz yapılmamıştır. Mali
yenin münasebatta bulunduğu bankaların hesabı 
carilerinde böyle bir para verildiğine dair başka 
bir kayit yoktur. Ayrıca bir arzuları varsa arze
deyim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, meşrutiyetin ilânını müteakip millî heyeca
nın müşterek şekilde tecelli ettiği sahanın, çok 
heyecanlı sahanın Donanma cemiyetinde olduğu
nu hepimiz bilmekteyiz. Donanma cemiyetine ve
rilen ianenin her köy, kasaba ve şehirlerdeki 
muhtelif tecelliyatına ve ruha kuvvet veren man
zaralarını söylemeğe hacet yok. Bu kadar metelik 
metelik toplanan paralann, en kıymetli hatıralar 
ihda edilmek suretile toplanan paralann böyle bir 
yemin mukabilinde gittiğine dair efkârı umumiye-
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nin tercümanı olan gazetelerde gördükten sonra, 
efkân umumiyenin ve kanaati âmmenin mihrak 
noktasını teşkil eden Büyük Millet Meclisinde de 
ayni heyecanın hâsıl olduğunu söylemeğe tabiî ha
cet yoktur. Bu maksatladır ki işin mahiyetini ve 
hakikaten bir hakkın zıyaı mevzubahis ise safaha
tım öğrenmek ve istirdadı imkânları varsa bu yol
da kanaat hâsıl etmek üzere Hükümetten, Maliye 
ve Müdafaai Milliye vekillerinden sual sordum. 
Müdafaai Milliye vekili beyefendinin bu dava mü-
nasebetile verdiği izahattan anladığımız şudur: 

Böyle bir dava vaki olmuştur ve bir yemin ile 
kaybolmuş. *\ncak bu meyanda not edilmesi lâ-
zımgelen iki noktanın gözden kaçırılmaması lâzım
dır. Birisi; dosyalar meyanmda ( Augustin Nor-
mand) şirketine ilk taksit olmak üzere (93 000) in
giliz lirası verildiğine dair bir kaydin mevcudi
yeti, diğeri de Türk ajanı Emin Âli Beye bu şir
ketin komisyoncusu sıfatile bir zatin gelerek bu 
para için verilen makbuzun kendisi tarafından im
zalanmış olduğunu söylemiş olması ve bilâhare bu 
adamın bu sözünden nükûl etmesidir. Şimdi ben
deniz bütün bu hikâyeler üzerine kendi hususî bir 
malûmatımın, yine Hükümet tarafından takip 
edilmek üzere arzım bir vesile addederim. 

Bundan bir hafta evvel tzmirde bulunuyordum, 
orada bulunan îzmir - Kasaba demiryolları müdür 
muavini Naci Bey bendenize telefon etti ve dedi 
ki: senesini eyice hatırlayamıyorum. 923 veya 
924 senesinde idi. Ankarada bulunduğum bir za 
man Augustin Normand müessesesi sahibinin oğlu
na Ankarada rastgeldim, bu zatin yanında, ayni 
zamanda şimdi Hariciye vekâletinde müdirandan 
birisi bulunan Suphi Ziya Bey de vardı. Bu zatle 
hasbettesadüf bir kaç defa görüşmüştüm. Bu tesa
düfümde musahabemiz arasında Ânkaraya niçin 
geldiklerini anlattı. Osmanlı Hükümeti bu mües-

REÎS — Ruznamemizde bazı münakaleler var, 
bunlara geçiyoruz efendim. 

1 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 nene
si bütçesinin 246 net faslı 1 inci maddesi unvanı
nın değiştirilmesi hakkında 1/436, Gümrük ve 
inhisarlar ve Millî Müdafaa vekaletleri 1932 se
nesi bütçelerinde 26 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/442, Harita umum müdürlüğü 
1932 senesi bütçesinde 9 932 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/447, Milli Müdafaa vekâleti 
1932 senesi deniz bütçesinde 37 800 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/453, - Nafıa vekâleti 
1932 senesi bütçesinde 27 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/454, Tapu ve kadastro u-
mum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 3 150 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/457 ve muhte
lif devairin 1932 senesi bütçelerinde münakale 
yapılması hakkında 1/463 numaralı kanun lâyiha-
larile İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1932 

I seseye destime sipariş etmişti ve bu siparişat de-
layısile biz kendilerinden para almıştık. Fakat 
biz şimdi istersek bu parayı vermeyebiliriz. Çün-
kü araya harp girdi, bir çok hâdisat girdiği gibi 
bir takım mülâhazat yürüttü. Fakat biz buna rağ
men Hükümetle anlaşarak yeni bir siparişat esa
sını hazırlamak maksadile teşebbüste bulunmak 
üzere geldik, dedi. Bu malûmat benim kulakla
rımda bu günkü gibi mahfuzdur, her zaman söyle
yebilirim. 

Bu şekilde Hükümetle müzakere ve eski hesap
larla yeni bir mukavele ve anlaşma yapmak üzere 

| gelen bu adamm belki tahrirî bir müracaatta bu-
ı Umması ihtimali vardır. Sonra bilhassa Maliye ve 
Müdafaai Milliye vekili bey arkadaşlarımızdan ri
ca ediyorum. Bu iki zatin malûmatlarından istifa
de etsinler. Belki içerisine girdiğimiz bu çıkmaz
dan bir halâs fürcesi hâsıl olur. 

Yalnız bendenizin sualimde bir kaç nokta var 
ki vekil arkadaşlarımın verdiği izahatta bu sualle
rim cevapsız kalmıştır: 

O zamamn meclisi idaresini teşkil eden zeva
tın ayrı ayn ifadesine müracaat ve sonra Tayyare 
cemiyetinin dosyası içinde mahfuz olduğu bildi
rilen (93 000) liramn tediye olunduğu kaydini ya
zan kalemin sahibi ve o zaman yapılmış tahkikata 
dair diğer noktalarda tenevvür etmemiz, bu işte 
azamî gayret edildiği kanaatimizi tekemmül etti
rir. 

Sonra mukabili ve mabadi nazan dikkate alın
maksızın gazetelerdeki neşriyatın millet üzerinde 
husule getirdiği fena tesirattan bu şekilde kurta-
nlarak o suretle tekzip edilmesi gibi bir faidei 
ameliye verir. Bilhassa bu noktayı temin içindir 
ki bu suali sormuş oluyorum. Başka bir şey iste-
mem. 

senesi bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılma
sına dair 2/56, Büyük Millet Meclisi 1932 senesi 
bütçesine 13 900 liralık munzam tahsisat konul
masına dair 2/57 ve Divanı muhasebat 1932 senesi 
bütçesinde 4 950 liralık münakale yapılması hak
kında 2/59 numaralı kanun teklifleri ve Bütçe en
cümeni mazbatası [l] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? (Hayır sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılması hak

kında kanun 
MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei umu-
[1] 40 numaralı matbua zabtın sonuna mer

buttur. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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miyesine dahil daire bütçelerinin (1) numaralı 
cetvelde yazılı fasıl ve maddelerinden 1 791 081 
lira tenzil edilmiştir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa ) — Efendim, 
bütçe encümeni arkadaşlarımız Meclise sevkolu-
nan yedi lâyihayı birleştirmiş, mazbut bir şekilde 
her birisinin taallûk ettiği fasıl ve maddeleri almış 
bilâhare tenzilât miktarını yapmış, sonra sarfiyat 
cetvelini göstermiş, muvazene etmiştir. Yalnız 
kendilerinden bir sual soracağım ve o izahattan 
sonra cevap vermek hakkım bittabi mahfuzdur. 

Esbabı mucibe mazbatalarında jandarma za
bitlerinin, askerî mekteplerinde tahsil masrafları 
hakkındaki kaydin ne olduğunu maalesef anla
mış değilim. Binaenaleyh bu hususta izahat ver
melerini rica edeceğim. 

Sonra bir nokta daha var; anlamadığım için 
soruyorum: Hükümetin teklifinde bu miktar bir 
milyon 710 bin liradır. Halbuki kendileri tenzilât 
yaptıktan sonra buna (1 791 081) lira diyorlar. 
Doğrusunu isterseniz aradaki bu farkı da anla
madım. Anlamadığımdan dolayı bu izahatı da 
istiyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (G-ümüşane) — Efendim, jandarma zabiti yetiş
tirmek için askerî mekteplerde jandarma talebesi
nin okutturma masrafı hakkındaki faslın anlaşıl
mayacak bir ciheti yoktur. 

Vaktile bundan, zannederim üç dört sene evvel 
jandarma kanunu namile bir kanun çıkmıştı. Bu 
kanunda bir madde diyor ki; (Harbiye mektebin
de ve diğer askerî mekteplerde okutturulacak jan
darma talebesi masraf lan, jandarma bütçesinden 
Millî Müdafaa vekâletine verilir.) 

Bu madde, bu gün yaşıyor. Bu maddenin tat
biki lâzımdır. Hakikatte Devlet hazinesi birdir. 
Bütün devairi Devlet, membaını, maliye hazine
sinden alıyor. Ayrıca jandarma zabiti olacak ta
lebenin askerî mekteplerde okuma masrafı diye bir 
şey tefrik edip vermek belki doğru olmayabilirdi. 
Bu kanunu tatbik sırasında, jandarma bütçesin
den bir tahsisat açılmış olsaydı, jandarma idaresi, 
evrakı sarfiye tanzim ederek bu parayı hazinei 
maliyeden alıp, Millî Müdafaa vekâletine nakten 
vermesi icap ederdi. 

Halbuki, Millî Müdafaa Vekâletinde bir vezne 
yoktur. Bütün tediyatı maliye hazinesi ifa eder. 
Bu, muhasebei umumiye kanununun çerçevesine 
sığmayan bir usuldür. Bu sefer Millî Müdafaa Ve
kâleti bütçesine bu fasıl nakledildi. Millî Mü
dafaa Vekâleti bütçesinin bu unvan altında bir 
faslı mevcuttur. Millî Müdafaa Vekâleti, umumî 
iaşe masraflarından askerî mekteplerinde okuyan 
jandarma talebesini de askerî talebe meyanında 
iaşe ve ilbas ettiği için bu fasılda kalan parayı yi
ne Millî Müdafaa bütçesinin diğer fasıllarının ek
siklerine sarf etmeği teklif etti. Hakikatte jandar
maya ait olan bu tahsisat, jandarma bütçesinden 
tefrik edilen bu para, ancak jandarma talebesine 

sarf edilir. Millî Müdafaa Vekâleti bu parayı jan
darmadan alarak jandarma talebesine sarf etmek 
için bir depo vazifesini yapamazdı. Onun için 
encümeniniz maddei kanuniye yaşadığı için faslın 
esasında beş lira bıraktı ve burada sarfedilmediği 
için parayı iptal etti. Fakat Millî Müdafaa Ve
kâletinin istediği parayı bütçesinin diğer fasılları 
arasında münakale yapmak suretile ihtiyacı karşı
lamış oldu. 

Refik Şevket Beyin ikinci suali; Bütçe encü
meni tenzilât yaptığı halde rakamlar tevazün 
ediyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hayır, mü
nakale Hükümetin istediğinden fazla oluyor. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Evet, onu 
izah edeceğim efendim. Hükümetin teklifleri sı
rasında daha iki gün evvel kabul buyurulan ölçü
ler hakkındaki kanunun tatbiki masrafları mev
cut değildi. Hükümetin teklifinde 1933 senesinde 
tahsisat açılmasına dair bir fıkra vardı. Biz za
man kazanmak için umumî bütçedeki tasarrufat-
tan nakli mümkün olan kısımlarda Maliye vekili 
Beyle İktisat vekili Beyin de her ikisinin de en
cümende muvafakatlerile resen münakale yaptık 
ki ölçüler kanununun tatbikmda zaman kazana
lım ( Muvafık sesleri ). Bunun da esbabı muci-
besi budur. 

REİS — Birinci maddeyi aynen reyi âlinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tenzil 
olunan mebaliğden 1 503 881 lirası (2) numaralı 
cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve 
287 200 lirası da (3) numaralı cetvelde gösterilen 
muhtelif daire bütçelerinde yeniden açılan fasıl 
ve maddelere fevkalâde tahsisat olarak konul
muştur. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Efendim; 
Bütçe encümenimiz burada Hükümetin teklifine 
muhalif bir noktai nazar dermeyan ediyor. Es
babı mucibe mazbatasının üç numarasında di
yor ki: Mütekaidin ikramiyeleri verilmek üzere 
tahsisat istiyorlar. Bu tahsisatın bir kısmı tahak
kuk etmiştir. Bir kısmı da tahakkuk edecektir. 
Böyle perakende iş yapmaktansa bunların heyeti 
mecmuasını gelecek sene bütçesinin tanzim oluna
cağı tarihe yakın yapsınlar da biz de toptan ve
relim. Bir çok muamelelere lüzum kalmasın. 
( Encümenimiz bu mütefavit muamelelerin müm
kün olduğu kadar önüne geçilebilmek için bu ter
tiplere istenilen zamların sene sonlarına doğru 
istenilmesini muvafık bulmuş ve şimdilik bu ter
tiplere istenilen zamları tayyetmiştir. ) Böyle di
yor. Tayyetmiştirin manası bugün tekaüt olmuş, 
muamelesi ikmal edilmiş, ikramiye almağa is
tihkak kesbetmiş herhangi bir memura veya zata 
hazirana kadar veyahut yeni teklifi kanunî ge
linceye kadar bekle demektir. Bendenizce evvel 
ve ahir yapılması lâzımgelen bir vazifenin, bir 
hakkın bazı muamelelerin çoğalacağı endişesile 
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tehirine imkân ve mantık müsaade etmez. Onun 
içindir ki Bütçe encümeninin bu husustaki noktai 
nazarını ben şahsan kabul etmiyorum. Çünkü o 
memur Devletle alâkasını kesmiştir. Binaenaleyh 
bir an evvel alacağı verilmelidir. Mütemadiyen 
borçlu Devlet, alacaklı şahıstır. Bu vaziyette 
tahsisat martta gelecek, temmuzda gelecek diye 
bunları bekletmeği muvafık görmüyorum. Eğer 
imkânı varsa istenilen paranın verilmesi lâzımdır. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMÎ B. ( Gümü-
şane ) — Efendim, mesele yalnız muamelenin 
çoğalmasından ibaret değildir. Evvelâ tahsisat
ları kâfi değildir. Hükümetin münakale diye is
tediği tahsisatlann bir kısmı maaşattandır. Muha-
sebei umumiye kanunu maaşattan masraf fasılla
rına münakaleyi sarahaten menetmiştir. 

Bu sarahat karşısında umumî bir kaideyi bir 
münakale kanunu ile bozmağı encümeniniz muva
fık görmedi. Birinci sebep bu. (Doğru sesleri). 

İkinci sebep; bunları nazarı dikkate almaya
lım. Bazı daireler masraf fasıllarından münakale 
teklif ettiler. Bu olabilirdi. Fakat böyle münaka
le teklif eden daireler bir iki daireden ibaretti. 
Onlara verip diğerlerine vermemek gene Refik 
Şevket B. arkadaşımızın arzu ettiği adaleti, mü
savatı temin etmeyecekti. Biz devairin hepsinde 
tetkikat yaptık, bazı daireler tahakkuk eden 
miktar için münakale istemişlerdi. Bazı daireler 
de sene nihayetine kadar tahakkuk etmesi mel
huz olanlan da nazan dikkate almışlardı. Bili
yorsunuz ki 1931 senei maliyesinde tekaüt ikra
miyesine kesbi istihkak edip te bütçede tahsisatı 
olmadığından dolayı henüz ikramiyesini almamış 
olanlara tahsisatsız olarak tahakkuk etmiş bir 
hazine borcu olduğu için %5 faizli ve 7 senede 
itfa edilecek hazine bonosu vermek zaruretini 
gördük. Tahsisatsız borçlar meyanına alınarak 
bunlara da Hazine bonosu verildi. Tekaüt ikra
miyelerinin bütçede mevcut bulunan tahsisat 
miktarı 500 bin liraya yakın bir meblâğdır. Ge
çen sene (1,5) milyon kadar idi. O da kifayet 
etmedi. Kısmen münakale yaptık, gene sene niha
yetinde tahsisatsız borçlar tahakkuk etti. Onlara 
da .bono verdik. Bu sene daha az olacağı mülâ-
hazasile devair daha az teklif etti. Bütçe en
cümeniniz de, bu tahsisatlardan devairin tek
lifleri üzerinden bir şey tenzil etmeksizin 
kabul etmişti. Fakat tatbikatta görüldü ki bu 
500 000 liraya yakın olan meblâğ da kifayet et
miyor. Şimdilik 80 000 liralık münakale isteni
liyor. Bunun karşılığım bulamadık. Karşılık 
diye gösterilenlerin bir kısmı kanunen münakale
si caiz olmayan fasıllardandı, yapamadık. Son
ra masrafların nerelerinden tenzil edileceğini biz 
bilemeyiz. Daireleri, biz şu kadar parayı şu şu 
hizmetlerden tasarruf yapabiliriz diyecekler ki 
biz onun üzerinde tetkikat yapalım. Muvafık 
mıdır, değil midir Heyeti celilenize arzedelim. 

Sonra sene nihayeti denince mayısm son gün
leri şart değildir. Devairin getirecekleri cetvelde 

karşılık, maaş olamaz. Çünkü muhasebei umu
miye kanunu manidir. Karşılığım nerelerden bu
lurlarsa bize getirirler, biz de Heyeti celilelerine 
arzederiz. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 
REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Efendim, 

bu esbabı mucibe mazbatasında yoktur. Teka
ütlerin kanunen hakkı cetvele ithal edilmelidir. 
Hükümetin teklifi çok doğrudur. Takrir veri
yorum. 

REİS — Bir takrir var efendim okunacaktır. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen tahakkuk eden 
tekaüt tahsisatının cetvele kaydini rica ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Ya kar
şılığı? 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Reis Be
yefendi, lütfen karşılığım da göstersinler. Bu
nun bütçede karşılığı yoktur. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Hükümet 
göstermiştir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Hükü
met hava göstermiştir. 

REİS — Refik Şevket Beyefendinin takririni 
reyi âlinize arzediyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeye ait 2 numaralı cetveli okuyo
ruz efendim. 

[2] numaralı cetvel 
Muhtelif tertiplere zammedilecek tahsisatlara ait 

Büyük Millet Meclisi 
F. Lira 

7 550 1 Aza tahsisatı ve muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
6 Mefruşat 20 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
11 Memurlar harcırahı 3 550 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
36 
REİS 
F. 
37 
REİS 
F. 
38 
REİS 
F. 
45 
REİS 

Divanı muhasebat 

Kırtasiye 
- Kabul edilmiştir. 

Müteferrika 
- Kabul edilmiştir. 

Defatir ve evrakı matbua 
- Kabul edilmiştir. 

Tedavi ve yol masrafı 
- Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 800 

Lira 
700 

Lira 
1 450 

Lira 
100 
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Mefruşat 
Kabul edilmiştir. 

Maliye vekaleti 
P. 

126 
REİS 
F. 

127 Kırtasiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

128 Merkez müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

131 Kırtasiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

133 Bedeli icar ve defatir ve evrakı 
matbua 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

134 Harcırah 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

136 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

140 Evrakı naktiye muhafaza ve mü
badele masrafı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

142 İstimlâkin gayri surette tefevvüz 
olunan emval bedeli 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
144 Avrupaya gönderilecek müfettişler 

harcırahı 
REÎS — Kabul edümiştir. 
F. 

154 Açık maaşı 
REÎS — Kabul edümiştir. 
F. 

Geçen sene düyunu 
Kabul edilmiştir. 

155 
REÎS 

F. 
156 

REÎS 
F. 

158 
REÎS 

F. 
165 Muhtelit mübadele komisyonu 

masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Eski seneler düyunu 
• Kabul edilmiştir. 

Masarifi gayrimelhuza 
Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 500 

Lira 
2 000 

Lira 
500 

Lira 
1 000 

Lira 

50 500 

Lira 
75 000 

Lira 

500 

Lira 

1 320 

Lira 

30 000 

Lira 

7 000 

Lira 
12 000 

Lira 
80 554 

Lira 
30 000 

Lira 
60 000 

Lira 

85 000 

Düyunu umumiye 
F. 

186 Merkez bankasınca deruhde edi
len evrakı naktiye mukabili ve
rilmiş olan bonoların faizi ve 

sermayenin tam teminatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
198 551 numaralı kanun mucibince 

harp malûllerine verilecek arazi 
bedeli 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

22 819 

Lira 

28 000 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
F. 

213 
REÎS 

F. 
218 

REÎS 

F. 
232 

REİS 
F. 

238 

Memurlar harcırahı 
— Kabul edilmiştir. 

İstinsah ve münakale ücreti 
— Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Mefruşat 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müteferrikası 

Lira 
1 000 

Lira 
2 150 

Lira 
600 

Lira 
2 000 

REİS 
F. 

246 

Kabul edilmiştir. 

Gümrük idaresine ait olanlarla 
tahtı muhafazasında bulunan bi
lûmum eşya ve emvalin nakliye 

ve bendiye masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
249 Tartı aletleri mubayaa ve tamir 

masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
260 Mefruşat ve demirbaş 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

261 Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
263 Defatir ve evrakı matbua 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

264 Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
267 Vesaitin mefruşat ve levazımatı 

masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
268 Muhafaza memurlarile deniz ve

saiti müstahdemlerinin elbise 
bedeli 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 000 

Lira 

1 000 

Lira 
1 200 

Lira 
2 500 

Lira 
1 000 

Lira 
8 000 

Lira 

2 000 

Lira 

8 000 
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Dahiliye vekâleti 

F. 
292 Mefruşat 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

293 Tenvir 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
Merkez müteferrikası 

Kabul edilmiştir. 
294 

REÎS 
F. 

298 
REtS 

Vilâyat müteferrikası 
Kabul edilmiştir. 

299 Bedeli icar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
300 Harcırah 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

302 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

304 Valilerin devir harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
F. 

325 Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
330 Kırtasiye 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

334 Harcırah 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
348 Tedavi ve yol masrafı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

Jandarma umum kumandanlığı 
F. 

366 îcar bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
367 Memurlar harcırahı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

377 1861 numaralı kanun mucibince 
tekaüt edilecek efrada verilecek 

ikramiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
200 

Lira 
1 000 

Lira 
500 

Lira 
1 000 

Lira 
8 300 

Lira 
40 000 

Lira 

1 000 

Lira 
1 000 

Lira 
5 500 

Lira 
500 

Lira 
11 000 

Lira 
500 

Lira 
5 000 

Lira 
15 000 

Lira 

1 000 

F. 
411 

Hariciye vekâleti 

Mefruşat, demirbaş, sigorta be
lediye vergi ve resimleri, muka
velelerine tevfikan müsteciren 
ikamet edilen binalar ile Hükü
met malı binaların meremet ve 
tamirleri ve melbusat bedeli ve 
muhabere ve mükâleme ücreti 

ve masarifi idare 

Lira 

REİS 
F. 

416 
REİS 

F. 
417 

— Kabul edilmiştir. 

Beynelmilel müessesat 
— Kabul edilmiştir. 

Sefirler ve ecnebi misafirlerin. 
ibate ve izaz, ziyafet ve konak ve 

bahçe masarifi 
îane ve iade 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

421 Hükümetlerle muahede ve mu
kavele aktine memur edilecek
lerle müstalıdeminine verilecek 
ücret, hakkı huzurlar ve harcı
rah ve kongrenin sair masarifi 

REİS — Kabul edilmiştir. 

18 000 

Lira 
70 000 

Lira 

60 000 

Lira 

75 000 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
F. Lira 

450 Sari ve salgın hastalıklarla mü
cadele masrafı 20 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

451 Trahom mücadele masrafı 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
455 Sıtma mücadele masrafı 100 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

463 Leylî tıp talebe yurdu 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
485 

REÎS 
F. 

495 
REÎS 

F. 
496 

REİS 

Adliye vekâleti 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 

Müfettişler harcırahı 
— Kabul edilmiştir. 

Açık maaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Geçen sene düyunu 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 

38 000 

Lira 
25 000 

Lira 
3 000 

- 9 -
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Nafıa vekâleti 

F. 
577 Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

583 Resim ve alât ve edevatı fenniye 
levazımı 

REİS — Kabul edilmiştir. 

İktisat vekâleti 
F. 

604 Muvakkat müstahdemin ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
610 Merkez .mefruşat ve demirbaşı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

611 Teshin 
Kırtasiye 

Kabul edilmiştir. REİS 
F. 

615 
REÎS — 

F. 
617 

REİS — 
F. 

618 
REİS — 

F. 
619 

REİS — 
F. 

621 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

630 Ecnebi mütehassıslar 
manian 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Tenvir ve teshin 
Kabul edilmiştir. 

İşletme 
Kabul edilmiştir. 

Bedeli icar 
Kabul edilmiştir. 

Memurlar harcırahı 
Kabul edilmiştir. 

ve tercü-

635 Havzai fahmiye ve diğer madenler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
637 Laboratuarlar 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

638 îhracat ofisleri teşkilât ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
641 Balıkçılık tetkikat masrafı ve 

buna ait vesaitin inşa, tamir, 
işletme ve idare masarifi umu-

Lira 

25 000 

I/ira 

2 000 

Lira 
500 

Lira 
2 800 

Lira 

1 000 

Lira 
500 

Lira 
1 000 

Lira 
4 000 

Lira 
7 000 

Lira 

1 000 

Lira 

5 7Q0 

Lira 
2 700 

Lira 
500 

Lira 
4 500 

Lira 

REİS 
F. 

644 
REÎS 

mıyesı 
Kabul edilmiştir. 

Açık maaşı 
Kabul edilmiştir. 

1 000 

Lira 
1 000 

F. 
645 

REÎS 

F. 
664 

REÎS 

Geçen sene düyunu 
Kabul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti 

Masarifi muhakeme 
Kabul edilmiştir. 

Lira 
13 000 

Lira 
15 000 

Millî Müdafaa vekâleti ( Kara kısmı ) 

j \ Lira 
703 Defatir ve evrakı matbua 13 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

704 Memurlar harcırahı 67 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
710 Levazımı harbiye ve fenniye ve 

tahkimat 6 538 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
711 , Ecza ve malzemei tıbbiye 1 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

712 Nakliyat 64 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti ( Deniz kısmı ) 

F. 
767 

REİS 
F. 

768 
REİS 

F. 
769 

Mefruşat ve demirbaş 
Kabul edilmiştir. 

Kırtasiye 
Kabul edilmiştir. 

Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
770 1493 numaralı kanun mucibince 

verilecek ikramiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
771 Defatir ve evrakı matbua 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

772 Harcırah 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
774 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
775 659 numaralı kanun mucibince 

verilecek taamiye bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
766 Teçhizat 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

781 Kitap ve mecmua ve risale 
masrafı 

Lira 
600 

Lira 
1 200 

Lira 

1 200 

Lira 

2 500 
Lira 

1 200 

Lira 
7 000 

Lira 

250 

Lira 

4 036 

Lira 
1 300 

Lira 

1 314 
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BEİS 
F. 

784 
REİS 

— Kabul edilmiştir. 

Ecnebi mütehassısları 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
17 200 

Harita umum müdürlüğü 
F. Lira 

823 Muvakkat tazminat 5 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
840 Ecnebi memleketlere gönderile

cek zabitler harcırahı 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
842 İşletme 1 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon U. M. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

Kırtasiye 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Kırtasiye 
Kabul edilmiştir. 

Vüâyat müteferrikası 
Kabul edilmiştir. 

F. 
854 

REİS 
F. 

856 
REİS 

F. 
857 

REİS 
F. 

858 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
REtS — Kabul edilmiştir. 

F. 
859 

REİS 
F. 

860 
REİS 

F. 
861 Bedeli icar 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
F. 

862 Harcırah 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
870 Vesaiti nakliye masrafları 

REtS — Kabul edilmiştir. • 
F. 

871 Avrupaya gönderilecek memur
lar harcırahı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 

872 tnşaat ve tamirat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
874 Tedavi ve yol masrafı 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 000 

Lira 
1 000 

Lira 
1 000 

Lira 
7 650 

Lira 
3 000 

Lira 
3 500 

Lira 
24 000 

Lira 
15 000 

Lira 
13 000 

Lira 

6 000 

Lira 
8 000 

Lira 
2 000 

C : İ 
[3] Numaralı cetvel 

Fevkalâde tahsisata ait 

Divanı muhasebat 
F. 
45 Açık maaşı 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Düyunu umumiye 
F. 

199 

Lira 
900 

Lira 
Millî Müdafaa Vekâleti Kara 
kısmı bütçesi faslı mahsusu ta-
ahhüdatmdan 1931 malî senesi 
zarfında tediye olunmayan borç

lar karşılığı 250 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
F. 

268 Karargâh odacıları melbusat bedeli 
REtS — Kabul edilmiştir. 

F. 
647 

İktisat vekâleti 

1782 numaralı ölçüler kanunu
nun tatbiki masrafı (müstahdem 
ücretlerile sair bilûmum mas 

Lira 
300 

Lira 

15 000 raflar dahildir) 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon 
F. Lira 

870 Mubayaa 21 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REİS — Bu cetveller şimdi okunmuş ve ayn, 

ayn kabul edilmiştir. 
REŞİT B. (Gazi Antep) — Bir sual soracağım. 

(Kimden sesleri). Maliye vekilinden, yahut Bütçe 
encümeninden (İkisinden olmaz sesleri). 

Bütçe encümeninden. Vaktile bu fasıllara fazla 
para niçin konmuştur? Şimdi niçin tenzilât yapılı
yor. Mademki tenzilât yapılıyor, tasarruf noktai 
nazarından bu paraların bütçede kalması lâzımdır. 
Şimdi verilen tahsisat memurlar için midir? Niçin-
dir? 

BÜTÇE En. REtSİ HASAN FEHMİ B. (Gü
müş ane) — Kimden soruyorlar efendim? 

REİS — Bütçe encümeninden soruyorlar. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 

münakale eğer bir zaruret olmasaydı, muhasebei u-
mumiye kanunu bunu derpiş ederek bunun için hü
kümler vazetmezdi. Amme hizmetlerinin, Devlet ida
resinin malî seneden iki, üç ay evvel tertibü tanzimi
ne başlanan bir bütçesinde 15 ay sonra gelecek va
ziyetini son santimini dahi derpiş etmek ve o za-
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mandan hesap etmek dünyada hiç bir bütçeye na
sip olmamıştir. Bunu arzettikten sonra tenzilâtın 
büyük bir kısmı düyunu umumiye bütçesinden-
dir. O da mukavele ile yaptırılan işlerden 1932 
senesinde tediyesi meşrut olan borçların bir kısmı 
biliyorsunuz ki 1933, Î934, 1935 senelerine; tâli bir 
mukavele ile, temdit edilmişti. O itibarla bidayeten 
bütçenin tanziminde bitmiş olan kısımlarını zaten 
Bütçe encümeni nazarı dikkate almıştı. Fakat büt
çe tasdik edildikten sonra müzakeresi bitmemiş te 
ondan sonra tarafeynin yani Hükümetle müteah
hitlerin mutabık kaldıkları mukavelelerdir ki ora
dan bir paranm tenzilini mümkün kıldı. Bu itibar
la tenzilâtın büyük kısmı oradandır. Diğer devair 
bütçelerinde yapılan tenzilât ta devairin en müb-
rem en zarurî ihtiyaçlarına mevcut olan 
parası kifayet etmezse ikinci derecede ad
dettiği, yarına talikında bir mahzur görme
diği bir iş faslından, bu gün icrasında zaruret olan 
ve yarına talikında memleket için zarar mülâhaza 
edilen fasıldan tenzil ile diğer fasla zammı teklif 
ediliyor. Encümeniniz de buna muvafakat etti. 
Şimdi denilebilir mi ki filân yerde tahkik ve tefti
şi icap eden müstacel bir iş vardır. Fakat harcırah 
tertibi yoktur; müfettiş gidemiyor, her halde mü
fettiş gönderip tahkiki icap eden meseleyi tahkik 
ettirmek ati senelere ait bir masraf yapmaktan da
ha hayırlıdır. 

Bunu da bir misal olarak arzediyorum. Bu iti
barla bu senedeki bütçede münakale bundan evvel
ki bütçelere nisbeten çok azdır. Temenni ederim ki 
bundan sonra da az gelsin. (Hiç gelmesin sesleri). 
Yahut hiç gelmesin. 

Yoksa 170 milyon lira içerisinde yapılan 80 000 
liralık bir münakale yüzde bir rakamım ifade 
ediyor ki bu da bütçemizin isabetine delildir. (Gü
zel, güzel, bravo sesleri). 

REİS — ikinci maddeyi aynen reyi âlinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . , Kabul 
edilmiştir 

MADDE, 3 — Düyunu umumiye bütçesinin 199 
ncu faslmın 2 nci maddesile Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti bütçesinin 264 üncü faslının 1 nci madde
leri isimleri (4) numaralı cetvelde yazıldığı üzere 
tadil edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Niçin bu şe
kilde tadil edilmiştir. Maliye vekili beyefendi iza
hat versinler efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
B. (Çankırı) — Bütçe kabul buyurulduğu zaman 
Düyunu umumiye bütçesinin burada görülen 199 
uncu faslı 142 000 küsur lira olarak kabul buyurul-
muştu. İstanbul ve İzmir liman şirketlerinden alın
mış olan paranın tediyesi icap ettiği halde madde
de yalnız izmir yazılmıştır. Bu vaziyette İstanbula 
para verilemiyor. Onun için bu şekilde tadil edil
miştir. 

REİS — Üçüncü maddeyi aynen reyinize arzedi-

[ yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Millî Müdafaa vekâleti kara kıs
mı bütçesinin 724 üncü faslmın 1 nci maddesine 
konulmuş olan tahsisatın 44 495 lirası imha edil
miştir. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

i MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen-
I le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REİS — Altıncı maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reyle tasvibi âlinize 
arzediyorum. 

I 2 — Seyrisefain idaresince 1932 senesi zarfında 
t/a/tılacak isi ikraza Maliye vekâletinin- kefaletine 

\ ektir 1/-İ3U mutlar alı kanıttı lât/ilıası v< Bütçe rtı-
leünieni meızbettası fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? 

| REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — İktisat veküi 
j beyefendi izahat versinler. 
| REİS — İktisat vekili beyefendiden izahat 
| istiyorlar. Fakat kendileri burada yoktur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, ka
nunun icrasına Maliye vekili bey memur olduğu 
için dahi izahat verebilir. 

I REİS — Şimdi açık reyle reyinize arzettiğim 
I kanuna rey vermeyen varsa lütfen reylerini versin
ler. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
JB. (Çankırı) — Efendim, Seyrisefain idaresinin 
jvaktile yapmış olduğu bir konturattan dolayı kö-
İ mür bedelinden (500 000) lira kadar bir borcu 
I vardır. Bu borcunu itfa ederse fiat farkından bü-
|yük istifade edecektir. Esasen Seyrisefain bütçe 
| kanununda istikraz için bir müsaade vardır. Bu da 
jo istikrazın Hükümet kefaletile yapılmasına dair 
i bir müsaade talebidir. 
| Meclisi Âli bütçesini kabul ettiği zaman o 
salâhiyeti kendilerine vermiştir. Şimdi istenilen 
salâhiyet o yapacağı istikraza Hükümetin kefa
letinden ibarettir. 

İSMET B. ( Çorum) — Efendim, bir sual 
I soracağım. Bu gösterilen teminat ne olacaktır? 

Mal. V. MUSTAFA ABDÜLHALİK B. ( Çan
kırı ) — Teminatı görüşeceğiz. Bu her halde 
istikrazı kaç seneye kadar yapıyorsa ona göre 

I tahsisatlarından borcu itfa edecek şekilde bir 

fi 1 38 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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kısmını aylık veya haftalık olmak üzere tediye 
etmek şeklinde olacaktır. 

İSMET B. ( Çorum ) — Şu halde Bütçe encü
meni mazbatasında Seyrisefainin seferlerini asla 
tadil etmeyeceğine dair zikrettiği husus zaittir. 
Bu teminat meseleyi izah edecektir. Binaenaleyh 
maddedeki teminat kelimesinin de her halde ka
bili haciz teminat olması lâzımgelir. Gösterilen 
bu miktar paralar haczedildiği zaman seyrüsefer 
mümkün olmazsa Maliye vekâleti bu teminattan 
vaz geçecek midir? 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHA-
LÎK B. — Bittabi bir mukavele yapacağız efen
dim. Bir istikraz yapılacağı zaman doğrudan doğ
ruya Maliye vekâleti ile, Hükümetle mukavele 
yapılacaktır ve gösterilecek teminat orada zikre
dilecektir. Yoksa teminat almadan mukavele yap
manın imkânı yoktur. 

ÎSMET B. (Çorum) — Şu halde esbabı muci-
bedeki teminat kelimesi yerine kabili haciz temi
nat demek daha doğrudur, esbabı mucibe bunun 
üzerine müessir olmayacaktır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaşlar; 
Seyrisefain denilince, bu makineyi muntazaman 
işletmek için yapmakta olduğumuz gayretin ma
halline ne dereceye kadar masruf olabileceğini dü
şünmekten, zannederim hâli kalmıyoruz. 

Bir dakika için 1932 senesi bütçesini müzakere 
ederken üzerinde uzunca münakaşalar yaptığı
mızı düşünelim. Bu Seyrisefain bütçesini bir bu
çuk milyon lira açıkla kapadık. Bu açığın bir is
tikraz ile kapatılmasının gene bir madde ile salâ
hiyet verilmek suretile kabil olacağı bildirilmek
tedir. Şimdi Seyrisefainin bu beş yüz bin liralık 
parası münasebetile vâkıf olduğumuz hakikat şu
dur: Bu hakikatlerin her halde îktısat vekili be
yefendi tarafından izah edilmesi lâzımdır. 

Ereğli kömür şirketile, Seyrisefainin bir mu
kavelesi vardır. Bu mukavele, İngiliz lirası üze
rine yapılmış. îngiliz lirası düşmüş, bunun üze
rine şirketle aralarında ihtilâf çıkmış, mesele Şû-
rayi devlete gitmiş, şirketten bir taahhüdün ifası 
istenmiş. Şirket demiştir ki; borcunuzu verin 
de ondan sonra taahhüdünüzü isteyiniz. 

Bütçe encümeni de diyor ki; Şûrayi devlette 
derdesti rüyet olan bu davanın Seyrisefain lehine 
kazanılması memuldur. Binaenaleyh bu beş yüz 
bin lirayı bir gün evvel tesviye edelim, Seyrisefa
in borcundan kurtulsun. Bilâhare bittabi aradaki 
fiat farkı da azalmış olacaktır. Bu maksada bi
naen biz bu istikrazın yapılmasına muvafakat edi
yoruz. Bir defa prensip itibarile, mahkemeye arze-
dilen her davanın kazanılması ihtimali olduğu gi
bi, kaybedilmek ihtimali de vardır. Tahakkuk 
etmeyen bir mevzua istinaden ikraz ve istikraz mu
amelesine girmekte isabet olamaz. 

İkincisi; çok şayanı dikkattir ki Seyrisefain 
idaresi Devlet hizmetlerinden bir tanesini ifa et
mekle mükellef bir müessese olmasına ve böyle 
bir müessese olmak itibarile Devletin şahsiyeti 
maneviyesinin teminat ve kefaleti altında bulun
masına rağmen, Devletin bir müessesesi Devletin 
bir müessesesine kefalet ediyor. Efendiler kefaleti 
müteselsilenin en yıkılmaz, en pürüzsüz şekli Dev
let idareleri arasındaki irtibat ve teselsüldür. Hal
buki burada sanki aralarında katiyen teselsül ve 
irtibat yokmuş gibi, yeni bir kefalet ve teminat 
ihdası doğrudan doğruya Devlet müesseselerinin 
tazammun ettiği tesanüt ve emniyet hislerini nef
yetmek demektir ki bu kanun, bu noktai nazar
dan da şayanı kabul değildir. 

REÎS — Refik Şevket Beyefendi buyurdukları 
mühim noktaların müzakeresi için îktısat vekili 
Beyefendinin bulunmasını ve izahat vermesini ta
lep etmişlerdi. Tensip ederseniz îktısat vekili be
yefendinin bulunduğu bir celseye bırakalım ( Mu
vafık sesleri). 

Münakale hakkındaki kanuna verilen reylerin 
neticesini arzediyorum. 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılması hakkında
ki kanuna 204 zat iştirak etmiştir. Kanun 204 reyle 
kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde başka müzakere edilecek bir 
şey yoktur. Bu ayın beşinci perşembe günü saat 
14 te toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,15 
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1932 mali senesi ınuvazenei umumiye kanununa merbut bütçelerde bazı 

tadilat yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 1 
Ali Münif B. 
Hilmi B, 
Ömer Resul B. 

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

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

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Nımıan B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. 

Bahkesir 
Enver B. 
ibrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 

Aza adedi : 317 
;Reye iştirak edenler : 204 

Kabul edenler : 204 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 112 
Münhal 1er : 1 

/ Kabul edenler ] 

Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
ihsan B. 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
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. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

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

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 

Münir B. 
Nabi Rıza B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zokâi B . ' 
Zülfü B. 

Edime 
Faik B. 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
ıCağfer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Günıüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

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

1 4 -
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Kastamonu 

Ali Rıza B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B, 

Kırşehir 
Hazini B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B, 

Mustafa B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

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

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

• Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Bize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşenî B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 

Ziyaettin B. 
Şebin Karahisar 

İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

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

TJrfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
îzzet B. 

Amasya 
Esat B. 

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

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (Reis) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 

Ziya Gevher B. 
Denizli 

Necip Ali B. 
Diyarbekir 

Zeki Mesut B. 
Edirne 

Hasan Hayri B. 
Şeref B. (Mezun) 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. (Mezun) 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafiz B. 

- 1 5 -
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Necip Asım B. 
Gazi Antep 

Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Günıüşane 
Edip Servet, B. 

İstanbul 
Abdüllıak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hayrullah B. (M ezim) 
ibrahim Tali B. 

İzmir 
Dr. Tovfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
ibrahim B. 

Kemal Turan B. 
Kars 

Muhittin Pş. 
Kastamonu 

Dr. Suat B. 
Velet B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Mustafa Lûtfi B. 
Maim Hazım B. 
Refik B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. (Mezun) 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kân i B. 

Mustafa Fevzi B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (t. A.) 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
\aki B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Siirt 
Mahmul B. 

Sinop 
(ibrahim Alâettin B. 

Memet Sabri B. (Mezun) Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksııdi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
tekir Lûtfi B. (Mezun) 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Tasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

JJrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

- ^ • » • » * ~1£<r*Ç— 

T. B. il. M. Matbaayı 



Sıra NQ 4 0 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 senesi bütçesinin 246 ncı faslı 1 inci maddesi unvanının değiş
tirilmesi hakkında 1/436, Gümrük ve inhisarlar ve Millî Müdafaa vekâletleri 1932 senesi bütçele
rinde 26 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/442, Harita umum müdürlüğü 1932 senesi bütçe
sinde 9 932 liralık münakale yapılması hakkında 1/447, Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi deniz 
bütçesinde 37 800 liralık münakale yapılması hakkında 1/453, Nafıa vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
27 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/454, Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1932 senesi 
bütçesinde 3 150 liralık münakale yapılması hakkında 1/457 ve muhtelif devairin 1932 senesi büt
çelerinde münakale yapılması hakkında 1/463 numaralı kanun lâyihalarile İdare heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 1932 senesi bütçesinde 20 000 liralik münakale yapılması hakkında 2/56, Büyük 
Millet Meclisi 1932 senesi bütçesine 13 900 liralık munzam tahsisat konulmasına dair 2/57 ve Divanı 
muhasebat 1932 senesi bütçesinde 4 950 liralık münakale yapılması hakkında 2/59 numaralı kanun 

teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 senesi bütçesinin 246 inci faslı 1 inci maddesi unvanının de
ğiştirilmesi hakkında 1/436 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 13 - XII -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/2993 

B. M. M. Yüksek Keisliğine 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğince yapılan ve icra Vekilleri Heyetince 5 - XII -1932 de Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan 1932 malî senesi bütçesinin 246 ncı faslının birinci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası esbabı mıucibesile birlikte arzedilnıiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1 - Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 numaralı kanunun 21 inci maddesi mucibince 
derdest edilen eşyanın müzayede ile satışında müzayede komisyonunda hazır bulunması lâzımgelen tica
ret odası azasına ve ledelicap eşyanın mahiyet ve kıymetinin tayin ve takdiri için ticaret odasından 
davet edilecek ehli hibreye ve mümeyyize 655 numara 22 nisan 1341 tarihli ticaret ve sanayi odaları 
kanununun ikinci maddesi mucibince tanzim ve icra Vekilleri Heyetince tasvip buyurulmuş olan ni
zamnamenin 122 nci maddesine müsteniden verilmesi icap eden ücretler ile, ticaret odası bulun
mayan yerlerde kezalik mezkûr 1918 numaralı kanunun 21 inci maddesi mucibince müzayede ko
misyonuna belediye encümenlerinden davet olunacak azaya takdir olunacak nisbet ve miktar üzerin
den itası zarurî olan ücretler için, Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1932 senesi bütçesinde bir 
tertibi mahsus mevcut olmadığı gibi bu ücretlerin müteferrika tertibinden tesviyesine Maliye vekâle
tince muvafakat edilmemiştir. 

2 - Bu sebeple eşyanın satışında bulunan azaya talep olunan ücretler verilememektedir. Halbuki 
bu ücretlerin verilmemesi müzayedelerde huzuru meşrut olan azanın müzayedeye iştirak etmemesini 
intaç edecektir. 

Bu takdirde de bozulur ve hıfzı gayrikabil veya müteassir bulunan kaçak eşyanın derhal satış mu-
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amelesi yapılamamış olacaktır. 

3 - Binaenaleyh gerek eşyanın satışında hazır bulunacak oda ve belediye azası ve gerek eşyanın 
mahiyetini tayin ve kıymetini takdir için davet edilecek ehli hibrc ve mümeyyizler için ticaret oda
larınca mezkûr nizamname mucibince ve belediyelerce takdir olunacak miktar üzerinden talep oluna
cak ücretlerin Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1932 senesi bütçesinin 246 ncı faslının birinci 
maddesinden tesviyesinin temini için merbut lâyihai kanuniye tanzim kılınmıştır efendim. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük ve İnhisarlar vekâletinin 1932 senesi bütçesinin 246 ncı masarifi müte-
nevvia faslının birinci maddesindeki muhassasatm nevi kısmına « ve 1918 numaralı kanunun 21 
inci maddesi mucibince kaçak eşya müzayede satışında hazır bulunacak azaya ve eşyanın mahi
yet ve kıymetinin tayin ve takdiri için davet olunacak ehli hibreye ticaret ve sanayi odaları 
nizamnamesi mucibince ve ticaret odası bulunmayan yerlerde belediyece takdir olunacak nisbet 
ve miktar üzerinden verilecek ücretler » ibaresi ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

5 - XII -1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 

Na. V. îk. V. S. I. M. V. G. î . V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr, Refik Ali Rana 

Gümrük ve inhisarlar ve Millî Müdafaa vekâletleri 1932 senesi bütçelerinde 26 000 liralık münaka
le yapılması hakkında 1/442 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 18 - XII -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/3034 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gümrük ve inhisarlar ve Millî Müdafaa vekillikleri 1932 senesi bütçesinde 26 000 liralık münakale 
yapılması hakkında hazırlanan ve tera Vekilleri Heyetince 11 - XII -1932 de Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvellerile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
y i ' ; • • • • ' • ' tsmet 

Münakale hakkında Meclise verilecek esbabı mucibe 

1 - Harcırah: 
Gümrük muhafaza umum kumandanlığı teşkilâtına dahil bulunan alay ve taburlar kadrolarının 

tamamlanması için muhtelif mahallere gönderilecek 33 zabit ve takımbaşı ve tekaüde sevkedilecck 
muhafaza memurlarının ikamet edecekleri mahalle kadar zatî ve aile harcırahlarına karşılık olmak 
üzere 8000 liranın harcırah tahsisatına ilâvesine ihtiyaç vardır. 

2 - Mefruşat: 
Muhafaza kıtaat ve muhafaza mevkilerinin soba ve mangal ve sair mefruşat ihtiyaçlarından naşi 

1932 senesi bütçesine konulan tahsisattan teşkilâtın bir kısmının ihtiyacı temin edilebilmiş ve bazr mü-
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him mıntakaların temin edilememiş olduğundan gerek bu ihtiyacın ve gerek taburların yazı makinesi 
noksanının ikmali için daha 3200 liraya ihtiyaç vardır. 

3 - Kırtasiye: 
Kırtasiyeden 1932 senesine ait tahsisatla teşkilâtın ancak bir kısmının ihtiyacı temin edilebilmiş

tir. Bilhassa yeni teşkil edilen izmir muhafaza alayile Trabzon taburunun ihtisas mahkemeleri
nin kırtasiyeye pek ihtiyaçları vardır. Bunun için . 500 liraya ihtiyaç vardır. 

4 - Deniz vesaitinin mefruşat ve levazıma ti: 
Deniz vasıtalarının mefruşat ve levazımat ihtiyacı için 10 000 liraya lüzum olup işletme maddesin

den 5 000 lira nakledilerek bir kısım ihtiyaç temin edilmiş ise de geri kalan ihtiyaçların temini için 
2 000 liraya lüzum vardır. 

5 - Evrakı matbua: 
1932 senesi bütçesile verilen 4 000 lira tahsisatla ihtiyacın ancak yarısı temin edilebilmiştir. Bu

nun için daha 1 000 liraya lüzum vardır. 
6 - Tenvir ve teshin: 
Geçen seneye nazaran teşkilât gittikçe tevessü etmiş ve yeniden muhafaza müdürlükleri ihdas edil

miş olduğundan bu teşkilât ihtiyacının temini için 2 000 liraya ihtiyaç vardır. 
7 - Muhafaza memurlarının melbusati: 
Muhafaza memurlarile deniz kaptan ve mürettebatının 1932 senesi melbusatma verilmek üzere 

bütçe ile f> 610 lira verilmişti. Bu para ile ancak deniz kaptan ve mürettebatlarına elbise yaptırıla-
bilmiş ve muhafaza memurlarına bu sene elbise verilememiştir. Bunların melbusatının temini için 
8 000 liraya ihtiyaç vardır. 

8 - 1932 bütçemize umum kumandanlık odacıları için yaptırılacak elbise ve kaputlarına karşılık 
olmak üzere bir para konulmamıştır. 300 liraya ihtiyaç vardır. Yeniden 268 inci faslın 4 üncü mad
desine konulacak. 

9 - Muhafaza kıtaatında hastalanacak zabitan, efradın askerî hastanelerinde tedavilerinde yapı
lacak masrafa karşılık olmak üzere konulan 1 000 lira doğrudan doğruya Müdafaai Milliye vekâle
tine verileceğinden bu paranın faslı mahsusuna ilâve edilmesine ihtiyaç vardır. 

10 - Gerek 269 uncu faslın ikinci muhafaza memurlarının yem bedeli ve gerekse 271 inci faslın 
üçüncü efradın iaşe bedeli maddelerinden bu sene kadro dolayısile 26 000 lira tasarruf edilecektir. 
Bu paranın yukarıda müfredatı arzedilen fasıllara nakline ihtiyaç vardır. 

Gümrük ve İnhisarlar vekâletile Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi bütçelerinde münakale 
icrası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî senesi Gümrük ve İnhisarlar vekâleti bütçesinin işbu kanuna bağlı 
(1) numaralı cetvelde yazdı fasıl ve maddelerinden 26 000 lira tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde ile tenzil olunan tahsisattan 24 700 lirası Gümrük ve İnhisar ve
kâleti bütçesinin işbu kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde yazılı fasıl ve maddelerine, 300 lirası 
268 inci fasılda yeniden açılan (4) numaralı karargâh odacıları melbusatı maddesine ve 1 000 li
rası da Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesinin 711 inci faslının birinci ecza ve malzemei tıbbiye mad
desine naklen ilâve olunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

11-XII -1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zehâi Ş. Kaya Dr. T. Küstü M. Abdülhalik Dr. Kesit Galip 

Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. G. l . V . Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik AH Kana Muhlis 
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260 
261 
261 
263 
264 
267 
268 

0 
1 
2 
3 
0 
4 
1 

Gümrük muhafaza umum kumandanlığı bütçesine ait münakale cetveli No. l 

F. M. Lira 

269 2 16 000 1615 numaralı kanunun birinci maddesine 1931 bütçe kanunu
nun 8 inci maddesi mucibince gümrük süvari mıntaka ve muha
faza memurlarına verilecek hayvan yem bedeli 

271 3 10 000 İaşe masarifi (Yem, tenvirat ve mahrukat dahil) . 

26 000 Yekûn 

Gümrük muhafaza umum kumandanlığı bütçesine ait münakale cetveli No. 2 

F. M. Lira 

3 200 Mefruşat ve demirbaş 
2 000 Tenvir ve teshin 

500 Kırtasiye 
1 000 Defatir ve evrakı matbua 
8 000 Harcırah 
2 000 Vesaitin mefruşat ve levazımatı masrafı 
8 000 Muhafaza memurlarile deniz vesaiti müstahdemininin elbise bedeli 

24 700 Yekûn 

Harita umum müdürlüğü 1932 bütçesinde 9 932 liralık münakale yapılması hakkında 1/447 numaralı 
kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 21 - XII -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/3098 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Harita umum müdürlüğü bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması hakkında Millî 
Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra VekilieriHeyetince 18 - XII - 1932 de Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Muvakkat tazminat, ecnebi memleketler harcırahı ve matbaa işletnıesile tekaüt edilen üç zabitin 
tekaüt ikramiyelerine kâfi gelecek miktarda tertibi mahsuslaı-rndaki bakiyei mııiıassasatlan kalmamış 
olduğundan 9 932 liranın fasıllar arasında münaka'-ıine zaruret hâsıl olmuş ve bu maksatla tanzim 
kılınan kanun lâyihası merbutan takdim kılınmıştır. 
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Harita umum müdürlüğü bütçesinin bazı fasdları arasında münakale yapdması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Harita umum müdürlüğünün 1932 senesi bütçesinin fasılları arasında merbut 
cetvelde yazdı olduğu üzere 9 932 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye vekili memurdur. 

18 - XII -1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da, V. Ha. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 

Na. V. Ik. V. S. t M. V. O. t. V. 
1filmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

Zr. V. 
Muhlis 

Zammı İrzım 
gelen 

Lira K. 

Mf. V. 
Dr. Reşit Galip 

Tenzili lazım 
gelen 

Lira K. 

100 
58 80 

3 000 
500 
400 

1 700 
1 150 
3 023 20 

F. M. Muhassasatın nevi 

828 1 Bedeli icar 
828 2 Melbusat 
832 1 Efrat iaşesi 
832 2 Hayvan yem bedeli 
832 3 Mahrukat 
833 1 Melbusat 
844 2 1928 senesi düyunu karşılığı 
835 Nakliyat 
823 Muvakkat tazminat 5 500 
840 Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitler harcırahı 400 
821 1683 w'V. lı kanunun 58 inci maddesi muci

bince verilecek tekaüt ikramiyesi 3 032 
842 3 İşletme 1 000 

Yekûn 9 932 9 932 

Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi deniz bütçesinde 37 800 liralık münakale yapılması hakkjnda 
1/453 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 21 - XII -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/3096 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa deniz bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapdması hakkında Maliye ve
killiğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 18- XII -1932 de Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. • 

Başvekil 
İsmet 
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B. E. H. Reisliğinin 11 - VIÎI - 932 tarih ve Ş. Md. 38 885 numaralı tezkeresi sureti 

M. M. vekilliğine 

Cumhuriyet donanmasının kendisinden beklenilen vazifeyi devrin icaplarına uygun bir kifayette 
görebilmesi deniz irfanımızın asarın inkişaflarından ve yeniliklerinden kudret alabilmesi ile mümkün 
bulunduğu malûmu devletleridir. 

Rundannaşi teknik sahada olduğu kadar belki daha ziyade deniz harp sanatının muhtelif şube
lerinde günden güne ileri götürülen fikir hamlelerini deniz zabitlerimizin bilgilerine ilâve etmek lü
zumu da meydandadır. Bu gayenin tahakkuku emrinde 930 senesinden beri muhtelif zeminlerde muh
telif dillerden emrimle tercüme ettirilmiş olan bağlı listede isimleri yazılı eserlerin dilimize çevrilme işi 
bitmiştir. Şukadar varki bütçede neşriyat faslına konmuş olan paranın her seneki ihtiyaca tekabül 
edecek derecede olmamasından işbu hakların verilmesine imkân hâsıl olamamaktadır. Zabitlerin 
ilmî kudretlerinin arttırılması gibi mübrem bir lüzum karşısında ihtiyar edilen işbu masraf için 
fasıldan fasla münakale veya sureti aharla 3 000 liranın deniz neşriyat faslına ilâvesile ilişik liste 
mucibince elyevm tahakkuk etmiş ve bu sene zarfında itmam edilecek olan diğer eserlerin bedel
lerinin tediye edilebilmesi esbabının istikmalini rica ve bu suretle mesailerinden istifade edilen 
lisan aşina zabitlerin gayretlerinin arttırılmasına ve haklarının tesviye edilmesine ait muktazi mu
amelenin ifasına imkânbahş buyurulması hususunda emir ve müsaadei devletlerini arz ve rica ede
rim efendim. 

Tenzil esbabı 

P . M. 

788 2 Devri çark 
Vaziyeti iktisadiye hasebile tahsisatı munzamına alınması gayrimümkün görülerek harp 
ve muavin gemilerimizin (yeni gemilerin harekât ve talim ve terbiyesine halel gelmemek 
şartile) sarfiyatında tahdidat yapılarak bu fasridan 35 800 lira mecburen nakledil
miştir. 

785 0 Ecnebi memleketlere memuren gönderilecek zabitan ve memurin harcırahları: 
Avrupada bir ateşcnavaldan başka memurumuz olmamasına ve mumaileyhin muvakkaten 
bir mahalle izamı mutasavver olmadığı gibi fazla sarfiyat icrasını istilzam edecek muvak
kat memuriyetlerin ihdasına da meydan verilmeyeceğinden bu fasddan 1 000 lira tasar
ruf edilecektir. 

791 0 Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıhhiyede tedavi ettirilecek muallim 
masarifi: 
Mevcut 1 800 liradan bu güne kadar sarfiyat yapılmamıştır. Kısmen tasarruf edilerek 
mübrem ihtiyaçların teminine tahsisi muvafık görülmüştür. 

Zam esbabı * 

767 0 Mefruşat ve demirbaş: 
1932 senesi bütçesinin bu faslına 1 000 lira bilûmum deniz müessesat ve harp gemilerimi
zin soba ve teferruatının tecdit ve tamiri temin edilebilmiştir. Elyevm bazı mevaki ve 
sefainin yazı makinaları olmadığından muamelât ve muhasebatta bir çok müşkülât hu
sule gelmektedir» Sırf muamelâtın tesrii için lüzum olan makinaları Maliye vekâletin
den alınmasını teminen 600 liraya ihtiyaç görülmektedir. 

768 2 Kırtasiye: 
798 inci faslın 1 inci maddesindeki « tenvir ve teshin » in 500 lirası da bu maddeye nakle
dilmiş ise de sene nihayetine kadar kâfi gelmeyeceği anlaşdmTş olmakla 1 200 liranın 
daha zammı icap etmektedir. 
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P. M. 

769 Müteferrika: 
932 deniz bütçesinin bu faslına mevzu 2 500 lira deniz ordusu için yapılacak mubaya-
atın münakaşa ilân ücretlerine kifayet etmemiş ve senenin ilk nısfı olduğu halde elde 270 
lira kalmıştır. Teşkilâtı bahriyenin pek cüzî ihtiyacatıhı temin eden ve mühim ilâna-
tın icrasile yeni efrat için kitap mubayaasına ve millî bayramlarda yapılan cüzî sarfiyata 
hasredilmiş olan bu fasıl tahsisatına lâakal 1 200 lira daha ilâvesi icap etmektedir. 

770 1493 numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye: 
Bir sureti merbut B. E.H. Rs. nin 11 - VIII -1932 tarih ve 38885 numaralı tezkerelerin-
deki sebebidir. 

771 3 Defatir ve evrakı matbua: 
Bütçesine konan 4 000 liranın kifayet etmeyeceği anlaşılmış ve bu faslın birinci ( bedeli 
icar) maddesinden tasarruf edilen 621 lira da bu maddeye ilâve edilmiş ise de sene 
nihayetine kadar kifayet etmeyeceği anlaşılmış olmakla 1 200 liranın zammına lüzum 
hâsıl olmuştur. 

772 Harcırah: 
931 deniz bütçesine mevzu 34 875 lira tamamen sarfedilerek 932 senesine 4 000 lira 
harcırah borcu devredildiği halde senei hal iye bütçemizin harcırah faslı 20 000 lira 
olarak kabul buyurulmuştur. Deniz teşkilâtının icap ettirdiği masraf ve bu sene do
nanmamıza iltihak eden yeni gemilerimizin tesellümünden sonra lâzımgelen tecrübelerin • 
yapılması için izam olunan heyetler harcırahı, mevzu 20 000 liranın senenin altıncı 
ayında 3 000 liraya tenezzülünü icap ettirmiştir. Terfiden icra edilen zarurî nakil ve 
tahviller, tekaüt ve suveri muhtelife ile deniz ordusundan ayrtlan zabitan ve aileleri 
harcırahı ile teşkilâtımızın istilzam ettiği muvakkat memuriyetlerin ifası için şimdi
lik 7 000 liraya ihtiyaç görülmektedir. 

774 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı: 
932 bütçesine konan 1 000 liradan 290 lira kalmış olması hasebile sene nihayetine 
kadar idare edilebilmek için 250 liranın zammına lüzum hâsıl olmuştur. 

775 2 659 numaralı kanun mucibince verilecek taamiye bedeli: 
Yeni tesellüm edilen harp gemilerimizin bir senelik garanti müddetince mütemadi seyir 
ve harekette bulunması mecburiyetine nıebni bu fasla mevzu tahsisattan mühim bir 
kısmı tahakkuk ederek sarf edilmiş ve elyevm elde ancak 2 000 lira gibi gayrikâfi ve 
cüzî para kalmıştır. Bu sebeple şimdilik bu fasla 4. 036-liranın nakli zarurî görülmek
tedir. 

776 2 Teçhizat: 
932 deniz bütçemizin bu faslına mevzu tahsisat normal olarak tedariki zarurî bazı 
ihtiyacatııı teminine sarf edilmiş ve deniz harp mektebinden neşet eden 929 dııhullü 
zabitanm teçhizat bedellerine ancak kifayet etmiştir. Halbuki son bahar deniz ma-
nevralarile talim ve terbiye seyirlerine donanmadan karaya ihraç edilecek efradın 
teçhizi için mühim bazı eşya ve teçhizatın tedariki için bu fasla lâakal 1 300 lira ilâvesi 
derecei vücuptadır. 

781 Kitap ve mecmua ve risale masrafı: 
B. E. H. Rs. liginin bir sureti merbut 11 - 8 - 932 tarih, ve 38 885 numaralı tezkere
sinde bahsedilen eserlerden bazılarının hakkı telif bedeli içindir. 

784 Ecnebi mütehassıslar: 
932 deniz bütçesinin bu faslına mevzu tahsisat bütçenin ihzarı esnasında, deniz ordu
sunda mevcut yabancı mütehassısların mukavelenamelerine nazaran tahakkuk edecek 
istihkaklarına gayrikâfi idi. İktisadî buhran ve muvazene vergilerinin mukavelelerine 
rağmen doğrudan doğruya ücretlerinden tevkifi mütaleasma mebni bütçeye ilâve 
edilmemiş idi. Halbuki: yabancı mütehassısların ücretlerinden tevkifi icap eden buh-
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ran ve muvazene vergilerinin yine ücretlerine zammedilmek suretile bütçeye tahmil 
olunması ve bir mütehassısla tecdidi mukavele edilmesi zaruretine binaen mevzu tah
sisatın ademi kifayesi tezayüt etmiş ve bu mütehassıslara kânunuevvel 932 ücretle
rinin verilmesi gayri mümkün olmuştur. Bu sebeple bilhesap senei maliye nihayetine 
kadar 17 200 liranın bu fasla zammı iktiza eylemiştir. 
Hulâsa: 
Tasarruf edilen 37 800 liranın nıübrem ve müstacel olarak tahakkuk eden ihtiyaca-
tın temini için arzolunan fusul ve nıevatta icrayi münakalesi elzem görülmüştür. 

Millî Müdafaa vekâleti 1932 bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı 1932 bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri 
arasında merbut liste mucibince 37 800 liralık münakalenin icrasına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

18 - XII -1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kemal ZeMi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Na. V. îk. V. S. I. M. V. G. İ. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Hana Muhlis 

Mf. V. 
Dr. Reşit Galip 

Münakale listesi 

F. 

778 
785 

791 

M. 

767 
768 
760 
770 
771 
772 
774 
775 
776 
781 
78 1 

2 

2 
2 

Nevi muhassasat 
Tenzili 

icap eden 

Devri çark 35 800 
Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitan ve 
memurin harcırahı 1 000 
Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı 
sıhhiyede tedavi ettirilecek malûlin masrafı 1 000 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 
1493 numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye 
Defatir ve evrakı matbua 
Harcırah 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
66Q numaralı kanun mucibince verilecek taamiye bedeli 
Levazımı askeriye, teçhizat 
Kitap, m> cmua ve risale masrafı 
Ecnebi mütehassıslar 

Zammı 
icap enen 

1 
1 
2 
1 
7 

4 
1 
1 

600 
200 
200 
500 
200 
000 
25) 
036 
300 
314 

Yekûn 37 800 
17 200 

37 800 
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Nafıa vekâleti 1932 senesi bütçesinde 27 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/454 mv 
maralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet ' 21 - XII - 1932 

Mumu el ât m üdürlüğü 
Sayı: 6/3093 ' "' ,-

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Nafıa vekilliğinin 1932 senesi bütçesinin fasılları arasında 27 000 liralık münakale yapılması hak
kında Maliye vekilliğince hazır lanan ve icra Yekilleı-i Heyetince İ S - X I I - 1 9 3 2 ta r ih inde Yüksek 
Meclise arzı karar laş t ı r ı lan kanun lâyihası esbabı mueibesile bir l ikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
'r* "' > • • - ; îsmet 

Esbabı mucibe 

1932 Nafıa bütçesinin 577 nci memurlar ve müfettişler harcırahı faslına ceman 31 500 lira vazedil
miştir. 

Geçen sene ile daha evvelki senelere nazaran vâsi miktarda bir tenzilâta maruz bulunmuş olan 
işbu tahsisat ile idare i maslahat edilmesine çak ehemmiyet verilmiş idise de esasen dört beş aydır 
faaliyette bulunan heyeti teftişiyenin tahakkuk eden harcırahları mevzu tahsisatı kamilen is
tihlâk etmiş ve mevcut işlere nazaran dört müfettişin daha beş ay teftisatta bulunması memul 
bulunmuş olduğundan şimdiye kadar tahakkuk eden harcırah sarfiyatına nazaran her müfettişe şehrî 
250 lira hesabile dört müfettişin sene nihayetine kadar olan harcırah ihtiyaçları için 577 nci faslın 
birinci maddesine 5 000 .liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. Malî senenin altıncı ayında bulunulduğu 
halde mevzu harcırah tahsisatı hitam bulmuştur. Muhtelif mahallerde hali inşada yollar ve köprü
ler inşaatına nezaret etmeye memur bulunanlarla bu gibi işlerin kabul muamelelerine gidenlerin 
aile harcırahları yollar masarifi umum iyesi tertibinden tesviye etmek mümkün olmadığından tah
sisatın en büyük bir kısmı bu uğurda istimal edilmiş ve sene nihayetine kadar da nakil ve tahvil
lerden ziyade yol ve köprü inşaatının murakabe ve nezaretine memur olan ve (E) cetveli hari
cinde bulunan memurini fenniyenin tahakkuk edecek harcırahlarının on, on beş bin liraya baliğ 
olacağı anlaşıldığından zarurî diğer ihtiyacat ta nazara alınarak harcırah tertibine yirmi bin lira
nın ilâvesine lüzum görülmüş, kezalik bütçenin 583 üncü faslının birinci resim alât ve edevatı fen
niye levazımı maddesine mevzu tahs'sat ta tükenmiş ve işbu levazıma olan ihriyaç ise aşikâr bulun
muş olduğundan bu tertibe de iki bin lira ilâvesine zaruret görülmüştür. 

Bu ihtiyacın 581 inci faslın 2 nci maddesine mevzu bulunan yollar masarifi umumiyesinden naklen 
temini zarurî bulunmaktadır. Esasen gerek teftiş ve gerek nakil ve tahvil işleri ve levazımı hende-
siye daha ziyade yol ve köprü işlerinden ileri gelmekte bulunduğundan ihtiyacın bu fasla mevzu tahsi
sattan tenzilen harcırah tertibine naklolunmak suretile bertaraf edilmesi muvafık olacaktır efendim. 

Nafıa vekâletinin 1932 senesi bütçesinin fasılları arasında 27 000 liralık münakale ya
pılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Nafıa vekâletinin 1932 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasıl ve madde
leri arasında 27 000 liranın münakalesi kaimi edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Us. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. İla. V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Riişfii M. Abdülhalik 

Na. V. tk. V. S. 1. M. V. ("i. t. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr, Refik Ali Kana Muhlis 

18 - XII -1932 
Mi*. V. 

Dr. Kesil Galip 

r. M. 

577 
577 
583 
581 

1 
2 
1 
2 

Münakale cetveli 

Nevi muhassasat 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 
Resim, alât ve edevatı fenniye levazımı 
İhaleten ve emaneten yapılacak etüt ve obligas-
yon inşaat ve tamirat bedeli ... ilâ 

Zam Tenzil 

20 000 
5 000 
2 000 

27 000 
27 000 
27 000 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 3 150 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/457 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/3092 

21 - XII - 1932 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü bütçesinin bazı fasılları arasında yapılacak münakale hakkın
da Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra YekilleriHeyetin.ee 18 -XII-- 1932 de Yüksele Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendini. 

Başvekil 
t SİM t 

Esbabı mucibe 

Kadastro ve tapu tahriri bitmiş olan mahallerdeki tasarruf muamelâtının yeni tapu sicilleri 
üzerinde yürütülmesi icap etmekte ve kanun müddeti ile t apu sicili nizamnamesinin emreylediği bu 
sicillerin lesisi için tapu tasarruf kayitlerinin yeni kütüklere nakli muktazi bulunmasına binaen 
bu iş için hariçten tedarik ve istihdam edileceklerin ücretlerini karşılamak ve diğer taraftan bağlı mü
nakale cetvelinde gösterildiği üzere bu işlerle alâkadar memurların harcırahlarını teminen noksan ge
len tahsisatı ikmal eylemek zarureti hâsıl olmuş ve bu cetvelde muharrer tertiplerden yapılan tasar-
rufatın münakalesile temini zarurî görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu esbaba göre tanzim kılın
mıştır. 

http://YekilleriHeyetin.ee
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Tapu ve Kadastro umum müdürlüğü bütçesinin bazı fasılları arasında yapılacak münakale 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tapu ve Kadastro umum müdürlüğü 1932 malî senesi bütçesinin merbut cet ve 
de gösterilen fasıl ve maddeleri arasında 3 150 liralık münakale yapdnırştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

18 - X I I - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kental Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Küstü M. Abdül halik 

Mİ V. Na. V. İk. V. S. i. M. V. G. İ. V. Zr. V. 
Dr. Kesit Galip Hilmi M. (Ulâl Dr .Jirfih Ali Kava Muhlis 

Tapu umum müdürlüğünün 030 bütçesinin fasıllarında yapılacak münakalenin 
zam ve tenzil puslasıdır 

Zamınolunaıı Tenzil olunan 
F. M. Nevi muhassasat Lira Lira 

209 Vilayet mefruşat ve demirbaşı 400 
212 3 Def at ir ve evrakı matbua 500 
212 4 Defter teclidi 500 
217 3 Kadastro mefruşatı, alât ve levazımı fenniye bedeli 250 
217 5 İhtiyar meclisleri ve vukuf erbabı ile belediye 

ve köy mümessilleri 1 500 
213 1 Memurlar harcırahı 1 000 
218 İstinsah ve münakale ücreti 2 150 

3 150 3 150 

Muhtelif devairin 1932 senesi bütçelerinde münakale yapılması hakkında 1/463 numaralı ka
nun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 21- XII - 1932 

Muam el ât mü diirlüğu 
Sayı: 6/3108 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Muhtelif vekilliklerin kendi bütçeleri dahilinde yapdaeak münakaleler hakkında Maliye vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19 - XII - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Ksbabı mucibe 

Fasıl 122 Maliye bütçesi l~> 000 lira tekaüt ikrajuiyesi 
Tekaüdü icra kuman memurlara verilecek ikramive tahsisatr tamamen sarfedilmis ve elde veni-
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den ikramiyeye müstahak memurlardan tekaütlüklerinin icrasını talep eden memurlar bulunmuş ol
duğundan gerek bunların mınunflesinin ifası ve «erek sene nihayetine kadar tekaütlüklerini talep 
edeceklerin ikramiyelerinin karşılanması için. 

Maline bütçesi. Fasıl 126/1 mefruşat 1 500 lira 
(Hinden güne artan evrakın ve Jstanbuldaıı getirilen nıuhassasatı zatiye evrakının hüsnü muhafa

zalarını temin için icap eden dolapların İmali için. 

Maliye bütçesi. Fasıl 127/3 Liri asine 2 OOO lira 
Yeni harcırah kanununa göre tanzim edilen ve harcırah hesabında, bir çok muhaberatın önünü 

almak ve malmemurlarına istihkaklarının süratle tahakkukunda rehberlik edecek olan mesafe hari
tasının tabı için. 

Mitliye bütçesi. Fasıl 128 merkez müteferrikası 50i) lira 
(lazerie ilân ücretlerde temizlik su masraflarını sene nihayetine kadar karşılayabilmek için. 

Maliye bütçesi. Fasıl 131/2 V ilâ ya t kırtasiyesi I 000 lira 
Yeni vergi kanunları mucibince yapılan tadil ve kıymet tahminleri işlerinin istilzam ettiği fazla 

miktarda tamim masraflarını karşılamak için. 

Maliye bütçesi. Fasıl 133/1 lîeâeli icar 500 lira 
Mevcut .mukavelelerin idamesinde zaruret görülen mecur binaların icar bedellerini karşılamak 

için. 

Mtıliye 'bütçesi. Fasıl 133/3 Evrakı matbua 50 000 lira 
Matbaaların tevhidi ve Devlet matbuaların ücretsiz tabı esasına göre hazırlanıp Vüksek Meclise takdim 

kılman kanun lâyiluusının henüz -kabul ve tasdik buyurulmaması hasebile kifayetsizliği tahakkuk 
eden tahsisatın ikmalini, yeni seneden evvel tabı ve şevki lazımgelen defterlerin tabı ve şevkinin 
temini için. 

Metliye, bütçeni. Fasıl 134/1,2. Memurlar re müfettişler harcırahı 65 000 lira. 
Fasıl 144. Avrupa harcırahı. 7 000 lira. 

İnhilâl veya idarî esbap do! ayis.il e nakil ve tahvillerine zaruret hâsıl olan memurların tayin ve 
izam olunabilmeleri ve tahsilat işlerinin köylerde tahsil memurları ve her tarafta Maliye müfettiş
leri tarafından müstemirren takip ve teftiş olunabilmesi ve kezalik müfettişlik imtihanını kazanmış 
olan müfettiş muavinlerinin staj görmek üzere Avrupaya izamlarının temini için, 

Maliye bütçesi. Fasıl 134/3. Tadilât re tahrir memurları harcırahı 10 000 lira 
1833 ve 1837 numaralı bina ve arazi vergisi kanunları mucibince yeniden tahrirleri yapılması icap 

eden ma hallerle tadilâtı hususiye icra ve muamele vergisi kanunu mucibince şehir ve kasabalar 
haricindeki sınaî müesseselerin kontrollarınr ifa etmek ve kazanç vergisi kanunu ile veraset- ve inti
kal vergisi kanunu hükümlerine tevfikan köylerdeki mükellefleri teshil ve vergilerini tesis eyle
mek için köylere gönderilecek varidat .kâtiplerde tahrir memurları yol masraflarının temini için. 

Maliye bütçesi. Fasıl 136. l'cretli muhabere, ve mükâlcme masrafı 500 lira. 
l)iı fasla mevzu tahsisat esasen gayrikâfi olacak derecede noksan konulmuş ve elyevm tahakkuk 

etmiş miktar bulunmuş olmakla bu ve bundan sonraki ihtiyacı karşrlamak üzere. 

Maliye bütçesi. Fasıl 140/3. Evrakı nakliye muh-afaza ve mübadele masrafı 1 320 Ura 
Osmanlı bankasile mevcut itilâf name mucibince eski evrakı naktiyenin muhafazası mezkûr banka 

la rafından ifa kılınmakta idi. Bu işin Cumhuriyet merkez bankasınca ifası teemmül edilmişse de mez
kûr banka vaziyetinin bu muhafaza işini ifaya müsait olmadığı anlaşıldığından kemafissabık Osmanlı 
bankasına yaptırılmasına zaruret görülmüş olmasından. 

Maliye bütçesi. Fasıl 458. Masarifi yay rimelli uza 70 000 lira. 
Hariçte devam eden müzakerat münasebetile bu tertibe mevzu tahsisat hitanı bulmuştur, ({erek 

http://ayis.il


Hu işin intacı ve gerekse diğer gayri melhuz Devlet işlerinin karşılanması için. 

Maliye bütçesi. Fasıl 142. İstimlâkin gayri surette tefevvuz olunan emval bedeli 30 000 lira 
Mükellefinden borcunu ödeyemeyenler ile taahütl erini ifa edemeyen müteahhitlerin teminatı kati

ye olarak gösterdikleri emvali gayrimenkul eden talip zuhur ötmemesine mebni Hazine namına tefev-
vuzu icap edenlerin bedellerinin irat ve masraf su ret ile mahsubu için. 

Maliye bütçesi. Fasıl 154/2. Açık maaşı 12 000 lira 
Filî kadro haricinde kalan vilâyetlerdeki tâli memurlardan henüz yerleştirilemeyen memurlar ile 

1777 numaralı kanun mucibince zarurî sebepler dolayısile vekâlet emrine alınan memurların açık 
maaşları için; V ~ 

Maliye bütçesi. Fasıl 155. Geçen ve eski seneler düyunu 115 000 lira 
Muhtelif tertiplerden taallûk ettiği sene bütçelerinde karşrlığr olduğu halde tesviye edilemeyen 

ve bilâhare mahallerinden tediye emri istenilmesinden. 

Maliye bütçesi. Fasıl 165. Muhtelit mübadele komisyonu 85 000 lira 
Muhtelit mübadele komisyonu masrafı bu sene bütçesine beş aylık mesai üzerinden bilhesap ko

nulmuş ise de komisyonun bu müddet zarfında işlerini bitiremediğinden sene nihayetine kadar olan 
masraf larile Ankara muahedesinin maddei mahsusasına tevfikan Hükümetimize intikali lâzımge-
len firarı Rum emvalini tesbit işleri için. 

Düyunu umumiye bütçesi. Fasıl 186/2. Merkez bankasınca deruh.de edilen evrakı nakliye mu
kabili verilmiş olan bonoların faiz ve sermayesinin teminatı 22 819 lira 

Merkez bankasına verilecek evrakı nakliye itfa bonoları faizi karşılığının noksan hesap edilmesin
den . 

Düyunu umûmiye bütçesi. FasÛ 198 harp malûllerine verilecek arazi bedeli .28 000 lira 
551 numaralı kanun ınucibince harp malûllerine verilecek arazi bedellerinin mahsubu için bütçeye 

konulmuş olan tahsisat hitam bulmuş ve elyevm muamelesi tekemmül etmiş olan arazinin istihkak 
sahipleri namına tapuya raptı ve bedellerinin bütçeye irat ve masraf suretile mahsubu için. 

Düyunu umumiye bütçesi. Fasıl 199/4 Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesinin faslı mahsus faalı-
hüdatından 1931 senesi zarfında tediye olunamayan düyun karşılığı 250 OOO lira 

Mukaveleleri mucibince 1931 senesi zarfında tediyesi muktazi bulunduğu halde mezkûr sene 
bütçesindeki faslı malısus tahsisatının kifayet etmemesi hasebile bu sene zarfında verilemeyen haricî 
borçlar karşılığı. 

Hariciye bütçesi. Fasü 411/2 mefruşat ve demirbaş eşya ve sigorta ve ilâh 18 000 lira 
Roma, Berlin, Belgrat elçilikleri binalarının tamir masraflarile Romadaki malî müzakerat dolayr-

sile ihtiyar edilmiş olan muhabere ücreti faslındaki noksanlığı karşılamak için. 

Hariciye bütçesi. Fasıl 417/3 tane ve, iade 10 000 lira 
Amerikada işsiz kalıp memlekete getirilmesi icap eden vatandaşların celp masrafları için. 

Hariciye bütçesi fasıl 421/1 kongre ve konferanslar masrafı 75 000 lira 
Bu sene içinde Londrada içtima edecek olan Beynelmilel iktisadî konferans ile Oenevrede 

toplanacak olan silâhları kaldırma konferansına ve Cemiyeti Akvam tarafından aza olarak in
tihap edildiğimiz 19 1ar komisyonuna iştirak edecek olan heyeti murahhasalanmız yol masrafla
rile yevmiyelerinin karşılanması için. 

Hariciye bütçesi fasıl 416/1 ziyafet, 50 000 lira 
Yakında memleketimizi ziyaret edecek olan Efganistan Kiralı Hazretlerinin biraderlerde malî 

sene nihayetine kadar gelecek olan sair ecnebi misafirlerin izaz ve ikramları için. 

http://deruh.de
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Hariciye bütçesi fasıl 116/2 beynelmilel müessesat 70 000 lira 

Milletler Meclisine girmemiz dolayısile nicelisin masraflarına senelik iştirak hissemiz olarak 
verilmesi iktiza eden tahsisatın nısfını karşılamak üzere. 

Sıhhat bütçesi fasıl 150 sari ve salgın hastalıklarla mücadele 20 000 lira 
Sari ve salgın hastalıklar faslına mevzu tahsisat 1930 ve 1931 senelerine nazaran 23 000 lira 

noksan konulmuş ve bunun telâfisi için azamî surette çalışılmış ise de sene nihayetine kadar 
kifayet etmiyeeeği anlaşılmış ve kış mevsiminin hululü dolayısile zuhuru muhtemel sari hastalıkla
rın istilâi bir hal almasına meydan verilmemek üzere işbu 450 nci fasla 20 000 liranın ilâvesi. 

Sıhhat bütçesi fasıl 151 trahum mücadele masrafı 50 000 lira 
Keza 1930 ve 1931 senelerine nazaran trahumla mücadele tahsisatının mühim miktarda noksan 

olması şimdiye kadar elde edilen semerelerin temadisine ve Cenup vilâyetlerimizde mücadelenin 
kuvvetle tatbikine mâni olduğundan hem mücadele teşkilâtının tevsi ve tanzimi ve hem de Url'a 
ve Siverekte birer dispanser tesisi ve Kilis, (iazi Antep ve Besni seyyar teşkilâtının tekrar ih
yasına lüzum görülmüş olduğundan İm işler için 451 inci fasla 50 000 liranın ilâvesi. 

Sıhhat bütçesi. Fasıl 455 Sıtma mücadele •masrafı 100 000 lira 
Sıtma mücadele masrafı faslına mevzu tahsisat evvelki senelere nazaran çok noksan olmasına ve 

memleketimizde ehemmiyetli bir surette hissedilen işbu hastalıkla mücadelenin temadisi ve kinin mu
bayaası için 455 inci fasla 100 000 liranın ilâvesi. 

Sıhhat bütçesi. Fasıl 163/8 Leyi tıp talebe nurdu masrafı 25 000 lira 
Uzak vilayetlerimizdeki doktor ihtiyacını temin etmek üzere bu sene Tıbbiye mektebine müracaat 

eden 200 talipten 130 zu kabul edilmiş ve şu suretle talebe adedi 450 ye baliğ olmuştur. Binaenaleyh 
memleketin sıhhati ve istikbali noktasından pek faideli olacağı derkâr olan bu vaziyet dolayısile 
esasen 1930 ve 1931 seneleri bütçelerine nazaran noksan olan 463 üncü faslın H inci maddesine 
25 000 liranın ilâvesi. 

Ziraat bütçesi. Fasıl 664/2 Masarifi muhakeme 15 000 lira 
Kıymetleri çok mühim olan ormanlarımıza ait 27 bin küsur davanın takip ve intacile Hazinenin 

zarardan vikayesi için 664 üncü faslın 2 inci masarifi muhakeme maddesine 15 000 liranın ilâvesi. 

Adliye bütçesi. Fasıl 473 Tekaüt ikramiyesi 20 000 lira 
Tekaütlüklerini talep edenlere mevcut tahsisat kâfi gelmemiş olduğundan hem bunların istihkak

larının itası ve hem de sene nihayetine kadar zuhur edecek ihtiyaçlar karşılığı olara.k. 

Adliye bütçesi. Fasıl 485/1 Memurlar harcırahı 25 000 lira 
Geçen, sene umumî tasarruf sırasında yapılan tenzilât dolayısile harcırah faslını mevzu tahsisat 

ile idarenin teminine çalışılmış ise de mülga nahiye sulh hâkimlerinden açıkta kalanların yerleştiril
mesi ve askere giden hâkimler yerine diğer hâkimlerin tayini zaruret? hâsıl olduğundan işbu hidema-
tın ifası karşılığı. 

Adliye bütçesi. Fasıl 485/2 . Müfettişler harcırahı 13 000 lira 
Carî sene bütçesine müfettişler harcırahı olarak konulmuş olan tahsisat gayrikâfi bulunmuş 

ve yeniden lüzum görülen teftişat ve letkikatın icrasına kâfi tahsisat bulunmadığından bu hide-
matın ifası karşılığı olmak üzere. 

Adliye bütçesi. Fasd U)5/2 . Açık maaşı 25 000 lira 
Memuriyetlerinin lâğvi hasebile açıkta kalan memurlarla 1777 numaralı kanun mucibince za

ruret dolayısile vekâlet emrine alınan memurların açık maaşları için bütçeye mevzu tahsisatın ademi 
kifaVesi hasebile. 

Adliye bütçesi. Fasd 496 . Geçen sene düyunu 3 OOO tini 
Muhtelif tertiplerden tahakkuk edip eski seneler bütçelerinde karşılığı olduğu halde carî sene 
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bütçesinin eski seneler düyunu tertibinde tahsisat kalmamış olduğundan tediye edilemeyen borç
lar karşılığı. 

Millî Müdafaa hara bütçesi. Fasıl 703/3 . Def ati r i'e evrakı matbua 13 000 lira 
1». ¥J. H. Riyasetince ordunun tekâmülü yolunda neşrine devam edilmesi zarurî görülen neş

riyat için. Millî Müdafaa bütçesinin 703 üncü masarifi mütenevvia faslının 3 üncü evrakı matbua 
maddesine .13 üüü liranın ilâvesi. 

Millî Müdafaa kara bütçesi. Fasıl 704/1 . Memurlar harcırahı 67 500 lira 
Şark vaziyeti dolayısile tebdiline zaruret görülen zabitan ve memurin harcırahlarının karşılığı 

olmak üzere. 

Millî Müdafaa kara bütçesi. 710'2. Levazımı harbine, fenniye ve tahkimat 6 538 Ura 
(Jaranti müddetleri biten nıevaddı infilâkiye, barut inhisarına bedeli mukabilinde devredilmiş 

ve tu tan olan 6 538 lira varidat bütçesine irat kaydettirilmiş olduğundan mukabilinin M. M. vekâ
leti kara bütçesinin 710 uncu faslının 2 nci levazımı harbiye, fenniye ve tahkimat maddesine 
ilâvesi. 

Millî Müdafaa kara bütçesi fasıl 712 nakliyat 64 000 lira 
Kıtaat nakliyatile seferî ihzarata ait nakliyat masrafları için lüzumu olan 35 000 lira ile 

şarktaki silâh toplama ameliyatı için 7 nci kolorduya verilen 29 000 lira nakliyata ait diğer tahsisatı 
tenkis eylemiş olduğundan keza M. M. Vekâleti kara bütçesinin 712 nci nakliyat faslına ceman 
64 000 liranın ilâvesi. 

G. ve İnhisarlar bütçesi fasıl 227 tekaüt ikramiyesi 11 721 lira 
Bu sene içinde tekaüde sevkedilmiş olanlardan bütçedeki tahsisatın kifayetsizliği hasebile 

ikramiyeye istihkak kesbedenlere verilecek ikramiye karşılığı. 

G. ve İnhisarlar bütçesi fasıl 232/1 merkez mefruşatı 600 lira 
Tedarikine ehemmiyetli surette ihtiyaç görülen cetvel makinesi mubayaası karşılığı. 

G. ve İnhisarlar bütçesi fasıl 238 vilâyet müteferrikası 2 000 lira 
Kaçak eşya ile sahipsiz kalan eşyanın müzayedesi sırasında ifası lâzımgelen ilâııat ücretleri ve 

diğer yapılması zarurî hizmetler karşılığı. 

G. ve İnhisarlar bütçesi fasıl 216/4 Gümrük idaresine ait olanlarla tahtı muhafazada bulunan 
bilûmum eşi/anın nakliye ve bendiyesi 2 000 lira 

İstanbul levazım ambarından vilâyat gümrüklerine sevkolunan evrak ve defterlerle gümrük
lerde bulunup tamire ihtiyaç gösteren kasaların tamiri ve bunların nakliye ücretleri karşılığı. 

G. ve İnhisarlar bütçesi fasıl 24.9 tartı aletleri, mubayaa ve tamir masrafları 1 000 lira 
Gümrüklerde bulunan ve gümrük varidatının tahakkukunda istimal edilmekte olan baskül 

ve diğer vezin aletlerinin tamir masrafları karşılığı. 

İktisat vekâleti 
İktisat vekâletinin ikiye tefriki dolayısile 1932 senesi bütçesinin tanzim ve tertibinde bütçemizin 

619 uncu faslının birinci maddesini teşkil eden memurlar harcırahı maddesine; elde bir esas olmadı
ğı ve diğer senelerde Ziraat vekâletine mensup devair memurları da dahil olmak suretile teklif 
edilen miktar bu sene yalnız İktisat vekâleti için kiyas edilmeyeceği cihetle takribi olarak 8 000 lira 
bu suretle müşterek fasıllara ait olan 618 inci faslın birinci maddesini teşkil eden bedeli icar için 
30 000 lira ve 621 inci fasılda ücretli muhabere 2 700 lira ve 644 üncü faslın 2 nci maddesini teşkil 
eden açık maaşı için 7 000 lira ve 931 senesi düyunu olarak 645 inci fasla yalnız 2 000 lira ve sair müş
terek fasıl ve maddelere tahminî olarak noksan tahsisaıt konulmuştur. 

Vekâletinizin ilk teşekkül ettiği senede bir tecrübeye müstenit olmaksızın bütçeye konulan tahsisa
tın son derece tasarruf ve idare edilmesine rağmen kifayetsizliği tahakkuk etmiş ve tesviyesi mübrem 
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bir halde olan borçlar (toplanmıştır. 

Bunlardan başka ecnebi mütehassıslar için mukavelename tarihleri itibarile hesap edilen ve tev
kil' edilmesi lâzııngelen vergilerinin 2 025 numaralı kanun mucibince anaaslarmdan alıkonulmak su-
retile toplanan tahsisat hırt bütçeye komılmuşsa da mütehassıslardan birinin 18 şubat 1933 tarihinde 
nihayet bulacak olan hizmet müddetinin temdidine ihtiyaç görülmüş ve kanunun neşrinden evvel 
aktedilmiş olan mukavelenamelerinde tevkifatm kendilerine ait olmadığı gösterilmesine binaen büt
çeye konulmuş olan 20 000 liraya daha 5 700 liranın ilavesine ihtiyaç görülmüştür. 

035 inci faslın 2 nci ve diğer madenler maddesine yalnız (1) lira tahsisat konulduğu halde bir 
çok madenlerde yapılmış olan ve yapılmasına lüzum görülen tetkikat için bu maddeye 1 200 lira
nın ve cetvelde gösterilen fasıl, ve maddelerde sır;'] arında işaret olunduğu veçhile ceman 46 200 lira-
ıım ilavesine zaruret hâsıl olmuştur. » •; -.; , 

Dahiline bütçesi. Fasıl 287 1683 numaralı kanan, mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi 12 000 lira 
Kanunî müddetlerini ikmal edenlere verilecek ikramiye -karşılığı. 

Dahiliye bütçesi Fasıl ,292/1 merkez mefruşatı 200 lira 
Makineler tamiri karşılığı. • M J ' I 1 - • ; ' , , ? 

Dahiliye bütçesi. Fasıl 2.93 2 . Merkez teshin 1 000 lira 
< i eceleri çalışıldığından. 

Dahiliye bütçesi. Fasıl 294. Merkez müteferrikası 500 lira 
Binanın en eski olmasından. 

Dahiliye bütçesi, Fas il 2!>8. Vilâyat müteferrikası t 000 lira 
Ademi kii'ayesine. 

Dahiliye bütçesi. Fasıl 299 1 . Bedeli icar 8 300 lira 
Kontratlar miktarı dolayısile. 

Dahiliye bütçesi. Fasıl 300 1. Memurlar harcırahı 30 000 lira 
Şarkta müddetlerini ikmal edenlerle mecburî tebeddüllere. 

Dahiliye bütçesi. Fasıl 300 2. Müfettişler harcırahı 10'000 lira 
I )aimî murakabe ve teftiş mecburiyetine. 

Dahiliye bütçesi. Fasıl 302. t'cretli muhabere ve makaleme masrafı 1000 lira 
Kcııebi memleketlerle muhabere zaruretine. 

Dahiliye bütçesi. Fasıl 304/1 . Valiler devir harcırahı t 000 lira 
Ademi kifayesine. 

Emniı/et işleri bütçesi. Fasıl 322 .1683 numaralı kanun mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi 7 500 
lira 

Müddeti kanuniyesini doldurmuş olanlara. 

Emniyet isleri bütçesi. Fasıl 325. Muvakkat tazminat 5 500 lira 
Ankaradaki memurların mesken tazminatı. 

Emniyet işleri bütçesi fasıl 330/2 vilâyet kırtasiyesi 500 lira 
Lüzumuna mebni. 

Emniyet işleri bütçesi fasıl 334 harcırah 11 000 Ura 
tnzibatnı icap ettiği tebeddüllere. . . ' , ' • ' 

Emniyet işleri bütçesi fasıl 348/1 tedavi re yol masrafı 500 Ura 
Hastaların tedavisi için, 
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Posta ve telgraf bütçesi fasıl 861/1 bedeli icar 1:1 000 lira 

Tamir edilememesi lıasebile içerlerinde oturulamaz bir hale gelmiş olup bizzarur tahliye edi
len merkez binalarının yerine "hariçten isticar edilen diğer binalara verilecek icar bedeli .karşılığı. 

Posta ve telgraf bütçesi fasıl 8:14 muvakkat tazminat 5 OOO lira 
Bu tertibe mevzu tahsisatın ademi kifayesi lıasebile bilbesap tahakkuk eden miktar karşılığı. 

Posta ve telgraf bütçesi fasıl 862/1 memurlar harcırahı 10 OOO lira 
Bu fasla, mevzu tahsisat, tekaütlük ve diğer sebeplerle vazifelerinden ayrılan memurların 

yerlerini imlâ için uzak ve yakinden tayin ve izam olunan muhabere menıurlarile diğer memu
rinin harcırahlarına sarfediluıis ve elyevnı mevcudu kalmamış olduğundan, sene nihayetine 
kadar tahakkuk edecek ihtiyacat karşılığı. 

Posta ve telgraf bütçesi fasıl 862/2 müfettişler harcırahı 5 000 lira 
Malî ve fennî muamelâtın sık sık murakabe ve teftişe tâbi bulundurulmasını tenıiuen mua

melât ve fen müfettişleri harcırah ve. yevmiyelerile telgraf ve hututunun islâh ve tamiri için is
tihdamı mecburî görülen hat memurları yevmiyeleri karşılığı. 

Yukarıda mubarrer olan fasıllardan maada merkez kırtasiyesi, merkez müteferrikası, Vilâyat 
kırtasiyesi, vilâyat müteferrikası, masarifi muhakeme, defatir ve evrakı matbua, say ücreti, vesaiti 
nakliye tamir, vesaiti nakliye işletme, Avrupa harcırahr, inşaat ve tamirat, tedavi ve yol. masrafı 
fasıllarına yeniden ceman 45 350 liranın ilâvesine zaruret görülmüştür. 

Jandarma bütçesi. Fasıl 3.16. Tekaüt ikramiyesi -i 000 lira 
Bu fa;la mevzu tahsisat tamamen sarfedilmistir. Halbuki tekaüt müddetlerini doldurdukların

dan taleplei'ile veya sıhhî sebeplerle tekaüde sevkedilen ve 80 seneyi doldurduklarından dolayı 
ikramiyeye müstehak bazı zabitana kanunî istihkakları karşılığı. 

Jandarma bütçesi. Fasıl 366/1. Bedeli icar 5 000 lira 
Tahakkuk eden ve. tahsisat olmadığı için verilememekte olan icar bedelleri. 

Jandarma bütçesi. Fasıl 867fi. memurlar harcırahı 1:1 000 lira 
Tahsisatı kr.lmayan ve ordu stajına gitmeleri icap eden zabitan için. 

Jandarma bütçesi. Fasıl 377 'l. Efrat ikramiyesi 1 000 lira 
LS6L numaralı kanun mucibince verilecek efrat ikramiyesi. 

Muhtelif devairin kendi bütçeleri dahilinde yapacakları münakale tahsisatı hakkında ka
nun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî yılı bütçesinin merbut (1) numaralı cetvelde yazılı fasıl ve maddele
rinden 1 710 151 lira tenzil olunmuştur. 

MADDE 2 — 1 inci madde mucibince tenzil olunan mebaliğden 1 460 151 lirası (2) numaralı 
cetvelde yazılı fasıl ve maddelere ve mütebaki250 000 lirası da ( M. M. Vekâleti kara bütçesi 
faslı mahsus teahhüdatından 1931 malî yılı zarfmda tediye olunamayan borçlar karşılığı ) unvanı 
altında düyunu umumiye bütçesinin 199 uncu faslında yeniden açılan 4 üncü maddeye ilâve olun
muştur. 

MADDE 8 —- Düyunu umumiye bütçesinin 199 uncu faslının 2 nci maddesi ( istanbul ve İz
mir liman şirketleri hisse senedi bedeli ) şeklinde tadil edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
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MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

19 - XII -1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha, V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Dr. T. Rüştü M. Abdüüıalik 

Mf. V. Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. G. t. V. Zr. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl Dr .Refik Ali Rana Muhlis 

[1] numaralı cetvel 

Lira F. M. Nevi mulıassasat 

Maliye vekâleti 

12 000 121 Memurlar maaşı 
2 500 141 2 Gayrimuvazzaf azanın ücreti huzuru 
7 500 141 3 Masarifi idare 

10 000 139 1 Kıymetli evrak ve levazım bedelde tabı masrafr 

Düyunu umumiye 

4(S 200 190 Kommerçiyale taksiti 
5 000 191 1740 numaralı kanun mucibince verilecek taksit 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara) 

44 500 724 1 Jandarma talebesinin askerî mekteplerde tahsil masrafı 

Adliye vekâleti 

3 000 497 3 1928 senesi düyunu karşılığr 
6 000 498 Süvari mübaşirleri yem bedel i 

32 000 500 4 İhtisas mahkemeleri masarifatı 
4 000 472 Memurlar maaşı 

41 000 475 Vilâyat müstahdemleri ücretleri 

Düyunu umumiye 

400 577 195 664, 1013, 1077, 1244, 1550 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bono
lar ve bu mahiyetteki borçlar 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

424 237 1 Vilâyat tenvir ve teshini 
1 300 239 1 Bedeli icar 

600 247 İstatistik ve gümrük tari fe mecmuaları ilâh 

İktisat vekâleti 

45 000 625 Dahil ve hariçte sergiler açmak ve sergilere yardım ve iştirak etmek 
1 200 633 2 Maadin meslek mektebi 
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Lira F. M. Nevi muhassasat 

Posta T. T. U. M. 

Posta nakliyatı 
Telgraf tesisat masrafları 
Telgraf işletmesi 
Telsiz telgraf malzeme 'şletmesi 
Pul bedelleri 
Yekûn 4 . . . . , • • • , • • 

[ 2 ] numaralı cetvel 

Büyük Mîllet Meclisi 

15 350 
16 000 
5 000 
5 000 
4 000 
10 151 

865 
866 
866 
867 
869 

1 
2 
3 

4 500 
6 000 
3 550 

1 
1 
11 

2 Aza tahsisatı 
4 Muvakkat tazminat 

Memurlar harcırahı 

Maliye vekâleti 

Tekaüt ikramiyesi 
Mefruşat 
Kırtasiye 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat kırtasiyesi 
Bedeli icar 
Evrakı matbua 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 
Tadilât ve tahrir memurları harcırahı. 
Ücretli muhabere ve mükâteme masrafı 
Evrakı naktiye muhafaza ve mübadele masrafı 
İstimlâkin gayri surette tefevvüz olunan emval bedeli. 
Avrupaya gönderilecek müfettişler harcırahı 
Açık maaşı . • ' > 
Geçen sene düyunu 
1930 senesi düyunu 
1929 » » 
1928 » » 
Masarifi gayri melhuza 
Muhtelit mübadele komisyonu masrafı 

Düyunu umumiye 

22 819 186 2 Merkez bankasınca deruhde edilen evrakı naktiye mukabili verilmiş ol 
bonoların faiz ve sermayesinin teminatı. 

28 000 198 551 numaralı kanun mucibince harp melûllerine verilecek arazi bedeli. 

15 000 
1 500 
2 000 
500 

1 000 
500 

50 000 
45 000 
20 000 
10 000 

500 
1 320 
30 000 
7 000 
12 000 
85 000 
20 000 
5 000 
5 000 
70 000 
85 000 

122 
126 
127 
128 
131 
133 
133 
134 
134 
134 
136 
140 
142 
144 
154 
155 
156 
156 
156 
158 
165 

1 
3 

2 
1 
3 
1 
2 
3 

3 

2 

1 
2 
3 
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7 080 
600 

2 000 
2 000 

1 000 
4 644 

227 
232 
238 
246 

249 
256 

12 000 
200 

1 000 
500 

1 000 
8 300 
30 000 
10 000 
1 000 
1 000 

287 
292 
293 
294 
298 
299 
300 
300 
302 
304 

1 
2 

1 
1 
2 

1 

Lira F. M. Nevi ınuhassasat 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Tekaüt ikramiyesi 
Merkez mefruşatı ^ 
Vilâyat müteferrikası 
Gümrük idaresine ait olanlarla tahtı muhafazada buluiian eşyanın nakliye 
ve bendiyesi 
Tartı âletleri mubayaa ve tamiri 
Tekaüt ikramiyesi 

Dahiliye vekâleti 

1683 numaralı kanun mucibince veribcek tekaüt ikramiyesi "* 
Mefruşat 
Teshin 
Merkez müteferrikası • y 

Vilâyat müteferrikası 
Buedeli icar 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
Valiler 

Emniyet işleri U. M. 

7 500 322 1683 numaralı kanun mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi 
5 500 325 Muvakkat tazminat * 

500 330 2 Kırtasiye 
11 000 334 Harcırah 

500 348 1 Tedavi ve yol masrafı 

Jandarma U.K. 

4 000 356 Tekaüt ikramiyesi 
5 000 366 1 Bedeli icar , 4 

15 000 367 1 Memurlar harcırahı , 
1 000 377 1 Efrat ikramiyesi 

. i 
Hariciye vekâleti 

18 000 411 2 Mefruşat ve demirbaş îşya ve sigorta ve saire 
10 000 417 3 iane-ve iade 
70 000 416 2 Beynelmilel müessesat 
50 000 417 1 Ziyafet 
75 000 421 1 Kongre, konferans ve komisyonlar masrafı 

Sıhhat vekâleti 

20 000 450 Sari ve salgın hastalıklarla mücadele 
50 000 451 Trahom mücadele masrafı 

100 000 455 Sıtma mücadele masrafı 
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Lira F. M. Nevi muhassasat 

25 000 463 8 Leylî tıp talebe yurdu masrafı 

Adliye vekâleti 

Tekaüt ikramiyesi 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Açık maaşı 
Geçen sene düyunu 

İktisat vekâleti 

Muvakkat müstahdemin ücreti 
Merkez mefruşatı 
Merkez demirbaşı 
Merkez teshini 
Kırtasiye 
Vilâyat tenvir teshini 
Liman idareleri vesaiti nakliye işletmesi 
Bedeli icar 
Harcırah 
Ücretli muhabere ve mükaleme 
Ecnebi mütehassısları 
Havzai fahmiye 
Diğer madenler 
İhracat ofisleri 

İktisat vekâleti 

Balıkçılık tetkikat masrafı. 
Lâboratuvarlar 
Açık maaşı 
Geçen sene düyunu 

Ziraat vekâleti 

15 000 664 2 Masarifi muhakeme 

Millî Müdafaa ( Kara ) 

13 000 703 3 Defatir ve evrakı matbua 
64 000 712 Nakliyat 

6 538 710 2 Levazımı harbiye, fenniye ve tahkimat 
67 500 704 1 Memurlar harcırahı 

Posta T. T. V. M. 

1 500 856 3 Merkez kırtasiyesi 
5 000 854 Muvakkat tazminat 
1 000 857 Merkez müteferrikası 
4 000 859 2 Vilâyat kırtasiyesi 

20 000 
25 000 
13 000 
25 000 
3 000 

500 
2 300 
500 
500 
500 
500 

1 000 
4 0O0 
7 000 
1 Ö00 
5 700 
1 500 
1 200 
4 500 

1 000 
500 

1 000 
13 000 

473 
485 
485 
495 
496 

604 
610 
610 
611 
611 
615 
617 
618 
619 
621 
630 
635 
635 
638 

641 
637 
644 
645 

1 
2 
2 

2 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
1 

1 
2 
1 

2 
3 
2 
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Lira F. M. Nevi muhasebat 

» müteferrikası 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı ınatbua 
Müfettişler harcırahı 
Memur] ar » 
Bedeli icar 
Say ücreti 
Vesaiti nakliye, tamir 

2 İşletme 
Avrupa harcırahı 
îrışaat ve tamirat 
Tedavi ve yol masrafı 

Düyunu umumiye M. M. vekâleti kara bütçesinin faslı mahsus taahhü-
datmdan 1931 senesi zarfında tediye olunamayan düyun karşılığı. 

5 000 
2 850 
7 000 
5 000 
10 000 
15 000 
1 500 
5 000 
3 000 
6 000 
8 000 
500 

1 460 151 
250 000 

1 710 151 

860 
861 
861 
862 
862 
861 
864 
870 
870 
871 
872 
874 

199 

^ 

2 
3 
2 
1 

5 
1 
2 

1 

4 

fekî 

İdare Heyetinin, B. M. Meclisi 1932 senesi bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılması hak
kında 2/56 numaralı kanun teklifi 

Yüksek Reisliğe 

Kanun teklifi 

1932 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 6 ncı faslından mevcut tahsisatın 
sene nihayetine kadar kifayet etmeyeceği anlaşıldığından I7nci fasıldan 20 000 liranın tenzili 
ile işbu fasla zam ve ilâvesi için atideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 
Efendim. 

İdare Âmirlerinden İdare Âmirlerinden İdare Âmirlerinden 
M. Ali İ. Ferit B. O. Halit 

Madde 1 — 1932 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 17 nci faslından 
20 000 lira tenzili ile 6 ncı fasla zam ve ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
Madde 3 — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

İdare Heyetinin, B. M. Meclisi 1932 senesi bütçesine 13 900 liralık munzam tahsisat konulma
sına dair 2/57 numaralı kanun teklifi 

Karar $ 734 
Yüksek Reisliğe 

Vefat eden İstanbul mebusu Ahmet Rasim Bey ile Urfa mebusu Mahmut ve Çanakkale 
mebusu Samih Rifat Beylerin ailelerine itası muktazi 6 300 lira ikramiye ile yeni intihap olu-
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nacak beş aza için mesken tazminatı olarark 6 000 lira ve bu sene ailelerini celbeden memur
lara harcırah olarak l 000 ve İstanbulda toplanan Dil kurultayına ait zabıtları tutmak üzere 
giden zabıt kâtiplerine harcırah olarak verilmesi icap eden 2 350 lira ki ceman 3 350 lira 
itası icap etmektedir. 

Ancak İzmir mebusu Vasıf Beyefendinin haziran 1932 tarihinde istifa eylemiş olmasına 
*' binaen temmuzdan itibaren teşrinisani 1932 nihayetine kadar ayda üç yüz ellişer liradan beş 

aylık tahsisatı olan 1 750 liranın tasarruf edilmesine binaen 1932 senei maliyesi Meclis büt
çesinin 1 inci faslının 2 nci maddesine 4 550 ayni faslın 4 üncü maddesine 6 000 ve \ \ in
ci fasla 3 350 lira tahsisasatı munzamına ilâvesi için atideki mevaddı kanuniyenin kabulünü 
arz ve teklif eyleriz efendim. 

İdare Âmirlerinden İdare Âmirlerinden İdare Âmirlerinden 
Halit irfan Ferit M. Ali 

I 
Madde 1 — 1932 semi maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 inci fa>lımn 2 i-ci 

1 maddesine 4 550 ve 4 üncü maddesine o 000 ve 11 inci fasla 3 350 lira zam ve i'k've 
edilmiştir. 

\ Madde 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
Madde 3 — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

tdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1932 senesi bütçesinde 4 950 liralık münakale yapılması hak
kında 2/59 numaralı kanun teklifi 

Yüksek Reislice 

Divanı muhasebat dairesinin 1932 senei maliyesi bütçesinin 
kale icrasına ve 45 inci fasla yeniden açılacak ikinci açık maaşı 
için atideki mevaddı kanuniyenin kabulünü ,a/ ve teklif eyleri/. 

İdare Âmirlerinden idare Âmillerinden 
Halit M. Ali 

Madde 1 — 1932 senei maliyesi Divanı muhasebat bütçesinin 31 inci maaş ûslmdan 
•*-# 900 ve 32 nci tekaüt faslından 980 ve 44 üncü inşaat faslından i 00() ve 43 üncü Avrupa 
% tahsisatı faslından 2 070 ki ceman 4 950 lira tenzil edilen.k 1 800 lirasının 30 nci fasiııı 

3 üncü kırtasiye maddesine 700 lirasının 37 nci müteferrika faslına 1 450 lirasının 38 inci 
faslın ikinci defatir ve evrakı matbua maddesine ve ] 00 lirasının 45 inci tedavi ve vol 
masrafı taşlına zam ve ilâvesile baki kalan 900 lirasının da 45 inci 788 numaralı kanunun 
tatbiki faslının açık maaşı olarak açılacak 2 nci maddesine vazedilmiştir. 

Madde 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
Madde 3 — İşbu kanım Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

'adclesme 900 '-'w?, '-"ve 

da re Ai'îü'ii'! üide; 
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Rıitro cı ı t 'ümcni mazba t a s ı 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. \» 35 
Esas X 1/436,442,447, 29-^11-1932 

453,454,457,463 
2)56,57,59 

Yüksek Reisliğe 
Umumi muvazeneye dahil daire bütçelerinin fasılları arasında münakale yapılmasına ve 

b.'zı bütçelerde de yeniden açılacak fasıllara tahsisat konulmasına ve bazı fasıl ve madde 
isimlerinin değiştirilmesine dair olup muhtelif tarihlerde encümenimize havale edilen yedi 
adet kanun İSyihasile üç adet kanun teklifi alâkadar zatlar hazır oldukları halde ayrı ayrı 
tetkik ve mütalea edildi. 

Bu teklifler üe istenilen münakale miktarı 1 838 983 liradan ibaret olup bu miktardan /* 
251 200 lirası bütçelerde yeniden açılacak tertiplere fevkalâde olarak konulacak tahsisattır. 

Fincümenimizce yapılan tetkikat ve tadilât neticesinde Hükümetin münakale ve fevkalâde 
tahsisat olarak istediği mebaliğ 47 902 lira noksanile tesbit edilmiştir. Hu bapta yapılan tadi
lâtın başlıcası aşağıda arzolunur. 

1) Hükümetten gönderilen 1/463 numaralı lâyihaya merbut (l) numaralı tenzil cetvelinde 
Milli Müdafaa vekâleti kara kısmı bütçesinin 724 üncü faslının birinci maddesinin tahsisatı 
olan 44 500 liranın tamamen münakaleye karşılık olmak üzere tenzil edildiği görülmüştür. 
Halbuki bu tahsisatın mahalli sarfı kanunu mahsusla muayyen bulunduğunden diğer hizmet
lere sarfı muvafık görülmemiştir. Alınan malûmata nazaran jandarma zabitlerinin askerî mek-
teplerdeki tahsil masrafları kara bütçesinin kendi tertibinden yapıldığı anlaşılmış ve bu sebeple 
kullanılmasına lüzum kalmıyan bu tahsisatın kara bütçesinden imhası tensip edilmiş ve bu bapta 
teklif eylediğimiz kanun lâyihasına bir madde liâve kılınmıştır. 

2 ) Encümenimizce, münakale tekliflerinden yapılan tenzil miktarı 62 902 liraya baliğ 
olmuştu. Bu miktardan 15 000 lirası Maliye vekili Beyin dahi muvafakatile ölçüler kanunu
nun tatbiki masrafı kr.rşılığı olmak üzere İktisat vekâleti bütçesinde yeniden açılan bir fasla 
fevkalâde bir tahsisat olarak konulmuş ve bu suretle mezkûr kanunun tatbiki için şimdiden 
hazırlıklara başlanılması teinin edilmiştir. 

3 ) Tekaüt ikramiyesi tertiplerine teklif edilen 73 25ü liralık zamların tetkikinde, bunlar
dan bir kısmının bazı dairelerde şimdiye kadar tahakkuk etmiş olan ikramiyeler karşılığı ve 
bir kısmının dahi ilerde tahakkuk edecek ikramiyeleri derpiş ederek istenildiği anlaşılmıştır. 
Bunun neticesi, istihkak sahiplerinden bir kısmının ikramiyelerinin vaktinde verilebilmesi ve 
bir kısmının dahi vaktinde veriiemiyerek önümüzdeki malî sene bütçesine borç olarak dev
redilmesi olacaktır. «• 

Encümenimiz bu mütefavit muamelelerin mümkün olduğu kadar önüne geçebilmek için * 
bu tertiplere istenilen zamların sene sonlarına doğru istenilmesini muvafık bulmuş ve şimdi
lik bu tertiplere istenilen zamları tayyetmiştir. 

Bundan başka tertiplerindeki tahsisatları kâfi gelmeyerek yeniden tahsisata ihtiyaç gösteren 
hizmetler tetkik olunursa bu hizmetlerden bir çoğunun ifası zarurî olduğu halde bütçelerin 
tertibinde ihtiyaç nisbetinde tahsisat alamadıkları görülür. Hizmetlerin ifa tarzlarında ve istil
zam eyledikleri masarifin istinat eyledikleri kanunlarda tepdilât yapılmadıkça senelerden beri — 
tecrübenin tayin eylediği ihtiyaçlardan noksan tahsisat teklif etmenin, sene içinde münakale 
taleplerine sebep olmakta ve belki sıkıntılı vaziyetler ihdas edebilecek bir mahiyet arzetınek-
tedir. 

Bu itibarla bütçelerin tertibinde hizmetlerin hakikî icaplarına teferruatlı bir tetkike tâbi 
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tutmanın ve bunları teklif edilebilecek tahsisatla idare edebilmek için lâzımgelen tedbirleri 
önceden almanın zarurî olduğunu Hükümetin bir defa daha nazarı dikkatine arzeylemeği lüzu
mlu addeyledik. 

Yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine arzolunmuştıır. 

Rs. 
Gümüşane 

iasan tefimi 

Erzurum 
Asım 

Manisa 
M. Turgut 

Rs. V. 
Konya 

K. Hüsnü 

Giresun 

Yozgat 
«S. Sırrı 

M. M. 
Konya 

K- Zainı 

İsparta 
Mükerrem 

Erzurum 
Aziz 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Kayseri 
A. Hilmi 

Sivas 
Rasinı 

Bursa 

Dr. Galip 

Kırklareli 

Elâziz 

Kırklareli 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa merbut bütçelerde bazı tadilât 
yapılması hakkında kanun lâyihası 

Madde 1 — 1932 malî senesi muvazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin (ı) numa
ralı cetvelde yazılı fasıl ve maddelerinden ı 791 081 lira tenzil edilmiştir. 

Madde 2 — Birinci madde mucibince tenzil olunan mebaliğden l 503 881 lirası (2) 
numaralı cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve 287 200 lirası da (3) numaralı 
cetvelde gösterilen muhtelif daire bütçelerinde yeniden açılan fasıl ve maddelere fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

Madde 3 — Düyunu umumiye bütçesinin 19ü ncu faslının 2 nci maddesile Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti bütçesinin 264 üncü faslının l nci maddeleri isimleri (4) numaralı cetvel
de yazıldığı üzere tadil edilmiştir. 

Madde 4 — Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı bütçesinin 724 üncü faslının 1 nci 
maddesine konulmuş olan tahsisatın 44 495 lirası imha edilmiştir. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu kânunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 
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[1] NUMARALI CETVEL 

Muhtelif tertiplerden tenzil edilecek tahsisatlara, ai; 

y. M. Mulıassasatın nevi Lira 

BÜYÜK MİLLKT MECLİSİ 
17 İnşaat ve tamirat 20 000 

DİVANI MUHASEBAT 
:>1 Memurlar maaşı 000 
:>2 1()83 numaral ı kanunun 58 nci maddesi mucibince verile

cek tekaüt ikramiyesi 080 
4)> Staj iciıı Avrupada bulunan murakıplerin haziran, tem

muz ve ağustos 1932 ayları tahsisatı ve, avdet harcırahları 2 070 
44 İnşaat 1 000 

Yekûn 4 950 

MALİYE VEKÂLETİ 
121 Memurlar maaşı 
lo9 1 Kıymetli evrak ve levazım bedeli ile tabı masrafı 
141 2 Gayrimuvazzaf azanın ücreti huzuru 
141 I) Masarifi idare 

Fasıl yekûnu 
Yekûn 

DÜYUNU UMUMİYE 
190 Kommerçiyale taksiti 48 200 
191 1740 numaralı kanun mucibince verilecek taksit 5 000 
195 b()4, 1018. 1077, 1244, 1550 numaralı kanunlar mucibince 

çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar 1 ->90 407 
Yekûn 1 44li 007 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜUUÜĞÜ 
209 Yilayat mefruşat ve demirbaşı 400 
212 o Def ati r ve evrakı matbua 500 

4 Defter tecdidi 500 
Fasıl yekûnu 1 000 

217 o Mefruşat, alât ve levazımı fenniye bedeli 250 

12 
10 
2 
7 

000 
000 
500 
500 

10 000 
32 000 



1 500 
1 750 
3 150 

424 
1 300 
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F. M. Muhassasatın nevi Lira 

5 iht iyar meclisleri ve vukuf erbabı ile belediye ve köy mü
messilleri yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 
'" ' • • - • • • ' Yekûn 

GÜMBÜR VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 
237 1 Tenvir ve teshin 
239 1 Bedeli icar 
247 İstatistik ve gümrük tarife mecmualarile muharre-

ratı umumiyenin tabı ve neşir masrafları 600 
269 2 1615 numaralı kanunun 1 inci maddesile 1931 senesi büt

çe kanununun 8 inci maddesi mucibince gümrük süvari 
mıntaka ve muhafaza memurlarına verilecek hayvan yem 
bedeli 

271 3 îaşe masrafı 
Yekûn 

ADLÎYE VEKÂLETİ 
472 Memurlar maaşı 
475 Vilâyat müstahdemleri ücreti 
497 3 1928 senesi düyunu karşılığı 
498 Süvari mübairlerine maktuan ayda dört lira kırk beş ku

ruş hesabile verilecek yem bedeli 
500 4 Mahkemelerin diğer bilûmum masrafları 

Yekûn 

NAFIA VEKÂLETİ 
581 2 İlıaleten ve emaneten yapılacak etüt ve aplikasyon inşaat 

ve tamirat bedeli * ' 27 000 

İKTİSAT VEKÂLETİ 
625 Dahilde ve hariçte sergiler açmak ve sergilere yardım ve 

iştirak etmek ve numune tedarik ve teşhiri masrafı 45 000 
633 2 Maadin meslek mektebi 1 200 

Yekûn 46 200 

16 000 
10 000 
28 324 

4 000 
21 000 
3 000 

6 000 
32 000 
66 000 
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M. Muhassasatm nevi Lira 

35 800 

1 000 

1 000 
37 800 

100 
50 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( Deniş lasını) 
778 2 Devri çarh 
785 Ecnebi memleketlere memuren gönderilecek zabitaıı ve 

memurin harcırahları 
791 Memleket dahil ve haricinde ücreti i müessesatı sıhhiyede 

tedavi ettirilecek malûlin masrafı 
Y 

HARITA UMUM MÜDÜRLÜMÜ 
828 1 Bedeli icar 

2 Melbusat 
Fasıl yekûnu 150 

832 Muayyenat 
1 Efrat iaşe masrafı 3 000 
2 Hayvan yem bedeli 500 
3 Mahrukat 400 

Fasıl yekûnu 3 900 

833 1 Melbusat 1 700 
844 2 1928 senesi düyunu karşılığı 1 150 

. Yekûn 6 900 

POSTA, TELGRAF VE TELEFON U. M. 
864 4 Ecnebi posta ve telgraf idarelerde vııkubulan bilûmum 

münasebattan mütevellit tediyat ve Bren kalemine veri
lecek hissei iştirakiye ve saire 

865 1 Nakliyat 
866 2 Tesisat ve tamiratta kullanılacak makine, fılât ve ede

vat ve malzeme mubayaa ve tamir masrafı 
3 Telgraf işletmesi. 

Fasıl yekûnu 18 750 
867 Telsiz telgraf ve telefon malzeme, işletme ve tamir mas

rafı " 4 400 
869 Cevaplı telgrafnamelerin makbuzlarına yapıştırılan ve 

battala kalan pul bedeli 4 000 
Yekûn 75 150 

20 000 
28 

13 
5' 

000 

750 
000 

UMUMÎ YEKÛN 1 791 081 
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[2] NUMARALI CETVEL 

Muhtelif tertiplere zammedilecek tahsisatlara ait 

P. M. Muhassasatın nevi Lira 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ 
1 2 Aza tahsisatı 4 550 

4 Muvakkat tazminat 3 000 
~ , ~''*" Fasıl yekûnu 7 550 

6 Mefruşat 20 000 
11 Memurlar harcırahı 3 550 

*'•''•)•" Yekûn 31 100 

T>ÎVA NT MI THA SEBA T 
36 3 Kırtasiye 
37 Müteferrika F i 
38 2 Defatir ve evrakı matbua 
45 1 Tedavi ve yol masrafı \ 

Yekûn 

MALİYE VEKÂLETİ 
126 1 Mefruşat 
127 3 Kırtasiye ; 
128 Merkez müteferrikası 
131 2 Kırtasiye 
133 1 Bedeli icar 

3 Defatir ve evrakı matbua £ 
Fasıl yekûnu 50 500 

134 Harcırah 
1 Memurlar harcırahı \ \ 45 000 
2 Müfettişler » 20 000 

.3 Tadilât ve tahrir memurları harcırahı 10 000 
Fasıl yekûnu 75 000 

136 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 500 
140 3 Evrakı naktiye muhafaza ve mübadele masrafı 1 320 
142 İstimlâkin gayri surette tefevvüz olunan emval bedeli 30 000 
144 Avrupaya gönderilecek müfettişler harcırahı 7 000 
154' 2 Acık maaşı - 12 000 

1 

1 

4 

1 
2 

1 

800 
700 
450 
100 
050 

500 
000 
500 
000 
500 

50 000 



- 30 -

p . M. Muhassasatın nevi 

15") Gecen sene düyunu 

156 Eski seneler düyunu 
1 1930 senesi düyunu karşılığı 
2 1929 » >> » 
3 1928 » » » 

158 Masarifi gayrimolhuza 
:()5 Muhtelit mübadele komisyonu masrafı 

DÜYUNU UMUMtYE 

Fasıl yekûnu 

Yekûn 

Lira 

80 

20 
5 
5 

554 

000 
000 
000 

30 000 
00 
85 
436 

000 
000 
874 

186 2 Merkez bankasınca demlide cdüen evrakı nakliye muka
bili verilmiş olan bonoların fa i.:, i ve sernıavenin tanı te
minatı ' ' 22 819 

198 551 numaralı kanun mucibince harp malullerine verile
cek arazi bedeli 28 000 

Yekûn 50 819 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
213 1 Memurlar harcırahı 1 000 
218 İstinsah ve münakale ücreti 2 150 

Yekûn 3 150 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR YEK ÂLETİ 
232 1 Mefruşat 600 
238 Vilâyat müteferrikası 2 000 
240 4 Gümrük idaresine ait olanlarla tahtı muhafazasında bu

lunan bilûmum eşya ve emvalin nakliye ve bendiye mas
rafı 

249 Tartı aletleri mubayaa ve tamir masrafları 
200 Mefruşat ve demirbaş 
261 Levazım 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 
263 3 Defatir ve evrakı matbua 
264 Harcırah 

2 
1 
1 

2 

000 
000 
200 

000 
500 

2 500 
1 000 
8 000 
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J<\ M. Muhassasatm nevi 

267 4 Vesaitin mefruşat ve levazıraatı masrafı 
268 1 Mulıafaza memurlarile deniz vesaiti müstahdemlerinin 

elbise edeli 
Yekûn 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 
292 1 Mefruşat 
29:3 1 Tenvir 
294 Merkez müteferrikası 

298 Yilâyat müteferrikası 
299 1 Bedeli icar 
300 Harcırah 

1 Memurlar harcırahı 
2 Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 
302 Ücretli muhabere ve makaleme masrafı 
304 1 Valilerin devir harcırahı 

Yekûn 

EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
325 Muvakkat tazminat 
330 2 Kırtasiye 

334 Harcırah 
348 1 Tedavi ve yol masrafı 

Yekûn 

JANDAllMA UMUM KUMANDANLĞI 
366 1 İcar bedeli 

367 1 Memurlar harcırahı 
377 1 1861 numaralı kanun mucibince tekaüt edilecek efrada 

verilecek ikramiye 

Yekûn 

İFAUİCl YE VEKÂLETİ 
411 2 Mefruşat, demirbaş, sigorta, belediye vergi ve resimleri. 

mukavelelerine tevfikan mlisteciren ikamet edilen binalar 

Lira 

2 

8 

000 

000 
28 300 

1 

1 
8 

30 

200 
000 
500 
000 
300 

000 
10 000 
40 000 
1 
1 
53 

5 

11 

17 

5 
15 

1 
21 

000 
000 
000 

500 
500 
000 
500 
500 

000 
000 

000 
000 
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F. M. Muhassasatın nevi Lira 

ile Hükümet malı binaların meremet ve tamirleri ve mel-
busat bedeli ve muhabere ve mükaleme ücreti ve masarifi 
idare 18 000 

416 2 Beynelmilel müessesat 70 000 
417 1 Sefirler ve ecnebi misafirlerin ibate ve izaz, ziyafet ve ko

nak ve bahçe masarifi 50 000 
3 iane ve iade 10 000 

Fasıl yekûnu 60 000 
421 1 Hükümetlerle muahede ve mukavele aktine memur edi

leceklerle müstalıdeminine verilecek ücret, hakkı huzur
lar ve harcırah ve kongrenin sair masarifi 

Yekun 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 
450 Sari ve salgın hastalıklarla mücadele masrafı 
451 Trahom mücadele masrafı 
455 Sıtma mücadele masrafı 
463 8 Leylî tıp talebe yurdu 

Yekûn 

ADLİYE VEKÂLETİ 
485 Harcırah 

1 Memurlar harcırahı 
2 Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 
495 2 Açık maaşı 
496 Geçen sene düyunu 

Yekûn 

NAFIA VEKÂLETİ 
577 Harcırah 

1 Memurlar harcırahı 
2 Müfettişler » 

583 1 Resim ve alât ve edevatı fenniye levazımı 

75 000 
223 000 

20 000 
50 000 
100 000 
25 000 
195 000 

25 000 
13 000 
38 000 
25 
3 
66 

000 
000 
000 

Fasıl yekûnu 

Yekûn 

20 000 
5 000 
25 000 
2 000 
27 000 



F. M. 

615 
617 
618 
619 
621 
630 
635 

637 
638 
641 

644 
645 

664 

Ö04 2 
610 

1 
2 

611 2 
3 
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Muhassasatın nevi Lira 

İKTİSAT VEKALETİ 
Muvatt&t müstahdemin ücreti 
Merkez mef rasat-ve demirbaşı 
Mefruşat 
Demirbaş ^ 

Teshin 
Kırtasiye 

Tenvir ve teshin 
İşletme 
Bedeli icar 
Memurlar harcırahı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
Havzai fahmiye ve diğer madenler 
Havzai f ahmiye 
Diğer madenler 

Laboratuarlar 
ihracat ofisleri teşkilât ve masrafları 
Balıkçılık tetkikat masrafı ve buna ait vesaitin inşa, ta
mir, işletme ve idare masarifi umumiyesi 
Açık maaşı 
Geçen sene düyunu 

' 

-

Fasıl yekûnu 

Fesıl yekûnu 

- * • '•»"' 

— 

Fasıl yekûnu 

500 

2 300 
500 

2 «00 
500 
500 

1 680 
560 

ı eeo 
4 060 
7 060 
1 060 
5 700 

1 500 
1 200 
2 700 

500 

Yekûn 

ZİRAAT VEKALETİ 
2 Masarifi muhakeme 

MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ (Kara kısmı) 
703 3 Defatir ve evrakı matbua 
704 1 Memurlar harcırahı 
710 2 Levazımı harbiye ve fenniye ve tahkimat 
711 1 Ecza ve malzemei tıbbiye 

4 500 

1 000 
1 000 
13 000 
46 200 

15 000 

13 000 
67 500 
~6~538 
Toöo 
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b\ M. Muhassasatın nevi Lira 

712 Nakliyat 64 000 

Yekûn 152 038 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (Deniz kısmı) 
767 Mefruşat ve demirbaş 600 
768 2 Kırtasiye 1 200 
769 Müteferrika 1 200 
770 1493 numaralı kanun mucibince yerilecek ikramiye 2 500 
771 3 Defatir ve evrakı matbua 1 200 

772 Harcırah 7 000 
774 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 250 
775 2 659 numaralı kanım mucibince verilecek taamiyc bedeli 4 036 
776 2 Teçhizat 1 300 
781 Kitap ve mecmua ve risale masrafı 1 314 
784 Ecnebi mütehassısları 17 200 

Yekûn 37 800 

RABITA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
823 Muvakkat tazminat 5 500 
840 Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitler harcırahı 400 
842 3 işletme 1 000 

Yekûn 6 900 

POSTA, TELGRAF VE TELEFON U. M. 
854 Muvakkat tazminat 5 000 
856 3 Kırtasiye 1 000 
857 Merkez müteferrikası 1 000 
858 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 7 650 
859 2 Kırtasiye 3 000 
860 Vilayat müteferrikası 3 500 
861 1 Bedeli icar 15 000 

2 Masarifi muhakeme 3 000 
3 Defatir ve evrakı matbua 6 000 

Fasıl yekûnu 24 000 



F. M. 

862 

870 

871 
872 
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Muhassasatın nevi Lira 

Harcırah 
1 Memurlar harcırahı 
2 Müfettişler » 

Vesaiti nakliye masrafları 
1 Tamir 
2 İşletme 

Avrupaya gönderilecek memurlar harcırahı 
înşaat ve tamirat9 

874 1 Tedavi ve yol masrafı 

Fasıl yekûnu 

Faaıi yekûnu / 
Lrahı 

Yekûn 
UMUMÎ YEKÛN _ 

10 000 
5 000 

15 000 

10 000̂  
3 000 

13 000 
6 000 
8 K)0 
2 000 

89 150 
1 503 881 

Divanı muhasebat 
Düyunu umumiye 

Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti 

İktisat vekâleti 

Posta telgraf ve telefon 
U. m. 

[3] NUMARALI CETVEL 
Fevkalâde tahsisata ait -; 

F. No. M. No. Muhassasatın nevi 

45 2 Açık maaşı 

199 

268 

647 

870 

Millî müdafaa vekâleti kara kısmı 
bütçesi faslı mahsusu taahhüdatın-
dan 1931 malî senesi zarfında te
diye olunmayan borçlar karşılığı 
Karargâh odacıları melbusat bedeli 

1782 numaralı ölçüler kanununun 
tatbiki masrafı ( müstahdem üc-
retlerile sair bilûmum masraflar 
dâhildir) 

Mubayaa 

Lira 

900 

250 000 

300 

Yekûn 

15 000 
21 000 

287 200 
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[4] NUM&BAİıI OB̂ V̂ EL 
Madde isimlerinin tadiline dair 

İstanbul ve tzn,rir Liman şirketleri hisse senedi bedeli 
Kimyahaneler makine, alât ve levazım bedeli ve tamirleri masrafı ve hariçte 
yaptırılacak tahlil ve kimyager ücreti ve 1918 numaralı kanunun 21 inci maddesi 
mucibince kaçak eşya müzayede satışında hazır bulunacak azaya ve eşyanın 
mahiyet ve kıymetinin tayin ve takdiri için davet olunacak ehli hibreye ticaret 
yeıstaasyi -öiakm nizamnamesi mucibince ve ticaret odası bulunmıyan yerlerde 
belediyece takdir olunacak nisbet ve miktar üzerinden verilecek ücretler 

« « € < € » 



Sıra NQ 3 8 
Seyrisefain idaresince 1932 senesi zarfında yapılacak istik

raza Maliye vekâletinin kefaletine dair 1/439 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. (J, 
llaşvckıVct 

Mıuoıu'lât mitdiirlüfjii 15 - Xti - 11)32 
Sıijiı: (1/3020 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Seyrisefain idaresince 1932 senesi zarfında yapılacak istikraza Maliye vekaletince kefalet olun
masına dair hazırlanan ve icra, Vekilleri Heyetince 7- XI! - 1932 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanım lâyihası esbabı ımıcibesile birlikte arzohmmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Ksbabı mucibe lâyihası 

Seyrisefain idaresinin t!)32 senesi açığının kapatılması ve bu bapta kömür borçlarının tesviyesi 
için istikrazına bütçe kanununun 9 uncu maddesi mucibince müsaade verilen mebaliğa Maliye vekâle
tinin kefaleti, işbu paranın daha ucuz faizle tedarikini temin edeceği cihetle işbu madde ihzar ve tak
dim olunmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
lüıtce encümeni 28 - XII - 1932 

M. No. 32 
!<Js<ıs Nu. 1/430 

Yüksek Reisliğe 

Seyrisefain idaresince 1932 senesi zarfında yapılacak istikraza Maliye vekâletince kefalet 
olunmasına dair olarak hazırlanan ve tera Vekilleri Heyetince 7 - XII -1932 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasile esbabı mucibesinin gönderildiğine dair Başvekâletin 
15 - XII - 1932 tarih ve 11/3020 numaralı tezkeresi encümenimize havale buyurulmnş olduğundan 
Maliye vekili beyle Seyrisefain umum müdürü beyin huzıırile mütalea ve tetkik olundu: 

Seyrisefain umum müdürü beyin encümende vermiş bulunduğu izahata nazaran idare ile 
Kreğli maden kömürü şirketi arasında ingiliz lirası üzerinden beş sene müddetle aktedilmiş olan 
mukavelenin tatbikatında, ingiliz lirasının düşmesi yüzünden, ihtilâf çıkmış ve şirket, mukave
lenin tatbik edilebilmesi için evvelemirde idarenin eski senelerden kalan borçlarının tesviyesi hu
susunda ısrar eylemiştir. İngiliz lirasının düşmesi dolayısile senede istihlâk edilen 130 000 ton 
kömür bedelinden, Şûrayı devletçe ittihaz olunacak kararın mahiyetine göre, yüz ilâ iki vüz 
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elli bin liralık bir intifa mevzubahs olduğuna göre idarenin şirkete olan boreunıın bir an evvel 
tesviyesi faydalı "örü lmüştür . 

Umumî heyet in kabulüne ik t i r an eden 1932 malî senesi bütçe k a n u n u n u n 9 uncu maddesi büt
çe açığını k a p a t m a k için is t ikraz akti hususunda Seyrisefain idaresine salâhiyet vermiştir . An
cak bu günkü umumî şerai t a l t ında ehven bir faizle ist ikraz aktedilebilınesi Hazinenin kefaletile 
mümkün olacağına, nazaran idarece gösterilecek karşıl ık mukabi l inde Hazinenin bu istikraza ke
falet etmesi yukar ıda arzeylediğimiz esbap dolayısile encünıenimizce de münasip görülmüş ve bun
dan başka idarece gösterilecek karşılığın tayininde mühim hatlardaki seyrüsefer hizmel leriııiıı hiç 
bir suretle inkıtaa uğramamasının göz Önünde tutulacak bir esas olarak kabul ve nıütalea olunması 
dahi lüzumlu addedilmiştir. 

Bu mülâhazalarla esas itibarile kabul eylediğimiz lâyihanın miktar tahdidi suretile tadil edilmiş 
olan. şeklini Umumî heyetin yüksek tasvibine arzeyleriz. 

" Reis 
( iümüşanc 
// . Fehmi 
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A. Hilmi 

Reis vekili 
Konva 

Aza 
Kırklareli 

Ser kel 

M. M. 
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A'. Zaîm 

Aaza 
Manisa 

M. T ur yut 
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Yozgat 

S. Sırrı 

Aza 
Torum 
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Aza 
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M ilk er r<-m 

Aaza 

H Ü K Ü M E T İ N T E K L İ F İ : 

Heyrisefain idaresince 1932 senesi zarf imla 
yapılacak istikraza Maline vekâletince kefalet 

ohinnıdsına dair kanun lâyihası 

M A D D E İ — Seyrisefain idaresince 1932 sene
si bütçe kanununun 9 ıtneit maddesi mucibince ak-
tedilecek istikraza gösterilecek karşrlık mukabilin
de kefalete Maliye vekili mezundur. 

M A D D E 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu* 
teberdir* 

M A D D E 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Ma
liye vekili memurdur, 

7 - X I I -1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kayıt 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
Dr. T. h'uşlii M. Abdiilhalik Dr. Reşit Galip 

Na. V. Ik. V. S. i. M. V. 
I filmi M. Celâl Dr. Refik 

(i. I. V. Zr. V. 
Ali Hana Muhlis 

BÜTOhî E N C Ü M E N İ N İ N TADİLİ 

Seyrisefain idaresince 1932 malî senesi zarfımla 
ald edilecek, istikrazlara Maliye vekâletinin kefa

leti mezuniyetine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1932 malî 
senesi bütçe kanununun 9 uncu maddesi mucibince 
aktedilecek istikrazların altı yüz bin liraya kadar 
olan miktarına, gösterilecek teminat mukabilinde, 
kefalete 'Maliye vekili mezundur. 

M A D D E 2 --- Bu kanun neşri tarihînden mu
teberdir. 

M A D D E 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve İktisat vekilleri memurdur . 


