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Altmış beşinci inikat 

•3 - V I - 1933 Cumartesi 

Mündericat 
Sayıfa 

1 — Şafak zabıt hulâsası - 2 
2 — Havale edilen evrak 2:3 
3 — Riyaset divanının Heyeti umumiyeys 

maruzatı 3 
1 — Azayi kiramdan bazı zevatın mezuni

yetleri hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 3:4 
4 — Müzakere edilen maddeler 4 
1 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 

41 inci maddesinin tefsiri hakkında 3/296 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye encüme
ni mazbatası 4 

2 — Kânunuevvel 1931 : şubat 1932 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 3/170 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası 4 

3 — Mart : mayıs 1933 aylarına ait raporun 
takdim kılındığı hakkında 3/211 numaralı Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası 4 

4 — Haziran : ağustos 1932 aylarına ait ra
porun takdim kılındığı hakkında 3/245 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası 4 

5 — Madenî ufaklık para basılması hakkında 
1/550 numaraalı kanun lâyihası ve Maliye, Adli
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları 4:6 

6 — İhtiyacatı umumiye için celbolunacak 

Sayıfa 
madenî boruların gümrük resminden muafiyeti 
hakkındaki kanunun 1 inci maddesinin tefsirine 
dair 3/278 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları 6:8,12,29,34:37 

7 — Katî ticaret muahedeleri akti için mü
zakereye başlanmış veya başlanacak devletlerle 
muvakkat ticarî itilâflar akti hakkındaki 1679 
numaralı kanunu muaddil kanuna müzeyyei 
1/653 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve 
Hariciye encümenleri mazbataları 8 

8— Ankarada yaptırılacak jandarma mek
tebi için gelecek senelere sari taahhüdat icrası 
hakkında 1/718 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası 8:9,12,29,32:34 

9 — Maarif vekâletince hariçte bastırılacak 
mektep kitaplannm ihale sureti ve bu kitapla
rın bazı masraflarını karşılamak üzere ihdas olu
nacak mektep kitapları sandığı hakkında 1/612 
numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe en
cümenleri mazbataları 9:12,12:13 

10 — Ordu ikramiyesi kanununun jandarma 
hakkında da tatbikma dair 1/614 numaralı ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları 13:14 

11 — Teşviki sanayi kanununa müzeyyei 
1/629 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Mali
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları 14:17 



Sayıfa 
12 — Hazine alacağı olarak muhtelif hesap

lara kaydolunan paralardan bazılarının tasfiye 
ve terkinine dair 1/695 numaralı kanun lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları 17:18,20,29,29:31 

13 — 1/623 numaralı Sumerbank kanunu lâ
yihası ve iktisat ve Bütçe encümenleri mazbata
ları 18:20,20:22 

14 — îskân kanununun 3 üncü maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında 1/675 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 22 

15 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 
30 : 38 inci maddeleeri mucibince alınmakta olan 
duhuliye resminin kaldırılması hakkında 1/720 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatası 22 

Büyük Millet Meclisinin 1933 senesi mart ve ni
san aylan hesapları hakkındaki mazbata okundu. 

Dahilî nizamnamenin 49 uncu maddesinin tefsiri 
hakkındaki mazbata bir müddet müzakereden sonra 
Maliye encümenine tevdi edildi. 

Deniz ve A. K. A. Y. işletmelerile fabrika ve ha
vuzlar teşkilâtı hakkındaki kanun lâyihası müzakere 
ve iki maddesile sonuncu maddesinden maadası ka
bul edildi. 

Askerî tayinat ve yem kanununun bazı maddeleri
nin tadiline dair kanun lâyihası dahi müzakere ve 
kabul edildikten sonra teneffüs için celse tatil olun. 
du. 

İkinci celse 
Deniz ve A. K. A. Y. işletmelerile fabrika ve ha

vuzlar teşkilâtı hakkındaki kanun lâyihasının encü
menden gelen iki maddesile sonuncu maddesi ve he
yeti umumiyesi kabul edild. 

Seyrasefain idaresinin 1933 malî senesi bir aylık 
muvakkat bütçesine, 

İktisat vekâletince Deniz ve Hava işleri müste
şarlığı teşkiline ve tktısat vekâleti bütçesine tahsi
sat konulmasına, 

İstanbul darülfünununun ilgasile yerine yeni 

Lâyihalar 
1 — Tahlisiye umum müdürlüğü memurlarının 

tekaütlükleri hakkmda kanun lâyihası ( Bütçe en
cümenine ) 

2 — Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkın
da kanun lâyihası (Sıhhat ve içtimaî muavenet, İkti
sat ve Adliye encümenlerine) 

Sayıfa 
16 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan 

memur ve muallimlerin tekaüt maaşları hakkın
daki kanuna müzeyyel 1/688 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Maliye encümenleri maz
bataları 22:23 

17 — Devlet memurları maaşlarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı 
cetvelin Maliye vekâletine ait kısmının de
ğiştirilmesi ve bir kısım vazifelerin yapılma 
şekli hakkında 1/689 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 23:28 

18 — Ankara su tesisatı için Maliye ve Da
hiliye vekâletlerine verilen taahhüt mezuniyeti
nin uzatılması ve miktarının 2 300 000 liraya çı
karılması hakkında 1/729 numaralı kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası 28,29,37:39 

esaslar dahilinde bir İstanbul üniversitesi teşkiline 
mütedair kanun lâyihalarile, 

Jandarma zabitlerine ait Arzuhal encümeni maz
batası, 

Türkiyede Türk vatandaşlarına tahsis edilen sa
natlar hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine, 

Uyuşturucu maddeler inhisarına, 
Afyon ihracatı hakkında Türükiye ve Yugoslavya 

Hükümetleri arasında imzalanan afyon mukavelena. 
meşinin tasdikına mütedair kanun lâyihaları müzake
re ve kabul edildikten sonra teneffüs için celse tatil 
edildi. 

Üçüncü celse 
Gümrük tarife kanununu değiştiren kanun lâyi

hası ile, 
Belediye duhuliye resminin ilgasle gümrük tarife

lerine zam icrasma- dair kanun lâyihası müzakere ve 
kabul edildikten sonra cumartesi günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Kâtip Kâtip 
Reis Vekili Afyon Karahisar Denizli 

Esat Ruşen Eşref H. Rüştü 

Tezkerele* 
3 — Gazi terbiye enstitüsü muallimlerinden Saf

fet Beyin maaşı hakkında çıkan ihtilâfın halline dair 
Başvekâlet tezkeresi (Bütçe encümenine) 

4 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1930 senesi he
sabı katisine dair yapılan mutabakat beyannamesi 

1 — SABIK AZBIT HULÂSASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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hakkında Divanı muhasebat riyaseti tezkeres (Divanı 
muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
5 — Aydın vilâyetinin yapacağı 100 000 liralık is

tikraza Hazinenin kefaletine dair 1/731 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruzna-
meye) 

6 — Esaretin meni hakkındaki mukavelenin tas-
dikına dair 1/467 numaralı kanun lâyihası ye Harici
ye ve Dahiliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

7 — İnhisarlar teşkilâtını değiştirmek ve ecnebi 
mütehassıs tahsisatını arttırmak salâhiyeti hakkmda 
1/728 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

8 — Kaçakçılığın men ve takibine dair olan ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir fıkra ilâvesine dair 1/600 numaralı kanun 
lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye, Adliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 
9 — Nahiye müdürlerinin tayini hakkmda 1/554 

numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni maz
batası (Ruznameye) 

10 — Sıvasm Velittin kyünden Eminoğlu Ismai-
lin ölüm cezasına çarpılması hakkmda 3/321 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

11 — Tahdidi sin kanununun 2 nci maddesine 
müzeyyel 1/30 numaralı kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

12 — Türk ceza kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkmda 1/561 ve Türk ceza kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkmda 1/645 nu
maralı kanun lâyihaları ve Adliye encümeni mazbata
sı (Ruznameye) 

B I R I N C I GELSE 
Açılma saati : 14 

REİS — Hasan B. 
KÂTİPLER : Hamdi B. ( Mersin ), Ziya Gevher B. ( Çanakkale ) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. Ruzna- [ divanının bir tezkeresi vardır. 
meye başlıyorum. Mezuniyet hakkında Riyaset ! 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyet
leri hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

Heyeti umumiyeye 
Aşağıda isimleri yazılı Azayi kiramın hiza

larında gösterilen müddetlerle mezuniyetleri, 
Riyaset divanının 30 - V -1933 tarihli 8 inci top
lanışında muvafık görülmüştür» 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunur. 
B. M. M. Reisi 

A. Kâzım 
(Amasya) İsmail Hakkı B., bir ay, mazere

tine binaen. 
(Amasya) Nafiz B., bir ay, hastalığına bi

naen. 
(Çorum) Bekir Karamahmet B., bir ay, ma

zeretine binaen. 
(Erzurum) Necip Asım B., bir ay, hastalı

ğına binaen. 
(Kars) Baha Tali B., bir buçuk ay, hasta

lığına binaen. 
(Kastamonu) Dr. Suat B., üç hafta, maze

retine binaen. . 

(Konya) Ahmet Hamdi B., 40 gün, ailevî 
mazeretine binaen. 

(Samsun) Emin B., iki ay, hastalığına bi
naen. 

ismail Hakkı B. (Amasya), Bir ay, mazere
tine binaen. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Nafiz B. (Amasya), Bir ay, hastalığına bi
naen. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Bekir Karamemet B. (Çorum), Bir ay, maze
retine binaen. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Necip Asım B. (Erzurum), Bir ay, hastalığına 
binaen. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Baha Tali B. (Kars), Bir buçuk ay, hastalı
ğına binaen. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. }. 
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Dr. Suat B. (Kastamonu), Üç hafta, mazere

tine binaen. 
BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Ahmet Hamdi B. (Konya), Kırk gün, Ailevî 

mazeretine binaen. 

1 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 
41 inci madesinin tefsiri hakkında 3/296 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye encümeni 
mazbatası fil 

REÎS — Efendim, bir tefsir fıkrası vardır, 
okunacaktır : 

Tefsir fıkrası 
423 numaralı belediye vergi ve resimleri ka

nununun (41) inci maddesindeki (müceddeden) 
kelimesindeki mana (yok iken yep yeni yapılan) 
kaldırım ve lâğımlara matuftur. 

REÎS — Tefsir fıkrası hakkında söz isteyen 
var mı? O halde tefsii1 fıkrasını reyinize erzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

REÎS — îki defa müzakereye tâbi maddelere 
geçiyoruz efendim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Ruznamenin dokuzuncu kıs
mının 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ve 13 üncü numara
larında bulunan lâyihaların müstacelen müzake
resini encümen rica ediyor. 

BEİS — Encümenin müstaceliyet teklifi var. 
Bu lâyihalar hakkındaki müstaceliyet teklifini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Kânunuevvel 1931 : şubat 1932 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 3/170 nu
maralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Di
vanı muhasebat encümeni mazbatası [2] 

3 — Mart : mayıs 1932 aylarına ait raporun 
takdim kılındığı hakkında 3/211 numaralı Di
vanı muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı mu
hasebat encümeni mazbatası f3j 

4 — Haziran : ağustos 1932 aylarına ait rapo
run takdim kılındığı hakkında 3/245 numaralı 
Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası f4l 

BEİS — Bu mazbatalar, Divanı muhasebat 
raporlarıdır. Berayi malûmat arzolunmuştur. 
Bunlar hakkmda verecek bir kararımız yoktur. 

Di M. E. M. M. HALİT B (Burdur) — Diva
nı Muhasebat hakkındaki raporlar berayi malû
mat arzolunur buyurdunuz efendim. Eskidenberi 

[1^,3,4] 263, 267, 241, 242 numaralı matbua
lar zaptın sonundadır, 

REİS — Kabul edenleı4 . . . Etmeyenler ; . . 
Kabul edilmiştir. 

Emin B. (Samsun) İki ay. Hastalığına binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 

bunlann reye arzı teamül mahiyetindedir. O tea
mülün muhafazasını rica ederim. 

REİS — Demek bu üç raporun reye arzını 
istiyorsunuz. Teamül böyle imiş efendim. Bu ra

porları reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler. Kabul edilmiştir. 

5 — Madenî ufaklık para basılması hakkında' 
1/550 numaralı kanun lâyihası ve Maliye, Adliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları fil 

REİS — Bunun ikinci müzakeresidir. Birinci 
madde okunacak: 

Madenî ufaklık para kanunu 
MADDE 1 — 11 haziran 1930 tarih ve 1715 

numaralı kanunun beşinci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasının uhdesine geçen 
evrakı naktiyeden 24, 591, 218 adet bir liralık 
kupürlerin tedavülden kaldırılması için mezkûr 
kanunun onuncu maddesinde yazılı (istikrar ka
nunu) beklenilmeksizin altı milyonu şimdiden 
ve diğer altı milyonu lüzum görüldüğü zaman 
bastırılmak üzere on iki milyon liralık gümüş 
para çıkarmağa Maliye vekâleti mezundur. 

12 şubat 1340 ve 16 nisan 1341 ve 4 şubat 
1928 tarih ve 411, 624 ve 1207 numaralı kanunlar
la tedavüle çıkarılmasına mezuniyet verilen on 
milyon liralık yüz paralık ve beş ve on kuruş
luk bronz ve yirmi beş kuruşluk nikel meskukâ
tın ve 1326 senesi muvazenei umumiye kanunu
nun onuncu maddesile 2 şubat 1332 tarihli ka
nun hükümlerine göre tedavüle çıkarılmasına 
ve krrk paralık nikel paraların yerine en çok 
yedi milyon liralık nikel ve bronz para basmak 
için Maliye vekâletine mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Madde hakkında tadilname yoktur 
efendim. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
le r . . . Etmeyenler . Kabul edilmiştir 

MADDE 2 — Bastırılacak gümüş paralarm 
evsafı şöyle olacaktır: 

Sıklet ve 
Sıkleti ayar tole-

Ayan Gram ransı binde 
100 kuruşluk 0,900 12 + 3 
50 » 0,900 6 + 3 
25 » 0,900 3 + 3 

fi 1 Birinci müzakeresi 60 inci inikattadır. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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REÎS -* İkinci maddeyi reye arzediyortım. 
Kabul edenfer... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. r 

MADDE 3 — Nikel paraların evsafı şöyfle 
rolacaktır: 

Halitası: (Nikel) 0,75 - (Bakır) 0,25. î. 

10 kuruşluk 
5 » 
1 » 

Sıkleti 
Oram 

6 
4 
2,5 

i Sıklet ve 
ayar tole
ransı binde 

_+ 1 

_± 1 

± 1 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHÜL-
LÎK B. (Çankırı) — Efendim, mahlut nikel
de binde on olacaktır. Yani % 1 du\ 

REÎS — Binde on olarak tashihi isteniyor, 
Maddeyi bu tashihle reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bronz meskukât (10 paralık di
ğer tâbirle 25 santimlik) şöyle olacaktır. 

Sıklet ve 
""" Sıkleti halitetole-

Halitasz Oram ransı yüzde 
Alüminyom 0,100 
Bakır 0,850 2 1 
Mevaddı ecnebiye 0,050 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Gümüş para için kabul haddi 
yirmi ve on beş kuruşluk nikel para için beş ve 
bir kuruşluk nikel para için de*bir lira ve bronz 
para için yirmi beş kuruştur. 

Mâlsandıklanna ve Cumhuriyet merkez ban
kası merkez ve şubelerine tediye makamında ge
tirilecek gümüş, nikel ve bronz paraların mikta
rı ne kadar olursa olsun kabul edilir. 

Mübadele için malsandıklarile Cumhuriyet 
merkez bankası merkez ve şubelerine getirilecek 
madenî para beş liradan aşağı olmamak üzere 
kabul edilerek değiştirilir. 

Şu kadar ki Merkez bankasında bu suretle 
toplanacak madenî meskukâtın bir milyon lira
lıktan ziyadesi Hazine alacaklı hesabının karşılı
ğı olarak kalacak ve tekrar tedavüle vazedil
meyen miktar nisbetinde mezkûr hesabı cari 
bakiyesi mevkuf kalacaktır. 

REİS — Beşinci madde hakkında tadilna-
me var mı efendim? Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Delinmiş, kesilmiş, zımbalan
mış, kulp takılmış ve her ne suretle olursa ol

sun aslî şekilleri değiştirilmiş paralar kanunî 
vasıflarını ve tedavül kabiliyetlerini kaybeder-

Hiç bir alacaklı bu nevi bir parayı kabule 
icbar edilemez. Ancak tedavül neticesinde aşın
mış, yazılan ve şekilleri silinmiş paralar sıh
hatlerinde şüphe tevlit edecek derecede bozul
muş olmadıkça malsandıklan ve Hazineye dev
redilmek üzere Cumhuriyet merkez bankası ta
rafından kabul edilir. Fakat tekrar tedavüle 

| ^kanlamaz. 
REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Ka-

THÜ edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
aSM^ODE 7 — Basılacak gümüş paralar için 

Yenideni mubayaası icap eden madenler tercihan 
m e m l e w dahilinde olmak üzere beynelmilel pi
yasa fıatâıie g ° r e M a l i y e vekâletince tesbit edi
len fiatlerle ^ t m . alınır. Elyevm kanuni sikke 
mahiyetini haiz gümüş paralarla 12 şubat 1340/ 
1924 tarihli Trnm u""1 dördüncü maddesi muci
b i c e S t o f l l t o L ^tini haiz olan gümüş ve gü-

iresinde madenî fiatk r l e m u b a v a a e d l l ı r -
REİS - Maddeyi fc, b u l e d e I Ü e r - E t m e y e n " 

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8 - Birinci ffi* d d e d e y a ? h *?Z 

lar tedavülde b u l u n a n T e r ^ k ^StSUSZ 
paranın yerini tutmağa kâfi ^ w î n 3 ü -
ihzar edilerek tedavül ve mü&dı, ^ ^ ' T . 
dikçe, o neve tekabül eden eski ısav pu~ 
lann tayin ve üân edilecek tarihten i t ik ^S3 1 .?^ 
sene hitamında tedavülü memnu olduğu k T a l i v e 

vekâletince ilân olunur. Ancak bu müdâv**"1 

inkızasından itibaren müteakip bir sene i^tec'6 

mâlsandıklanna ve Hazineye devredilmek to* 
re .Merkez bankası ve şubelerine vuku bulaösfe 
tediyatta bu paralar kabul edilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunla tedavüle çıkarılan 
, paralarm itibarî kıymetleri haricinde bir fiat

la veya tedavülden kaldmlmış olan eski madenî 
paraların her hangi bir fiatla mübadele va
sıtası olarak kullanılması memnudur 

Bu memnuiyet, haricinde hareket edenlerin • 
kullandıkları paralar zaptedilerek tanzim olu
nacak zabıt varakasile sulh mahkemesine sev-
kolumır. 

Mahkemece itibarî kıymetlerinin haricin
de bir fiatla parayı kullananlar hakkmda bir 
liradan aşağı olmamak üzere kulln^lan paranm 
yirmi misli ağır para cezası alınmasına hük-
molunur. Zaptedilen para da hükmolunan ce
zanın infazında mahsup edilir. 

Tedavülden kaldırılmış gümüş parayı sür
mek istiyenler hakkmda da bu paralarm mu-
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saderesile beraber bir aya kadar hapis ve beş 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası 
hükmedilir. 

Tedavülden kaldırılan diğer ufaklıkları sür
mek istiyenler beş liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezasına mahkûm edilir. 

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

MADDE 10 — Bu kanunda yazdı muamelât, 
mubayaat ve sarfiyat muhasebei umumiye, mü
nakaşa, müzayede ve ihalât kanunlarına tâbi 
değildir. 

Basılacak paraların evsafı sairesi Maliye ve
kâletince tesbit edilir. 

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

MADDE 11 — Bu kanunun - tatbikma mü
teallik bilûmum muamelât darphanenin müteda-
vil sermaye hesabından tedvir ve bu hususta 
muktazi makina, alât ve edevat bedellerile darp
hane ve damga matbaasının hükümet merkezi
ne naklile tesisi için sarfedilecek mebaliğ dahi 
bu hesaptan tesviye olunur. 

Darphanece basılacak gümüş paralar kami
len merkez bankasına tevdi ve piyasadan çeki
lecek evrakı naktiye mukabilinde piyasaya çıka
rılır. Bankaya tevdi edilecek gümüş paraların 
itibarî kıymetinin % 40 i bu kanunun tatbikma 
müteallik masraflann karşılığı olarak Hazinenin 
alacaklı hesabı carisi matlubuna geçirilir ve % 
60 i 1715 numralı kanunun beşinci maddesi mu
cibince bankaya verilmiş olan Hazine tahvilleri
nin itfasına tahsis olunur. 

Mübadele hitamında artacak paradan yüz bin 
lirası darphanenin ve damga matbaasının müte-
davil sermayesine ve mütebakisi yine mezkjir 
tahvillerin imhasına tahsis edilir. 

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

MADDE 12 — Maliye vekâleti bu kanunun 
tatbikatına başlanmasını teminen beş yüz bin 
lira kadar avans verebilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler .. Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde — Hükümetin tayin edece
ği fiat üzerinden eski gümüş meskukâtı Devlet 
alacaklarına mahsuben kabul etmeğe Maliye 
vekâleti mezundur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini iĉ  
raya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler .. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 — İhtiyacatı umumiye için celb olunacak 
madenî boruların yumruk resminden muafiyeti 
hakkındaki kanunun 1 inci maddesinin tefsirine 
dair S/278 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları fil 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı efendim? 

ESAT B. (Bursa) — Efendim, o müstaceli
yetle müzakere edilecekti. 

REİS — Lâyihanın müstaceliyetle müzakere
si karar altma alındı. Heyeti umumiyesi hak
kında mütalea olmadığına göre maddelere geçil
mesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Umumî ticaret için hariçten getirilecek madenî 
su borularile aksam ve teferruatından gümrük 

resmi alınmamasına dair kanun 
MADDE 1 — Köy, kasaba ve şirketlerde 

umumî ihtiyaca mahsus sular için Nafıa vekâ
letince musaddak keşiflerine göre hariçten ge
tirilen madenî borolular ile aksamından ve bun
ların bağlantısında kullanılan kurşun ve kat
ranlı ip gibi teferruatından gümrük resmi alın
maz. 

(Tamiratta kullanılacak borularla aksam ve 
teferruatı için mahallî Nafıa idarelerince mu
saddak keşifler veya belediye ve köy mazbata
ları üzerine tanzim kılınacak mahallî idare 
mazbataları kâfidir). 

İmtiyazlı şirketler gerek tesisat ve gerek ta
mirat için bu muafiyetlerden istifade edemez. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Birinci maddenin ikin
ci fıkrasında tamirat için girecek malzeme mu
afiyeti için belediye ve köy mazbatalarının ve
sika olarak kâfi olacağı kaydedilmiştir. Bütçe 
encümeninde akalliyet reyi buna itiraz ediyor. 
Vekâlette bu fıkranın tayymı rica ediyor. Çün
kü böyle muafiyet gibi esaslı bir işte köy maz
batalarının vesika olarak kullanılması mahzurlu 
görülüyor. İkinci fıkranın tayymı tasvibi âli
nize arzediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 
köylü su getirecek, boru lâzım. Köyünden maz
bata yapacak, kazaya gelecek, kaza meclisi ida
resi karar verecek, vilâyete gidecek, vilâyet tas-

fll 246 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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dik edecek, Nafıa vekâletine kadar varacak. 
Köylünün mazbatası doğrudan doğruya verile
cek vesika mahiyetinde değildir. Bunun ilgası 
demek köylüyü bu gibi teşebbüsten menetmek 
demektir. Ekseriyetin reyi muvafıktır, bunun bu 
şekilde kabulünü heyeti umumiyeden rica edi
yorum. 

SADETTİN RIZA B. (İstanbul) — Efendim, 
akalliyet alelıtlak su yollarının teessüsünde Na
fıa vekaletinin tasdikıle olan şekli kabul ediyor 
ve tamir olan kısmı için köy mazbatasını güm
rük muafiyetinde vesika olarak kabul etmiyor, 
bir çok mahzurlar gördü, mevaddı müştaile me
selesinde olduğu gibi köylüler miktar hususunda 
lâzım olduğu derecede ehemmiyetle takip ede
mezler. Ufak tefek suiistimali bais olur, dedik. 
Nafıa vekâletince tasdiki, akalliyet esas olarak 
kabul etmektedir ve esasen köylüler tamirat için 
getireceği su borularını doğrudan doğruya Av
rupadan getirtmezler. Toptancılardan almak za-
ruretindedirler. Bunun köylü için müşkülâtlı o-
lacağmı zannediyorum. Onun için akalliyetin 
fikri budur efendim. 

AHMET HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim, 
mesele şudur: Her hangi bir yerde yeniden esas
lı bir su tesisatı yapılacaktır. Bunun için Nafıa 
vekâletinin su dairesinin müsaadesi alrnmak lâ
zımdır. Fakat böyle değildir. Köyde, kasabada 
esasen su yolu vardır. Bir kısım yeri tamire muh
taçtır, bir kısım yeri yapılacaktır. Benim de da
hil olduğum encümen ekseriyeti diyor ki, Nafıa 
vekâletinin su dairesinin kâfi mühendisi yoktur. 
Her hanki bir köyde veya kasabada 500 - 1000 
metrelik bir kısım için tamirata ihtiyaç hâsıl ola
bilir. Oraya mühendis gitsin, tetkikat yapsın, 
icap eden keşifler yapılsın derse mevsim geçe
cektir. Binaenaleyh köylerden kazalara, kazalar
dan da vilâyetlere gelsin ve mazbata oraca ya
pılsın. Müsaade hakkı Nafıa vekâletine verilirse 
hakikat şudur ki tamirata imkân olmayacaktır, 
işleri kalîmş olacaktır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALÎ 
RANA B. (İstanbul) — Efendim bu mesele Hü
kümetin bir tefsir talebile başlıyor. Hükümet el-
yevm mevcut olan kanunun tefsirini talep edi
yor. Çünkü kanun, madenî borular ve aksamının 
muafiyetini kabul etmişti. Hükümet tatbikatın
da tereddüt ettiği için Meclisi Âliden tefsir ta
lep etmiştir. Eskiden yalnız madenî borular ve 
aksamma münhasır olan muafiyet madenî olma
yanlara da teşmil edilmiştir. Bu sefer tamirata 
da teşmil edilmişıtir. Bu teşmiller encümende ya
pılmıştır. Buna dair Hükümetin teklifi yoktur. 
Bunu malûmat olarak arzedioyrum. 

Mevzubahs olan muafiyet olmasa da gümrük 
resmi verilerek yine icap eden tamirat yapılabi
lir. Binaenaleyh resmin muafiyetine ait esaslı 
bir meselenin her halde esaslı bir tetkika istinat 
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etmesi lâzımgelir. Onun için ikinci fıkranın tay-
yini teklif ediyorum. 

MALİYE V. MUSTAFA ABDÜLHALİK B. 
.(. Çankırı ) —- Muhterem arkadaşım Ahmet Be
yefendi köylerde yapılacak olan tamirat mal
zemesinin, verilecek mazbatalar mukabilinde 
gümrükten affini ve o mazbataların mahallî 
idarelerden tasdiki suretile muamele icrasını, 
çünkü mühendis olmadığını beyan ettiler. Köy
lünün Nafıa vekâletine kadar gelemiyeceğini 
de ilâve ettiler. 

Yalnız, bendeniz bir noktayı yerinde bul
madım. Köylü yapacağı siparişi doğrudan doğ
ruya Avrupa ile mi yapacaktır ki mazbatasını 
tasdik hususunu mevzubahs edelim. Demin ar
kadaşımın işaret ettiği gibi Büyük Millet Mec
lisi mevaddı müşteileden bu hususu refetmiş
tir. Mazbatalar her hangi bir toptancıya gide
cek ve muafiyet o suretle tatbik edilecektir. 
Bu noktaya işaret etmek üzere kürsüye çık
tım Arkadaşımın teklifinin nazan dikkate alın
mamasını rica ederim. 

SAİT AZMİ B. ( Kayseri ) — Nafıa vekili 
Beyden bu mevzua dair iki sual soracaktım. 

REİS — Nafıa vekili Bey burada hazır de
ğildir. 

SAİT AZMİ B. ( Kayseri ) — O halde vaz 
geçtim efendim. 

Dr. MUSTAFA B. ( Çorum ) — Efendiler, 
Sadettin Beyefendi nazarı dikkatimi celbeden 
bir şey söyledi ( İşitmiyoruz sesleri ). Maliye 
veküi Şeyle Sadettin Bey bir noktadan bahset
tiler. Köylü resen Avrupadan sipariş yapamaz-
mış. Evet, fakat böyle olduğu gibi her hangi 
bir kasabalı da bu gün resen Avrupadan si
pariş yapmıyabilir. Lâkin biz köylü için her 
hangi bir muamelede mutavassıtlar kabul et
miş olmamalıyız. 

REİS — Bu bir hayaldir. 
Dr. MUSTAFA B. ( Devamla ) — İstikbalde 

bir hakikat olabilir. Bir gün gelecektir ki köy
lü de her hangi bir malını doğrudan doğruya 
Avrupadan sipariş etmesini bilecektir. Sonra 
her hangi bir mazbata ile köylünün bildirmiş 
olduğu teklif, vilâyetin, bir heyeti var, mü
hendis kaydinde o da âahildir, o heyet bunu 
tetkik edecektir. Bu işi mutavassıta tevdi et
mektense vilâyet veya belediyeler siparişi doğ
rudan doğruya yapmalıdırlar. Sonra Nafıa ve
kâletine kadar gitmesinde ne lüzum vardır? 
Bir köy mazbatası, vilâyette mühendis varken 
ve böyle bir şeyi tetkik kendi sahai iktidarı 
dahilinde iken o mühendise emniyet etmeyipte 
meseleyi Nafıa vekâletine kadar götürmekte 
ıstırarî bir vaziyet görmüyoruz. Binaenaleyh 
vilâyet heyetinin ekseriyetle karar vermesini 
köylü için de doğru buluyoruz. 

REİS — Sait Azmi Bey; Nafıa vekili Bey 
gelmiştir, sualinizi sorabilirsiniz. 

7 -
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SAÎT AZMÎ B. (Kayseri) — Tamir için ge

tirilecek demir boruların gümrük muafiyetinden 
istifade edebilmesi için Nafıa vekâletinden mü
saade alınmasına dair şart konulmasını bazı ar
kadaşlar istiyorlar. Nafıa vekili beyefendiden 
soruyorum: Köylerdeki tamir işlerini yapabil-
lecek vilâyetin kâfi miktarda teşkilâtı varmı 
dır? 

NAFIA VEKÎLI HÎLMÎ B. (Adana) — Ma
lûmu âliniz bu iş Nafıa vekâletini alâkadar et
mez. Nihayet Nafıanın bu işte rol alması bir mu
afiyet meselesidir. O muafiyetin mahalline mas
ruf olmasrm temin 'için de mazbatayı tasdik 
etmekten ibarettir. Her vilâyette nafıa teşkilâtı 
vardır. Vilâyetlerde, köylerde bu gibi tamiratı 
yapacak muktedir mühendisler vardır. 

RElS — Başka söz isteyen yoktur. Hükümet 
namına Vekil beyefendinin teklifi bu ikinci fık
ranın tayyıdır. Evvelâ bu tay teklifini reyinize 
arzedeceğim. 

İkinci fıkranm tayyinı kabul edenler... Et
meyenler . . . ikinci fıkranm tayyı kabul edilmiş
tir. 

Şu halde maddeyi tayyedilen fıkra olmaksızın 
reyinize arzedceeğim. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 11 nisan - 339 tarih ve 336 
numarajı kanun mülgadır. 

REİS — Mütalea var mı? (Yok sesleri). Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde — Henüz gümrüklerden 
çıkarılmamış veya teminatla çıkarılmış olan 
su boruları aksam ve teferruatından da keşif
lerine veya köy veya belediye mazbataları üze
rine tanzim kılınmış mahallî idare mazbatalarına 
göre gümrük resmi alınmaz. 

GÜMRÜK ve İNHİSARLAR V, ALİ RANA 
B. — Burada da ayni fıkranın çıkması lâzımge-
liyor. (Veya köy veya belediye mazbatalar) 
yerine (çıkarılmış olan su boruları aksam ve 
teferruatından da Nafıa vekâletince musaddak 
keşiflerine göre gümrük resmi alınmaz) olacak
tır. 

REİS — O halde maddeyi bu tadille reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerni icra
ya Nafıa, Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar ve
kili memurdur. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bu maddeye 
Maliye vekilinin de ilâvesi lâzımdır. 
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REİS — Maddeyi, Maliye vekilinin de ilâve-

sile reynize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi açık reye arzedi-
lecektir. 

7 — Katî ticaret muahedeleri aitti için mü
zakereye başlanmış veya başlanacak devletlerle 
muvakkat ticarî itilâflar akti hakkındaki 1679 
numaralı kanunu muaddil kanuna müzeyyel 
1/653 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve 
Hariciye encümenleri mazbataları fil 

REİS — Lâyihanın müstaceliyetle müzakere
sini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Lâyiha hakkında söz isteyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et

meyenler .. .Kabul edilmiştir. 

Katî ticaret muahedeleri akti için müzakereye 
başlamış veya başlanacak Devletler ile muvak
kat ticaret itilâfları akti hakkındaki 1679 nu
maralı kanunu muaddil 1997 numaralı kanuna 

müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Katî ticaret muahedeleri akti 

için müzakereye başlanmış veya başlanacak Dev
letlerle muvakkat ticarî itilâflar aktine dair 5 
haziran 1930 tarih ve 1679 numaralı kanunun 
birine maddesinin ikinci fıkrasının tadili hak
kında 31-V-1932 tarih ve 1997 numaralı kanunun 
tadil fıkrasında muvakkat ticarî itilâflar için ta
yin olunan azamî müddet 1935 senesi temmuzu
nun iptidasına kadar temdit edilmiştir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra ve
killeri heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 — Ankarada yapılacak jandarma mektebi 
için gelecek senelere sari taahhüdat icrası hakkın
da 1/718 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası [2] 

fi, 21 250, 252 numaralı matbualar zaptın so-
nundadır. 
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REİS — Bu lâyiha hakkında müstaceliyet 

karan alınmıştı. Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

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

Ankarada yapılacak jandarma mektebi 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Ankarada yapılacak jandarma 
mektebi inşaat, tesisat ve sair masrafları için 
1933, 1934, 1935 ve 1936 seneleri bütçelerine ko
nulacak tahsisattan verilmek şartile mezkûr se
nelere şamil olmak üzere 400 000 liraya kadar 
taahhüt icrasına Dahiliye vekili mezundur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

. MADDE 2 — Jandarma umum kumandan
lığı 1933 malî senesi bütçesinin bütün fasılların
dan 100 000 liraya kadar yapılabilecek, tasarruf
lar Maliye vekâletince mezkûr bütçede (Ankara
da yapılacak jandarma mektebi inşaat, tesisat 
ve sair masrafları) adı ile yeniden açılacak bir 
fasla nakledilerek birinci maddede yazılı işlere 
tahsis olunur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
B. (Çankırı) — Muhasebei umumiye kanunu ga
yet sarihtir. Maaştan maada tasarrufat olmalı
dır. Çün}m maaşlarda tasarruf yapılamaz. 

REİS — Maliye Vekili Bey, (Maaştan ma-) 
ada) kaydinin maddeye ilâvesini teklif ediyor. 
Maddeyi bu tadille reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Taahhüdattır, fasıllarla mad
delerde münakale vardır. Onun için tayini esami 
ile reye konulmalıdır. 

REİS — O halde kanunun heyeti umumiyesi
ni tayini esami ile reye arzediyorum. -

9 •— Maarif vekâletince hariçte bastırılacak 
mektep kitaplarının İhale sureti ve bu kitapların 
bazı masraflarını karşılamak üzere ihdas olunacak 
mektep kitapları sandığı hakkında 1612 numaralı 
kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları [İl 

[1] 253 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Efendim; evvelâ lâyihanın müstace-
len müzakeresini reyinize arzedeceğim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Bunun için de müstaceliyet 
karan alınmıştı. 

REİS — O halde heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? (Yok sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Maarif vekilliğine bağlı mekteplerde okutulacak 
ders kitaplarının basılması ve dağıtılmasile bu 
maksat için kurulacak mektep kitapları sandığı 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Mektep kitaplarının tabı ve 

tevzii Maarif vekilliğine ait hizmetlerdendir. 
Bu hizmet ya doğrudan doğruya Maarif vekilli
ğince yapılrr veya aşağıdaki maddelerde göste
rilen şartlarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşla
rından müteahhitlere bırakılır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mektep kitaplarının tabı ve 
tevzii işini üstüne alacak müteahhitlerin bu ka
nun mucibince icap eden teminatı göstermeleri 
ve lâznngelen teknik ehliyeti haiz bulunmalan 
şarttır 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Maarif vekilliğince müteahhit
lere verilmesi kararlaştırılan kitapların vekillik
çe tesbit olunan şartnameleri dairesinde tabı ve 
satış işleri kapalı zarf usulü ile ve bu kanunda 
yazdı hükümlerden gayri hususatı 661 numaralı 
kanun dairesinde cereyan etmek üzere en uygun 
şartlan gösteren müteahhide ihale olunur. 

HAKKI TARIK B. ( Giresun ) — Bir sual 
efendim. 

Efendim, kitapları basmak işi büsbütün 
başka, bir iştir. Dağıtma işi büsbütün başka 
bir iştir. Birbirinden farklı mahiyette işlerdir. 
Vakıa maddenin yazılışı vekâlet tamamen ge
niş bir takdir salâhiyeti bırakmış görünüyor. 
Fakat ikisi birlikte zikredilmiş olduğu için 
vekâletin bu hususta ne düşündüğünü öğren
mek istedim. Bendenizce vekâlet tamamen ser
best olmalıdır. İcabında basma işini bir mü
teahhide, tevzi işini bir müteahhide veya her 
ikisini bir müteahhide verebilmelidir. Vekâlet 
bu hususta düşündüğünü söylerse müteşekkir 
kalmm. 

MAARİF V. Dr. REŞİT GALİP B. (Aydın) 
— Kanun vekâlete mutlak bir salâhiyet ver
mektedir. Tavzih etmiş olmak için arzedeyim 
ki Hakkı Tank Beyefendinin buyurduklan gi
bi vekâlet bu tabı ve tevzi işini isterse daha 
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evvel çıkan devlet matbaası kanunu mucibince 
münhasıran kendisi yapar. Orada yapılamı-
yanlan dışarıda yaptırır. Hakikaten tabı işi 
başka tevzi işi başka olduğuna göre tabı ve 
tevzi işini ayn ayn ihale edebilir. 

REİS — O halde maddede bir tadile lüzum 
yoktur. Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Her kitap veya kitap serisi için 
taahhüt müddeti üç yıldır. Müteahhit mukave
le ve şartname hükümlerini her hangi bir su
retle yerine getirmez veya diğer kanunî sebep
ler çıkarsa mukavele feshedilir ve geri kalan 
müddet için iş ya Maarif vekâleti tarafından 
yapılır veya yeniden münakaşa açılarak başka 
bir talibe ihale olunur. 

Her hangi bir kitabın tabı, tevzi işi yeni bir 
münakaşa ile üç yıla kadar uzatılabilir. 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim? Mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5 — Mektep kitapları tabı ve tev
ziini üstüne almak isteyenler teklif mektupları 
ile birlikte kitap basma üç bin liralık muvak
kat teminat akçesi veya teminat mektubu 
verirler. Tabı ve tevzi kendilerine ihale edilen 
müteahhitler ihale müddeti zarfında basılacak 
kitaplar yekûnunun maliyet kıymeti üzerinden 
orta tahsil kitapları için üçte bir, ilk tahsil 
kitapları için beşte bir nisbetinde nakit veya 
muteber banka kefalet mektubu verirler. Bu 
teminat mukavele müddetince devam eder. 

REÎS — Söz isteyen var mı? 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (izmir) — Efendim, 

bu kanunla istihdaf edilen gayelerden biri de 
mektep kitaplarının ucuzluğudur. Hakikaten 
buhran nazarı itibare alınır ve ük tahsilin de 
mecburî olduğu düşünülürse Bilhassa ilk mektep 
kitaplarının ucuzluğunu temin etmek lâzımgelir. 
Yalnız bu maddedeki hükümler aynen tatbik 
edildiği takdirde mektep kitaplarının ucuzlama
sına değil bilâkis pahalrlanmasrna sebebiyet ve
recektir. Bir kere vekâletin aradığı iş, mektep 
kitapları ile uğraşanlara, teknik cihetini bilen
lere bu işi verecektir. Şu halde tap ve tevzi 
işi mehmaemken tahtı temindedir. Bu ciheti 
hiç nazan itibare almıyalım, bu kayitlerle bu
nu temin edelim, yalnız hesap edilmek lâzım
dır ki bu mevzuat aynen kabul edilirse mek
tep kitapları için maliyet fiatmda % 15 bir farkı 
fiat olacaktır. îlk mektep kitaplarının maliyet 
fiatı 250 000 bin lira olduğuna göre üç senenin 
yekûnu 750 000 lira ve bunun beşte biri 150 000 
lira eder. Kitapçılar bunu ya para olarak ya
tıracaklar ve yahut bankadan teminat mektu
bu alarak üç sene faizini vereceklerdir. 150 000 
liranın yüzde 12 den bir senede faizi 18 000 

lira eder. 3 senede 54 000 lira eder. 750 000 
lirayı 54 000 e taksim ederseniz maliyet fiatına 
yüzde 15 zammolduğu anlaşılır. Biz mektep 
kitaplarını pahalı diye bir çok şikâyetlere maruz 
kalırken kendi elimizle bunu daha pahalılaştır-
mak doğru değildir. Bu bir. 

İkincisi; teminat mektubu üç seneye şamildir 
deniliyor. Halbuki birinci sene taahhüdün de 
biri yapılmıştır. Geriye 500 000 liralık taahhüt 
kalmıştır. Buna rağmen 750 000 liralık taahhüt 
mukabili olan teminatın 3 sene devam etmesinin 
mânası nedir? 750 000 bin lira taahhüt eden bir 
müteahhit birinci sene vazifesini ifa ettikten 
sonra 500 000 liralık taahhüdü kalır. Bu, bu 
suretle iner. Bu itibarla bu madde iki noktadan 
tebdil ve tadil edilmeğe ihtiyaç gösterir. 

Sonra; maliyet fiatının % 20 si temin edile
cek denmektedir. Bu çoktur. Çünkü arzettiğim 
gibi çok tutar eğer kitapçılar hatalı hesap yap
tılar denirse bendenz 200 bin liradan hesap et
tim, % 10, 80 tutuyor, teahhurlannı ne kadar 
yapmasalar, 150 bin liralık bir paraya vaziyet 
etmeğe hacet yoktur. Kitapçıların broşüründe 
kabul ettikleri bir nokta var ki bendeniz onu da 
çok buluyorum. Fakat öyle diyorlar. % 7,5 ben-
denizce % 5 olmalıdır. Fakat mademki öyle di
yorlar, ilk mektepler için % 7,5, orta mektepler 
için % 10 olması daha doğrudur. 

Sonra; birinci sene teminatın üçte biri git
melidir. İkinci sene mütebaki üçte biri geri veri
lir. Üçüncü sene de son kısım verilir. Zannede
rim ki bilhassa bu kısım ki haklı ve adlî bir kı
sımdır. Vekil Beyefendi bunlara itiraz etmez. 
Zannederim ki yapılmış bir vazifeyi temin için 
gene teminat istemek manasız olur. Sonra mali
yet fiatı yükseleceği için bu haddin de indirilme
sini teklif ediyorum. 

MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. 
(Aydın) — Bu hesapların buraya keyfi ve ha
yalî bir surette konmadığını şüphesiz takdir bu
yurursunuz (Tabiî sesleri). 6-7 aydanberi bu me
sele üzerinde müstemirren çalıştık. Vekâletin 
salâhiyettar dairelerinde tetkikler yaptığımız 
gibi Devlet matbaası cihazı içinde ve îstanbul-
da mektep kitapları yazmak ve bastırmakla meş
gul muallimler arasında ve bizzat bütün tabiler 
ve kitapçılar, naşirler nezdinde uzun ve esaslı 
tetkikler yaptık. Binaenaleyh buradaki neticeler 
kitapçıların da mütalealarmın inzimam ettiği 
tetkiklerin mahsulüdür. Hüsnü Bey arkadaşımız 
bilhassa mektep kitaplarının bu yüzden daha 
pahalı çıkacağı noktasından endişe ediyorlar. 
Temin etmek isterim ki böyle bir endişe asla va
rit değildir. Zaten ihale, münakaşa ve müzayede 
kanunları mucibince kitapçılar böyle bir müna
kaşaya girdikleri zaman kanunî bir nisbette - ki 
% 15 kadar - teminat parası yatırmak mecburi
yetindedirler. Biz bunun üzerinde mektep ki
taplarının bilhassa vaktinde basılması ve yerle-

- ı o -



İ : 65 3-6-1&33 C : 1 
rine yetişmesi noktai nazarından teminatı biraz 
daha sağlamlaştırmak için küçük bir nisbttte 
zam yapmış oluyoruz. Meselâ ayn ayn her mek
tep kitabının maliyet fiatı ve bunıin üzerinden 
vereceği teminat akçesi hakkında yaptığımız 
hesap listesinden bir kaç tanesini arzedeyim. 

Meselâ ikinci sınıf hesap kitabı - ilk mek
teplerde - şimdi mevcut ihale ve münakaşa ka
nununa göre alacak olursak kitapçı bunun için 
1 500 lira teminat yatıracak. Biz bunu iki bin 
lira yapıyoruz. Diğer bir misal arzedeyim: 
Beşinci sınıf için tarih kitabı, mevcut olan 
kanuna göre 2 625 verecek, biz bunu 3 500 ze 
çıkarmış oluyoruz. Orta mektebin ikinci sınıfı 
için riyaziye kitabı, 1 135 dir, biz bunu 2 000 e 
çıkarıyoruz. Gerçi tâbi için bu fazla bir kül
fettir ve filhakika bir banka teminat mektubu 
için faiz verdiğinden dolayı kitap fiatı üzerin
de dahi şüphesiz bir tesir yapacaktır. Fakat bu 
tesir asgarinin asgarisi derecesindedir. Buna 
mukabil istihdaf ettiğimiz menfaat nedir? He
piniz, bütün çocuk babalan ve bütün gazete
lerimiz, temasta bulunduğumuz mekteple alâ
kadar herkes bir şikâyet noktasında birleşirler 
ki bu şikâyette hatta Maarif vekâleti de müşte
kilerle müttehit ve müttefiktir. Mekep kitap
ları vaktinde yerinde bulunmuyor, senelerden 
beri çocuklarımızın tahsiline, bu kadar âmil
ler, masraflar karşılığı olarak alacağımız tah
sil kıymeti üzerine müessir olan bir badiredir. 
Bunun önüne geçmek lâzım, bunu sağlam bir 
teminata bağlamak lâzım ( Doğru sesleri ). 

Şunu da arzedeyim ki pahalılık, Hüsnü 
Beyin anlatmak istediği kadar pahalılık asla 
varit değil, bilâkis ucuzluk vardır. Öyle temin 
edebilirim ki bu gün fena bir alfebeyi çocuk
larımız otuz kuruşa almaktalar ki bundan son
ra en iyi alfebeyi azamî on kuruşa alacaklardır. 
Pahalılık mevzubahs değildir. Fakat kitapçıyı 
o kanuna itaat ettirmek için, mektep kitapla
rını vaktinde yerlerine yetiştirmeğe sevkedecek 
kuvvetli-ahkâm koymazsak çıkardığımız ka
nundan umduğumuz semereleri elde edemeyiz 
ve işimiz geri kalır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Efendim, 
kanunda üç yü için teminat almır kaydi vardır. 
Bu suretle yapılan teminat için birinci sene 
vazifesini yapmış olan bir adamın diğer senele
re ait teminatını geri alınması lâzım değil mi? 

MAARİF V. Dr. REŞİT GALİP B. — O, 
ahkâmı umumiyeye tâbi bir düsturdur. Esasen 
büyük bir fark teşkil etmemektedir. 

BÜTÇE E. N. SADETTİN RIZA B. (İstanbul) 
— Efendim, Hüsnü Bey arkadaşımız bu kitap
ların pahalı çıkacağı endişesini izhar ettiler. Bu 
noktai nazarlarını bendeniz anlryamadrm. Bir 
defa İktisadî bir mütearifedir ki, miktarı istih
sal tezayüt ettikçe fiat ucuzlar. Şimdiye kadar 
ilk, orta mekteplerde ve liselerde kitapların ade

di müteaddit olması dolayısile azar azar tabedi
liyordu, Bittabi masarifi tabiye de fazla oluyor
du. Adet tenakus ettiğine göre miktar itibarile 
fazla tabettirilecek masraf ta ona göre azalmış 
olacaktır. Binaenaleyh endişeleri varit olamaz. 
Teminat için % 12 den bahsettiler. Teminat 

için şimdiye kadar 12 faiz verildiğini zannetmi
yorum. Geçen gün mevduatı koruma kanunu 
diye bir kanun çıkardık Umumî para alanlar için 
bile faizin % 12 den fazla olmamasını kabul et
tik. Halbuki teminat için hiç bir zaman % 12 
faiz verilemez, mübaleğa yapıyorlar. Miktarı 
şudur: Kredisi yüksek olanlar % 3 faiz veriyor
lar. Olmayanlar ise bankalara yatırırlar. Ne
ticede bu faizi miktarlardan tenzil ettirirler. Her 
hangi bir teminat mektubu taahhüdün tamamen 
veya kısmen ademi ifasında müeyyide olarak 
bırakılması lâzım olan miktardır. Bu da şim
diye kadar ahkâmı umumiyemize girmiş bir key
fiyettir. Müzayede ve münakaşa kanununda 
tamamile yatırılan teminat akçesi taahhüdün 
hitamında geri almır. denir 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Efendim, 
evvelâ Sadettin Beyefendiye cevap vereyim. De
diler ki, istihsal miktarı ne kadar çoğalrrsa fiat 
ta o kadar ucuzlar. 

Ben bu noktaya temas etmedim. Eğer ben ki
tap basılmasın deseydim, dedikleri varit olurdu. 
Benim dediğim bu değildir. Bu zaten ceptedir. 
Benim itiraz etmediğim bir noktaya karşı bura
da itiraz edilmiş gibi izahata girişmek zaittir. 
Fakat bu ucuzluk elde edildikten sonra niçin da
ha ucuz yapmağa uğraşmıyalım? Benim düşün
düğüm nokta buradadır. % 2 faizle teminat ve
recek banka varsa Mahmut Celâl Beyefendi söy
lesinler ona göre vaziyet alalım. 

SAÖETTİN RIZA B. (İstanbul) — Burası 
ticaret odası değildir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (Devamla) — Evet 
ticaret odası değildir, fakat heyet tenevvür ede
cektir. Bankalarca teminat mektubu % 2 faizle 
verilir mi verilmez mi? 

İlk sene teminat mektubu verir. Fakat bu 
adam üç seneyi temin için teminat gösterdiği 
halde işini yapmazsa bu parayı istirdat edeceğiz. 
Lâkin ilk sene geçtikten sonra bu varit midir? 
Sonra kendileri de bilirler ki mektep kitapları 
vaktinde tevzi edilmemektedir. Listeler teşrini
evvelde gidiyor. Amma bu sene görüyoruz ki 
Maarif Vekili Beyefendi bu- işi vaktinde yapa
caktır. Kitapçılar da listelerini vakti zamanında 
gönderebilirler. Hatta bendeniz bir beyanat sı
rasında kitapçıların vazifelerine âşık kimseler 
olduklarını söylemiştim. 

Pahalılık olmayacakmış dediler. Ben istiyo
rum ki bu kadar da olmasın. Bu miktarı asgarî 
dereceye indirmek lâzımdır. Diyelim ki şahsî te
şebbüsler fazla kâr istediği için fiatlar fazlalaş
maktadır. Fakat Devlet matbaasına ne demeli? 

- ı ı -
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Maliyet fiatına evvelâ % 10-20 biniyor. Diğer 
taraftan da sandık için yine bu kadar bir miktar 
bindiriloyor. 

Devlet matbaası için de yüzde 30 kabul et
tik. Tabiî bu, bir tenzilât hakkıdır. Ondan dola
yı bunlar maliyet fiatı üzerine zam yapacak 
şeylerdir. Zaten lise ve orta mektep kitapların
dan halk son derece müştekidir. Bu kitapları 
tedarik edebilmek için bir talebenin en aşağı 20 
lira vermesi lâzıımgeliyor. Halbuki bu, Devlet 
matbaasının elindedir. Bu 20 lira onun için mev-
zubahs olamaz. Hali hazırdaki fiatlarda ucuzluk 
noktalarını yegân yegân ayırmak ve bu nokta
larda fazla zam yapmağa imkân bahşetmemek 
lâzımgelir. Bir taraftan Maarif vekili Beyin de
diği gibi halkın kitapsız kalmamasını temin et
mek, diğer taraftan da bu zam işini yüzde beş 
ilâ ondan fazlaya çıkarmamak lâzımdır. Çünkü 
bu zamanda halka ucuz mal satmak lâzımdır. 
îlk mektep kitapları için yüzde yedi buçuk di
ğerleri için yüzde on kâfidir. Teminat mektubu 
için ise, zannetmem ki itiraz olsun. Salâhattin 
Bey arkadaşımız Adliye encümeni reisidir. Bu
na lüzum var mı, yok mu söylesinler ( Gülüş
meler). 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Ben encümen 
reisi değilim. 

BEİS — Rey vermeyen zevat varsa lütfen 
reylerini istimal buyursunlar. Rey toplama mu
amelesi bitmiştir. 

MAARİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. 
(Aydın) — Evvelâ Hüsnü Beyefendinin teminat 
mektubu için verilmesi lâzımgelen yüzde nisbe-
ti hakkındaki malûmatlarını tenkit edeceğim. E-
ğer nakıs malûmatla, yarım bildiğimiz rakam
lar üzerine bu kadar katî mütalea yürütüp üze
rinde derin tetMkat yapılmış işleri tenkit veya 
tashihe kalkışacak olursak Meclisi Âliyi doğru 
bir istikametten velevM bir an için olsun ayır
mağa çalışmış oluruz. Teminat mektubu için 
yüzde 10 ilâ 12 faiz verilir. Bunu Celâl Beyefen
di söylesinler, diyorlar. Celâl Beyefendi bura
dadırlar. Diyorlar ki: Teminat mektubu için fa
iz, işine göre yüzde yarımdan başlar yüzde iki
de nihayet bulur. Nadir ahvalde yüzde üçe kadar 
çıkar. Binaenaleyh münhasıran şahsî menfaatle
ri, şüphesiz haklı olarak, gözde tutan tabilerin 
verdikleri rakamları esas ittihaz ederek vekâle
tin işlerini onlardan daha çürük farzetmeliyiz. 
Bu noktanın, zannederim, yanlış olduğu tebey-
yün ediyor. Bunun fiatlar üzerinde yapacağı 
tesir asgarî olacaktır. Yüz binlerce basılan ki
tapta yüzde iki nisbetinde konulacak küçük bir 
paranın yapacağı tesir elbette asgarinin asgari
si olacaktır. Fakat Istanbulun filân semtinde 
olduğu gibi Erzurumun da Tortum kazasında 
bu kitap işinin mekteplerin açılma zamanında 
temin edilmesi ve çocukların ellerine verilmesi 
lazımdır. 

Kendilerine temin ettiğimiz menfaatlere kar
şı böyle bir tazyik yapmak ve bunu üç sene 
elimizde tutmak lâzımdır. Kitapçıların menfaa
ti iktızasıdır buyurdular. Evet öyledir, fakat 
kitapçıların menfaati geniş mektep teşkilâtı olan 
sahalarda satış teşkilâtı yapmaktadır. Az 
kitap satmak ihtimali olan sahalarda kitapçılar 
bu teşkilâtı yapmazlar. Kitabı yerine yollamak 
demek, bütün Türkiyeye şâmil satış teşkilâtı 
yapmak demektir. Bunu temin etmek için el
bette maddî bir kayit lâzımdır. Aksi takdirde 
kitabı mutlaka temin ederim diye nasıl mesuli
yet deruhde ederim. (Müzakere kâfi sesleri). 

MAARİF E. M. M. İBRAHİM ALÂETTİN B. 
(Sinop) — Efendim, mektep kitaplarını basmak 
hususunda taahhüde girişecek kitapçılara müm
kün olduğu kadar teshilât göstermek için encü
men hakikaten araştırmalar yapmıştır ve im
kân nisbetinde, manzuru âliniz olduğu veçhile, 
tadilât vazetmiştir. Nitekim muvakkat teminat 
akçesi 5 000 lira teklif edilmiş iken 3 000 lira 
olarak tesbit ettik. Hükümet te buna muvafa
kat etmiştir. Sonra taksit bedelinin eylûlda te
diyesi meşrut idi, teşrinisaniye kadar uzattık. 
Yani Maarif encümeni, bu lâyiha üzerinde icap 
ettiği kadar tevakkuf etmiştir ve mümkün 
olan taahhüdatm yapılabilmesi düşünülmüştür. 
Ancak bu nisbetlerde daha fazla müsaadekâriık-
ta bulunmanın imkânsız olduğunu anladık On
dan sonra bu nisbetleri tesbit ettik. 

Hüsnü Beyefendi buyurdular ki 250 000 lira 
bütün ilk mektep kitaplarının maliyet fiatıdır. 

Zannederim ki evvelce tabedilmiş olan mek
tep kitaplarına aittir - ki onlar ayrı cinsten 
beş altı olmak üzere tabediliyordu. - Bu yüzden 
maliyet fiatı yüksekti. Şimdi öyle olmayacak
tır. Meselâ 20 den fazla alfebe var, kıraat 
serileri 8, 10 dane idi. Bu gün her mektep için 
tek kitap basılacaktır. Onun için maliyet fi
atı çok aşağıya düşecektir. Kezalik taahhüda
tm bir zaman için yapıldıktan sonra sukut et
mesi, diğer taahhüdata benzemediği için, va
rit değildir. Bunda daha ziyade memleketin 
irfan hayatını rahneden korumak esası göze-
tilmiştir. Buyuruyorlar ki, muntazaman sev-
ketmek, onların menfaati iktizasındandır ve 
teahhur, Maarif tarafından basılmış kitaplarda 
vaki oluyordu. Filhakika dairei resmiyelerin 
yaptığı şeyler biraz daha teahhure müsaittir. 
Çünkü tüccar kendi menfaatile hareket eder. 
Fakat evvelki vaziyetle bu günkü vaziyet ara
sında fark vardır. Çünkü evvelce bütün kitap
ları vaktinde memleketin her köşesine ulaştır
mak aralarındaki rekabetten ve kendi menfa
atlerinden ileri geliyordu. Bu, vaktinde ulaş
tırma işinde en büyük âmil ve müessir bu idi. 
Fakat şimdi on gün evvel göndermekle on gün 
sonra göndermek arasında hiç bir fark yok
tur. Çünkü biran evvel göndermezsem benim 
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menfaatim haleldar olur endişesi bu günkü va
ziyete göre düşünülemez. Müteahhitler üzerle
rine aldıkları taahhüdü nasıl olsa ifa edebile
cekleri için teahhure uğratabilirler. Bendeniz 
encümende geçen müzakerelerin neticesini ar-
zediyorum. Maarif encümeninin noktai nazan 
budur. 

REİS — Efendim, dahilî nizamname hü
kümlerini hatırlatmış olmak için arzedeyim ki 
her hangi bir madde hakkında onun başka bir 
şekilde olması mütaleası serdedildiği zaman bu 
talebin nizamname hükümlerine uygun olması 
icap eder. Bu da tadil hakkında bir takrir 
vermekle mümkün olur. Böyle bir takrir ve
rilmediği için bütün bir müzakereden sonra 
maddenin aslım reye koymaktan başka çare 
yoktur. Maddeyi, mütalealan dinledikten son
ra reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Dördüncü madde mucibince 
mukavele feshedildiği takdirde bir zarar mev
cut olmasa dahi müteahhidin vermiş olduğu te
minat akçesi, protesto etmeğe ve hüküm almağa 
lüzum olmadan, Maarif vekilliğince yedinci 
madde mucibince tesis edilen mektep kitapları 
sandığına irat kaydedilir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Maarif vekilliğince bastırıla
cak kitapların telif haklarile ikinciden nihayet 
beşinciye kadar muvaffakiyetli ve değerli eser 
yazmış olanlara verilecek naktî mükâfatlar, 
tetkik ücretleri, müsabaka ve ihale işlerine 
ait umumî masrafları temin maksadile bir Mek
tep kitapları sandığı tesis olunmuştur. Sandıkta 
bu masraflardan artan para kalırsa mektep 
kütüphanelerinin takviyesine sarfolunur. Telif 
hakkı verilen kitapların edebî mülkiyeti kabul 
edildiği devre için mutlak olarak Maarif vekil
liğine geçer ve vekâlet eser üzerinde faydalı gö
receği değişiklikleri ve ilâveleri yaptırabilir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim. Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu sandığın varidatı, mektep 
kitaplarının maliyetlerine Maarif vekilliğince 
tesbit edilecek bir nisbet dairesinde ilâve oluna
cak mektep kitapları sandığı hisselerile, temin 
edilir. Teİif haklarile yedinci maddede yazılı 
diğer hizmet ve masrafları karşılayacak olan bu 
hisse nisbeti ilk tahsil kitapları için % 8, orta 
tahsil kitapları için % 20 yi geçmeyecektir. San
dığın parası Maarif vekilliği emrine millî ban
kalardan birine yatırılarak nemalandırılır. 

REtS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Müteahhitler mektep kitaptan 
sandığı hisselerini üç müsavi taksitle öderler.' 
Birinci taksitin mukavelenin imzası anmda, 
ikinci, üçüncü taksitlerin müteakip yılların teş
rinisani ayı içinde ödenmesi şarttır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
başlar. 

REtS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maarif vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Ruznamenin beşinci maddesine geçiyoruz 
efendim. 
\10 — Ordu İkramiyesi kanununun jandarma 

hakkında da tatbikına dair 1/614 numaralı ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları fil 

ABDÜLHAK B. (Erzincan) — Efendim, bu 
kanunun dairei şümulü nedir?... Bir az izahat 
versinler... 

REÎS — Mündericatını mütalea buyurursa
nız tenevvür edersiniz. Heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

1493 saydı ordu ikramiyesi kanununun jandar
ma hakkında da tatbikına dair kanun 

MADDE 1 — 1493 numaralı ordu ikramiye 
kanunu jandarma hakkında da meridir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMÎ B. (Gümü-
şane) — Mademki arkadaşımız izahat istiyor
lar, vereyim. 

REÎS — Buyurun. 
HASAN FEHMÎ B. ( Gümüşane ) — Efen

dim, jandarma teşkilâtı hakkındaki kanunda 
jandarma efrat ve zabitanı, orduda mevcut 
olan bilûmum kanunlar ahkamına tâbidir di
ye bir hüküm vardır. Malûmu âlileri orduda 
uçuş, atış, dalış ikramiyeleri ve bir de bö-
lüklerdeki okuyup yazma bilmeyen efrada mu
ayyen bir nisbet dahilinde okuma yazma öğ
reten zabitana muayyen nisbet ve derecelerde 

fil 254 numaralı matbua zaptın sonundadır, 
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ikramiye verilmesine dair bir kanun vardır. 
Bu kanunun jandarmaya da teşmili için bu ka
nun lâyihasını buraya getirdik. Jandarmadaki 
hükümler, orduda tatbik edilen askerî ka
nunlar ahkâmının jandarmada da tatbikim 
âmir olduğu için o esasa göre encümenimiz 
bunu muvafık görmüştür. 

REİS — Birinci madde hakkında söz iste
yen yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ordu ikramiye kanunu muci
bince jandarmada verilecek ikramiyeleri jan
darma umum kumandanlığı kendi bütçesinden 
verir. 

BEÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
^•11 — Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 
1/629 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim; 
kanunun bazı hükümleri hakkında Vekil Beyin 
izahlarını temenni etmek üzere bazı maruzatta 
bulunacağım. 

Evvelâ, bu kanunu getirdiklerinden dolayı 
Vekil Bf. ye teşekkür etmek lâzımdır. Çünkü bu, 
yalnız iktisadî bir lâzime değildi, ayni zamanda 
daha ziyade bir lâzimei adeletti. Teşviki sanayi 
kanununun vatandaşlara bahşettiği muafiyet
lerin - ki 15 sene içindi - vakitsiz bir şekilde 
istirdadı doğru bir hareket değildi. Hakki mük
tesepleri ihlâl eden mahiyette idi. Bittabi müte
şebbisler için korkunç bir vaziyet hâsıl olmuş
tu. Herkes Hükümetin htta kanunlarla teyit et
tiği her hangi bir hükmü sırası gelince kaldır
ması ihtimalini derpiş ederek teşebbüslerinden 
adetâ feragat etmeğe başlamışlardı. 

Binaenaleyh hem bu mahzuru refettiği, hem 
de bir lâzimei adaleti yerine getirdiği için teşek
kür ederim. 

fil 255 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Sonra bu kanunun mevzularına dikkat ettim. 
Evvelâ teşviki sanayi kanunile bahşedilmiş olan 
bazı muafiyetleri bir takım kısımlara daha teş
mil ediyor. Teşviki sanayi kanununun mühim su
rette fabrikaların, sanathanelerin memleketimiz
de teessüs etmesine amil olduğuna esbabı muci-
bedeki ilk frkra en mühim delildir. 400 şu ka
dar hastane 2 bin şu kadara çıkıyor. Şimdi buna 
nazaran daha bir takım kısımlara teşmili lâ
zım mı, değil mi? Bu cihetten biraz daha izahat 
verirlerse bittabi reylerimizi daha selâmetle ve 
daha serbestçe kullanmış oluruz. Sonra mevaddı 
iptidaiye muafiyetinin yine bir liste ile tanzim 
edilmesi ciheti tercih ediliyor. Halbuki bu liste 
meselesinin vatandaşlar için çok müziç olduğunu 
evvelce de arzetmiştim. Çünkü tertip edilmiş 
olan listeden azamî derecede istifade etmek, her 
vatandaş için bir emel oluyor ve bunun için gi
dip gelmeler, bir çok formaliteler o vatandaş 
için müziç olduğu gibi bundan fazla istifade 
edenler, etmeyenlere nisbetle daha rakipsiz, da
ha müşkülâtsız işlerini görürler ve hakikî ve na
muslu vatandaşların vaziyetlerini bir dereceye 
kadar işkâl ederler. O vatandaşların buraya ka
dar gelip gitmeleri, hem işleri üzerinde müessir 
olur, hem de maliyet fiatına zammederek müs
tehlikler üzerinde, hepimiz üzerinde müessir o-
lur. Buna nazaran daha esaslı bir çare bulmak 
daha muvafıktır demiştim. O vakit korkusuz bir 
surette her vatandaşı istediği gibi çalışarak kabi
liyeti derecesinde istifade edecekti. Şimdi daha 
ziyade açık gözlülük ve fartı mesainin tesiri ola
caktır. Buna meydan verilmemesi doğru değil mi 
idi? Bu gerçi encümenlerde de nazarı dikkate 
alınmıştır. Encümenlerin hepsi gümrük himaye
sinin en emin, en esaslı bir himaye tarzı olduğu
nu kabul ediyorlar. 

Fakat Hükümet, esbabı mucibesinde dioyr ki, 
iktisadî kıymetlerin seyyaliyeti dolayısile bu 
mevaddı yalnız gümrük tarifesile himaye etmek 
zor oluyor. Bu itibarla bazılarına daha ziyade 
muafiyet temin etmek, bazılarına da az.. Hulâsa 
bu işte idarei maslahat zarurî görülmüştür deni
yor. Halbuki bizim evvelki gün kabul ettiğimiz 
bir gümrük kanununda azamî derece ve hatta 
bunda sınaî ihtiyaçlara göre yavaş ya
vaş yükseltilmesi kabul edilmişti. Daha 
fazla salahiyetli bir gümrük tarifesile Hüküme
ti icraiyeye salâhiyet versek ve yalnız gümrük 
tarifesile bu işi temin etsek olmaz mı? Eğer 
bunu yaparsak sanatkârlarımız için büyük bir 
engel ortadan kalkacaktır ve kendi sahaların
da serbes serbes çalışmağa imkân temin edi
lecektir. Onun için bu meselede biraz yorul-
sak yeridir. * 

Üçüncü maddede tahdit meselesi vardır. 
Yani bu muafiyetlerin memlekette istihsalâtı 
ihtiyaçtan fazla olan fabrikalara verilmemesi 
meselesi vardır. Ben zannediyorum ki bu va-
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kitsiz bir tedbirdir. Biz henüz sanat inkişafı
nın ilk merhalesindeyiz ve anormal bir vazi
yette olan memleketimizde bizim fabrikaları
mızın çıkardığı, mamulâtın, mensucatın, her 
ne ise, fazla miktarda çıktığını şimdiden kes
tirmek doğru değildir." Memlekette istihlâk ka
biliyeti azalmıştır, bu sebepten bazı fabrikalar 
sarfiyatlarını temin edemezler. Fakat bunu 
nazarı itibare alarak vatandaşlardan bir kıs
mının sermayesini muhafaza edeceğiz diye şim
diden tahdide kalkışmak, bir kısım vatandaş
ların, müstehliklerin sırtına yükletmektir. 
Çünkü terakkinin en büyük kamçısı rekabet
tir. Rekabetten kurtulacak olan bu müessese
ler aralarında kolayca anlaşacaklar, hali ha
zırda zaten ağır olan hayat pahalılığını bir kat 
daha teşdit edeceklerdir. 

Bence şimdiki halde bu tahdit işine yanaş
mayalım. Kabiliyetlerin inkişafı için rekabet 
şarttır. Eğer rekabet olmazsa maliyet fiatmı 
ucuzlatmak için vatandaşların çalışmasına ma
hal yoktur. Meselâ, görüyoruz ki esbabı mu-
cibede bazı maddeler ihraç edilmeğe bile baş
lanmış. Binaenaleyh kabil olduğu kadar her 
smıf halkımız, tüccar, çiftçi gibi sanayi erba
bımız daha fazla çalışmalarla maliyet fiatlan-
nı azaltmıya çalışsınlar. Her halde bunu yap
mayalım. Cenup kazalarımıza yavaş ayvaş mal 
versinler, bunu yapalım. Çünkü bunu yapar
sak ipek sanayii biliyoruz ki bir iki seneden 
beri ipek sanayii mefluç bir vaziyete girmişti. 
O vakit böyle bir kayit koyacak olsaydık, 
memleket için hayırlı bir müessese olan îpekiş 
vücude gelemiyecekti. Başka kimse bu işi 
yapmasın deseydik îpekiş gibi bir müessese 
meydana gelemiyecekti. Binaenaleyh serbest 
bırakalım. Memlekette işler tevessü etsin. 
Amma bu yüzden bazı kimseler rekabete da-
yanamryaeaklardır. Fakat yerlerini daha ehli
yetli kimselere bırakmış olurlar. Binaenaleyh 
kendi kendimize engeller ihdas etmesek daha 
doğru olur. Tahdidin zararı olacaktır kanaa
tindeyim. Bu cihetin de tavzihini temenni 
ederim. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMÎ B. (Gümü-
şane) — Efendim, birinci maddede bir tashih 
yapılacaktır. Onu şimdiden arzedeyim. Güm
rük ve duhuliye resimlerinden deniyor. Duhu
liye, Meclisi Âlice lağvedilmiştir. Gümrük ve 
munzam resimler denecektir. Ö şekilde tashihi
ni rica ediyorum. 

REÎS — Peki efendim. Madde geldiği zaman 
o şekilde okuruz. 

İKTİSAT V. CELÂL B. ( îzmir ) — Hüsnü 
Bey iki esasa dokundular. Birincisi liste. İkin
cisi tahdit kelimesile ifade ettikleri prensip. 
Liste meselesini kaldırıp onun yerine daha 
esaslı bir surette, daha çok müsavat temin 
edecek şekilde prensip koyabilsek kendilerine 

bende iştirak ederim. Fakat şimdilik daha 
iyi bir formül bulamadık. Liste meselesi teşvi
ki sanayi kanununda esastır. Fakat mevaddı 
iptidaiyesi tenzile tâbi tutulanlara nazaran 
alınacağı parada prensip koyduk. Bu liste 
meselesini ayni zamanda münhasıran gümrük 
tarifesine istinat ettirdiğimiz takdirde bazı ip
tidaî maddeler vardır ki bunda yalnız sanayi 
erbabı değil, memleketin ticareti de alâkadar
dır. Mesele şümullendirilmiş olur. Şikâyeti 
mucip olan mesele, listenin tanziminde vukua 
getirilen bazı hatalardır ve ayni zamanda bazı 
sanayi erbabının kendilerine verilen muafi
yeti esas işlerinde kullanacakları yerde harice 
satmak suretile fuzulî ve gayrimeşru istifa
deleridir. Asıl şikâyeti mucip olan bu nokta
lardır ki birisi Hükümetin esas mekanizması
na istinat eder. Diğeri de o muafiyetten isti
fade edenlerin gayrimeşru surette istifade 
yoluna kapılmaları keyfiyetidir. Dünyada her 
prensibin tatbikmda esaslı surette devam edil
mezse mahzurları vardır. Biz de buna yani 
haksızlık vukua gelmemesine eskisinden ziya
de dikkat edeceğiz. 

Tahdit kelimesile ifade ettikleri cihete ge
lince; tahdit yoktur. Hakikatte teşviki sana
yide gözettiğimiz gaye, memlekette mevcut ol
mayan sanayiin vücude getirilmesi için va
tandaşlara yardım; daha doğrusu himayedir. 
Himayenin muhtelif şekilleri vardır. Memle
kette ihtiyaçtan fazla yani ( sürprodüksiyon ) 
emtia vücude getiren müesseseleri himayede 
bir menfaat görmüyoruz. Burada sürprodük
siyon vücude getiriyorsunuz diye muaheze edi
yor değiliz. Yalnız Hükümet namına yapılacak 
himayeden kendilerini mahrum ediyoruz. Bu, 
gayet doğrudur. Bir taraftan millî istihsali vü
cude getirecek sanayii teşvik ederken, yani 
millî istihsal memleket istihlâkine kâfi gelmez
ken diğer taraftan ihtiyaçtan fazla istihsal eden 
sanayie para vermekte bir faide görmedik. 
Demek ki tahdit yoktur, ihtiyaca kâfi istihsal 
yaptıktan sonra himayeyi zait görüyoruz. 
Mesele bundan ibarettir. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz isteyen yoktur. 

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

28 mayıs 1927 tarih ve 1055 numaralı teşviki 
sanayi kanununa müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 1055 numaralı teşviki sanayi 
kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde ta
dil olunmuştur. 

Sınaî müesseselere ait olup memleket dahilin
de bulunmayan veya kâfi miktarda istihsal veya 
imal edilemeyen aşağıda yazılı mevat gümrük 
ve buna munzam resimlerden muaftır: 
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A) Bu müesseseler ile müştemilâtının tesisi, 

inşa ve tevsilerine muktazi her nevi inşaat mal
zemesi, 

B) Bu müesseselerin imalâtına ve mamulâtı-
nm zurufuna muktazi mevaddı iptidaiye, 

C) Bu müesseseler için lüzumu olan her nevi 
makine ve alât ve bunların yedek ve tecdit par
çalan; 

D) bu müesseselere ait olarak vücude getiri
lecek nakliye tahmil ve tahliye ve kuvvei mu
harrike istihsal ve nakil tesisatına muktazi bil
cümle malzeme (inşaat malzemesi dahil) ve vesa
iti muharrike ve müteharrike ve bunların yedek 
ve tecdit parçalan. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 41 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

9 uncu maddenin (B) fıkrası mucibince 
gümrük resminden muaf tutulacak iptidaî mad
delerin: 

A) Hangilerinin bu muafiyete tâbi olacağı 
(Ancak işbu (A) fıkrasının hükmü her han

gi bir sanayi şubesi hakkmda tatbik edildiği 
takdirde satış fiatmm normal haddin fevkine 
çıkmasına mâni olmak üzere tedbirler almağa 
Hükümet salâhiyettardır); 

B) Hangi nevi sanayie tahsis olunacağı; 
C) Hangilerinin tamamen veya bir nisbet da

hilinde kısmen muaf bulunacağı; 
İktisat vekâletince bir cetvel halinde ve îcra 

Vekilleri Heyetinin kararile ilân ve tatbik olu
nur. Bu cetvel ilân tarihinden itibaren beş se
ne için muteberdir. Beş sene hitanımda tekrar 
ayni suretle beş sene için yeni cetvel yapılır. Beş 
senelik müddetler içinde cetvellere ilâvesine lü
zum görülecek iptidaî maddeler hakkında da 
esas cetvel müddetine tâbi olmak üzere bu usul 
caridir. 

Gümrük tarifelerinde muafiyet cetveline da
hil iptidaî maddelere ait gümrük resimleri mik-
tanndan tenzilât yapıldığı surette beş senelik 
müddetin hitamı beklenmeksizin tarifedeki ten
zilât ile mütenasiben bu cetvellerde de tadilât 
yapılır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat) — Memle
ket dahilinde istihsal edilemeyen veyahut edil
diği halde kâfi miktarda yetişemeyen mevaddı 
gümrükten istisna ediyoruz. Memlekette tiftik 
ipliği yapan f abrikalanmız yoktur. Halbuki 
bu sanayiimiz, inkişaf etmektedir. Halk buna 
açıktan açığa ihtiyacını göstermektedir. Mem
lekette tiftik ipliği yapılmadığına göre İktisat 
vekâleti yapacağı beş senelik listeye bunu da 
ithal ediyor mu, etmiyor mu? Lütfen izahat 
versinler. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(İzmir) — Memleketimizde bol tiftik mevcuttur. 
Fakat tiftikten istenildiği veçhile iplik yapmak 

için henüz sanayi vasıtalarına malik değiliz. Bu 
itibarla memleketimizde iplik yapacak sanayi 
vücude gelinciye kadar Türk tiftiğinden ma
mul olmak kaydü şartile hariçten gelecek iplik
lerin müsaadeye mazhar olmasına ve istifade et
mesine taraftarım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. — (Çok güzel, çok 
muvafık. Teşekkür ederim. 

REİS — İkinci maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun neşri tarihinden 
sonra yeniden tesis olunacak sınaî müesseselere 
İktisat vekâletince teşviki sanayi muafiyet ruh
satnamesi verilebilmek için: 

A) Memleketin ihtiyaçlarına göre o şubede 
fazla istihsal bulunamaması, 

B) Bu müesseselerin memlekette yetişen ve 
keyfiyetçe hariçten getirileceklerle ayni evsafta 
bulunan ham veya yarı mamul maddelerin sürü
müne ve inkişafına mâni olmaması; 

C) Ham maddeleri kısmen veya tamamen 
hariçten gelecek sanayiin memlekette bıraka
cakları işçilik ve sair faidelerin muafiyet ver
mek suretile himayeye değer ehemmiyette bu
lunması şarttır. 

(A) fıkrası hükmünün tatbik edileceği sanat 
şubesinde memleket ihtiyacına göre fazla is
tihsal olunup bulunmadığının ne suretle takdir 
olunacağı bir nizamname ile tayin olunur. 

Bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren mev
cut tesisatlarını bir defada veya tedricen beş 
sene zarfında yüzde elli veya daha fazla 
nisbette tevsi etmek isteyen müesseseler için de 
tevsi edilen kısım hakkında bu madde hükmü 
tatbik olunur. 

REİS — Söz isteyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun 2 nci maddesi 
mucibince iptidaî maddeler için verilecek güm
rük resmi muafiyeti ile buna tâbi olan muame
le vergisi muafiyeti yekûnu senede üç milyon 
lirayı geçemez. 

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

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Muvakkat madde sonraya kalmıştır. Şimdi 
okuyoruz. Evvel okumamız lâzımdı. 
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MUVAKKAT MADDE — Türkiye Sanayi k-
redi bankası teşkiline dair olan 2064 numaralı 
kanunun meriyetile bu kanunun meriyeti tarih
leri arasındaki müddet zarfında teşviki sanayi 
ruhsatnamesini haiz eşhas ve müessesat tarafın
dan TürMyeye ithal olunan ve mezkûr kanunun 
2 nci maddesinde musarrah bulunan makina, 
alât, malzeme ve saireden tahsil edilmiş güm
rük resimlerile muamele vergileri bu kannuun 
meriyet tarihinden itibaren üç ay zarfmda as
habına ret ve bunlardan teminat mukabili güm
rüklerce imrar olunanların teminatları iade 
olunur. 

REÎS -r- Muvakkat maddeyi reye arzediyo-
rum Kabul edenler . . .Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

2 — Hazine alacağı olarak muhtelif hesapla
ra kaydolunan paralardan bazılarının tasfiye ve 
terkinine dair 1/695 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden: 
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1929 senesi sonuna kadar Hazine alacağı olarak 
muhtelif hesaplara kaydolunn paralardan bazı-

larmm tasfiye ve terkinine dair kanun 
MADDE 1 — 1929 malî senesi sonuna kadar 

gerek millî Hükümet ve gerek sakıt Hükümet 
bütçelerinden katı sarfiyat şeklinde istihkak 
sahiplerine tediye edilipte: 

A) Havale harici olmasından, fasü ve mad
de hatasından veya hizmetin taallûk ettiği dai
re bütçesinden gayri bir idare bütçesinden te
diye edilmesinden dolayı Divanı muhasebatın 
veya salahiyetli heyet ve makamların hüküm, 
karar ve emirlerine müsteniden muhasip veya 
»arifleri namına zimmete alınan; 

B) Evrakı müsbitesi noksan veya zayi olma
sından dolayı A fıkrasında yazılı makamlarca 
muhasip veya sarifleri namlarına zimmete alın
ması kararlaştırılan ve istihkak sahiplerinin öl
mesi veya ikamet ettikleri yerlerin değiştirilme
si gibi zaruretler dolayısile noksanının ikmal 
veya nüshai saniye tedariki suretile mahsubu
na veya Divanı muhasebata ibrazına imkân ol
mamasından muhtelif hesaplarda borç olarak 
mukayyet bulunan , 

C) Harp, işgal, isyan, tuğyan, yangın ve 
mesali sebeplerle kayitleri zayi olup müfredatı ı 
tesbit edilemeyen veya edilipte bu sebepler yü
zünden sarf evrakı ibraz olunamadığı için mah-

[1] 256 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

subu veya Divanı muhasebatça zimmet htikmü-
I nün refi kabil olmayan, 

Ç) 1929 malî senesi sonuna tadar gerek millî 
Hükümet ve gerek sakıt Hükümet bütçelerin
den avans suretile verilip evrakı müsbitesinin 
gönderildiği tevsik edildiği -halde, resmî daire
lerde ziyaa uğradığı için mahsupları yapılama
yarak parayı alanlar namlarına muhtelif hesap
larda borç kaydolunan, 

D) Hazine alacağı olarak muhtelif hesaplar
da rakamen kayitli olup (C) fıkrasındaki sebep
ler dolayısile müfredat kayitlerinin, senedat ve 
evrakın zayi olması ve borçlu kimselerin tayin 
edilememesi yüzünden takip, tahsil ve mahsubu 
mümkün olmayan, 

E) Nakten veya seneden Hazine ve şuabatma 
irsalât kaydelipte ait oldukları • mahallerden mu
kabil makbuz almamamasından dolayı Divanı 
muhasebat veya salahiyetli heyet ve makamların 
hüküm, karar ve emirlerine müsteniden muhasip 
veya alâkadarları namlarına zimmet kaydedilmiş 
buluşan; 

F - Makbul veya fevkalâde sebepler dolayısi
le takibat yapılamaması yüzünden müruru zama
na uğrayan ve bu sebeple muhasiplerce tazmini 
Divanı muhasebatça ?hüküm alfana alınan veya 
muhtelif hesaplara salahiyetli makamlarca zim-

.met kaydettirilen, , 
Paraların Devlet namına yapılan hizmetler

den mütevellit ve- Devlet borçlarının ödenmiş 
olduğuna ve yukarıdaki sebepler dolayısile ta
kip, -tahsil ve mahsubuna imkân olmadığına ka
naat veren evrak gösterilmek şartile ve malî 
müşavere encümeni kararile Maliye vekilliğince 
terkin edilecektir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul eden
ler... Eemeyenler... Kabul edilmiştir. 

-MADDE 2 — Sakıt Hükümet zamanında her 
hangi bir suretle tesviye edilipte birinci madde
nin şümulü haricinde kalan ve 459 sayılı mah
subu umumî kanunu ve müzeyyelleri üe tayin 
olunan mahsup müddeti içinde mahsubu yapıla
mamış ve muhtelif hesaplara alınmış olan para
lar, hizmetin yapılmış olduğuna kanaat verici 
evrakı müsbite kâfi addedilmek suretile Maliye 
bütçesinde lahika olarak açılacak nâzım fasıl
dan mahsup olunur. 

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

MADDE 3 — 23 nisan 1336 tarihine kadar 
vergi ve resimlerden tahakkuk edipte tahsil edi
lemeyenbakaya para, eezalarile beraber, affedi
lerek kayitleri terkin edilmiştir. 

MÜKERREM B. ( İsparta ) — 3 üncü mad
denin 3 üncü satırında ( bakaya ) dan sonra 
bir virgül konacak ve ( para ) nm önündeki 
virgül1 kalkacaktır. 
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HASAN FEHMÎ B. ( Gümüşane ) — Virgü

lün yeri değişecektir. 
REİS — Evet Öyle olacaktır. Maddeyi ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Maliye vekili memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle re

yinize arzediyorum. 
13 — i/623 numaralı Sumerbank kanunu lâ-

lâyihast ve İktisat ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz iste
yen var mı efendim? 

HALÎL B. (îzmir) — Efendiler, tktısat vekili 
Celâl Beyefendiye memleket namına bir teşek
kürüm vardı. Bu kanun lâyihasi vesilesile onu 
ifa etmek üzere söz aldım. 

Celâl Bey vazifesine hakikaten çok eyi bir 
surette başladılar Geçen meclis içtimaında şe
ker, kahve ve çaym bir elden idaresi vesile
sile Heyeti celilenizin müsaade ve müsamahası 
üzerine geniş bir müzakere açmıştım. Orada de
miştim ki, Devletin iktisadî gidişi hakkında iş 
âleminde vesvese vardır ve bu vesvese sermaye
yi iş âleminden kaçırmaktadır ve bunun hak
kında tedbir almak lâzımdır, ilh. . Hatırlarsınız 
diskuriyi. 

Ondan biraz müddet sonra Celâl Beyefendi 
İktisat vekâletine geldiler. Kendileri iş âlemin
de âmil ve nâzmı olan büyük bir müessese
nin direksiyonunda bulundukları için zannedi
yorum ki bu vesvese hakkmda daha ziyade vu
kufu oldukları için ilk hedefte onu bertaraf 
etmek ve memlekette emniyet ve istikran ikti
sadiyi tesis etmeğe çalıştılar. Biliyorsunuz ki 
fırkanın programını ortaya attılar ve dediler 
ki işte benim prensiplerim, gideceğim yol. Ha
kikaten bendeniz de o güne kadar fırkanın prog
ramını dikkatle okumamıştım. Orada ne gibi 
iktisadî esasler vardır. Evvelâ iktisatta ferdî 
teşebbüsü esas olarak kabul ediyor. Yani istih
salde ve mübadele kıymetlerinin husulünde en 
müessir âmil olarak ferdî teşebbüsü kabul edi
yor, sonra dağınık sermayeleri toplayarak on
ları hareketli bir sermaeye haline koymak için 
tasarrufu tergip ve teşvik ediyor. Daha sonra 
benim gördüğüm, sây, ile sermaye arasında ahenk 

[1] 257 numaralı matbua zaphn sonundadır. 

ve nizamı fırkasının prensibi olarak kabul edi
yor. Hulâsa ticaret, sanayi, küçük, büyük zira-
atte bütün erbabı mesaiyi tergip ve teşvik ede
cek ferdî teşebbüsü memlekette muzaheretle 
canlandıracak, kuvvetlendirecek esaslar vazedi
yor. Bu esasları ortaya koyduktan sonra işte 
görüyorsunuz: İstinat ettiğim fırkamın prensip
lerinin iktizası işte budur. Ferdî teşebbüsleri 
yavaş, yavaş iktisadî sahadan kovarak bütün 
memleketin faaliyeti iktısadiyesini de devletçi
liğe giden asrî devletçilikle bizim devletçiliği
miz arasında münasebet yoktur buyurdular. On
dan sonra iş âlemine, Istanbula koştular. Sanayi 
ve ticaret erbabı ile temas ettiler. En ziyade "na
zarı dikkatimi celbeden Nazillide bir gazetede 
okudum. Oradaki halka vukubulan bir beyanat
larıdır. Daha sonra İzmire gittiler. Nazillide vu
kubulan nutuklarında halka buyurmuşlardı ki: 
Burada büyük bir mensucat fabrikası kuracağız. 
sizin sermayeleriniz bunu yapacak kabiliyette 
olmadığı için bunu Devlet yapacak. Sizin ser
mayeniz Devletin muzaheretüe büyüdükten 
ve ferdî kabiliyetleriniz inkişaf ettikten sonra 
Devletin bu sahadaki işlerini yavaş, .yavaş size 
bırakacağız. Böyle devletçiliği istemez misiniz 
demişler. Orada ben de olsaydım, isterim derdim. 

Memlekette ferdî teşebbüslerin yapamayacağı bü
yük işler üzerinde ferdî teşebbüslere zemin ha
zırlamak ve bilâhare yavaş yavaş onlara terket-
mek suretile Devletin yapacağı müzaheretlere 
bu memleketin elbette her sahada ihtiyacı vardır. 
Bu kanun lâyihasında da, zannederim 11 inci 
olacak, bir madde vardır. Onda Devlet sanayii 
Devletin bu gün elinde bulunan ve Sümer ban
kın idaresine verilecek olan sanayiin de yavaş 
yavaş anonim şirket haline kalbedilerek hisse 
senetlerini satmak suretile memlekette kabiliyet 
hâsıl oldukça gerek Türk şahıslarına ve gerek 
Türk müesseselerine yavaş yavaş terkedileceğine 
dair hüküm vardır. Binaenaleyh şu madde ile 
de Devletin iktisadî sahadaki rolü tamamile tes-
bit ediliyor ve kanuniyet kesbediyor. 

Efendiler, memleketin terakki ve medeni
yet yolunda hakikaten bu hakikatin -bu suret
le tebarüz ettirilmesinin ve tesbit edilmesinin 
tesiri pek büyüktür. Bundan sonra herkes 
Devletin iktisadî rolü - ki fırkanızın programın
da evvelce bilvesile arzetmiştim, müphemdi. -
Bundan sonra tebarüz etmiş olacak ve ilerde 
memlekette sermaye, iş tamamile emniyet ve 
istikrarını bulacak ve memleket, yolunda yü
rüyecektir. 

Efendiler, milletim nevi beşer, vatanım ru-
yu zemin diyenlerden hazer... Zira o yol bizi 
kapı kulu olmağa götürür. Bunun misallerini 
huduttan biraz öte tarafa bakarsak çok görürüz. 

İktisadî hayatta itopik - hayalî - formülleri 
memleket hayatına; bünyesine tatbik etmek
ten de hazer. Zira o yol da bizi sınıf müca-
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delesine götürür. Smıf mücadelesi demek, 
memlekette iktisadî nizam ve ahengin mihveri 
olan muhitte mücadele etmek demektir. Bi
zim en büyük istinatgahımız millî muhittir. 
Orayı tesis edeceğiz, oraya istinat edeceğiz. 
Millî birliğin en büyük istinatgahı, millî vah
dettir; iktisadî vahdeti, iktisadî nizamı boza
cak yollardan hazerdir. Şimdi tabiî bunu siz
lere programınızın mahiyetini tamamile teba
rüz ettirdikten sonra bu kürsüden yalnız He
yeti celilenize değil, bütün millete - günkü bu 
kürsü bütün millete hitap eder bir kürsüdür -
onun iğin bu fikrimi soluyorum. Celâl Beyefen
di şu suretle hakikatleri tebarüz ettirdiğinden 
ve iş âleminde büyük bir emniyet ve istikrar 
husulüne yardım ettiğinden dolayı yalnız Celâl 
Beyefendiye değil, bütün Heyeti Hükümete te
şekkür ediyorum ve o suretle kürsüden iniyo
rum. 

BEİS — Lâyiha hakkmda başka söz isteyen 
yoktur efendim. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sümerbank kanunu 
MADDE 1 — Alelûmum sanayi işlerile ve 

bankacılık muamelelerile iştigal etmek ve mer
kezi Ankarada olmak üzere «Sümerbank» nami-
le bir banka teşkil edilmiştir. Bu banka hük
mî şahsiyeti haiz olup bütün muamelelerinde 
bu kanun ve hususî ve ticarî haklar hükümleri
ne tâbidir. 

İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL B. (İzmir) 
— Hiç şüphe yoktur ki tertip hatasıdır. Bazı 
yerlerde Sümer, bazı yerlerde de Sümerbank 
deniliyor, bunun doğrusu (ü) ile yazılanıdır. 

BEİS — O suretle tashih ediyoruz. 
Birinci maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler.,. Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Sümerbankm iştigal mevzula

rının başlıcalan aşağıda yazılmıştır: 
A) Devlet sanayi ofisinden devralacağı fab

rikaları işletmek ve hususî sanayi müessesele-
rindeki Devlet iştirak hisselerini ticaret kanu
nu hükümlerine göre idare etmek; 

B) Hususî kanunlarla verilmiş salâhiyetlere 
istinaden yapılacak fabrikalar hariç olmak üze
re Devlet sermayesile vücude getirilecek bütün 
sınaî müesseselerin etüt ve projelerini hazırla
mak ve bunları tesis ve idare eylemek; 

C) Teessüsleri veya tevsileri memleket için 
iktısaden verimli olan sanayi işlerine serma
yesinin müsaadesi nisbetinde iştirak veya yar
dım etmek. 

Ehemmiyetleri itibarile alelûmum sanayi iş
leri şu suretle sıralanır: 

1) Ana iptidaî maddeleri memlekette yetişen 
ve henüz istihsal miktarı istihlaki karşılayama
yan sanayi, 

2) Ham ihracat mallarım mamul veya kfâ* 
men mamul hale koyarak kıymetlendiren ve sü
rümünü kolaylaştıran sanayi, 

3) Mamulâtı memleket dahilinde büyük mik
yasta istihlâk olunan ve ham iptidaî maddeleri 
henüz memlekette yetiştirilmemekle beraber te
essüsleri halinde iptidaî maddelerinin de memle
kette yetiştirilmesi mümkün olan sanayi, 

4) Ham iptidaî maddeleri memlekette bu
lunmadığı gibi yetiştirilmesi de kabil olmayan 
fakat imal safhalarının memlekete temin ede
ceği faydalar ehemmiyetli miktara baliğ olan 
sanayi, 

D) Memlekete ve kendi fabrikalarına lüzu
mu olan usta ve işçileri yetiştirmek üzere 
mektepler açmak ve sanayi mühendis ve müte
hassıslarını yetiştirmek için dahildeki yüksek 
mekteplerde talebe okutmak veya bu maksatla 
İktisat vekâletince açılacak mekteplere yardım 
etmek ve ecnebi memleketlere talebe ve stajiyer 
göndermek; 

E) Sanayi müesseselerine kredi temin et
mek ve alelûmum bankacılık işlerini yapmak; 

F) Millî sanayiin inkişaf tedbirlerini ara
mak ve gerek bu hususta gerek İktisat vekâ
letince tetkik için bankaya verilecek mevzular 
hakkmda mütalea beyan etmek. 

BEİS — Madde hakkmda söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). 

Maddeyi kabul edenler .. .Etmeyenler ... Ka. 
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet sanayi ofisi ve Türkiye 
Sanayi kredi bankası teşkili hakkındaki 2058 
ve 2064 numaralı kanunlar mülgadır. Bu mües
seselerin bütün mevcut ve matlûpları ve hukuk 
ve vecibeleri Sümerbanka intikal eder. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Sümerbankm itibarî sermayesi 
yirmi milyon liradır. Bu sermaye Hükümetin 
teklifi ve banka umumî heyetinin kararile bir 
misli kadar artırılabilir. 

Bankanm ilk sermayesi aşağıda yazılı emval 
ve mebaniden teşekkül eder. 

A) Devlet sanayi ofisinden ve Sanayi kredi 
bankasından devralacağı bütün hak ve menfa
atler ve ihtiyat akçeleri, 

B) Devlet sanayi ofisinden devralacağı fab
rikaların sabit ve mütedavil sermayeleri ve mü
terakim amortismanları, 

C) Devlet sanayi offisinden devralacağı işti
rak hissesi, } 

D) Türkiye sanayi kredi bankasından devra
lacağı sabit ve mütedavil sermaye, 

E) Devletçe verilecek tahsisat. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

le r . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5 — Sümerbank İcra Vekillûri He-

yetinin kararüe faizli veya faizsiz, ikramiyeli 
veya ikramiyesiz, temettü hisselerine iştirakM 
veya iştiraksiz tahvilât çıkarabileceği gibi on-
beş seneye kadar vadeli istikrazlar dahi yapalak 
lir. Bunların mecmuu yirmi milyon lirayı ge
çemez. 

Maliye vekili bankanın çıkaracağı tahvillere 
ve aktedeceği istikrazlara kefalete mezundur. 

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

< MADDE 6 — Sümerbank, Ziraat ve Emlâk 
bankaları gibi millî krredi müesseselerine mah
sus haklardan ve imtiyazlardan istifade eder. 

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

MADDE 7 — Sümerbank; umum müdürü de 
dahil olduğu halde bir reis ve dört azadan mü
rekkep beş kişilik bir idare meclisile idare olu
nur. Umum müdürün iki muavini bulunur. 

Meclisi idare reisile azadan biri ve umum 
müdür ile muavinleri İktisat vekâletinin ve bir 
aza Maliye vekâletinin inhası ve İcra Vekilleri 
Heyetinin karan ve Reisicumhurun tasdikile ta
yin olunurlar. Bir azada banka umumî heyeti 
tarafından intihap olunur. Tayin ve intihap 
olunacak azaların bankacılık, iktisat ve sanayi 
işlerinde ihtisas sahibi zevat arasından seçilme
si lâzımdır. 

Müdürü-umumî ile muavinlerinden maada 
meclisi idare azasının ve reisinin hizmet müddet
leri üç senedir. Müddeti bitenlerin tekrar tayin 
ve intihapları caizdir. Umum müdür muavinleri 
meclisi idareye iştirak ederler, fakat rey vere
mezler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen- j 
ler ... Kabul edilmiştir. j 

MADDE: 8 — Bankanın umumî heyeti Büyük 
Millet Meclisinin Bütçe ve İktisat eneümenlerile 
Başvekâletten her sene intihap olunacak üç 
murahhastan teşekkül eder. 

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

MADDE 9 — Banka, biri İktisat diğeri Ma
liye vekâletlerinee ve üçüncüsü umumî heyet ta
rafından intihap olunacak üç murakipten mü
rekkep bir heyet marifetile murakabe olunur. 
Mura&plerin, hizmet müddetleri bir senedir. Ye
niden intihapları caizdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... j 
Kabul edilmiştir. 

Rey vermeyenler lütfen reylerini versinler 
efendim. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 10 — Sumerbankın tanzim edilecek I 

senelik blânço ve kar ve zarar hesaplan mütea
kip senenin ilk üç ayı zarfında meclisi idare ve 
murakabe heyeti raporlarile birlikte İktisat ve
kâletine tevdi olunur. İktisat vekâletince de bu 
raporlar ve blânço ve kâr ve zarar hesabı tevdi 
tarihinden itibaren bir ay zarfında tetkik edi
lerek İcra Vekilleri Heyeti kararile umumî he
yete verilir. Blânço ve kâr ve zarar hesapları
nın katileşmeai umumî heyetin tadikma bağlı 
olup bu tasdik meclisi idarenin ibrasını da ta-
zammun eder. 

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

MADDE 11 — Sümerbank devralacağı ve ser
mayesi tamamen Devlete ait fabrikaları devir ta
rihinden itibaren bir sene zarfında mütehassıs 
heyetler marifetile takdir ettirilecek son haldeki 
hakikî kiymetlerle mahdut ve mesuliyetti ve 
kendsine bağlı şirketler haline koymağa mec
burdur. Ayni cinsten imalâtta bulunan fabrika
ların bir şirket idaresinde toplanmaları caizdir. 
Şirket olarak teşekkülün istilzam edeceği damga 
ve tapu resimleri ve harçları istifa olunmaz. Bu 

: şirketlerin hisse senetlerinin yüzde yüzü banka 
adma yazdı olacaktır. Hükümetin teklifi üze
rine umumî heyetçe verilecek karara göre bu 

; hisse senetlerinin kısmen veya tamamen Türk 
eşhas ve müesseselerine satılması caizdir. Ban
kanın devralacağı iştiraklerde mevzu hisseleri 
ni meclisi idare kararı ve İktisat vekâletinin 
müsaadesi üzerine satabilir. Bankanın yeniden 
tesis veya iştirak edeceği teşebbüsler bu hüküm
lere tâbi tutulmaz. 

REİS — Efendim, on birinci maddede bir 
ibare tashihi vardır. (Mahdut ve mesuliyetli) ye
rine (mahdut mesuliyetli) tarzında olacaktır. 

HALİL B. (İzmir) — Efendim, bu madde çok 
mühimdir. Maliye encümeni ile Bütçe encümeni 
arasında büyük fark vardır. Bu fark hakkında 
encümen nokta! nazarını izah etsin ve yahutta 
Vekil beyefendi biraz izahat versinler de ona 
göre rey verelim. 

ERİŞ — Efendim, encümen noktai nazaran 
mazbatada tesbit etmiştir 

HALİL B. (İzmir) — Biliyorum, fakat ara
daki farkı anlamak istiyorum 

Maliye encümeninin tadili ile Bütçe encüme
ninin tadili arasında esaslı bir fark vardır. Bu 
hususta ya encümenlerin veya İktisat vekilinin 
izahat vermesi faydadan hali olmaz. 

İKTİSAT E. M. M, İSMAİL B. (Şebin Kara-
hisar) — Efendim, bu gün sanayi bankasının 
elinde iki kısım fabrika vardır. Birisi Devlete 
ait, diğeri hissei iştirakli. Devlete ait fabrikala
rın anonim şirket haline konulması, diğerleri 
hakkında ise bu hükmün cari olmaması noktai 
nazarlarıdır. İki encümen arasındaki fark, Bütçe 
encümeni hissei iştirakli olanları çıkarmış, mah-
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dut »ntesuHyetli şirket demiş. Esasla fark yok
tur. 

REİS:— îktısat encümeni anonim şirket di
yor, Bütçe encümeni de mahdut mesuliyetti şir
ket diyor. İkisi de eshamlı kanunî' şirkettir. Fark 
yoktur. Hadde baklanda başka söz yoktur. 
11 inci maddeyi okunan şekilde reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir 

MADDE 12 — Sumtrbank keadi idare ve 
iştirak ettiği müesseseierdeaa gayrisi için sanayi 
kredisine tahsis edeoeği mehaliğ elinde bulunan 
krediye tahsisi kabil mebaliğin yansından az ol
mamak üzere İktisat vekâletince tesbit olunur. 

REÎS— Maddeyi kabul edealer.., Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADÜS 13 —Sumerf»nk*12 neimadde mu-
cibmoe^ftttftyi kredisin© tahsis edeceği mebaliğin 
kullönıİBMKSHida aşağıdaki esaslara riayete mec
burdur. 

A) Sanayi tesis kredisi tevzünde ikinci mad
desin-(e) fıteasaaıdaki tertibe.göre muhtelif 
sanayi yekdiğerine tercih olunur. 

B) —i- Muhtelif kredilerin tevziinde: 
Ham '-ve mamul maddeler mukabilinde te-

minatte kredi ile, 
Mtömd maddelerin satışından ve ham mad-

delerin' ahşmdaa doğan ticari senetlere ait is-
koabo kredisi. 

Ve5 makine -kefalet kredisi. 
MaameleJeri sanayiin inkişafına hizmet et

mekle» banka ^ermayesim hareketli bulundur,-
mak noktasından diğer kredi muamelelerine ter
cih edilir. 

RElS — Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul: edilmiştir i 

MADDE 14 — Bankanm senelik safi kârın
dan ük önce yüzde onu ihtiyat akçesine ayrılır. 
ve sermayeye yüzde altı faiz hesap edilir. Geri- I 
ye.kalandan iktisat vekâletinin tensibile en 
çok yüzde ikiye kadarı idare meclisine ve yüzde 
üçe kadarı da maaşları nisbetinde ikramiye ola
rak memurlara verilir. 

Bankanın her sene blânçosu mucibince safi 
kârından faiz ve kâr bakiyesi ayrılacak meba-
liğ, itibara sermaye haddine baliğ oluncaya ka
dar ilk sermayeye ilâve olunur. 

Bankanıa te îp^Mİümişj seraa&yesi itibarî-Ser
maye- haddine baJiğ olduktan sonra sermaye faizi 
ile kâr bakiyesi Haaneye verilir. 

BEİS:^-Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Sümerbankm muamelât ve 
sarfiyatı muhasebei umumiye, müzayede, mü
nakaşa ve ihale kanunlara hükümlerine ve Di- I 

vanı muhasebat vize ve mıtrakabesine.tabi..de
ğildir. 

Rfi lai^ Maddeyi ıkaJaüı edenler... Efaaeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE* 16 — Sümerbank İktisat vekâleti. 
nin müsaadesile dahilde lüzumu kadar şubeler , 
açabilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler,.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Sümerbankm iştigal mevzu
una dahil olan sanayi teknikme ait işleri yapa
bilmesi için lüzumu kadar muhtelif ihtisas er
babından mürekkep bir fen heyeti bulunur. 
Müdür muavinlerinden biri bu heyetin de reis
liğini ifa eder. 

REÎS— Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADJ>£118 — Bankanın, devralacağı ve ye
niden tesis edeceği -sanayi müesseselerinin ida
re ve murakabe şekilleri ve yeni tesis ve işti
raklerde ve sanayi kredileri ire bankacılık işle
rinde takip edeceği usuller ve idare meclisinin 
ve umum müdür ile murakiplerin vazife ve sa
lâhiyetleri ve bankanın dahilî teşkilâtı ile su
reti idaresi, bu kanunun meriyeti tarihinden 
itibaren en çok bir ay zarf roda İktisat vekâle
tince tanzim ve îcra Vekilleri Heyetince tasdik 
edilecek bir dahilî nizamname ile tesbit olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 1 — Bu kanunun neşrini 
takip edem üç ay zarfında İktisat ve MsMye 
vekâletlerinden intihap olunaeak birer murah
hastan ve Sümerbankm umum müdüründen 
mürekkep bir heyet marifetile Devlet Sanayi 
ofisinin ve Sanayi kredi bankasmm mevcut
larının ve alacak ve borçlarının Sümerkanka 
devri muameleleri icra olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 2 — Sümerbankm ilk 
teşkilât kadroları ve idarî masraflar bütçesi 
İktisat v&kâktdmn teklifi ve îcra Vekilleri He
yeti kararile tatbik olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Bu kanun neşri tarihinden 
bir ay sonra meridir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
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MADDE 20 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-

rum kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

14 — İskân kanununun 3 üncü maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında 1/675 numaralı kanun lâ
yihası ve Dahiliye encümeni mazbatası fil 

REİS — Hükümet bu kanunun müstaceliyet
le müzakeresini istiyor. Müstaceliyetle müzake
resini Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı? maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

21 mayıs 1926 tarih ve 885 numaralı iskân 
kanununun 3 üncü maddesine bir fıkra 

ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — 885 numaralı iskân kanunu

nun 3 üncü maddesine « hudutlardan uzaklaş
tırılması » cümlesinden sonra aşağıdaki fıkra 
ilâve edilmiştir: 

« Ve memleketin nüfus kesafeti olan yerler 
halkından olupta nüfusu az olan mıntakalarda 
yerleşmek talebinde bulunanların o mmtaka-
lara nakil ve iskânları...» 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

15 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 
30 : 38 inci maddeleri mucibince alınmakta olan 
duhuliye resminin kaldırılması hakkında 1/720 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatası f2l 

REİS — Efendim, birinci müzakesine lüzum 
kalmadı. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Oümüşane) — Hükümete iade edilecek. 

[1, 2j 258, 259 numaralı matbua zaptın so-
nundackr, 

16 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan 
memur ve muallimlerin tekaüt maaşları hakkın
daki kanuna müzeyyel 1/688 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Maliye encümenleri maz
bataları [1] 

REİS — Bu kanunun da müstaceliyetle 
müzakeresi teklif ediliyor. Kanunun müstace
liyetle müzakeresini kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkmda söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul mahallî idaresile Ankara merkez be
lediyesi memurları tekaüt kanunu 

MADDE 1 — Hususî idare ile belediyeden 
müteşekkil İstanbul mahallî idaresi ve Ankara 
merkez belediyesi memurları 1683 numaralı ka
nunun mülkî memurlara ait hükümleri daire
sinde tekaüt edilirler. Bunların yetimlerine de 
bu kanuna göre aylık tahsis olunur. 

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

MADDE 2 — İstanbul mahallî idaresi ve An
kara merkez belediyesi 2097 numaralı kanunla 
teşkil edilmiş olan vilayet hususî idareleri te
kaüt sandığına iştirak ederler ve her sene büt
çelerinin maaş tertiplerine mevzu tahsisatın 
yüzde ikisi nisbetinde koyacakları tahsisatı iki 
müsavi taksitte hususî idareler tekaüt sandığı 
namına Ziraat bankasına gönderirler. Bankaca 
bu mebaliğ ayrı bir hesaba yazılır ve eksiği ait 
olduğu bütçelerden tamamlanır. Masrafa işti
rak hissesi sandık idare heyetince tesbit olunur. 

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

MADDE 3 — Bu memurlara ait tekaüt ve 
yetim maaşı tahsis muameleleri 2097 numaralı 
kanunun tahsis hükümlerine tevfikan ait olduk
ları vekâlet ve idarelerce ifa ve sandık idare 
heyetince ikmal edilir. 

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

Muvakkat madde — 1683 numaralı kanunun 
neşrinden sonra kendi talebi veya kanunî se
bepler üzerine tekaüde sevkedilen birinci mad
dede yazılı memurlarla bunların yetimleri de 
bu kanun hükümlerinden istifade ederler. 

REFİK B. (Konya ) — Efendim, bu madde 
hakkında izahat versinler. Geçen sene bu me
sele üzerinde epice münakaşa olmuştu. Hatta 

[1] 264 numaralı matbua zaptın somundadır, 

— 2 2 -



t : 6 5 8 - 6 - 1 9 ^ 3 C : 1 

bir tefsir de reddedilmişti. O tefsirle reddedi
len hüküm buraya ilâve ediliyor mu? 

MALÎYE E. Rs. MUSTAFA ŞEREF B. 
( Burdur ) — Efendim, hususî idare memur 
ve muallimleri için bundan iki ay evvel bir 
kanun çıkardık. 0 kanun da 1683 numaralı 
kanunun tarihi neşrile o kanunun tarihi neşri 
arasında geçen zamanda tekaüt edilmiş olanla
rın o kanundan istifade edebilmeleridir. Bu 
da ayni lûtuftan istifade ettirmek için konmuş 
bir esastır. 

REÎS — Muvakkat maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümleri neşri ta
rihinden muteberdir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

SAÎT AZMİ B. ( Kayseri ) — Efendim, Ve
kil Beyden bir şey soracağım. îdarei hususi
ye memurları tatmin edilmiştir, istanbul ve 
Ankara belediye memurları da bu kanunla tat
min edilmiştir. Taşra belediye memurlarının 
vaziyeti ne olacaktır? 

DAHİLÎYE VEKlLÎ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, taşra belediye memurları 
hakkmda tasavvurumuz onlan sigorta etmektir. 
Kendilerinin vereceği ve belediye sandıklarının 
koyacağı bir miktar parayı, bir sigorta şirketile 
anlaşarak, çekildikleri vakit kendilerne tazmi
nat şeklinde vermektir. Eğer böyle bir şirket 
bulamazsak umum belediyeleri iştirak ettirerek 
bunlara ait bir sandık yapacağız. Tasavvuru
muz budur. Gelecek sene Heyeti Celileye arze-
deceğim. 

REtS — Kanunun heyeti umumiyesini reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

17 — Devlet memurları maaşlarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı 
cetvelin Maliye vekâletine ait olan kısmının de
ğiştirilmesi ve bir kısım vazifelerin yapılma 
şekli hakkında 1/689 numaralı kanun-lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] 270 numaralı matbua zaptm sonundadır. 

1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cet
velin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadil ve 
bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkmda 

kanun 
MADDE 1 — İstanbul vilâyeti Maliye teş

kilâtı: 
istanbul, Beyoğlu, Üsküdar mmtakalann-

da birer varidat tahakkuk dairesile tahsil da
iresinden ve vilâyet merkezinde vilâyet muha
sebeciliği, muhakemat, pul, av vergileri, mil
lî emlak müdürlüklerinden mürekkeptir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — istanbul vilâyetine dahil ka
zalardan: 

A) Eminönü, Fatih, Bakırköy, Silivri, Ça
talca, Adalar, Yalova kazaları istanbul mm* 
takasma; 

B) Beyoğlu, Beşiktaş, ve Sanyar kazaları 
Beyoğlu ummtakasma; 

C) Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Şile, Kartal 
kazaları Üsküdar mıntakasma varidat nokta
sından bağlıdır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tahakkuk daireleri 
MADDE 3 — Her varidat tahakkuk daire

sinde; bir varidat tahakkuk müdürü, lüzumu 
kadar muavin, tahakkuk müfettişi, kâtip, ev
rak ve dosya memuru ile hukuk işleri âmiri 
ve her tahakkuk şubesinde bir tahakkuk baş-
memuru ile lüzumu kadar tahakkuk memuru, 
muavini, kâtip ve tebliğ memuru bulunur. 

A) Varidat tahakkuk müdürleri; tarh ve 
tahakkuk muamelerini kanunî miatlarında 
icra ve ikmal ettirerek tahakkukatı tahsil mü
dürlerine tevdi ile mükellef ve varidat kanunla
rının tatbikatmda verdiği emirlerden doğan 
zararlardan ve varidat işlerinin intizamından 
ve bu işlerin tetkik ve murakabesinden mesul
dürler. 

B) Varidat tahakkuk müdür muavinleri, va
ridat tahakkuk müdürlerine ait vazifelerin ifa
sında onlara yardım ederler. Müdür tarafından 
gösterilecek işleri ifada onunla birlikte mesuli
yete iştirak ederler. 

0) Tahakkuk müfettişleri, varidat tahak
kuk müdürlüklerine merbut olup müdürün ter
tibi ve vazife taksimatı dairesnde tahakkuk şu
belerini teftiş, bilûmum tarh ve tahakkuk mu
amelelerini mahallen ve icabı halinde mükellef
ler nezdinde birer birer tetkik ve tahkik ile mü
kelleftirler. Kendilerine tetkiki verilen tarh ve 
tahakkuk muamelelinde tahakkuk hataların
dan mütevellit malî mesuliyette tahakkuk baş-
memurlarz ve alâkadar tahakkuk memurlarile 
müşterektirler. 
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D) Tahakkuk başmemurlan, memuriyetleri 

hududu dahilinde, varidat tahakkuk memuru sı
fatını haizdirler. Tahakkuk başmemurlan ver
gilerin tarh ve tahakkuk muamelelerini kanu
nî miatlarında ifa ve tahakkukatı varidat tahak
kuk müdürlerine tevdi ile mükellef ve tahakkuk 
hatalarından doğan malî zararlardan alâkadar 
tahakkuk memurlarile birlikte müştereken mesul 
ve zâmindirler. 

Tahakkuk memurları, tahakkuk başmemur
lan tarafından kendilerine tevdi edilen vergile
rin kanunlanna uygun olarak tarh ve tahakkuk 
muamelelerini icra ve tahsili kabil bir hale gel
melerini temin ile mükellef ve uhdelerine veri
len vergilerden doğan malî zararlardan tahak
kuk başmemurile müştereken mesul ve zâmin
dirler. 

Tahakkuk memur muavinleri, kâtipler, teb
liğ memurlan müşterek vazife sahiplerinden 
olup başmemur tarafından tevdi edilen işlerin 
ifasından mesuldürler. 

Varidat tahakkuk müdürleri ve tahakkukla 
vazifedar diğer memurlar, mükellefler itibarile 
dahi kanunsuz muamele ve emirlerinden mesul
dürler. 

E) Hukuk işleri âmirleri, varidat tahakkuk 
müdürleri tarafından tevdi olunacak evrak üze
rine hukukî mütalea beyan etmek ve tahakkuk 
işlerine taallûk eden hukukî mesele ve davalan 
takip hususunda vilâyat muhakemat müdürlü-
ğile varidat tahakkuk müdürü arasmda irtibat 
vazifesini görmek ve umumî surette davalara 
mirteallik hesabat ve vesaikin hazırlanması ve 
süratle neticelenmelerini temin eylemekle mü
kelleftirler. 

REŞÎTB. (Gtei Antep) -—Efendim, istanbul 
şimdiye kadar eski memurlarla idare edildiği 
halde şimdi daha çok memur istihdam edileceği 
anlaşılryor. Acaba bu, istanbul varidatının 
fazlalaşmasından mıdır? 

REİS— Bu maddede sorulacak bir sual de
ğildir. Heyeti umumiyesinde soracaktınız 

MALÜYE VBKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
B. (Çankm) — îstanbulda çoğalan memurlann 
adedi 126 dır. istanbul bilâvasıta tekâlif 
itibarile bütün memleketten aldığımız vergilerin 
sülüsünü teşkil eder. Şimdi 126 memur fazla-
laşaeaktır. 

REtS — Üçüncü maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4 — Tahakkukata ait işlerde; ka
nunlarında en büyük malmemurunun veya def
terdarın bulunması tasrih olunan komisyonlar
da tahakkuk müdiJirieri veya tevkil edeceği mu
avin bulunur. Tahakkuk şube memurlarına 
tahmil olunan vazifeler, tahakkuk başmemuru 
veya tevkil edeceği tahakkuk memuru tarafın
dan ifa olunur. 

REtS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Her üç dairenin tahakkuk 
müdürleri dairelerini alâkadar eden işler için 
en az ayda bir defa toplanarak lâzımgelen 
tedbirleri alırlar. Bu toplanmağa derecesi ve 
derecesi müsavi olduğu takdirde memuriyet
teki kıdemi yüksek olan tahakkuk müdürü riya
set eder. 

REtS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tahsil dairelir 
MADDE 6 — Her tahsil dairesinde bir tah

sil müdürü, muavin, mümeyyiz, lüzumu kadar 
kâtip, evrak ve dosya ve sevk memuru, tahsil 
müfettişleri, icra âmirleri, icra memur ve 
muavinleri ve her tahsil şubesinde bir başme
mur, memur, kâtip, tebliğ memuru ve vezne
dar bulunur. 

A) Tahsil müdürü; dairesine bağlı tahsil 
şubeleri başmemurlarile kazalar malmüdürle-
rinin birinci derecede âmiri olup gerek şube
lere ve gerek kazalara ait tahsilatın mevzu ka
nunlar ahkâmı dairesinde icrasmı temin, takip 
ve nezaret eder ve bu hususta lâzımgelen tedbir
leri alır. 

Bakayanın tahsil edilememesi sebeplerini 
vesaika bağlayarak muhasebei umumiye kanu
nuna tevfikan Divanı muhasebata idare hesabı 
vermekle mükelleftir. 

Tahsilattan dolayı Divanı muhasebata karşı 
her şubenin başmemuru ile müştereken mesul
dür. 

B) Tahsil müdür muavinleri; müdürlere 
ait vazifelerde kendilerine yardım ederler. 
Müdür tarafından gösterilecek işleri ifada 
onunla birlikte mesuliyete iştirak ederler. 

0) Tahsil müfettişleri; müdürün tertibi ve 
talimatı dairesinde şubeler tahsilat işlerini tef
tiş ve murakabe ile mükelleftir. 

D) Her daire icra âmirleri tahsil müdürüne 
bağlı olup maiyetindeki icra memur ve mua
vinlerine ait vazifelerin iyi bir suretle görül
mesini temin etmekle ve tahsilat komisyonun
dan verilecek haciz kararlarını kanun dairesin
de infaz ve icra ettirmekle mükelleftir. 

E) Tahsil başmemurlan, memuriyetleri da
hilindeki tahakkuk şubelerinden tekâlif cetvel-
lerile tahsilleri bildirilen vergi ve resimleri ve 
diğer mıntaka ve vilâyetlere ait olup tahsili em
redilen vergi ve resimleri kanunî miadı için
de tahsile mecbur ve bu muamelâtın ifasmdan 
dolayı tahsil müdürüne karşı birinci derecede 
mesuldür. Takip edilmemek yüzünden tahsil 
edilemez bir hale getirilen veya müruru zamana 
uğratılan paralan muhasebei umumiye kanunu 
mucibince muhasip sıfatım haiz olan tahsil mü-
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dürü ile müştereken tazmin ile mükelleftir. 
Ancak gerek tahsil müdürü ve gerek başme-

mur Hazine zararını bu suretle ödedikten sonra 
Hazine yerine alacaklı mevkiine geçer. Tahsil 
memurlarile kâtipler, tebliğ memurları müşte
rek vazife sahiplerinden olup veznedarlar da 
dahil olduğu halde kendilerine verilen işlerin 
yapılmamasından mesuldürler. 

REİS — Madde hakkında söz var mı efen
dim? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Tahsilata ait işlerde, kanun
larında defterdarın ve en büyük mal memuru
nun bulunması tasrih edilen komisyonlarda tah
sil müdürü veya tevkil edeceği muavin bulunur. 
Kazalara taallûk eden hususlarda bu vazife 
malmüdürlerine aittir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — İstanbul belediyesi hududu 
dahilinde bulunan tahsil şubelerine ait haciz ka
rarlan her dairede tahsil müdürünün riyaseti 
altmda tahakkuk dairesi hukuk işleri âmiri veya 
tahakkuk müdürü muavini ve belediyeden mün-
tehap bir azadan mürekkep olmak üzere teşkil 
edüen tahsilat komisyonları tarafından tahsili 
emval kanunu hükümlerine göre verilir. Tahsil 
müfettişi veya varidat kâtibi olmayan kaza
lara ait tahsilat komisyonları* kaza malmüdürle-
rinin riyaseti altmda kaza merkezine en yakın 
tahakkuk ve tahsil şubesi başmemuru veya 
tevkil edecekleri birer memur ile belediyeden 
müntehap birer azadan teşekkül eder 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 9 — Her üç dairenin tahsil müdü
rü dairelerini alakadar eden işler için en az 
ayda bir defa toplanarak lâzmıgelen tedbirleri 
alırlar., Bu toplanmaya derecesi en yüksek ve 
dereceleri müsavi olduğu takdirde kıdemli olan 
tahsil müdürü riyaset eder. 

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

Vilâyet muhasebeciliği 
MADDE 10 — Vilâyet muhasebeciliğinde bir 

muhasebeci ile mümeyyizler, muamelât memur
ları, lüzumu kadar kâtip, veznedar bulunur. Vi
lâyet muhasebecisi Istanbulda Devlet daireleri 
masraflarını kanun dairesinde tediye etmek ve 
muhasebei umumiye kanunu ile diğer mevzuatın 
masraf muhasiplerine tahmil eylediği vazifeleri 
yapmak ve Divanı muhasebata idare hesabı 
vermekle mükelleftir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

I edenZer . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
I Muhakemat müdürlüğü 
I MADDE 11 — Muhakemat müdürlüğünde; 

bir muhakemat müdürü, muavini, mümeyyiz, 
tetkik memuru, muakkip, kâtip ve lüzumu ka
dar avukat bulunur. 

I Üçüncü maddenin (E) fıkrasında yazılı hu
kuk işleri âmirleri bu maddedeki muhakemat 
müdürüne bağlıdır. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Muhakemat müdürünün va
zifeleri: 

A)1 Tahakkuk ve tahsil nıüdürlüklerile vi
lâyet muhasebeciliğinden, pul ve millî emlâk, 
darphane ve damga matbaası ve av vergileri 
müdürlüMerindien yazılı olarak sorulacak her 
nevi hukukî işler hakkmda mütalea ve kanunî 
muktaza beyan etmek; 

E) Hazine ile eşhas arasında tanzim ve 
teati edilecek bütün mukavelenamelerin müsved
delerini görerek bu mukaveleleri Hazine 
hukukunu temin eder şekilde kanun şart ve hü
kümlerine uygun bir hale koymak; 

G) Merkez ve mülhakat maliye memurları 
hakkında ilk tahkikat evrakını merciine sevket-
mek ve bunlar hakkmda muktazi muameleyi 

I yapmak, 
Ç) Merkez ve mülhakatta Hazineye ait da

vaların sicillini tutmak ve takiplerini murakabe 
ve lehte neticelenen hükümleri infaz ettirmek, 

D) İdarî davalar hakkmda alâkadar şube
leri tarafından yapılacak müdafaaname müs
veddelerini görerek bunların kanunî icaplarını 
yapmak, 

E) Mahkemelerle icra daireleri ve noterler 
tarafından resmen maliye daire ve şubelerine 
tebliğli lâzımgelen ihtarname, ilâm, protesto, 
icra ve ödeme emirleri gibi resmî evrakı Hazine
ye izafeten tebellüğ etmek ve Hazinece resen ve 

I cevaben tanzim ve tebliğ edilecek evrakı tan-
i zim ve tebliğ ettirmek, 
| REİS — Madde hakkında söz var mı efen

dim? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 13 — Muhakemat müdür muavini, 
i müdüre ait vazifelerin ifasmda müdüre yardım 

eder ve müdür tarafından gösterilecek işleri 
yapar Bu vazife ve işlerin ifasmda müdür ile 
birlikte mesuliyete iştirak eder. Mümeyyiz, 

j tetkik memurları ve muakkip ve katipler muha-
I kemat müdürünün emri altmda iş görürler. 

REİS — 13 üncü maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Hazine avukatlarının vazife-
ı leri; 
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A) Hazineye ait davalarm muhakeme ve ic

ra takiplerini son derecesine kadar yapmak; 
B) Kendilerine muhakemat müdürlüğünden 

tevdi olunan evrak üzerine hukukî mütalea der-
meyan etmek; 

C) Mülhakat davalarını kanunî harcırah mu
kabilinde takip ve müdafaa eylemek. 

Ç) Avukatlar en az haftada bir muhakemat 
müdürünün riyaseti altmda toplanarak Hazineye 
ait mühim davalar için takip edilmesi lâzımge-
len yollar hakkmda görüşür ve alınacak tedbir
leri düşünürler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul olundu. 

MADDE 15 — Mukavele ile münhasıran Ha
zine davalarını takip etmek şartile istihdam 
olunan Hazine avukatlanmn hariçten dava kabul 
ederek takip eylemeleri yasaktır. Bunun gibi 
serbest Hazine avukatlarile muvazenei umumiye-
ye dahil ve mülhak ve hususî bütçelerle idare 
olunan Devlet dairelerinde ve umumiyetle Dev
let müesseselerinde ve en az sermayesinin nıs
fı Devlete ait şirket ve müesseselerde ücret veya 
maaşla müstahdem avukatların veya şerikleri
nin yukarıda yazılan daire ve müesseseler aley
hinde dava kabul eylemeleri yasaktır. Bu ya
sak hilâfına dava kabul edenler bir daha bu dai
re ve müesseselerde kullanılmamak üzere vekâ
letten düşerler ve kendilerine bu idarenin hiç 

bir işi tevdi ve takip ettirilmez ve haklarında 
ceza kanununun 240 ncı maddesi hükmü tatbik 
olunur. Bu maddede yazılı dairelerde müstah
dem avukatlar her hangi bir suretle vazifele
rinden ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay zar
fında ayrıldıkları daire aleyhindeki davaları ne 
kendileri ve ne de şerikleri kabul edemezler. Et
tikleri takdirde haklarında ceza kanununun yu
karıda yazılı 240 ncı maddesi hükmü tatbik olu
nur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul olundu. 

Pul müdürlüğü 
MADDE 16 — Pul müdürlüğü; bir müdür 

ile damga pulu satışlarını yapmakla mükellef 
bir muhasibi mesul ve lüzumu kadar pul müfet
tiş ve tetkik memuru, kâtip, icra ve takip ve 
tahsil memurları, dosya, ve evrak memurların
dan mürekkeptir, icra, tetkik, takip ve tebliğ 
memurları müdürün tertibi dahilinde göstere
ceği vazifeleri ifadan mesuldürler. Satış memu
ru ile veznedar muhasibin mutemedidir. 

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

Av vergileri müdürlüğü 
MADDE 17 — Av vergileri müdürlüğü, bir 

müdür ile bir muhasibi mesul ve bir veznedar 
ile lüzumu kadar mümeyyiz ve kâtip ve memur 
ve muhasipliklerden ve kolcu ve kantarcılardan 
terekküp eder. 

Av vergileri müdürlüğü; İstanbul ve mülha
katı av vergileri muamelâtını ahkâmı mevzua 
dairesinde ifa ile mükelleftir. 

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

Millî emlâk müdürlüğü 
MADDE 18 — İstanbul vilâyeti millî emlâk 

müdürlüğü; müdür, muavin, mümeyyiz, tetkik 
ve hesap memurları ve lüzumu kadar kâtipten 
ve emlâk müfettişlerile fen heyetinden mürek
keptir. 

Silivri, Çatalca, Şile, Kartal kazalarına ait 
işler için bu kadrodan tefrik edilecek memur
lar mahallerinde çalıştırılabilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — İstanbul vilâyeti dahilinde 
Hazineye ait her türlü mallarm idare, muhafa
za, icar ve satışları, icabmda tamir ve tadille
ri mevcut hükümler dahilinde bu teşkilât tara
fından ifa edileceği'gibi muahede ve kanunlar 
ile tasfiyesi Hazineye verilmiş malların idare, 
devir ve tasfiyesi bu müdürlük tarafından icra 
olunur. Satış ve icra komisyonlarına emlâk mü
dürü bulunmadığı vakit muavini riyaset eder. 

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

MADDE 20 — İcar, satış ve ecri misil gibi 
Devlet alacakları müdürlük tarafından tahak
kuk ettirildikten sonra tahsilat teşkilâtı olan ka
zalarda malmüdürleri ve tahsildarlar ve bu teşki
lâtın bulunmadığı mahallerde tahakkuk eden 
alacaklar alacağın bulunduğu mıntaka tahsil 
şubesi tarafından tahsil edilir. 

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

MADDE 21 — Müdür tahakkukun noksa
nından veya tahsil edilemez bir hale gelmesinden 
doğan Hazine zararlarını tazmin ile mükel
leftir. mümeyyizlerden biri ayni zamanda vi
lâyet ayniyat muhasibidir. 

Müdür muavini, müdürün gösterdiği işleri 
ifada onunla birlikte mesuliyete iştirak eder. 

Tahsil memurları, dosya ve evrak memurların
dan mürekkeptir. İcra tetkik, takip ve tebliğ 
memurları müdürün tertibi dahilinde göstere
ceği vazifeleri ifadan mesuldürler. Satış memu-
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ru ile veznedar muhasibin mutemedidir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Darphane ve damga matbaası müdürlüğü 
MADDE 22 — Darphane ve damga matbaa 

müesseseleri darphane ve damga matbaası mü
dürlüğü unvanı altında birleştirilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edi lmiştir. 

Tahsil müfettişleri ve verilecek yem 
bedeli 

MADDE 23 — Köylerde dahi vazife görmek
le mükellef vilâyet ve kaza tahsil müfettişlerine, 
beslemeğe mecbur oldukları hayvanların yem 
bedelleri için ayda on lirayı geçmemek üzere 
yem bedeli vermeğe Maliye vekili salahiyet
lidir. işbu yem bedellerinden hiç bir tevkifat ya
pılamaz. 

Tahsil müfettişi bulunmayan kazalarda tahsil 
müfettişliği vazifesi malmüdürleri tarafından 
yapılır ve bu halde yukarıdaki esas dairesinde 
malmüdürüne yem bedeli verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edi lmiştir. 

Müzakere heyeti 
MADDE 24 — İstanbul maliye teşkilâtile 

îstanbula mülhak kazaların bilûmum malî mua
melâtını murakabe etmek üzere bir murakabe 
heyeti teşkil edilmiştir. Bu heyetin vazifesi bir 
nizamname ile tayin olunur. 

Bu mürakiplerden her biri birer mıntakaya 
memur edilir. Maliye vekâletince lüzum görülen 
ahvalde bir mmtakada çalıştırılabilirler. 

EEÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Maliye vekâleti teftiş heyeti 
maiyetinde çalışmak ve iki senelik bir staj dev
resi geçirdikten sonra imtihan ile müfettiş mu
avini tayin edilmek veya icra teşkilâtına veril
mek üzere (Maliye vekâleti teftiş heyeti maiye
tine memur birinci sınıf tetkik memurlukları) 
ihdas edilmiştir. Bunlardan imtihanda muvaf
fak olanlar müfettiş muavinliğine tayin olunur
lar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

4 Tayin ve terfi 
MADDE 26 — Murakipler,. tahakkuk ve 

tahsil müdürleri, pul müdürü, darphane ve dam
ga matbaası müdürü Maliye vekili ile Başve-

klin müşterek kararnamesi ve Reisicumhurun 
tasdikile; 

Millî emlâk müdürü ve muavini ve av vergi
leri müdürü, tahakkuk ve tahsil müdür mua
vinleri, tahakkuk, tahsil, emlâk müfettişleri, 
fen mütehassısı, pul müfefttişi ve tetkik memur
ları ve icra âmirleri, tahakkuk ve tahsil baş-
memurlan, darphane ve damga matbaası mü
dürlüğü maiyeti Maliye vekili tarafından; 

Muhakemat müdürü ile muavini, hukuk iş
leri âmirler ve avukatlar Hazine hukuk müşavir
liğinin inhası üzerine ve vilâyet muhasebecisi, 
malmüdürleri ve diğer muhasipler muhasebei 
umumiye kanununun 134 üncü maddesine tevfi
kan Maliye vekili tarafından;, 

Bunlardan başka memurlar daire müdürünün 
inhası ve valinin tasdikile tayin ve terfi olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler Kabul edilmiştir. 

Tayin ve terfi edilecek kimselerde bulunması 
lâzımgelen vasıflar 

MADDE 27 — A) Mürakıpliğe tayin ve 
terfi edebilmek için hukuk, mülkiye, yüksek ti
caret ilimleri mekteplerinden birinden mezun 
olmakla beraber en az on beş sene Devlet hiz
metinde bulunmuş olmak ve en az beş sene ma
lî veya murakabe işlerinde istihdam edilmiş bu
lunmak şarttır. 

B) Tahakkuk, tahsil, av vergileri, millî em
lâk, pul müdürlüklerine tayin olunabilmek için 
hukuk, mülkiye, yüksek ticaret ilimleri mek
teplerinden birinden mezun olmak veya en az-
yedinci derecede defterdarlık veya muadili ma
liye memurluklarında beş sene hizmet görmüş 
olmak ve yedinci derecedeki tahakkuk ve tah
sil müdürlüğü ile millî emlâk ve av vergileri mü
dürlüklerine tayin edileceklerin ayni mektep
lerden mezun veya sekizinci derece ve muadili 
maliye memurluklarında dört sene hizmet et
miş bulunmak şarttır. 

O) Tahakkuk, tahsil, millî emlâk müdür 
muavinliklerine, tahakkuk tahsil baş memur ve 
müfettişliklerine ve millî emlâk müfettişliğine 
tayin olunabilmek için hukuk, mülkiye, yüksek 
ticaret ilimleri mekteplerinden birinden mezun 
olmak veya maliye meslek mektebinden mezun 
olmakla beraber onuncu ve daha yukarı derece
deki muhasebecilik, varidat müdürlüğü, mal-
müdürlükleri veya muadili maliye memurlukla
rında üç sene hizmet görmüş olmak şarttır. 

D) Tahakkuk ve tahsil memurluklarına ta
yin edileceklerin lise veya maliye meslek 
mektebi mezunu olmak şarttır. Maliye meslek 
mektebinden pek iyi ve iyi derecede mezun olan
lar arasından bilmüsabaka on ikinci derecedeki 
tahakkuk ve tahsil memurluklarile malmüdür-
lüklerine memur tayini caizdir. 
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fe) Hukuk ve icra âmirleri, muhakemat mü

dür muavini, mümeyyiz ve tetkik memurları 
ile icra memuru ve muavini tayin olunacakla
rın her halde hukuk mezunu olmaları ve malî 
mevzuata vâkıf bulunmaları şarttır. Ancak 
bunlardan icra memur ve muavinliklerine, mu
hakemat tetkik memurluklarına; hukuk müşa
virliği ve muhakemat müdürlüğü kalemlerinde 
en az beş sene hizmet etmiş bulunanlar tayin 
edilebilir. 

F) Teftiş heyeti maiyetine memur birinci sı
nıf tetkik memurluklarına tayin olunacakların 
hukuk, mülkiye ve yüksek ticaret ilimleri mek
teplerinden birinden mezun olmaları şarttır. 

MALÎYE V. MUSTAFA ABDÜLHALtK B. 
( Çankırı ) — (B) fıkrasının birinci satırında 
( av vergileri, millî emlâk ) bu kelimeler sili
necektir efendim. Çünkü aşağıda yazılmıştır. 

REÎS — Bu kelimeler silinmiştir. Maddeyi 
bu şekilde kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MAJDDE 28 — Bu kanuna bağlı (A) cetveli 
1452 numaralı kanuna merbut «2» numaralı cet
velin Maliye vekâleti kısmına ilâve edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edi lmiştir. 

MADDE 29 — 1452 numaralı kanuna bağlı 
(2) numaralı cetvelin Maliye vekâleti kısmından 
bu kanuna bağlı (B) cetvelinde yazılı kadro ten
zil ve 1933 muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(L) cetvelinin maliye teşkilâtına ait kısmı tayye-
dilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

BÎRÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — Yeni teş
kilâtın) istilzam ettiği tahsisat farkı ve açık 
maaşları 1933 senesi Maliye vekâleti bütçesinin 
maaş ücret ve masraf tertipleri tasarruflarile 
karşılanmak suretile tesviye olunur. Tahsil 
müfettişlerine verilecek yem bedelleri dahi mez
kûr vekâlet bütçesinin memurlar harcırahı ter
tibinden verilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — 1933 mu
vazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetvelinin 

Maliye vekâletine ait kısmından bu kanuna bağlı 
(C) cetvelinin (1) numaralı tablosunda yazılı 
kadro ilâve edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Bu kanun 1 eylül 1933 tari
hinden muteberdir. ' 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

! 18 — Ankara su tesisatı için Maliye ve Dahi
liye vekâletlerine verilen taahhüt mezuniyetinin 

tyuzatılması ve miktarının 2 300 000 liraya çıka
rılması hakkında 1/729 numaralı kanun lâyiha-

/ sı ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri). 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Ankarada su tesisatı için Maliye ve Dahiliye 
vekillerine verilen taahhüt mezuniyetinin uza
tılması ve miktarının 2 300 000 liraya çıkarıl

ması hakkında kanun 
MADDE 1 — Ankara şehri su tesisatının ik

mali için 16 - VI - 1930 tarih ve 1712 numaralı 
kanunun 1 inci maddesi ile Maliye ve Dahiliye 
vekilliklerine verilmiş olan 2 000 000 liraya ka
dar taahhüdat mezuniyeti (2 300 000) liraya 
çıkarılmış ve taahhüt müddeti de 1934 senesi ni
hayetine kadar uzatılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında bir söz var mı 
efendim? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ilâ
veten sarfına mezuniyet verilen 300 000 lira ile 

Ankara şehri içinden geçmekte olan İncesu 
deresinin düzeltilmesi ve şehir içinde husule 
getirdiği zararların meni ve kurutulması için 
lüzumu olan ameliyat ve teferruatına ait işleri 
yaptırmağa Nafıa vekili mezundur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi-
yorum. Tabiî bu da tayini esami ister, çünkü 
taahhüt var; 

fi 1 266 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Rey vermeyen arkadaşlar lütfen reylerini is

timal buyursunlar. Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

Rylerin neticesini arzediyorum : 
1929 senesi sonuna kadar Hazine alacağı ola

rak muhtelif hesaplara kaydolunan paralardan 
bazılarının tasfiye ve terkinine dair olan lâyi
hayı kabul etmek suretile (163) zat rey vermiş, 
binaenaleyh kanun (163) reyle kabul edilmiştir. 

Ankarada yaptırılacak jandarma mektebi için 
gelecek senelere sari taahhüdat icrası hakkında
ki lâyihayı kabul etmek suretile (178) zat reye 
iştirak etmiş, binaenaleyh kanun (178) reyle ka
bul edilmiştir. 

Ihtiyacatı umumiye için celbedilecek madenî 
boruların gümrük resminden muafiyeti hakkın
daki lâyihayı kabul etmek suretile (181) zat re
ye iştirak etmiş, binaenaleyh kanun (181) 
reyle kabul olunmuştur. 

Ankara su tesisatı için Maliye ve Dahiliye 
vekilliklerine verilen taahhüt mezuniyetinin 
uzatılması ve miktarının 2 300 000 liraya çıka
rılması hakkındaki kanun lâyihasına kabul et
mek suretile (164) zat reye iştirak etmiş, bina
enaleyh kanun (164) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad
de kalmamıştır. Pazartesi günü saat on dörtte 
toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 17 

-a*~>-a>-* o • <-<•<?»-

192ÎI senesi sonuna kadar Hazine alacayı olarak muhtelif hesaplara kaydo
lunan paralardan bazılarının tasfiye ve terkinine dair kanun layihasına 

verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B, 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Aza ad edi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

317 
163 
163 

0 
: 0 

153 
1 

Kabul edenler 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. 

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 

İhsan B. 
Bilecik 

Hayrettin B. 
Bolu 

Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Rüştü B. 
Cebelibereket 

Hasan Basri Bs 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B 

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

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B& 
Yusuf B. 
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Diyarbekir 

Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edime 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer Bs 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kesit B. 
Şahin B. 

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

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

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Bana Bs 
Hamdi Mustafa B. 
İMitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
[Velet B. 

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

Kırşehir 
Hazım B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Srrrı B. 

B. 

Tevfik Fikret B. 
Kütahya 

Hakkı B. 
İbrahim B. 
İMemet B. 
Ömer Davut, B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
[Hamdi B. 
[Süleyman Fikri B. 

Muğla 
İNuri B. 

Niğde 
Faik B. . 
Galip B. 
Halit B. " 

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

Rize 
lAkif B. 
Ali B. 
[Atıf B. 
Esat B. 
İFuat B. 

Samsun 
[Dr. Asım B. 
lEtem B. 
Rüşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
[Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
|Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
|Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
ICemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
İHüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
İNazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
İDaniş B. 
ıNebizade Hamdi B. 
Raif B. 
{Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
İBehcet B. 
(Refet B. 

Van 
[Münip B. 

Yozgat 
lAhmet Cevdet B. 
|Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
[Esat B. 
İHalil B. 
[Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. t 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. , 

tzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

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

Ankara 
Aka Gündüz B. 
|Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 

Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
[Rasih B. 
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Artvin 

Asım B. 
Memet Ali B. 

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

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

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Büecik 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rrfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. f. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Kara Memet B. 
(Mezun) 

îsmail Kemal B. 
İsmet B. 

, Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Şakir Bi M Ş$ 

Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B, 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B, 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 

Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tâli B. (Mezun) 

Faik B ! 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 

Hasa Fehmi B. 
Kayseri 

Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 

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

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. / -
Tahsin B. 

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

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. (Mezun 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

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

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (t. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıhcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emıim B. (Mezun) 

Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

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

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. (Me 
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 

Vrfa 
Ali Saip B. 
M. Emin B. 

Tan 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragrp B. 
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Ankarada yaptırılacak jandarma mektebi için gelecek senelere sari taahh,ü-

dat icrası hakkındaki kanıma verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir.) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Besul B. 

Afyon Karahisar 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Yaşar B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Nııman B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
İbrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Yasfi Memet B. 

Bayaztt 
îhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler 178 

Kabul edenler : 178 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 138 

Mûnhaller : i 

[Kabul edenler / 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çanktrt 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B 

Çorum 
tsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

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

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

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

Gümuşane 
sEdip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. ) 
Ali Rana B. ! 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 

Hayrullah B. ' 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfifc B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 
Serdar Ahmet B. 
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Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Bagıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B, '"""""* ^"' 

Malatya 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. ' """"^^ 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Naki B. ^jjjfj 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Fuat B. 
Samsun 

Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
tbrahim Alâettin B. 

Stvas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Şebin KaraJmar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Nazım B. ' " S I ? ' 
Resai B. 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. K$ 

Van 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B, 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 
tsmail Hakkı B. (Mezun) 
Nafiz B. (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz B, 
Gazi Mustafa Kemal Pç. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B ( I . Â. ) 

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

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 

ibrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. «*, ^ 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. r 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çorum 
Beki Karamemet B. (Me 
zun) 
Dr. Mustafa B. 

ismet B. 
Denizli 

Dr. Kâzmı B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edime 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B t r»- >-' 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
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Nuri B. 
İstanbul 

Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B, 

İzmir 
Dr. Tevfik Eüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Sırrı B. 

Konya 
İh met Hamdi B. (Mezun) 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet SabriB (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Yakup Kadri B. 
Maraş 

âbdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (î. Â. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B., 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
îsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
3adri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Mustafa Vasf i B. (Mezun) 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Basan B. (Rs. V.) 

Urfa 
AH Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Ragıp B. 

Ih t i yaca t ı u m u m i y e iç in ce lbed i lecck m a d e n i b o r u l a r ı n g ü m r ü k r e s m i n d e n 
muafiyet i h a k k ı n d a k i k a n u n a ver i l en r e y l e r i n ne t i ces i 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 181 
Kabul edenler : 181 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 135 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 

Yaşar B. 
Amasya 

Esat B. 

34 
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Ankara 

Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Eifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

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

Balıkesir 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B._ 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

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

Çorum 
ismail Kemal B. 

ismet B. 
Münir B. /"'" «•• ; 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
iFaik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
[Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. " 

Eskişehir 
[Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
[Yusuf Ziya B. 

Gazi Anlep 
[Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
İKâzrm B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. (W-
[Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B„ 
[Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 

[Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
îâzrm Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 
Memet Sadettin B. 
|Saracoğlu Şükrü B. 

İsparta 
[Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
İMükerrem B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
İVelet B. 

Kayseri 
[Ahmet Hilmi B. 
lAhmet Tevfik B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
[Mustafa Lûtfi B. 
[Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
[Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
[Hakkı B. 

ibrahim B, 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Rasinı B 

Malatya 
Talât Haşim B, 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
[Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
'Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Basan Reşit B. 
NTaki B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
[Ali B. 
Atıf B. 
İFuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
[Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 



$ebin karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü Bâ 
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Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Danış B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 

Raif B. 
Vrfa 

Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 

Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırn B 

Zonguldak 
Celâl Sahir Bs 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
tzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. <fcff*j } 

Enver B. 
Hacim Muhittin B. y 
îsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 

tbrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
[Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
|Naci Pş. 

Çanakkale 
[Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
[Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
[Mazhar Müfit B. 
[Necip .Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
[Fazıl Ahmet B. 
|Memduh Şevket B. 

Erzincan 
[Aziz Şamili B. 
ISaffet B. 

Erzurum 
Asım B. 

Aziz B, 
İNafi Atuf B. 
[Necip Asım B. 

Gazi Antep 
[Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
İHakkı Tarık B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
[Ahmet Hamdi B. 
tbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
iSalâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
İKemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
İFaik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
[Ali Rıza B. 
İDr. Suat B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
|Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
İLÛtfi Müfit B. 

Kocaeli 
lAli B. 
Sırrı B. 

Konya 
[Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
[Recep B. 

Malatya 
[Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
İVasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memöt Sabri B. 
[Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
|Yakup Kadri B. 

Maraş 
[Abdülkadir B. 
Memet B. 
[Mitat B. 

Mardin 
fAbdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (î. Â.) 

Mersin 
İFerit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
İYunus Nadi B. 
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Muş 

Kılıcoğlu Hakkı B. 
Niğde 

Ahmet Vefik B. 
Ordu 

Ahmet îhsan B. 
Bize 

Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 

Etem B. * 
Memet Hacryunus B, 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 

Ziyaettin B. 
Şebin Karahisar 

İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. ( 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Süleyman Sırn B. 

Ürfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Ragıp B. 

Ankara su tesisatı için Maliye ve Dahiliye vekilliklerine verilen taahhüt me
zuniyetinin uzatılması ve miktarının 2 âOO OOO liraya çıkarılması 

hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller : 

: 317 
: 164 

164 
0 
0 

: 152 
1 

/ Kabul edenler J 

Ankara Vasfi Memet B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
îhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B, *» 
Mustafa Fehmi B. 
Ref et B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırt 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 
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| Hahâri ' -;-:>.f| 
ibrahim B.. * 

İçel ! 

Emin B. 
Hakkı B. i 

İstanbul 
Hamdi Mustafa B. 
[HayrullahB. ,;3^f :\ •: 
jMitat B . . .••/';• • - - ; 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamurşal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Mükerrem B« 
j Kars I 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 

[Reye iştirak etmeyenler J 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü Bs 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasam Hayri B. 
Şeref B • - > ) 

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

Erzincan 
Abdülhafe B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
îhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

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

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 

[İzzet B. 
Aksaray 

Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

1 9 3 3 E : d 
[Ragıp B. 
|Reşit; Saffet B> 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B, 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 
İTurgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Niğde 
Galip B. 
H a l i t B . rî-*-'•'•••]?\ 

Ordu 
[Hamdi B. 
(ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
İAkif B. 

i Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 

I Hasan Yakup B. 

[Ali Ö. 
AtıfB. 
Fuat B. 

Samsun 
p r . Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B.. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
ICelâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Resai B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

TJrfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 

iŞakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
|Dr. Nazifi Şerif B. 
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Rasıh B. 
Artvin 

Asım B. , 
Memet Ali B. (İ. Â.) 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Übeydullah B, 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

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

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B, 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

ÇanakkaU 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Cevher B. ^Vvttf t 

Çorum 
Bokir Karamemet B. (Me
zun) 
İsmail Kemal B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Şakır B. " 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B 
jMemduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B, 
jNafi Atuf B. 
jNecip Asım B. 

Eskişehir 
|Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
N u r i B . «•• 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Raraa B. (V.) 
ibrahim Tali B ' 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
tbrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
İBıaha Tali B. (Mezun) 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Halil B. ' 
İHasan Fehmi B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
İDr. Fuat B. 

Kırşehir 
İLûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
ISırrı B. 

Konya 
I Ahmet Hamdi B. (Me
zun) 
İKâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
[Muhlis B. (V.) 
Rasim B. 
|Recep B. 

Malatya 
İDr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
ıTalât Haşim B. 
[Vâsıf B. (Mezun) 

Manisa 
İDr. Saim B. 
Kani B. :$ 
[Memet Sabri B (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
JYakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
İMemet B. 
İMitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
[irfan Ferit B. (t. Â.) 

Muğla 
İNuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
|Yunus Nadi B. 

Muş 
İHasan Reşit B. 
Kılıeoğlu Hakkı B. 
İNaki B. 

Niğde 
lAhmet Vefik B. 
Faik B. 

Urdu 
Ahmet İhsan-B. 

Bize 
lEsat B. 
[Hasan Cavit JB. 

Samsun 
Emin B. (Mezran) 
|Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
[Halil Hulki B. 
(Mahmut B. 

Sinop 
[ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
lYusuf Kemal B. 

Sivas 
İNecmettin Sadık B. 
[Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
[Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
[Faik B. 
İMahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vaısfi B. Hli; 

[Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. (Me-
|zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
(Daniş B. 

Vrfa 
[Ali Saip B. 
İMemet Emin B. 

Yan 
İHakkı B. 

Yozgat 
'[Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
|Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
[Celâl Sahir B, 
Halil B. 
Ragıp B. 
Rıfat B. 

^ « K C < » -
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Sıra No 263 
Belediye vergi ve resimlen kanununun 41 inci maddesinin 

tefsiri hakkında 3/296 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 15 - IV - um 

Muamelat- laiuliidi'ujii 
Sanı: (>/10!)-i 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Belediye vergi ve resimleri kanununun 41 inci maddesindeki «müceddeden» kelimesinin teısiri 

hakkında Şûrayi devlet reisliğinden yazılan 10 - IV -1933 tarih ve 10059 sayılı tezkerenin sureti yük
sek huzurlarına sunulmuştur. 

îşin tefsir yolu ile tayinini ve sonunun bildirilmesini dilerim efendim. 
Bnşvekil 
İsmet 

Şûrayi devlet reisliğinin 10 - IV -1933 tarih ve 10059 sayılı tezkeresi suretidir 
İstanbul belediyesince kaldırım ve lâğımı değiştirilip yeniden yapılan bir mahallin bu suretle teö-

diden inşası belediye vergi ve resimleri kanununun 41 inci maddesinde mündriç müceddeden inşa 
mahiyetinde olmakla inşa masrafı yansının, cadde üzerindeki binaların sahiplerine taksimi muvafık 
bulunduğuna dair Mülkiye dairesince tanzim olunan 26 - VII -1932 tarih ve 2067/2090 numaralı 
mazbata Heyeti umumiyenin 11 - VIII -1932 tarih ve 197 numaralı kararile ittifakla tasvip olun
muştu. 

Bu defa Eskişehir belediyesince parkeye tahvil olunan istasyon caddesi kaldırım masrafı yarısı
nın da cadde üzerindeki binalar sahiplerinden tahsili muvafık olacağına dair Mülkiye dairesince 
müttehaz 13 - III -1933 tarih ve 713/700 numaralı mazbatanın Heyeti umumiyede müzakeresi sıra
sında (Mülkiye dairesinin evvelce tasdik edilen kararile bu defaki kararına mesnet olarak alınan, 
salifülârz kanunun 41 inci maddesinin Büyük Millet Meclisinde müzakeresi sırasında encümen namına 
bu maddenin manasını izah sadedinde encümen reisi tarafından vuku bulmuş olan izahatın, Meclisi 
Âlinin rey ve kararına iktiran eylemediği ve hatta encümen azalarından bazıları tarafından da bu 
madde medlulü hakkında muhalif kanaat izhar edildiği anlaşılmış ve bu hususta encümen reisinin 
beyanatına istinat eden Mülkiye dairesi kararının kabulünde bir zaruret görülmemiş ve maddenin 
tarzı tahriri halkça inşa masrafına iştirak edilecek kaldırımların ilk defa yapılanlardan ibaret oldu
ğu yolunda bir istidlale daha müsait görülmüş bulunduğu) mütaleasile 15 mevcuttan 6 muhalif reye 
karşı; eskidenberi mevcut bir kaldırımın başka bir şekle tahvili suretile tecdidi halinde masarifi inşai-
ye yarısının halka taksimi; maddenin hikmeti vazına gayri muvafık olduğu 23 - III -1933 tarih ve 
60 numaralı karar ile ekseriyetle takarrür etmiştir. 

Şu hale göre belediye vergi ve resimleri kanununun 41 inci maddesindeki «müceddeden» kelime
si, Şûrayi devlet heyeti umumiy esince müttehaz iki kararla iki muhalif surette manaya hamledilmiş 
olmakla bu maddenin B. M. M. ince tefsire şevki için keyfiyetin Yüksek makamınıza arzı Heyeti u-
mumiyenin 30 mart 1933 tarihli içtimaında 13 rey mevcuttan 15 reyi eskeriyetle takarrür eylemiştir. 

İktizasının ifası yüksek reylerine bağlıdır efendim hazretleri. 
Şûrayi devlet reisi 

, . i > > ; ^ Reşat 



Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 30 -V -1933 

Karar No. 42 
Esas No. 3/2<W 

•«' Yüksek Reisliğe 

Belediy vergi ve resimleri kanununun 41 inci maddesindeki (müceddeden) kelimesinin tefsiri 
hakkında Devlet şûrası reisliğinden yazılan yüksek tezkere sureti Başvekâletten Yüksek Meclise 
gönderilmiş ve encümenimize tevdi buyurulmuş olmakla keyfiyet tetkik ve müzakere olundu: 

İstanbul belediyesince kaldırım ve lâğımı değiştirilip yeniden yapılan bir mahallin bu suretle 
tecdiden inşası belediye vergi ve resimleri kanununun 41 inci maddesinde münderic (müceddeden 
inşa) mahiyetinde olmakla inşa masrafı yarısının, cadde üzerindeki bina sahiplerine taksimi muva
fık bulunduğuna dair Devlet şûrası mülkiye dairesinin 26 - VII -1932 tarih ve 2067/2090 numaralı 
kararı Umumî heyetçe tasvip olunmuş iken, 

Eskişehir belediyesince parkeye tahvil olunan istasyon caddesi kaldırım masrafı yarısının da 
cadde üzerindeki bina sahiplerinden tahsili muvafık olacağına dair Mülkiye dairesince müttehaz 
13 - III -1933 tarih ve 710/700 numaralı karar Umumî heyetçe tasvip olunmayarak mezkûr maddenin 
B. M. Meclisi Umumî heyetinin 19 - II -1340 tarihli celsesinde cereyan eden müzakerede muhalifi 
kanaat izhar edildiği halde o zamanki encümen reisinin beyanatına istinat eden Mülkiye dairesi 
kararının kabulünde bir zaruret görülmediği ve halkça masrafına iştirak edilecek kaldırımların 
ilk defa yapılanlardan ibaret olduğu karar altmaalınmıştır. 

Müzakere sırasında okunan yukarıki zabıtta : B. M. Meclisi Umumî heyetinde - gerçi leh ve 
aleyhte bir çok beyanatta bulunulmuş ise de - müsbet bir fikrin tebarüz etmediği görülmüş ve hatta 
daha o vakitten 41 inci maddenin tefsire muhtaç olacağı kanaati bile izhar olunmuştur. 

Şu halde şu veya bu beyanata istinat edilmeyerek (müceddeden) kelimesinin tazammun eylediği 
mananın filhal tebyini zarureti hâsıl olmuştur. 

Gerek yazı işlerimizde, gerek halk arasında pek şayi olan ( müceddeden ) kelimesile ( tecdiden ) 
kelimesi manalarını bir birine karıştırmak doğru olamaz. 

Bir şeyi (müceddeden yapmak) (yep yeni yapmak) ve ( tecdiden yapmak ) (yenilemek) yani 
(mevcut iken yıpranması üzerine yeniden yapılmak) manalarını tazammun ettiği her gün dilimiz
de dönen sözlerle anlaşılmaktadır. 

Bu halde kelimeyi şayi olan mevzu manasında kabul etmek zarurî bulunmakla (müceddeden) 
kelimesi (yep yeni) manasında kabul olunmuş ve tefsir maddesi ona göre yapılmıştır. 

Keyfiyetin tasvip ve kabulü Umumî heyetin iradesine bağlıdır. 

Dahiliye En. Reisi R. V. M. M. Na. Kâtip Aza Aza 
Tekirdağ Giresun. Bursa Çorum 

Cemil A. Münir Emin Fikri t. Kemal 
Aza Aza Aza, Aza Aza Aza Aza 

Adana Kütahya Şebin Karartı işar Rize Ordu Elâziz Zongudak 
Ali Miinif Meınct Vasfi B.aş'il Esat tsmail Hüseyin Hifat. 

7-7 "r' " Tefsir fıkrası 

423 numaralı belediy vergi ve resimleri kanununun (41) inci maddesindeki (müceddeden) kelime
sindeki mana (yok iken yep yeni yapılan) kaldırım ve lâğımlara matuftur. 



Sıra No 241 
Mart: mayıs 1932 aylarına ait raporun takdim kılındığı hak
kında 3211 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. C. 
Divanı Muhasebat 

XI. 25028 
II. 59 

26 - VI - 1932 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanununun 76 ncı madedesine tevfikan her üç ayda bir Meclisi Âliye tak
dimi icap eden raporların mart 932- - mayıs 932 aylarına ait 8 madde ve 14 »ayıfadaıı ibaret 
raporun lef fen takdim kılındığı arzolunur efendim. 

. . . , , . , , . Hi. M. Reisi 
, • • , : , ': fi •' • ; Fuat ; 

Di. M. Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
D. M. Encümeni 
Karar No. 49 
Esas No. 3/2/1 

28- V - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Mart - mayıs Q32 üç aylık raporun takdimine dair Divanı muhasebat riyasetinden gönde
rilip encümenimize havale buyuruları 2Ö-VI-932 tarihli ve 25028/59 numaralı tezkere üzerine 
raporda mevzubaiıs meseleler birer birer tetkik ve icap eden kararlar ve taallûk ettiği fıkralar 
hizasına dercedilmiş olmakla keyfiyet Heyeti unıumiyeye arzolunur. 

T). M. tın. Reisi 
Konya 
Refik 

Aza 
İstanbul 

Hayrııllah 
Aza 

Kütahya 

M. M. 
Burdur 

Aza 
İzmir 

Hüsnü 
Aza 

Maraş 

Kâ. 
Yozgat 

Ahmet Avni 

Aza 
Kayseri 
Osman 
Aza 

Maraş 

Aza 
Aksaray 

Aza 
Kırşehir 
Hazini 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Kocaeli 

Aza 
Çankırı 
Rıfat 

Aza 
Kocaeli 
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İta emri 
Bono 
Lira K. 

18 94 
1032 36 

MARUZAT 

Maliye vekâleti 

Tarihi 
18-2-932 
19-11-931 

No, 
3 478 

19 319 
F. M. Nevi 
224 0 Mahkeme 
224 0 

masrafı 

1 - Bayındır kazasının Kavakalan orman müte
ahhidi Ziya Beyin 927 senesindeki depozitosunun 
tasfiyei düyun komisyonunca müttehaz karar mu
cibince iadesi zımnında Maliye vekâleti muhase
be müdürlüğünce bittanzim divana gönderilen yu
karıda tarih ve numarasile muhteviyatı muharrer 
bono ve merbutu ita emrinin tetkikinde; 

Müteahhit aleyhine mahkemeye müracaat edi
lerek 6 000 liranın orman idaresine tediyesine 
dair hüküm istihsal olunduğu halde hukuk müşa
virliğinin mütaleası üzerine Hazine lehindeki işbu 
hükmün infazından sarfınazar edilerek yalnız ma
sarifi muhakemenin mezkûr depozitodan bittenzil 
bakiyesinin istihkak olarak tesviyesi cihetine gi
dildiği görülmüş ve bu baptaki mahkeme ilâmı
nın raptı ve depozitodan tenzil edilen masarifi 
muhakemeye ait muamelei mahsubiyenin şekli ic
rasının işarı ile beraber hususa ti sai renin de izahı 
için keyfiyet dairesinden istizah edilmiştir. 

Alman cevapta; Orman idaresinden mürsel mer
but tezkereye göre, müteahhitten tahsiline hüküm 
istihsal olunan 6 000 liranın ormanda mevcut 
olmıyan eşeara ait taksit bedeli olduğu, ormanın 
bu taksitlerin senelerindeki kat i yata mütehammil 
bulunmadığı icra ettirilen tahkikatta tebeyyün 
etmiş olduğu cihetle birinci sene zarfında katedil-
miş eşeardan maada taksitleri bedeli de verilmiş 
bulunan damgalı ve kaim bir kısım eşcarın ev
velce müteahhide teslim edilmiş olmasından bun
ların kat ve ihraç olunması ve mezkûr 6 000 liraya 
ait davanın masarifi müteahhit tarafından tes
viye edilmek şartile takibinden sarfınazar edilerk 
depozitonun iadesi suretile müteahhidin hesabı
nın tasfiye edilmek istenildiği, ve hukuk müşavir
liğinin mütaleasının da muamelei vakıaya mu
tabık bulunması itibarile mahkeme ilâmının istih
saline ihtiyaç, görülmediği beyan edilerek mevzu-
bahs ita emrile bononun vizesinde İsrar edilmiştir. 

Müteahhit aleyhine dava ikame ve Haine lehi-

DtVANT MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
KARARLARİ 

1 —- Esnayi muhakemede derineyim edilme
yen veya edilip t e şayanı ıkabul görülmeyen, bazı 
•mülâhazaların hükümden sonra ileri sürülerek leh
te istihsal edilen mahkeme kararının kcenlemye-
kün tutulması ve dipozitonun iadesi cihetine gi
dilmesi caiz görülemediğinden Divanca yapılan 
ret mua'melesi musip görülmüştür. 
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iıe hüküm istihsal edilmiş olmasına güre esnayı 
muhakemede müdafaaten dermeyan edilmiyen ve
ya edilip te şayanı kabul görülmiyen bazı mülâ
hazaların badelhüküm dairesince ileri sürülerek 
lehte istihsal edilen mahkeme kararının keenlem-
yekün tutulması ve dipozitonun iadesi cihetine 
gidilmesi dairesinin salâhiyeti haricinde ve üiev* 
zuat ile gayri kabili telif bir muamele olduğundan 
bu baptaki bono ile merbutu ita emri vize edil-
miverek Maliye vekâleti celi! esine iade kılınmıştır, 

Posta ve telgraf umum müdürlüğü 

Tarihi No. Lira K. F. M. 
7-4-932 1512 44 88 0 0 

Nevi Sahibi istihkak Dairesi 
Tekaüt maaşı Ardahan Posta ve l \ T. T. 

telgraf Mü. İskender U. M. 
Efendi. 

Hariciye vekâleti 

İta emrinin 
• l ı ı ı ı » •um • -' •• >^ 

Tarihi No. Lira K. F. M. 
2-9-932 0 37 42 446 1 

Nevi Dairesi 
Tedavi ve yol masrafı Hariciye 

2 — 1683 numaralı tekaüt kanununun muvak
kat beşinci maddesinin ikinci fıkrasına ve üçün
cü maddesinin son fıkrasına tevfikan tekaütlü
ğünün tasdikle tekemmülü kanunun neşrinden 
sonraya (3 haziran 1930 tarihine) kalmış olanla
ra, yeni tekaüt kanununa ıgöre maaş tahsis edil
mesi ahkâmı mevzuaya uygun görülmüştür. 

2 - Ardahan Fosta ve telgraf müdürü İsken
der Efendiye yeni tekaüt kanununa tevfikan ev
velce tahsis ve tescil edilmiş olan tekaüt maaşının 
ahkâmr saıbıkaya göre tadilini muhtevi olarak 
Posta ve telgraf müdüriyeti umumiyesi memurin 
dairesinden tevdi olunan evrakı merbutanin tet
kikinde: 1683 numaralı kanunun muvakkat be
şinci maddesinin ikinci bendinde tekaütlük talebi 
veya tekaüde sevk kararı vaki olduğu ve işbu 
talep ve kararlar üçüncü madde mucibince tas-
dika iktiran ettiği halde tahsisi muamele meriyet 
tarihinden sonraya kalmış olanlar hakkında ah
kâmı sabıkanın tatbik olunacağı muharrer ve mu
maileyhin tekaütlük talebi 23 haziran 930 tari
hinde tasdika iktiran etmiş olup memuriyetten in* 
fikâk tarihinin bu meselede haizi tesir olamıyaca-
ğrna mebni mumaileyhe yeni kanuna göre tahsis 
edilmiş olan maaşın tadiline mahal ve imkân 
görülmediğinden Boşta ve telgraf müdüriyeti 
umumiyesi ne iade kıhtttaıştn*. 

3 — Ankara merkez muhasebe müdürlüğünün 3 — Memurin kanununun 84 üncü maddesi-



mart 9&1 haricîye sarfiyatım muhtevi olup Hari
ciye vekâleti muhasebe müdürlüğünce bittanzim 
vize olunmak üzere divana gönderilen yukarıda 
tarih ve numarası 1 e muhteviyatı yazılı ita emri
nin tetkikinden: 

Ankara Numune hastanesi ser tababetinden al
mış olduğu 25 günlük rapor üzerine 6 haziran 931 
tarihinde îstanbula azimet ve 6 teşrinievvel 931 
tarihinde avdet eden evrak müdürlüğü memurların
dan Iteşat Beyin esbabı sıhhiyesinden dolayı ihti
yar ettiği bu seyahate ait yol masarifini talep et
tiği ve dairesince de masarifi mezkûrenin tahakkuk 
ettirildiği anlaşılmıştır. 

Memurin kanununun 84 üncü maddesinin (D) 
fıkrasında tedavi ve yol masraflarının, sıhhî bir 
müessesede tedavisi lüzumu fennen sabit olanlara, 
bu tedavi icra edildiği takdirde itası tasrih edilmiş 
olduğuna göre sanatoryomda tedavisine imkân 
bulunmadığı cihetle bir muayenei hususiyeye de
vam ederek ayakta tedavi edildiğini beyan eden 
mumaileyh; müddeti mezuniyetini sâlifüzzikir 
maddei kaıruniyenin sarahati dahilinde sıhhî bir 
müessesede tedavi ile geçirmemiş olması, ve yal* 
nız istirahat ve ayak tedavisi ile imrar etmiş bu
lunması hasebile yol masrafı itasına imkânı ka* 
nunî görülememiştir. 

Bu itibarla masarifi mezkûreyi muhtevi olmak 
üzere tanzim kılmalı ita emri vize edilmiyerek 
maa teferruat Hariciye vekâleti celilesine iade 
edilmiştir. 

Adliye vekâleti? 

Tarihi 
20^4-932 

Nevi 
İta emri 

No. Lira K* F. M 
1275 Ö5 27 514 1 

Sahibi istihkak 
Ankara İcra reisi Talât B» 

4 — Adliye vekâleti muhasebe müdürlüğünce 
bittanzim vize olunmak üzere divana gönderilen 
balâda tarih ve numarası ile muhteviyatı yazılı olan 
ita emrinin tetkikinde: 45 lira maaş almakta iken 
65 lira maaşlı Ankara İcra reisliğine tayin olunan 
Talât Beyin harcırahının memuriyeti cedide maa
şına göre tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır. Fil
hakika harcırah kararnamesinin 27 inci maddesi 
harcırah ve yevmiyelerin memuriyeti cedide maaşı 
üzerinden hesap olunacağını âmir olup memuri
yeti cedide maaşı memurun seyahatini müteaıap 

uin (D) fıkrasında tedavi ve yol masraflarının 
sıhhî bir müessesede tedavisi lüzumu fennen sa
bit olanlara - bu tedavi icra edildiği takdirde -
verilmesi tasrih edilmiş 'olmasına göre böyle bir 
müessesede tedavi edilmeksizin avdet edenlerin 
yol masrafının kabul edilmemesi hakkında Di
vanca ittihaz edilen karar muvafık görülmüştür. 

4 — Harcırah kararnamesinin 27 inci mad
desinde yevmiyelerin, memuriyeti cedide maaşı 
üzerinden hesap edileceği gösterilmiş olup te
adül kanununun S inci maddesinde tayin olunan 
müddeti ikmal etmemesi veya 1931 bütçe kanu
nunun 15 inci maddesi hükmüne tâbi bulunması 
hasebile sabık maaşlarını alanlarla 3 derece bir
den terfi edipte iki derece mafevk maaşı alan 
memurların harcırah ve yevmiyelerinin hesabın* 
dn terfi ettikleri derece maaşının değil kanunen 
almağa müstahak bulundukları miktarı maaşın 
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mübaşeret, edeceği vazife niii;ı;jı olmasına ve terfi 
ettikleri derece maaşını almıyanların yeni vazife
lerinde alacakları maaş da halen almakta bulun
dukları maaş bulunmasına göre teadül kanununun 
8 nci maddesinde tayin olunan müddeti ikmal 
etmemesi sebebile bulunduğu derece maaşını alan 
veya üç, derece terfi edip te :»ki derece mafevk ma
aş alan ve yahut muayyen müddeti ikmal ettiği 
halde 931 bütçe kanununun birinci maddesi ah
kâmına tevfikan sabık derece maaşlarını almakta 
bulunan memurinin harcırah ve yevmiyelerinin 
hini hesabında terfi ettikleri derece maaşının değil 
bilfiil almakta bulunduklar, maaşın esas ittihazı 
lâzım geleceğinden bu esas dairesinde tashihi mu
ameleye talikan buna ait ita emri vize edilmiyerek 
•evrakı müteallikasile beraber Adliye vekâleti ce-
1 "ılesine iade edilmiştir. 

Adliye vekâleti 

Mahsup ita emrinin 

TaTihî No. Lira K. F. M» 
3-9 -931 557 1834 70 0 0 
9-11-931 1422 2218 57 0 0 
9-11-931 1422 Mü.3 30 0 0 

5 —- Erzincan merkez malmüdiu'lüğünün adliye 
sarfiyatını muhtevi olup Adliye vekâleti muhasebe 
müdürlüğünce bittanzim vize olunmak üzere Divana 
gönderilen yukarıda tarih ve numarasile muhtevi-, . < 
yatı yazılı mahsup ita emrinin tetkikinden : I 

1 — Silifke mahkeme riyasetinden Erzincan I 
mahkeme riyasetine tahvil emri kendisine 2 nisan-
1931 de tebliğ edilen Abdullah Azmi Beyin 8 nisan-
193.1 de hareketle Akşehire muvasalât ettiği ve 
burada harcırahına intizar eylediği; Silifkeye gön
derilen 170 lira harcırahının tenkis ettirilerek 
Akşehir maliyesine 250 lira harcırah gönderildiği 
ve mahallinden harcırahın mütehakkik miktarı 
675 lira 10 kuruş olması hasebile bakiyesinin irsa
li talebi üzerine senei maliyenin hitanımdan dolayı. 
ancak yeni sene tahsisatından ve (13 haziran 931) ı 
ti e mütebaki harcırahının gönderildiği ve muma
ileyhin 20 haziran 931 de Akşehirden ayrılarak 
30 haziran 931 de Erzineaiıa muvasalât eylediği; 

2 — Süvari mübaşiri Mustafa Sabit ve Cemal 
Efendilere ağustos 931 ve eylül 931 hayvan yem 
bedellerinin 4 lira 45 kuruş olarak tediyesi lâzrm-
gelinkeu 5 lira verilmek suretile 55 serden ikişer 
ay hesabile 220 kuruşun fazla tediye edildiği; 

esas iti mazı lazım geleceği hakkındaki Divanı 
muhasebatça ittihaz edilen karar enciimenimiz-
ee musip görülmüştür. 

5 — Bütçeye ve harcırah kararnamesine uy-
,gun olmaynrfik fazla verilen paraların kabul 
edilmediğine dair Divanca, ittihaz edilen kara-
n o n n n ı ı ıvı /*« m v ı '/ nt\ 
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mahalli cürme azimet -alıkikalı için ayni günde 
Beye sülüsan ye^ - v e avdet eden başkâtip Hilmi 
yevmiye ver:* biniye verilmek lâzmıgelirken tam 
''iği ani- um ek suretile 50 kuruşun fazla veril-

. aş il mistir. 
L - 1559 numaralı kanun mucibince harcırah 

indiye emri gönderilmedikçe memurinin tahvil 
emirlerinin tebliğ edilmemesi icap etmesine ve se-
nei maliyenin sonu olması hasebile harcırah tahsi
satının kifayetsizliğinden dolayı tediye emrinin 
yeni sene bütçesinden gönderilmesinden dolayı va
ki olan teahhurda mumaileyhin sunu taksiri bu
lunmamasına mebni Abdullah Azmi Beye istihka
kını.ı tesviyesinde mahzuru kanunî görülmemiş 
ise de, maaş kanununun beşinci maddesinde (Hü
kümetçe hareketi tehir olunanlara tehir müddetiıı-
ce yeni memuriyete ait maaş ve tahsisatın nısfı tes
viye olunur. ) denilmiş bulunduğundan mumailey
he nısıf hesabile tesviyesi lâzraıgelen maaş ve tah
sisatının tam olarak tediyesinden dolayı fazla te
diye edilen 141 lira 4 kuruşun; 

2 — Süvari mübaşiri Mustafa Sabit ve Cemal 
Efendilere fazla verilen 220 kuruşun ; I 

3 — Ve başkâtip Hilmi Beye hilafı kanun te
diye edilen 50 kuruşun; 

Ve böylece ashabı istihkaka hilafı kanun ola
rak fıızulen ceman 143 lira 74 kuruşun kabul ve 
vizesinde imkânı kanunî görülmediğinden Adliye 
vekâleti (Vlilesine iade kılınmıştır. 

Adliye vekâleti 

ita enirinin : 
Tarihi No. Lira K. î \ M. 

5-5-932 1362 126 30 526 1 
Nevi 

Oeçen seneler düyunu 

6 — Sürmene müddeiumumisi Lûtfi Beyin 
harcırahını muhtevi olup Adliye vekâleti muha
sebe müdürlüğünce bittanzim vize olunmak üzere 
Divana gönderilen yukarıda tarih, ve numarasile 
muhteviyatı yazılı ita emrinin tetkikinde: 

Maçka hâkimliğine ait bir vazifeyi muvakkaten 
ifa etmek üzere mahalli mezkûre izam kılınan 
Sürmene müddeiumumisi 35 lira maaşlı Lûtfi Beye 
dairesince, harcırah kararnamesinin 27 inci mad
desi son fıkrası mucibince Maçka hâkimliği maaşı 
olan kırk lira üzerinden yevmiye tahakkuk ettiril
diği görülmüş ve hâkimlerin hakkı kazayı haiz 

6 — Hakkı kazayı haiz olan hâkimler hak
kında vekâlet mevzubahs olamayacağından 367 
numaralı kanuna tevfikan vazaifi adliyeyi mu
vakkaten ifa maksadile ahar mahalde bulunan 
hâkimlere harcırah kararnamesinin 27 inci mad
desinin son fıkrası mucibince değil uhdesinde 
daimî memuriyet bulunanlardan muvakkat bir 
vazife ifasına gönderilenler hakkındaki ikinci 
fıkrasına ıgöre memuriyeti asliye maaşı üzerin
den yol masrafile seyaıhat ve ikamet yevmiyesi 
verilmesi hakkında Divanca ittihaz edilen karar 
musip görülmüştür . 
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olmal-' An Jmsebile vekâlet mevzubabs olamıyaea-
ğmd 471 367 numaralı kanun alıkrnnına tevfikan 
v 0 ' muvakkaten gönderilmiş bulunan mumaileyh 
h» .fakında harcırah kararnamesinin 27 inci mad-
(} .esinin son fıkrasının tatbiki muvafık olamıyaca-
gından bahisle keyfiyet dairesinden istizah edil
miştir. Alınan cevapta: 931senesi bütçe kanununun 
rl9 uncu maddesinde 367 numaralı kanuna göre 
istihdam olunan hâkimler hakkında harcırah 

l kararnamesi hükümlerinin tatbik olunacağı mu
harrer'bulunduğundan mezkûr kararnamenin 27 
inci'maddesi mucibince muamele .ifası zarurî ol
duğu. beyan edilerek ita emrinin vizesinde ısrar 

* edilmiştir. 
Hakkı kazayı haiz oları hâkimler hakkında ve

kalet mevzubahs olamayacağından ahar mahalle 
izamlarr ancak 367 numaralı kanuna tevfikan 
vazaifi sairc-i adliyenin muvakkaten ifası maksadile 
olup bu tekdirde de harcırah kararnamesinin 27 
inci maddesi son fıkrası mucibince değil, uhde* 
sinde memuriyeti daime bulunanlardan muvak
kat bir vazife ifasına memur olanlar hakkındaki 
ikinci fıkrası mucibinle yol masarifi ile seyahat 
ve ikamet yevmiyelerinin memuriyeti asliye ma
aşı üzerinden itası icap etmektedir. Binaenaleyh 
Lûtfi Beye tahakkuk ettirilen ikamet yevmiye
lerinin salifülarz esbaba göre memuriyeti asliye 
maaşına nazaran tashihi icap etmekte bulunduğun
dan muamelenin bu şekilde ıslahına talikan bu 
haptaki ila emri vize edilmiyerek maa teferruat 
Adliye vekâleti (Vlilesiııe iade kılınmıştır. 

Tarihi 

25-1-932 

Ikt 

No. 

328 

ısat vekâleti 

Muhteviyatı 

63 
63 
63 
63 

tekaüt 

Sahibi istihkak Dairesi 
Antalyanm Doyraıı mınta- İktisat vekâleti 
kası orman muhafaza me
muru Memet Çavuş 
ailesi 

7 — Vazıit'e esnasınıda hastalanıp badehu vefat 
eden Antalyanm Doyraıı mıntakası orman mu'hafa 
memuru Mehmet çavuşun eytamına tahsis edilen 
maaşa ait olup tescil edilmek üzere 24 - 1 - 932 
tarih ve 176 umum numaralı müzekkere ile divana 

7 — Mıntakası dahilinde bulunan onmanda 
hilafı nizam katıiyatm meni ve kereste kaçakçı-
Irarııuıı takibi esnasında hastalanarak hanesin
de doktor tarafından müdavatı evveliyesi icra 
edildikten sonra vefat eden muhafaza memurunun 
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gönderilmiş olan 14 kıtadan ibaret evrakı tahakku-
kiyenin tetkikinde: mumaileyhin nııntakası dahi
linde bulunan ormanlarda hilafı nizam yapılan 
katıyatı men ve kereste kayakçılarını takip esna
sında hastalanarak hanesinde vefat ettiği ve 
vefatı Uİ83 numaralı kanunun meriyetinden 
ovvel olup müddeti hizmeti bir sene 9 ay
dan ibaret olduğu ve ailesine 325 tarihli teka
üt kanununun 27 inci maddesi mucibince maaş tah
sis edildiği anlaşılmış fakat bu sureti muamele 
maddei mezkûrc ile kabili telif görülmediğinden 
keyfiyet dairesinden istizah olunmuştu. 

Alınan cevapta; mumaileyhin mıntakasındaki 
hilâfi nizam katiyatın meni ve faillerinin derdesti 
ile iştigal ederken hastalanıp vefat ettiği tahakkuk 
eylemiş ve bu itibarla vaziyeti 325 tarihli tekaüt 
kanununun 27 inci maddesine tevafuk etmekte bu
lunmuş olduğu beyan ve tahsis evrakının tescilin
de ısrar edilmiştir. 

Memurini mülkiyenin tekaüdüne dair olan 325 
tarihli kanunun 27 inci maddesinde ( on sene hiz
meti sepketmemiş bir memur ifayi vazife etmekte 
ve mahalli memuriyetine azimet veya avdet eyle
mekte iken velhasıl vazife! memuriyetinden dolayı 
bir tehlike ve muhataraya uğrayıp kazaen vefat 
eder ve yahut itlaf olunursa ailesine memuriyeti 
maaşının rubu bilâ tadil tahsis olunur ilâh) deye 
muharrer olup mumaileyhe de mıntakası dahilinde 
bulunan ormanlarda hilafı nizam katiyatın men 
ve kereste kaçakçılığının takibi esnasında hastala
narak hanesine doktor tarafından müdavatı evve-
liyesi icra edildikten sonra vefat eylemiş bulun
makta ise de bu sureti vefatı maddei kanuniyedeki 
velhasıl vazifei memuriyetinden dolayı bir tehlike 
ve muhataraya uğrayıp kazaen vefat tabiri med
lulüne dahil olamıyacağından maaş tahsisine im
kânı kanunî görülememiş ve yalnız mazkûr kanu
nun 26 neı maddesindeki sarahata göre ikramiye 
itası muktazi bulunmuş olduğundan maaş tahsi
sine müteallik evrak iktisat vekâleti Cclilesine iade 
kılınmıştır. 

sureti vefatı 325 tarihli mülkiye tekaüt kanunu
nun 27 nci maddesindeki (velhasıl vazifei memu
riyetinden dolayı bir tehlike ve muhataraya uğra
yıp 'kazaen vefat) tabimnin .medlulüne dahil gö
rülemediğinden eytamıma bu hükme tevfikan ma
aş tahsisine imkân, olamayacağına dair ittihaz 
edilen Divanı Muhasebat kararı encümenimizce de 
mıısip görülmüştür, 
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Nafıa vekâleti 

Tahsis evrakının Muhteviyatı 

Tarihi No. lira K. 

6-1-1932 306 77 72 

Sahibi istihkakın ismi Dairesi 
Maraş Nafıa fen memuru Ab- Nafıa 
dülhanıit 15. 

8 -•- Maraş Nafıa fen memuru. Abdülhamit 
Beye tahsis edilecek tekaüt maaşını muhtevi olup 
Nafıa vekâleti Zat işleri müdürlüğünce bit-
taıı/.im tescil edilmek üzere divana gönderilen 
yukarıda tarih ve numarası!e muhteviyatı yazılı 
evrakı tahsisiyeuin tetkikinde; 

11 teşrinisani 332 tarihinde ihtiyat zabit nam
zedi olarak tahtı silâha alman mumaileyhin 
5 kânunusani 334 de zabit vekili olduğu ve 7teş
rinisani 334 de terhis edildiği ve tahtı silâha alın
dığı tarihten terhis edildiği tarihe kadar geçen 
müddetin bir mislinin müddet hizmetine zam su-
retile tekaüt maaşının hesap olunduğu görülmüş 
ve 1683 numaralı tekaüt kanununun 23 üncü mad
desine nazaran bu suretle yapılacak zammı müd
detin Abdülhamit Beyin zabit vekilliğine nasp 
tarihi ile seferberliğin hitamı tarihi arasında geçen 
zamandan ibaret bulunmadı icap edeceği cihetle 
icra edilen muamelenin mesnedi dairesinden isti-

4 

zalı edilmiştir. 
Alınan cevapta; ihtiyat zabiti olan her m omu

run seferberliğe iştirak tarihinin mebdei, orduda
ki hizmetinin tanındığı tarih olduğu, ve kanunun 
15 inci maddesinde harp zamları için bu devre
lerin hududunun ( harbin ilânından sulhun aktine 
kadar ) olan müddet deye tayin edilmiş bulunması 
itibarile mumaileyhin de tahtı silâha alındığı ta
rihten terhis tarihine kadar geçen zaman için 
zamma müstahak bulunduğu beyan edilerek icra 
edilen muamelenin doğruluğunda ısrar edilmiştir. 

Halbuki; tekaüt kanununun 23 üncü maddesin
de ihtiyat zabiti olarak seferberliğe iştirak eden 
memurların seferberliğe iştirak müddetlerinin 
iki kat sayılacağı muharrer brulunduğuna göre za
bit vekilliğinden evvel namzetlikle geçen müddetin 
maddedeki «ihtiyat zabiti olarak » kaydına dahil 
olamıyaeağr; ve kezalik seferberliğin resmen hita
mından sonra terhisi tarihine kadar geçecek müd~ 
detin de seferberliğe iştirak, müddetinden madut 
bulunmıyaeağj derkâr bulunmaktadır. 

S — 1G83 numaralı tekaüt kanununun 23 ün
cü -maddesinde ihtiyat zabiti olarak seferberliğe 
iştirak eden memurların seferberliğe iştirak müd
detlerinin iki kat sayılacağı yazılı olmasına göre 
zabit vekilliğinden evvel namzetlikle geçen müd
detin maddedeki (ihtiyat zabiti olarak) kaydine 
dahil addi caiz olamayacağına dair Divanı Muha
sebatça ittihaz edilen karar Millî Müdafaa ve
kâletinden alman izahat üzerine eneürnenimizee 
de musip görülmüştür. 



Binaenaleyh zabit vekilliğine terfiden evvel ge
çirilen namzetlik devresinin seferberliğe iştirak 
müddetinden addolunması hakkında dairesinin 
mütaleası salifülarz esbap dolayisile gayri varit 
bulunmuş ve kanunun 23 üncü ve 15 inci madde
lerindeki hükümler ile kabili telif görülememiş 
olduğundan Abdülhamit Beye ait tahsis evrakı 
bu suretle ıslahma talikan tescil edilmiyerek m#a 
teferruat Nafıa vekâleti Celilesine iade kılınmıştır. 



Sıra No 242 
— »in 

Haziran-ağustos 1932 aylarına ait raporun takdim kılındığı 
hakkında 3/245 numaralı Divanı muhasebat Riyaseti 
tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

7". C 
Divanı muhasebat 

U: 37798 21- //- 932 
°î I: 109 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanununun 76 inci maddesine tevfikan her üç ayda bir Meclisi Âliye 
takdimi icap eden raporlardan haziran - ağustos 932 aylarına ait raporun, bu müddet zarfın
daki muamelâttan Meclisi Âliye muhtacı arz görülenler ile muhalifi kanun telâkki edilen ve 
mümasili evvelce arzedilmemiş olan kısımlara müteallik olmak üzere 8 madde ve 4 cetvel 
ve 21 sayıfndan ibaret olarak leffen takdim kılındığı arzolunur efendim hazretleri. 

D. M. Reisi 
Fuat 

Di. M. Encüneni mazbatası 

T. B. M. M. 
O. Muhasebat encümeni 
Karar A 50 28-V-1933 
Esas A 3/245 

Yüksek Reisliğe 

Haziran- ağustos 932 üç aylık raporun takdim edildiğine dair Divanı muhasebat riyase
tinden varit olup encümenimize havale buyurulan 21- XI- 932 tarih ve 37798 / l09 No. 
tezkere üzerine raporda ınevzubahs meseleler birer birer tetkik ve icap eden kararlar ittihaz 
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MARUZAT 

Mal i//e vekâleti 
İ — Cihanbeyli kazasının eylül 1981 mâliye' 

dairesi tediyatma ait 1865 numaralı mahsup em
rini tetkik eden murakıp beyin müzekkeresinde: 
Î20 - IX - İ931 târihinde Şoför Ahmet Efendi ta
rafından imza edilmiş bir beyânname üzerine ka
çak ağnam takibinden dolayı 182 lira otomobil 
ücreti verildiği ve bu ücretin de her kilometre 
20 kuruş hesabile 910 kilometre mesafeye ait 
olduğu gösterilmiş ve diğer bir harcırah ita em
rine merbut belediyenin tasdik şerhinde bir kilo
metrelik mesafe için kaza belediyesince lö kuruş 
ücret takdir edilmiş ve bti pârâyâ âit ita emri de 
kaymakam tarafından tasdik edilmemiş olduğu 
görülmüş olmasına mebni otomobil ücretine ait 
beyannamenin takibe giden memur tarafından 
tanzim ve imza edilmemesi, beyannamede dolaşı
lan köyler ve orada geçen günlerin irae olunma
ması ve ne iş görüldüğü, ne kadar kaçak ağnam 
derdest ve ne kadar resim tahakkuk ettirildiği 
tahakkuk müzekkeresinde yazılmamış olması ve 
diğer harcırah ta yol masrafı kilometre başına 
15 kuruş verilmiş olduğu halde bunun 20 ku
ruştan hesap ve ita edilmesi ve ita emrinin kay
makam tarafından imza edilmemesi sebeplerinin 
ve bu baptaki mütaleanın bildirilmesi zımnında 
mahsup emri Maliye muhasebe müdürlüğüne ia
de kılınmıştır. Gelen cevapta: Mahallinden alı
nan tahriratların raptolunduğu yazılmış başka
ca bir mütalea dermeyan edilmemiştir. Raptedi
len tahriratlar ve merbutatı tetkik ve mütalea 
olundukta: 

Kaçak ağnam takibinin bazı muhbirlerin 
Konya defterdarlığından muhavvel ihbarname
leri üzerine icra edildiği ve ihbar 10 temmuz 931 
den sonra vaki olduğu için hayvanlar vergisi ka
nununun 19 uncu maddesine tevfikan bir misil 
resim tahakkuk ettirilerek berayi tahsil de-
vairi tahsiliyeye tevdi olunduğu ve şoför ile me
mura ait beyannamenin tanziminde zühul vaki 
olduğu ve otomobil ücreti her ne kadar belediye 
meclisince 15 kuruş gösterilmiş ise de davar ve 
hayvanatı ehliye takibine giden beş efendi ol
duğundan ve gece yevmiyesi de verilmediğin
den dolayı şoför 15 kuruşa razı olmadığın
dan bizzarur kilometre başına 20 kuruş verildiği 

İ) İ V A N İ M Ui 1A SEBAT EN C Ü M E N1NIN 
KARARLARI 

1 — Otomobil ücreti olarak tediye edilen me-
baliğin evrakmdâki noksanlar dolâyısile reddine 
dair Divanı muhasebatça yapılan muamele tas
vip edilmiş ve 1839 numaralı hayvanlar vergisi 
kanununun 1, 18 ve 19 uncu maddelerindeki hü
kümlerin sureti telif ve tatbiki hakkında Maliye 
vekâletinden alınan izahata göre bu bapta vekâ
letçe de tereddüt olunarak meselenin tefsirle 
halli için Meclisi Âliye başkaca müracaat edildi
ği anlaşıldığından ayrıca ittihazı karara mahal 
görülmemiştir. 

I 



malmüdürü tarafından müdafaaten yazılmış 
ve olvakit kaza kaymakamlığında bulunan ve el-
yevm Sivas vilâyeti maiyet memuru olan Kâ
mil Bey tarafından bu kere yazılan cevabî tez
kerede de hayvanlar vergisi kanununun 19 uncu 
maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında yazılı müd
detler geçtikten sonra mektum hayvanı aramak 
ve harcırah almak kanuna muhalif buulundu-
ğundan ita emrinin tasdik olunmadığı yazıl
mıştır. 

1 — Mezkûr mahsup emrine merbut sandık 
emininin harcırahına . ait mahalli ita emrine 
raptedilmiş olan kaza belediye meclisinin ka
rarında taşra için Meclisçe beher kilometre me
safeye 15 kuruş otomobil ücreti kabul olunduğu 
gösterilmiş olmasına ve dolaşılan köylerin 
arasındaki mesafenin de 910 kilometre olduğu 
resmî bir dairece tasdik ve tevsik edilmemiş bu
lunmasına ve mal müdürlerinin mesul muhasip 
vaziyetinde bulunduklarına göre tediyenin mu-
hasebei umumiye kanununun 10 uncu maddesine 
tevfikan âmiri ita olması lâzımgelen kaymaka
mın tasdikine iktiran ettirilmemiş olmasına na
zaran bu 182 lira yol masrafile varidat kâtibinin 
seyahat yevmiyesi olan 21 lira ki ceman 203 
liranın; 

2 — Kayit harici kalmış olmasından dolayı 
ihbar üzerine meydana çıkarılan hayvanlar için 
hayvanlar vergisi kanununun 19 uncu madde
sine tevfikan bir misil olarak resim tahakkuk 
ettirilmiş olması meselesine gelince: her ne ka
dar kaza sayım tahakkuk cetvelleri henüz Di
vana gelmemiş ise de salifülârz tahrirata rapte
dilmiş zabıt varakaları mündericatına göre ih
bariye almak ümidile Übranlı, Halkanlı, Ya-
yalı ve sair karyelerde kasden sayım defterle
rine ithal edilmemiş ve mektum bırakılmış ağ
nam ve mevasi bulunduğuna memurlarla beraber 
gidip zahire çıkaracaklarına dair ihbarnameler 
Konya defterdarlığına verilmiş ve defterdarlık
tan dahi Cihanbeyli malmüdürlüğüne tevdi ve 
havale edilmiş ve bu sebeple gösterilen karye
lerde takibat yapılarak aşağıda isimleri mu
harrer köylerde ve yaylalarda ceman 491 ko
yun, 90 adet tiftik, 159 sığır kaçak olarak gö
rülmüş ve icap eden zabıt varakaları tanzim 
kılınarak gerek koyun ve tiftik ve ge 
rek sığırlar hayvan vergisi kanununun 
19 uncu maddesine istinaden bir kat res
me tâbi tutulmuştur. Gerçi mezkûr kanu-



nun birinci maddesinin 2 nci fıkrasına 
tevfikan davalarının bir kat resme, tâbi tutulması 
muvafık görülmüş ise de kaçak sığırlar hakkın
da bu muamelenin tatbiki varit görülmemiştir. 

Şöyle ki: 1839 numaralı hayvanlar vergisi 
kanununun birinci maddesinin 2 inci fıkrasında 
{bu kanun mucibince mükellefiyet her sene ka-
yit müddetinin hulûlile terettüp eder ve taksit 
müddetlerinin hitamından sonra hiç bir hayvan 
hakkında mektum muamelesi tatbik olunmaz ) 
diye muharrer bulunmasına ve 18 inci maddesin
de de davar ve develer için birinci taksit müd
deti haziran, sığır ve manda ve at ve eşekler 
için birinci taksit müddeti eylül ve bunların 
ikinci taksit müddetleri de mezkûr ayları takip 
eden ayların birinci haftası olduğu gösterilmiş 
olmasına ve merbut zabıt varakaları münderi-
catına nazaran kaçak ağnamın derdesti ve res
min tahakkuku tarihleri de 10 ve 16 ve 22 ağus
tos 1931 tarihlerine tesadüf etmiş olup sığır 
resminin tahsiline ait taksit müddeti dahi hitam 
bulmamış olmasına göre mektum muamelesi ifası 
icap ederse de 19 uncu madde dahi yoklama 
müddeti içinde (kayit müddeti içinde olması 
lâzımgelir) kaydettirilip yoklamada meydana 
çıkarılan hayvanların 3 misli vergiye tâbi olaca
ğı ve yoklama müddetinden temmuzun onuna 
kadar geçecek müddet için de kayit harici kal
dıkları anlaşılan hayvanların mektum addolu
narak beş misli vergiye tâbi tutulacağı göste
rilmiş olup temmuzun onuna kadar olan müddet 
ve davar resminin tahsiline ait ikinci taksit 
müddetinin hitamı tarihi olup sığır resminin 
tahsil müddeti eylül iptidasından başlamakta 
olmasına nazaran bunların mektumu hakkında 
ne gibi bir muamele yapılacağı tasrih edilmemiş
tir. 

Gerçi Maliye vekâleti Celilesinden mülhaka
ta tebliğ edilen sureti merbut 6 - VIII - 1931 ta
rihli ve 3378/81 numaralı tamimde yoklama 
müddetlerinden temmuzun onuna kadar geçecek 
müddet için kayit harici kaldığı anlaşılan hay
vanlar beş misil vergiye tâbi tutulacağı ancak 
manda, sığır, at ve domuzlardan temmuzun onun
cu gününden son taksit müddetlerinin hitamına 
kadar elde edilecek mektum hayvanattan bir 
misli vergi alınarak başka ceza tahakkuk etti
rilmemesi gösterilmiş olup bu da 19 uncu madde
de böyle bir sarahat mevcut olmamasına ve bi
rinci ve 18 inci maddeler ahkâmile de kabili te-



lif görülmemesine binaen bu cihetin kabulün
de tereddüt edilmiş olduğundan bittetkik muk-
tazasmm karara alınması dermeyan olunmuş-
tur. 

Bu bapta dairede müttehaz kararda: otomo
bil ücreti belediyeden gösterilen rayice göre be
her kilometresine 15 kuruş hesap edilmek sure-
tile tahakkuk ettirilmesi icap ederken geceleri 
de çalıştığından bahsile bunun 20 kuruşa ib
lâğ olunduğu ve katedilen mesafe 910 kilometre 
gösterilmekte ise de bunun resmî bir makama 
tasdik ettirilmediği anlaşılmıştır. Kaymakam ta
rafından tasdik edilmemesi muamelenin birinci 
derecede âmiri ita tarafından mahsup ita emrine 
rapt ve hizmet mukabili de ifa ve eda edilmiş bu
lunmasına göre bu mahzur refedilmiş olduğun
dan buna ait vesaikin de ikmali halinde masa
rifi mezkûrenin kabulünde mahzur kalmaz. Mü-
rakiplikçe bunun ikmal ettirilmesi ve aksi tak
dirde ikmaline kadar istirdat olunması lâzımge-
lir. Esas meseleye gelince: 1839 numaralı hay
vanlar vergisi kanununun birinci maddesinde 
taksit müddetlerinin hitamından sonra mektum 
muamelesi yapılamaz deniyor. Taksit müddet
leri ise yine mezkûr kanun mucibince davarlar 
için temmuzun ve sığır ve manda ve sair hayva
nat için teşrinievvelin ilk haftasıdır. Binaenaleyh 
bu müddet dahilinde zuhur adenlere mektum mu
amelesinin tatbik edileceği anlaşılmaktadır. Hal
buki yine mezkûr kanunun 19 uncu maddesinde 
yoklama müddetinden 10 temmuza kadar müd
det için de kayit harici kaldığı anlaşılan hayvan
lar mektum addolunarak beş misil vergiye tâbi 
tutulur denilmesine ve ahkâmı cezaiyede de sa
rahati kanuniyeye istinat zarurî bulunmasına bi
naen 19 uncu maddede muayyen müddetten 
sonra mektum muamelesi yapılamamak icap eder. 
Halbuki birinci maddenin mefhumuna göre gerçi 
davarlar için muayyen olan taksit müddetleri 
nazan dikkate alındığı halde her iki madde ara
sında tezat vaki değilse de sığır, manda ve sair 
hayvanat ki taksit müddetleri teşrinievvelin ilk 
haftasıdır. Birinci maddeye tevfikan bu müd
dete kadar bunların mektum muamelesine tâbi 
olmasa !

icxp etmekte ve bu takdirde ahkâmı ceza-
iyeyi in' uncu madde alelıtlak hayvan
lar kaydile ve 10 temmuz diye takyit 
ve tasrih eylemiş olduğundan her iki maddenin 
telifine imkân görülmemekte ve Maliye 
vekâletinden sureti umumiyede yapılan bir teb-



ligde de hayvanlar vergisi kanununun 10 uncu 
maddesi mucibince yoklama müddetlerinden 
temmuzun onuna kadar geçecek müddetler için 
kayit harici kaldığı anlaşılan hayvanlar beş 
misil vergiye tâbi tutulur. Ancak manda, sığır, 
at, kısrak, iğdiş, katır, eşek ve domuzlardan tem
muzun onuncu gününden son taksit müddetleri
nin hitamına kadar elde edilecek mektum hay
vanattan bir misil vergi alınarak başkaca ceza 
tahakkuk ettirilmez denilmesi üzerine bu suretle 
muamele yapılmakta ve bu tebliğ de İ9 uncu 
maddenin sarahatine muvafık ise de birinci mad : 

denin mefhumuna muhalif düşmekte olduğun
dan bu cihetin Heyeti umumiyece müzakeresi 
beyan olunmuştur. 

icabı heyeti umumiyede görüşülerek; daire 
kararında gösterildiği üzere birinci derece âmi
ri ita tarafından bütçeden mahsubu cihetine gi
dilmek suretile sarfiyatı vakıa kabul edilmiş ol
duğundan beyannamenin kaymakam tarafından 
tsdik ve imza edilmiş olmasının reddi mucip ol
mayacağı ve şu kadar ki gerek katolunan mesa
fenin miktarının ve gerek rayiç fevkinde otomo
bile verilen ücretin geceleri de seyahat edilmek
ten münbais bulunduğunun tevsiki icap edece
ğinden bu cihetlerin ikmaline talikan sarfiyatı 
vakıanın reddine, hayvanlar vergisi kanununun 
birinci ve on dokuzuncu maddeleri hüküm
lerinin sureti terfikına gelince: kanunun bi
rinci maddesinin ikinci fıkrasında « bu kanun 
mucibince mükellefiyet her sene kayit müddeti
nin hulûlile terettüp eder ve taksit müddetleri
nin hitamından sonra hiç bir hayvan hakkında 
mektum muamelesi tatbik olunamaz» denildikten 
sonra 18 inci maddesi son taksit müddetlerini da
varlar ve develer için temmuzun, sığır ve man
dalar, at, iğdiş, kısrak, katır ve eşekler için teş
rinievvelin; domuzlar için teşrinisaninin birinci 
haftası olarak kabul ve tesbit eylemiştir. Şu hale 
göre taksit müddetlerinin hitamına kadar kayit 
harici kalmış olan hayvanat hakkında mektum 
muamelesi yapılması ve verginin maa ceza tahsili 
lâzımgelir. Ancak cezaî bir hükmü ihtiva eden 
19 uncu maddesinin 2 inci fıkrası ceza için müd
det tayin ederken yalnız davarlar ve develer 
hakkında 18 inci maddede tayin edilen taksit 
müddetini esas ittihaz etmek suretile mutlak bir 
hüküm vazetmiş ve ahkâmı cezaiyede sarahat 
meşrut ve muktazi bulunduğu cihetle 19 uncu 
maddenin Maliye vekâletinin tebligatı veçhile tat-



# 

bikı zarurî görülmekle beraber bu hususta varit 
olan tereddütleri bertaraf etmek ve yanlış tatbi
kata mahal kalmamak üzere 10 temmuz tarihin
den taksit müddetinin hitamı tarihi olan teşrini
evvel haftasına kadar geçecek müddet için de 
kayit harici kaldıkları anlaşılan sığır, manda ve 
emsali hayvanların tâbi tutulacağı muamelenin 
tavzihan tayini hususunun üç aylık raporlara der
ci suretile Meclisi Âliden istirhamına karar ve
rildi. 

J'osta ve telgraf 

2 — Telgraf ücretlerile beraber alâkadaran-
dan alınıp varidat bütçesinin telgraf maddesine 
irat ve masraf bütçesinin sai ücreti tertibinden 
masraf kaydile sailere verilen ücretlerin gerek 
unvanı, gerek bütçeye masraf kaydi suretile ita 
olunması itibarile kazanç vergisine tâbi olmasın' 
da şeklen tereddüdü mucip bir cihet görüleme
mekle beraber telgraf merkezleri haricinde mu
kim mürselünileyhlere çekilen telgrafnameler 
ücuratına ilâveten mürsillerinden alınıp irat edil
mekte ve badehu tertibi mahsusundan sailere ve
rilmekte olan bu ücretler hakikatte Devlet hide-
matına mukabil verilmeyip belki mürsil ve mür-
selüleyhlerin hizmetlerini ifaya mukabil mürsil-
ler tarafından verilen bir ücret ve daha doğ
rusu bir harcırah telâkki edilmek ve bu suretle 
kazanç vergisinden istisnası cihetine gidilmek 
tatbikat ve filiyat sahasına evfak olacağı ve ma-
ahaza meselenin şümul ve ehemmiyetine ve posta 
telgraf merkezlerince bu bapta ayrı ayrı mua
mele cereyan ettiği anlaşılmasına binaen ati için 
her tarafta mabehüttatbik olmak üzere bir karar 
ittihazı dördüncü dairece teklif edilmiştir. 

İcabı müzakere edildikte: Sailere verilen bu 
ücret mahiyeti ve hizmetin şekli ifası itibarile 
harcırahtan başka bir şey olmadığı cihetle ka
zanç kanununun müstesniyatı meyanına girmesi 
lâzım geleceğinden ücuratı mezkureden kazanç 
vergisi tevkif edilmemek suretile vaki tediyatın 
kabulile beraber mahiyeti ne olursa olsun tedi
yesi Devlet bütçesinden ve masraf tertibinden 
vaki olması itibarile kazanç vergisi kanununun 
mutlak ve umumî hükümlerinden hariç bırak
mak sarahate mütevakkıf görüldüğünden keyfi
yetin üç aylık raporlara dercile Meclisi âlinin 
nazarı ıttılaına arzı kararlaştırılmıştır. 

2 — Sailere verilen ücret mahiyeti ve hizme
tin şekli ifası itibarile harcırahtan başka bir 
şey olmadığından kazanç vergisinden müstesna 
tutulması mevzuata uygun görülmüştür. 



- 8 
Evkaf umum müdürlüğü 

3 — 1931 senesi bütçe kanununun beşinci 
maddesile müstağniianha Evkaf hasılatından 
Edirnedeki âbidat ve Lüleburgazdaki Sokullu 
Memet Paşa camiinin tamiratına tahsis edilen 
ve bir taraftan varidat bütçesinde açılacak fas
lı mahsusa irat ve diğer taraftan masraf büt
çesinde açılacak bir fasla tahsisat kaydi sure-
tile sarfına mezuniyet verilen 67 508 liranın 
tamamı senei mezkûre bütçesine irat kaydedilip 
yine tamamı üzerinden mahallerine tediye em
ri verilmiş olması itibarile bundan senenin 
hitamına kadar sarf edilemeyen kısmının ema-
nata alınarak istihkak kesbedildikçe oradan 
tediyesi cihetine gidilmiş ise de 1932 senesi 
bütçe kanunile bu senede dahi maddei mezkû-
renin meriyeti kabul edilmiş olduğundan meb
lâğı mezburdan 1931 senesinde sarfedilmeyen 
miktarın senei mezkûre bütçesinden tenkis ve 
1932 bütçesine naklile yeniden tediye emri ve
rilmesi mi, yoksa tamamının 1931 bütçesine 
irat edilmiş olmasına ve irat bakiyesinin 1932 
senesine devrine imkân bulunmamasına göre 
tebligatı sabıka veçhile emanat hesabından sar
fına devam edilmesi mi muvafık olacağının 
istifsarını mutazammın Evkaf umum müdürlü
ğünden varit olan 4 - VII -1932 tarih ve 
110684/239 numaralı tezkere tetkik edildi: 

1931 bütçe kanununun beşinci maddesinin 
(H) cetveline ithali suretile hükmünün bu se
ne de dahi meriyeti kabul buyurulmuş olması 
tahsisatı mezkûre bakiyesinin senei haliyede 
sarfına cevazı tazammun etmesi itibarile tahsi
satı mezkûreden 1931 senesi gayesine kadar 
sarfedilmeyip emanat hesabına alınmış olan 
miktarın mezkûr hesaptan çıkarılarak senei ha-
liye bütçesinde ayni suretle açılacak faslı mah
susa tahsisat olarak kaydile oradan sarf ve is
timali icap edeceğinden mevzuata ve usulü 
hesabiyeye muhalif olarak ihtiyar edilmiş olan 
şekli hazırın hemen ıslahile beraber yapanlara 
da ihtaratı lâzımada bulunulması lüzumunun ve 
bütçede tashihat ve ilâveye mahal olmadığının 
müdüriyeti mezkûreye işarına ve tahsisatı mez
kûre bakiyesinin bu suretle senei haliyeye dev
ren sarf ve istimali muhasebei umumiye kanu
nunun gelecek senelere devri meşrut tahsisat 
usulünü ilga eden 46 ncı maddesi hükmile ka
bili telif görülememekle beraber senei haliye
de de meriyeti kabul buyurulmuş olan 1931 

3 — 1931 senesi Evkaf bütçe kanununun 
5 inci maddesile sarfına mezuniyet verilen tah
sisattan bakiye kalan miktarın Divanı muhase
batça da mütalea edildiği üzere 1932 bütçesinde 
ayni suretle açılacak faslı mahsusa kaydile sar
fı muvafık görülmüştür, 
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senesi bütçe kanununun salifüzzikir beşinci 
maddesinin imali de zarurî bulunduğu cihetle 
bu şekil muamelenin ihtiyar olunduğunun üç 
aylık raporlara derci suretile Meclisi Âlinin na
zarı ıttılaına arzına karar verildi. 

Evkaf umum müdürlüğü 

İta emrinin Muhteviyatı 
Tarihi No. Lira K. 

24-V-1932 405 500 
F. M. Nevi 
0 0 Müstağnii anha evkaf hasılatından 

bikudret hayrata muavenet. 
4 — Ahalii mahalliye tarafından tamir edil

mekte olan Karaköse kazası camii şerifinin ik
mali inşaatı için berayi muavenet verilecek 500 
lirayı muhtevi olup umum müdürlük muhasebe 
müdürlüğünce vize olunmak üzere Divana gön
derilen yukarıda tarih ve numarasile muhtevi
yatı yazılı ita emrinin tetkikinde: 

Bikudret hayratın ihyası için müstağnii anha 
Evkaf hasılatından sarfiyat icrasına mezuniyet 
veren 1926 bütçe kanununun 14 üncü maddesi 
hükmünün 1931 senei maliyesinde cari olmama
sına ve 19 mayıs 1927 tarihli kanunda da müs
tağnii anha Evkaf hasılatından bikudret hay
rata muavenet icrasına dair sarahat bulunmama
sına mebni mezkûr muavenetin 1931 bütçesinin 
23 üncü bikudret hayrata muavenet tertibinden 
icra edilmeyerek müstağnii anha Evkaf hasıla
tından tediyesi cihetine gidilmesi esbabı daire
sinden istizah edilmiştir. 

Alınan cevapta; 1926 bütçe kanununun 14 
üncü maddesi ile kavanini mahsusanm mahalli 
sarf ve tahsillerini tayin eylemiş olduğu ma
hallerden maada mahallerin satış bedelinin bir 
kısmmın bikudret hayratın imar ve ihyasına 
tahsis edilmiş olduğu ve müstağnii anha Evkaf 
hasılatı hakkında kavanini mahsusa mevcut 
olup mezarlıkların da belediyelere devredilmiş 
olması hasebile 1931 bütçesinde salifüzzikir 14 
üncü maddenin tayyedildiği ve ancak vaktile sa
tılarak bedelleri gerek idarei umumiye ve ge
rek Divanı Muhasebatça her sene fevkalâde tah
sisat kaydolunup fevkalâde bütçe kanunu ah
kâmına tâbi olması lâzımgelen bu mebaliğin ez-
gayrisarf bakiyelerinin hesabı katî kanunların
da da yazılı olduğu veçhile seneden seneye dev
redildiği ve binaenaleyh 1926 bütçe kammu-

4 — Bikudret hayratın ihyası için müstağnii 
anha evkaf hasılatından sarfiyat icrasına mezu
niyet veren 1926 evkaf bütçe kanununun 14 ün
cü maddesinin 1931 senesinde de hükmü meri 
mevat meyanına alınmış olmasına binaen mez
kûr muavenetin 1931 bütçesinin 23 üncü fakfon
daki tahsisattan yapılması musip görülmüştür, 
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nun 14 üncü maddesinin cari bulunduğu müd
dete ait işbu hasılatın 1931 senesine devrolunan 
kısmından salifüzzikir inşaata muavenet sure-
tile sarfiyat icrasının muvafıkı kanun bulun
duğu beyan edilerek ita emrinin vizesinde ısrar 
olunmuştur. 

1926 senesi bütçe kanunu 14 üncü mad
desinin hükmü meri mevat meyanına alın
mamış olmasına, 1931 senesi Evkaf bütçesinin 
23 üncü faslı üçüncü maddesinde de bikudret 
hayrata muavenet namile tahsisat mevcut bulun
masına mebni Karaköse camii şerifi inşaatına 
ait muavenetin 1931 Evkaf bütçesinin salifüzzi
kir 23 üncü faslın 1 inci maddesinden yapılma
sı icap ettiğinden bu suretle tashihine talikan ita 
emrinin kabul ve vizesine imkân görülmeyerek 
Evkaf umum müdürlüğüne iade kılınmıştır. 

Dahiliye ı' e kal et i 

Mikdarı 
Tarihi No. Lira K. Nevi 

l l -V-931 2013 26 88 Tekaüt maaşı 

5 — Dahiliye vekâleti muhasebe müdürlü
ğünce bittanzim tescil edilmek üzere Divana 
gönderilen tarih ve numarasile miktarı maaşı 
yukarıda yazılı tahsis evrakının tetkikinde; Ak-
çakoyunlu nahiyesi müdür vekili Memet Emin 
Efendiye maluliyet üzerine tahsis edilen tekaüt 
maaşının tayini miktarında vekâlet maaşının 
esas ittihaz edildiği görülmüş ve bazı 
memuriyetlere asaleten tayin edilebilmek 
kanunun tayin eylediği evsafı haiz bulun
makla mümkün olduğu halde vekâleten tayin 
edileceklerin mutlaka bu evsafı haiz olmaları 
icap etmeyeceği ve bu gibilere vekâlet ettikleri 
memuriyetin maaşı aslisi üzerinden tekaüt ma
aşı tahsisi için bir memsek bulunmadığından 
mumaileyhin son memuriyeti olan vekâleti mez-
kûredeki sülüsan maaşının esas ittihaz edildiği 
anlaşılmıştır. 

Gerçi 1.683 numaralı tekaüt kanununda vekâlet 
maaşı hakkında bir kayit mevcut değilse de mez
kûr kanunun esbabı mucibe mazbatasında 6 ncı 
maddenin zikri geçtiği sırada « 6 ncı maddenin 
2 nci fıkrasında ve diğer yerlerde zikrolunan 
memuriyet maaşının tekaüde esas olarak göste
rilen memuriyet maaşı olup açık maaşı ve sa-
ireye şamil olmadığı» suretinde tasrihatta bu
lunmuş olmasına ve bu sarahate göre açık ma-

5 — Vekâleten ifayi vazife etmekte iken te
kaüt edilenlere tahsis edilecek tekaüt maaşının 
miktarını tayin için vekâlet ettiği memuriyetin 
maaşı aslisinin mi, yoksa almakta olduğu vekâ
let maaşının mı esas ittihaz edileceğine dair 
1683 numaralı tekaüt kanununda sarahat mev
cut olmadığından keyfiyetin tefsiren halli için 
ayrıca mazbata tanzim ve takdim kılınmıştır., 
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aşı tabirinden sonra gelen ( ve saireye) kay din
de mazuliyet ve vekâlet maaşlarının da vekâlet 
maaşlarının da dahil olacağı tabiî görülmüş-
bulunmasma binaen mumaileyhin tekaüt ma
aşına da vekâlet maaşının değil vekâlet ettiği 
memuriyet maaşının esas ittihazı zarurî gö
rüldüğünden bu suretle tashihi muameleye ta
likan evrakı mezkûre tescil edilemeyerek tefer-
ruatile birlikte Dahiliye vekâleti celilesine iade 

kılınmıştır. 

Adliye vekâleti 
Tahsis senedinin Muhteviyatı 
Tarihi No. Lira K. 

28-IV-932 3878 80 40 
Sahibinin ismi 

Bolu asliye hukuk mahkemesi reisliğinden 
mütekait Âşir Bey. 

6 — Adliye vekâleti zat işleri müdürlüğünce 
bittanzim tescil edilmek üzere Divana gönderilen 
yukarıda tarih ve numarası ile muhteviyatı yazı
lı tahsis evrakının tetkikinde: Son memuriyeti 
maaşı olan 40 lirayı iki sene almamış bulunan 
mumaileyhin tekaütlüğüne bundan evvelki me
muriyetinin maaşı olan 50 liranın esas tutulduğu 
ve muamelei vakıanın 9 - IV -1932 tarihinde 
Meclisi Âlice müttehaz 697 numaralı karar ile 
Divan heyeti umumiy esinin bu baptaki 2 - V - 932 
tarihli kararına muhalif bulunduğu görülmüş 
ve bu husustaki mesnedi kanunî dairesinden is
tizah edilmiştir. 

Alınan cevapta: Son memuriyeti maaşını iki 
sene almamış olan mumaileyhin tekaütlüğüne da
ha evvelki memuriyetinin esas ittihaz edilmesinin 
tekaüt kanununun 6 inci maddesine tamamen 
muvafık olduğu ve esasen (evvelki memuriyet 
maaşı, son memuriyet maaşından yüksek olan 
ve maaşatm tevhit ve teadülüne dair olan kanu
nun 4 üncü maddesinde tasrih edilmiş bulunan 
halatın haricinde kalan memurlar hakkında ya
pılacak muamelenin 6 inci maddesinin tahdidi 
hükmü muvacehesinde tefsir değil, tadil tariki-
le halledilebilecek bir mevzu ) olduğunu muta-
zammın bulunan 697 numaralı Meclisi Âli kara
rının tadil veya tefsiri * mahiyetini haiz mutlak 
bir hükmü ihtiva etmediği beyanile evrakı tah-
sisiyenin tescilinde ısrar edilmiştir. Meratip ve 
derecatı memuriyet bazı istisnaî ahval hariç ol-

6 — 1683 numaralı tekaüt kanununun 6 in
ci maddesinin fıkrai mahsusasında (tekaüde e-
sas olan memuriyet maaşlarını iki sene almaları 
şarttır. îki sene almayanların tekaüt maaşları 
bu son maaşlara tekaddüm eden evvelki maaşları 

üzerinden tahsis olunur) diye sarahaten yazılı 
olmasına ve Meclisi Âlinin 697 numaralı kara
rında son maaşa tekaddüm eden maaşın müsa
vi ve noksan halleri bahsedildikten sonra ev
velki maaşın fazlalığı halinde yapılacak muame
lenin 6 ncı maddenin tahdidi hükmü muvace
hesinde tefsir değil tadil tarikile halledilecek 
bir meVzu olduğu beyan edilmesine ve bu yolda 
henüz tadilen bir hüküm de vazedilmemiş bu
lunmasına binaen 697 numaralı karardan evvel 
Divanı muhasebatça da tatbik olunduğu üzere 
evvelki maaşları fazla da olsa onun üzerinde tah
sis muamelesinin icrası kanunun sarahatine uy
gun görülmüştür. 
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mak şartile maaşatı tenzil değil, daima terfie gö
türeceği cihetle, vazn kanunun son maaş üzerin
den tekaütlük hakknîı o maaşı iki sene almakla 
takyit edişi daima son maaşın bir evvelki maa
şından fazla olması esasına müstenit bulunup bu 
kastı kanunî Meclisi Âli kararında teadül kanu
nunun 4 üncü maddesile dahil oldukları derece 
maaşlarına göre evvelki maaşları tenezzül eden
lerin kabul edilen müktesep haklannm istisna 
edilmesi suretile izhar edilmiş olmasına göre ka
rarda mezkûr bulunan hükmü tahdidi son maa
şım iki sen almamış bir memurun evvelki maaşı 
son maaşından fazla ise tekaüt maaşım son al
dığı memuriyet maaşı üzerinden hesap ve tahsisi 
şeklinde imaline matuf olduğu Divan heyeti u-
mumiyesince müttehaz karar cümlesinden bulun
duğu cihetle karan mezkûr hilâfına tanzim ve 
berayi tescil Divana gönderilmiş olan evrakı tah-
sisiyenin kabul ve tesciline imkân görülemeye-
rek maa teferruat Adliye vekâleti celilesine iade 
kılınmıştır. 

Posta ve.telgraf umum müdürlüğü 

7 — Erzurum posta, telgraf ve telefon başmü
dürlüğünün Erzincan merkezince 876 ncı geçen 
sene düyunu faslından mütekait Memet Sabri E-
f endiye tesviye edilen 792 lira ikramiyeyi muhtevi 
olup umum müdürlük muhasebe müdürlüğünce 
vize edilmek üzere 23 - XII - 1931 tarihli ve 
66 numaralı mahsup ita emri meyanmda Diva
na gönderilen 31 - X - 1931 tarihli ve 74 nu
maralı ita emrinin tetkikinde; 

1847 numaralı kazanç vergisi kanunu 
1 - VIII - 1931 tarihinden muteber bulunduğu 
ve bu tarihten evvel tahakkuk etmiş olması ha-
sebile meblâğı mezburdan kazanç vergisi tevkif 
edilmemesi icap ettiği halde 61 lira 28 kuruş ver
gi kesildiği görülmüş ve keyfiyet mahalli mu
hasibi mesullüğünden istizah edilmiştir. 

Alınan cevapta: Umum müdürlükten gelen 
8 - VIII - 1931 tarihli evrakı tahakkukiyede 
mezkûr kazanç vergisinin tenzil edilmiş olma
sından dolayı tediyatm bu suretle icra edildiği 
beyan edilmiştir. 

1847 numaralı kazanç vergisi kanununun neş
rinden evvel tekaüt maaşının tescil edildiği ve 
1930 senesinde tahakkuk eylemiş bulunan muma
ileyhe ait ikramiyeden vergi tevkifi muvafrkı 
kanun bulunmadığı cihetle 61 lira 28 kuruşun 

7 — 1847 numaralı kazanç vergisi kanununun 
neşrinden evvel tekaüt maaşları tescil edilerek 
ikramiyeleri tahakkuk eylemiş ve fakat 
tediyeleri teahhür eylemiş olanların ikra
miyelerinden kazanç vergisi kesileceğine da
ir kanunda bir sarahat olmadığından tevkif at 
icrasına mahal, görülmemiştir. 
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kendisine iadesi hususu Posta ve telgraf umum 
müdürlüğüne yazılmıştır. 

MİUî Müdafaa vekâleti 

F. 

İta emrinin 
Tarihi 

7-V-932 
M. 

Harcırah 

No. 
799 

Nevi 

Lira 
147 

K. 
21 

8 — Millî Müdafaa vekâleti Muhasebe mü
dürlüğünce bittanzim vize edilmek üzere Diva
na gönderilen tarih ve numarasile muhteviyatı 
yukarıda yazılı ita emrinin tetkikinde: 

Harita gedikli küçük zabiti Zarif Efendiye 
Erzincan - Ankara için aile harcırahı tahakkuk 
ettirildiği görülmüştür. Kara sınıfı gedikli kü
çük zabitanı hakkındaki 1107 numaralı kanu
nun 6 ncı maddesinde « gedikli küçük zabitle
re 15 mayıs 1335 tarihli harcırah kararnamesi 
mucibince harcırah verilir » denilip aile har
cırahı hakkında bir kaydi ihtiva etmediği gi
bi deniz ve hava kısmı gedikli küçük zabitanı-
nm harcırahlarına ait 1492 numaralı kanunun 
« deniz ve hava gedikli küçük zabitlerine 15 
mayıs 1335 tarihli harcırah kararnamesi mu
cibince harcırah verilir. Başgediklilerden mü-
teehhil olanlara aile harcırahı verilir » diye 
muharrer bulunan 9 uncu maddesi de yalnız 
deniz ve hava başgediklilerinden evli olanlara 
aile harcırahı itasını tecviz ettiği halde muma
ileyhe aile harcırahı tahakkuk ettirilmesinde
ki mesnedi kanuninin bildirilmesi lüzumu da
iresinden istizahla talep edilmiştir. 

Alınan cevapta: ( 1492 numaralı kanunun 
birinci maddesinin deniz ve hava sınıflarına 
mensup gedikli küçük zabitan ile kara sınıfı 
gedikli zabitanını tefrik ettiği, ve kara sınıfı
na dahil olanların 1107 numaralı kanun ah
kâmına tâbi oldukları, ve kara sınıfında baş
gedikli bulunmadığından alelûmum gedikli za-
bitandan müteehhil olanlara aile harcırahı ve
rilin akt e olduğu ) beyan edilerek ita emrinin 
vizesinde ısrar olunmuştur. 

ftalifülârz 1107 numaralı kanunun 6 ncı 
maddesi kara gedikli zabitanmın zatî harcırah
larına ait ahkâmı muhtevi olup aile harcırahı 
hakkında bir hükmü ihtiva etmemesine ve 1492 
numaralı kanunun 9 uncu maddesi ise aile har-

8 — 1107 numaralı kanunun 6 inci maddesi 
kara gedikli zabitanmın zatî harcırahlarına ait 
ahkâmı muhtevi olup aile harcırahı hakkında 
bir sarahati ihtiva etmemesine ve 1492 numaralı 
kanunun 9 uncu maddesi ise aile harcırahını 
yalnız deniz ve hava başgediklilerinden müte
ehhil olanlara hasır ve takyit etmiş bulunması
na mebni kara gediklilerine ait harcırahı vere
bilmesi ayrıca sarahati kanuniyeye mütevakkıf 
bulunmuştur. 



cırahını yalnız deniz ve hava başgediklilerinden 
müteehhil olanlara hasr ve takyit etmiş olması
na mebni Zarif Efendinin aile harcırahını muh
tevi ita emrinin vizesine imkânı kanunî görü
lemediğinden maa teferruat Millî Müdafaa ve
kâleti Celilesine iade kılınmıştır. 



Sıra No 246 
İhtiyacatı umumiye için celbolunacak madenî borularm 
gümrük resminden muafiyeti hakkındaki kanunun I inci 
maddesinin tefsirine dair 3276 numaralr Başvekâlet tezke
resi ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

T C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 11-III-1933 
Sayı : 6/652 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Madenî boruların gümrük resminden muafiyetine dair olan 336 sayılı kanunun birinci mad-j 
desiniıı tefsiri hakkında Dahiliye vekilliğinden yazılan 2-III-1933 tarih ve 458/7 sayılı tezke-^ 
renin sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Dahiliye vekâleti 2-III-1933 tarih ve 458/7 numaralı tezkeresi suretidir 

Başvekâleti celileye 

Bir çok vilâyetlerden gelen tahriratlarda; şehirlere isale edilecek su tesisatında kullanılan 
ve hariçten celbolunan madenî borularla aksam ve teferruatının gümrükten geçirilmesi esna
sında bazı aksam ve teferruat için gümrük resmi alındığı bildirilmektedir. 

Madenî boruların gümrük resminden muafiyetine dair olan 16 nisan 339 ve 330' numa
ralı kanunun birinci maddesinde şehir ve kasaba ve köylerde ihtiyacatı umumiyeye mahsus 
sular için hariçten celbolunacak madenî borular gümrük resminden mafudur denilmektedir. 

Şehir, kasaba ve köylerimiz kudreti maliyeleri müsait olmadığı halde halkın mühim ihtiyacı 
olan suyu getirmek için azamî fadakârlıklar yapmaktadırlar. Esasen madenî boruların lâzımı 
gayri müfariki bulunan müteferrik alât ve edevatın da bilâ resim geçirilmesi kanunun ruhuna 
da muvafıktır. 

Mezkûr 336 numaralı kanunun \ inci maddesinin tefsiri hususunun B. M. Meclisine arzına 
müsaadei devletlerini rica eylerim efendim. 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve İv. encümeni 

Karar No. G 27 - İTİ - 1!):i'l 
Uma No. J/278 

Yüksek Reisliğe 

Köy, kasaba ve şehirlere isale edilecek su için hariçten ithal olunacak madenî boruların gümrük 
resminden muafiyetine dair olan 336 numaralı kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında Dahili
ye vekâletinden yazılıp Başvekâletin 11 - III -1933 tarih ve 6/652 numaralı tezkeresile encümenimize 
havale buyurulan 2 - III -1933 tarih ve 45817 sayılı esbabı mucibe mazbatası Gümrük ve inhisarlar ve
kili Beyefendi ile Gümrük ve Dahiliye vekâletleri mahallî idareler umum müdürleri beyler hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Dahiliye vekâletinin esbabı mucibesinde bir çok vilâyetlerden gelen tahriratlarda şehir, kasaba ve 
köylere akıtılacak sular için kullanılan ve hariçten getirilen madeni borular, gümrüklerden geçiri
lirken bazı aksam ve teferruat için gümrük resmi alındığı bildirilmekte ve 336 numaralı kanunun 
birinci maddesinde « şehir, kasaba ve köylerde ihtiyacatı umumiyeye mahsus sular için hariçten cel-
bolunacak madenî borular gümrük resminden muaftır» denilmesine nazaran suyun akıtılması için 
zarurî olan boru aksam ve teferruatının da bu hükümden istifade etmesi tabiî ve kanunun vazı mak
sadına muvafık olacağı nıütaleasile keyfiyetin tefsiri talep edilmektedir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 10 • XI -1932 tarihinde gümrük idarelerine yatpığı bir tamimde 
kanunun birinci maddesindeki madenî su boruları cümlesinin ifadesinde dahil olmasını zarurî gör
düğü madenî aksam tadat ve izah edilmekle beraber suların akıtılması maksadını temin için bulunması 
elzem olan kurşun, katranlı ip ve katranlı kanaviçe gibi diğer teferruatın hariç tutulduğu görül
müştür. 'i 

Encümenimiz madenî su borularından gümrük resminin alınmamasını yalnız boruların resimsiz 
getirilmesi maksadına hasretmeyerek suların akıtnlması için bütün kolaylıkların yapılması gayesine 
bağlı olduğunu ve her iki vekâletin de düşüncede beraber bulunduğunu anlayarak tefsir mevzuu-
nun kanunlaştırılmasını maksadın teminine daha muvafık görmüş olduğundan esası bir maddeden 
ibaret olan kanun metnini değiştirerek yeniden yapılan lâyiha Maliye encümenine tevdi olunmak 
üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır. 

i. i. V). KV 
/ snıel, 

Aza 
Kırşehir 
Serdar 

isi 

O 
II. 

IYI. M . 

A.ŞevM. 

A/,ii 

•beliberekel 
Basri 

K;ı. 

Aza 
Corum 

Bekir 
(. 

Aza 
Samsun 
Hurin 

A zn. 
'ebeli bereket 
İbra hini 

Aza 
lîıırsa 

RiİHİii 

Aza 
Trabzon 

D a niş 

Maliye encümeni mazbatası 

T .B. M. M. 
Maliye encümeni 17 -V -1933 
Karar No. 40 
Esas No, 3/278 

Yüksek Reisliğe 

Madenî boruların gümrük resminden muafiyetine dair olan 336 sayılı kanunun birinci madde-
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sinin tefsiri hakkında Başvekâletten gönderilen Dahiliye vekâletinin tezkeresi suretile Gümrük 
encümeninin bu baptaki mazbatası encümenimize havale edilmekle Gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana Beyefendile Müsteşar Adil ve Mahallî idareler umum müdürü Naci Beyler hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Dahiliye vekâletince hazırlanan esbabı mucibede müşkilâta uğranıldığı ileri sürülen su boru-
I arının madenî aksamından mühim bir kısmının Gümrük ve inhisarlar vekâletince tarife kanu
nundaki kayitlerden istifade edilerek muafiyetinin temin edildiği, ancak madenî olmayan ak
sanım mutlaka bir kanun mevzuu bulunduğu verilen izahattan anlaşılmış ve Gümrük encümeni
nin de bu baptaki mütaleasma iştirak edilerek müşarileyh encümenin teklifi üzerinde tadilât 
yapılmıştır. 

Encümenimiz gerçi su tesisatına ait teferruatı tesbit ile tadadî bir liste hazırlamak istemiş ise 
de fennin ilerleyişi bu teferruatın tayinini mümkün kılmayacağından muafiyetin ahkâmı umumi
ye dahilinde temini ile iktifa etmiştir. Kanunun heyeti umumiyesi hakkında müzakere kâfi gö-
rülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde — Bu maddenin ikinci fıkrasında mazbata tanzimi müphem kaldığından encüme
nimiz Gümrük idaresine verilecek mazbataların mahallî idare heyetlerince tanzimini ve ancak 
bu mazbatalara köy veya belediye heyetlerince yapılacak mazbataların esas olması kabul edilerek 
madde ona göre tadil edilmiştir. 

Keza bu maddenin son fıkrası imtiyazlı şirketlerin bu muafiyetten istifade edememesi esasını ifade 
etmekte ise de encümenimiz bunun gerek tesisat vegerek tamirata da şamil olduğunu tasrihte vuzuh 
itibarile faide mülâhaza etmiştir. 

Madde 2 ve 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
Muvakkat maddedeki (aksam ve teferruattan) tabiri (su borularının aksanı ve teferruatından) 

şeklinde ve birinci maddedeki mahallî idare heyetleri mazbatasına taallûk eden kısmı da o esas dahi
linde tavzih ve tadil edilmiştir. 

Dördüncü madde — Kanunun icrasında fennî hususatta ve keşiflerde Nafıa vekâletine bağlı ida
reler, diğer hususatta ise köy ve belediyeler ve bilhassa mahallî idare heyetleri vazifedar olduğundan 
encümenimiz kanunun hükümlerini icraya Dahiliye ve Nafıa vekillerinin de memur edilmesini kabul 
ve dördüncü maddeyi o suretle tanzim etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Ma I iye JOn. Reisi 
Bayazrt 
İhsan 

Aza, 
İzmir 
Kâmil 

ııa. M. M. 
Baya zil 
İhsan 

'Aza 
Kastamonu 

Refik 

Kâtip 
İsparta, 

Kemal Taran 

Aza 
Balıkesir 

Enver 

Aza 
Balıkesir 

Pertev 

Aza 
Diyarbckir 

Zülfü 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bi'dçc encümeni 29 -V - 1933 

M. No. 173 
Kaan No- 3/278 

Yüksek Reisliğe 

Ihtiyacatı umumiye için hariçten getirilecek madenî boruların gümrük resminden muafiyeti 
hakkındaki kanunun tefsirine dair olup Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümenleri mazbatalari-
le birlikte encümenimize tevdi kılınan Başvekâlet tezkeresi Nafıa vekili Beyin huzurile encümeni-
mizce de tetkik ve mütalea olundu. 

Bu bapta Maliye encümenince hazırlanan lâyihada gerek tesisat ve gerek tamirat için mahalle-
rince tanzim edilecek mabzatalardaki ihtiyaç miktarının evvelemirde Nafıa vekâletince tetkik edil
mesi yolunda tadilât yapılmasına dair akalliyet tarafından dermeyan olunan mütaleaya karşı encü
menimiz ekseriyetle Maliye encümeninin noktai nazar ve mütaleasına iştirake karar vermiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Çorum Edirne Ela/iz EIVAUIIIU Erzurum Kayseri 
Mustafa Faile İL Tahsin. Aziz Asım A, Hilmi 

"Kırklareli Niğde Yozgat . . . . . . . . . . . . . . . 
M. Nakil Faik S. Sırrı r " . ; . . . , .;• , 

Ui'ak tel'ek tamiratta kullanılacak burular ve aksanınım toptan olarak Avrupadan 
celbi i'iat noktasından gayrivarit görülmesine binaen bazı mahaller boru ihtiyacatııım 
Nafıa vekâleti tara Çından tasdikimi kadar zaman geçmesi gibi bir hâdise ihtimali düşü
nülemez. Bu hale göre suiistimal cndişesile her nevi tamiratta dahi kullanılacak boru
larla aksam ve teferruatı için de mahallî Nafıa idaresile belediye ve köy mazbatalarının ih
tiyaç miktarı tesbit edilmek üzere Nafıa vekâletince tasdiki reyindeyiz. Aksi takdirde 
nıevaddı müşteilc vesikaları halini alabilir. Bu yola gitmekten ise köy ve küçük şehirler 
için ufak miktardaki boru ihtiyacatııım gümrük resmine tekabül eden bir miktarın Ha
zinece tediye edilmesi daha hayırlıdır. 

Reis 
(iiimüşanc istanbul İsparta Manisa, 

İL Fehmi Sadettin Mükerrem M. Turgut 
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(îîıMUÜK VE I. ENCÜMENİNİN TEKLİKİ 

Umumî ihtiyaca! için luıriçlcıı <je tirilen •madeni 
sa hornlanlc aksam ve teferruatındım glharuh 

resmi alınmamasına' dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Köy, kasaba ve şehirlerde 
umumî ihtiyaca mahsus sular için Nafıa vekâ
letince musaddak keşiflerine göre hariçten ge
tirilen madenî borular ile aksamından ve bun
ların bağlantısında kullanılan kurşun ve kat
ranlı ip gibi teferruatından gümrük resmi alın
maz. 

( Tamiratta kullanılacak borular ile aksam. 
ve teferruatı için mahallî Nafıa idarelerince 
musaddak keşifler veya belediye ve mahallî 
idare mazbataları kâfidir ). 

İmtiyazlı şirketler işbu muafiyetten istifade 
edemezler. 

MADDE 2 — 11 nisan 1339 tarih ve 336 
numaralı kanun mülgadır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

* MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

Muvakkat madde — Henüz gümrüklerden 
çıkarılmamış veya teminatla çıkarılmış olan 
aksam ve teferruattan da keşiflerine veya be
lediye ve mahallî idare mazbatalarına göre güm
rük resmi alınmaz. 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

U anımı ihtiyaca! için kar iç, t en getirilecek madenî 
sn horularile aksam ve leferruaMndan gümrük 

resmi alınma in a simi dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Köy, kasaba ve şehirlerde 
umumî ihtiyaca mahsus sular için Nafıa vekâ
letince musaddak keşiflerine göre hariçten ge
tirilen madenî borular ile aksamından ve bun
ların bağlantısında kullanılan kurşun ve kat
ranlı ip gibi teferruatından gümrük resmi alın
maz. 

( Tamiratta kullanılacak borularla aksam 
ve teferruatı için mahallî Nafıa idarelerince 
musaddak keşifler veya belediye ve köy maz
bataları üzerine tanzim kılınacak mahallî idare 
mazbataları kâfidir ). 

imtiyazlı şirketler gerek tesisat ve gerek ta
mirat için bu muafiyetlerden istifade edemez. 

MADDE 2 — Aynen. 

MADDE 3 - - Aynen. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Nafıa, Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar ve
kili memurdur. 

Muvakkat madde — Henüz gümrüklerden 
çıkarılmamış veya teminatla çıkarılmış olan 
su boruları aksam ve teferruatından da keşif
lerine veya köy veya belediye mazbataları üze
rine tanzim kılınmış mahallî idare mazbatala
rına göre gümrük resmi alınmaz. 





Sıra No 250 
Katı ticaret muahedeleri aktı için müzâkereye başlanmış 
veya başlanacak Devletlerle muvakkat ticarî itilâflar akti 
hakkındaki 1679 numaralı kanunu muaddil kanuna müzeyyel 

1/653 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Hariciye 
encümenleri mazbataları 

r. c 
Başvekâlet 30-1V-1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: öl 1259 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kâtl ticaret muahedeleri akti için müzakereye başlanmış veya başlanacak Devletlerle mu
vakkat ticarî itilâflar aktine dair 5 haziran 1930 tarihli ve 1679 numaralı kanunu muaddil 
1997 sayılı kanuna zeylen Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 29-IV*i933 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına 
sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbâbi mucibe 

Yabancı ülkelerle ticari muahedelerimiz bundan bir kaç yıl evvel milletler arasındaki örnek^ 
ierin menfaa'lerimize en uygun olanları üzerinden tabiî şartlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde der
lenmişti» O zamandanberi baş gösterip bu güne kadar ucu bucağı gözükmeyecek tarzda yayılan 
Ve daha eyiliğe doğru hiç bir yol almayan dünya sarsıntısı bu mukaveleleri aynı çeşit diğer 
eehebi mukavelelerle beraber yıpratmaktadır* Netekim Devletler arasında iktisadî düzen soiı 
günlere kadar en ziyade kolaylık gören millet temeline dayanırdı i Bir taraf ılı diğer tarafa vefdiğ 
müsaadeyi derhal umumileştirip mutlak şeklile bir açılma hareketine desteklik eden bu kaide, 
milletler bir sürü yeni yeni engeller ve tehlike uyandıran buhranın zoru .ile kapıların da kapan
mağa mecbur olunca her yerden zedelenmeğe başladı. Bu yayılma formülile bu günkü korunma 
ihtiyaç ve meslekini bir arada kaynaştırmak filvaki pek çetindir. Andığımız kaideye dayanan 
serbeM ticaret, ithalâtı sıkmak, dövizleri murakabe altına almak, takas usulleri koymak, yalnız 
birbirine karşılıklı kolaylıklar göstermek, yahut gümrük tarifelerini indirmek kabilinden tedbir
lerle bozgun verilmektedir. Başka ruhta uzuvlanmış olan iktisadî taahhütlerle aykırı düşen bu 
tedbirler türlü türlü tefsirler, teşebbüsler ve tevillerle uzlaştırılmakta veya mazur gösterilmekte 
isede aradaki zıtlık gittikçe telif kaldırmayacak bir hale geliyor. Bu yüzdendir ki her memleke
te karşı ahdî tarifelerden vaz. geçmek isteyen Fransa geçenlerde aramızdaki muahedenin feshini 
ihbar etmiştir. Şu veya bu düşüncelerle bu çeşit müracaatlerin daha sökün etmesi umulur. Yine 
kendimizden bir misal getirmek üzere memleketimize mal sokup karşılık hemen hiç mal alma
yan Japonlarla böyle olunca yalnız kendi çıkarlarına elverişli bir özde kalıp tarafımızdan son 
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karşılık zaruretlerine göre düşünülmesi lazım gelen çareleri zorlaştıran ticaret muahedesinin 
bu günkü şeklinde teatisinde mahzur görülmüştür. 

Muhtelif tarzlarda bu gibi güçlükler şu sırada bütün dünyada vardır.Onuıı için Devletlerin alış 
veriş işlerinde zincirleme ıttıradile müsavat kaidesi dahilinde bir nevi istikrar ve zaman teşkil etmek 
ve bir yandan da meri muahedelere girmiş olmak ilibarile en ziyade kolaylık gören millet formülü 
ortadan kaldırılmasa bile iktisadi kuvvetlerin beynelmilel sahada kendi kendilerine muvazenele
rini bulmak kudretinden âciz kaldığı yani vaziyet karşısında bu formülü mümkün mertebe kısıp 
gittikçe darlaşan beynelmilel mübadeleler zemininde her memleketin diğer memleketle ticaretinde 
bir teadül şartına bağlanmak zaruret halini almıştır.Gerçi muhalif bir sarahat bulunmadıkça böyle 
bir şart muahedelerimizin ruhunda münderiç olmak lâzımgelir. Şukadar ki hiç bir iltibasa 
meydan vermemek üzere bu ciheti hiç olmazsa daha meriyete girmeyen mukavelelerde daha 
ziyade açmak ve bizle bu yolda işi düşen devletlerle konuşmak lâzımdır. Meselenin zorluğu 
bilhassa şundadırki ecnebilerden yukarıda anlatılan koruma meslekini kendileri de güdenlerle 
son güçlüklerden fazla sarsılmamış olmak dolayısile eski çığırda yürümek istiyenleri bugünki 
mecburi gayelerimizde daha kolaylıkla yanaştırıp yanaştırmamak noktasından ayırt etmek ıştıra-
rındayiz. Hele henüz ticaret muahedeleri ile bağlamadığımız hükümetlere karşı yarının ne 
olacağı da belli olmamak düşüncesile daha yavaş davranmak ister. Onun içindir ki henüz bir 
çıkar yolu belirıneksizin türlü türlü kaygularm, görüşlerin, ihtiyaçların çarpıştıkları şu iktisat 
bozumunda etraf ile hesap edilmiş bir mütekabiliyet temellerinde anlaşmadıkça buhrandan önce 
alışılan ve yayılan örnekler üzerinden uzun boylu muahedelerle bağlanmaktan ise hiç olmazsa 
dilediğimiz üzere muahedelere varıncaya kadar işi rnodüslerle idare etmekte faide vardır. 
Kaldı ki aramızda ticaret muahedeleri mevcut olan devletlerle bu ahdî hüklımler çerçevesi içinde 
yine başkaca teadül temelini gözetir tarzda itilâflar yapmak bugün ihtiyaç halini alınıştır. 

Bütün bu düşünceler üzerinedir ki kanunun iki yıl daha uzatılması yolu tutulmuş ve bu 
mealde olarak Yüksek Meclise ilişik lâyiha teklif ve takdim edilmiştir. 

İktisat encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

Kati ticaret rhüahedeİeri akti için müzakereye başlanmış veya başlanacak devİetİef ile mu
vakkat ticarî itilâflar aktine dair 5 haziran 1930 tarihli ve 1679 numaralı kanunu muaddil 
j 997 Sayılı kanuna zeylen Hariciye vekilliğince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince kabul edileri 
ve Başvekâletten Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale edilmekle M* 
kik ve müzakere olundu. 

1679 numaralı kanunla hükümete kati ticaret muahedeleri akti için kendilerile müzakereye 
başlanmış veya başlanacak olan devletlerle aktedilecek muahedeler meriyete girinceye kadar 
muvakkat ticarî itilâflar akti salâhiyeti verilmiş, ancak bu salâhiyet mucibince aktedilecek mu
vakkat ticari itilâfların müddeti 1932 senesi mayıs nihayeti olarak tahdit edilmişti; Bilâhare 
1997 numaralı kanunla bu müddet 1932 senesi temmuz iptidasına kadar temdit edilmiştir. 

Salâhiyetin verilmesini icap ettiren umumî buhran ise henüz tamamile geçmediği gibi bu 
buhranın yakında geçeceğini ihsas eden umumî bir salâhın dahi belirmediği ve daha bir müd
det devletlerin bu gibi fevkalâde tedbirler ile memleketlerinin umumî menfaatlerini korumak 
mecburiyetinde oldukları mütaleasile Hükümet yeniden müddetin daha iki sene temdidini talep 
etmiş oluyor. Bu bapta ileri sürülen sebepler encümCnimizce de varit görüldüğünden istenilen 

T. B. M. M, 
İktı&at encümeni 

K. No. 36 
Esas No. U653 



- 3 -
salâhiyetin 1035 temmuzuna kadar temdidi kabule şayan addedilmiş ve kanun lâyihası âyheii 
kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Hariciye encümenine tevdi edilmek üzere lâyiha Yüksek Reisliğe takdim 
olunur. 

İktisat Eıi; Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Edirne Şebin Karahisar Afyon K; Zonguldak Bursa Mardin İzmir 
Şakir İsmail İzzet Ragip Dr. R.Ferit Ali Riza M. Sadettin 

ttariciye encümeni mazbatası 

7\ a M. M. 
Hariciye encümeni 29-V-193J 

Katar ,V 18 
Esas A< 1İ05J 

Yüksek Reisliğe 

Katî ticaret muahedeleri akti için müzakereye başlanmış veya başlanacak Devletlerle mu
vakkat ticarî itilâflar aktine dair 5 haziran 1930 tarihli ve 1679 numaralı kanunu tadil eden 
1997 sayılı kanuna zeylen Hariciye Vekilliğince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince kabul olu
nan ve Başvekâletten Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası, İktisat encümeni mazbatasile 
beraber encümenimizde tetkik olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesile İktisat encümeninin mazbatasında beyan edilen mütalealara 
iştirak eden encümenimiz, lâyihanın tasdik olunmak için Heyeti Umumiyeye arzını kararlaştır* 
mıştır. 
Hariciye En. Reisi Kâ. Aza Aza Aza 

Siirt Diyarbekir Trabzon İstanbul Bolu 
Mahmut Zeki Mesut H> Nebizade Salâh Cimcoz Hasan Cemil 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ktttî ticaret muahedeler'i aktı için müzakereye başlanması veya başlanacak devletler ile muvakkat 
ticari itilâflar akti hakkındaki 1679 numaralı kanunu müaddil 1997 numaralı kanuna müzey* 

yet kanun lâyihası 

Madde 1 — Kati ticafet muahedeleri akti için müzakereye başlanması veya başlanacak dev
letlerle muvakkat ticari itilâflar aktine dair 5 haziran 1930 tarihli ve 1679 numaralı kanunun 
birinci maddesinin ikinci fıkrasınin tadili hakkında 31*5*1932 tarihli ve 1997 numaralı kanu
nun tadil fıkrasında muvakkat ticari itilâflar için tayin olunan azamî müddet 1935 senesi tem
muzunun iptidasına kadar temdit edilmiştin 

Madde 2 ~;i Bu kanun neşri tarihinden muteberdin 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

2 9 - I V - 1933 
Bş. V. Ad; V, M, M, V. Da. Ha» V. V, Ma. V. Mf. V. 
İsmet Y. Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdiilhalik Dr. R. Oalip 

Na. V. İk. V. V. S. İ. M. V- O. İ. V. Zr. V. 
Muhlis Dr. Refik Ali Rana Muhlis 





Sıra No 252 
Ankarada yapılacak jandarma mektebi Içm gelecek senelere 
sari taahhüdat icrası hakkında 1/718 numaralı kanun lâyiha

sı ve Bütçe encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet :}?, V -./!)$:.; 

Muamelât ruihturUifjii 
Sanı: 6/1605 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankarada yaptırılacak Jandarma mektebi için gelecek senelere sari taahhüdat icrası hakkında 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 23 - V -1933 toplanışında Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Mfişvokil 
hmef 

Esbabı mucibe 

1706 numaralı jandarma ve 1861 numaralı jandarma efradı kanunları mucibince jandarma nok
sanlarının ikmali için gerek ordudan alman sabitler ve gerek gedikli küçük zabitlerin jandarma 
meslek bilgilerini görmek için bir mektep tesisi icap etmektedir. Böyle bir mektep binası olma
dığı için ordudan alınan zabitan vilâyet merkezlerinde ve nezaret altında istihdam edilmekte
dir ve gedikli küçük zabitler ise Ankarada kira ile tutulan ve 30 kişi alabilecek bir binada tahsil 
ettirilmektedir. Jandarmanın gedikli küçük zabit ihtiyacına nazaran bu icarlı binada ve mahdut 
miktarda tahsile tâbi tutulacak küçük zabitlerle bu ihtiyaç ancak 80 - 00 senede zail olabilecek
tir ; ki buna boşluğun tahammülü yoktur. 

Jandarmanın gerek keyfi.yet ve kemmiyet noktai nazarından çok mühim ihtiyacına karşılık teş
kil edecek bu meslek mektebi için senevi 300 : 400 küçük zabit ve 50 zabit tahsiline müsait bir mekte
bin acele inşasına zaruret görülmektedir. Yaptırılan plân ve keşif nameye göre azamî 400 000 lira ile 
yapılacak bu binanın jandarma bütçesine her sone konulacak tahsisatla dört senede bedeli veril
mek üzere 1033 senesinde bir müteahhide yaptırılması düşünülmüş ve merbut lâyihai kanuniye tan
zim kılınmıştır, r , 

Bütçe encümeni mazbatası 

:ıo - V ~ wr>3 

Yüksek Reisliğe 

Ankarada yaptırılacak jandarma mektebi için gelecek senelere sarı taahhütler icrası hakkında 
olup Başvekâletin 25 mayıs 1933 tarih ve 6/1605nunı aralı tezkeresi ile Yüksek Meclise gönderile
rek encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası jandarma umum kumandanı hazır olduğu hal
de tetkik ve mütalea edildi 

Lâyiha encümenimizce teklif veçhile kabul edilmiştir. Ancak Yüksek heyetin tasvibine iktiran 
eyleyen 1933 Jandarma umum kumandanlığı bütçesinde bu inşaat için bir karşılık mevcut olmadı
ğından bu mektep inşaatına 1033 malî senesi zarfında başlanmasını temin için jandarma bütçesi-

T. n. ;ı/. M. 
Bale/' e ur ii men i 

M. X<>. wo 
ftsas Xo. 1/71* 
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nin tasarruf atı umumiy esinden Maliye vekâletinin muvafakatile inşaat faslına münakale yapılması 
muvafık görülmüş ve bu sebeple lâyihaya bir madde ilâvesi kararlaştırılmıştır. 

Bu dairede hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
(îümiişane 

//. Fehmi 
İstanbul 

Sadet t iıı 

Sivas 
il/. Itemzi 

Aksaray 
A. Süreyya 

İsparta 
Miikerr< nı 

Yozjial 
S. Srm 

(jorıını 
Mustafa 

Kayseri 
;1. fi i! m i 

Udime 
Faik 

Kırklareli 
M- Nahif 

El aziz 
// . Tahsin 

Kırklareli 
Şevket 

Krzunım 
Asım 

Niğde 
Faik 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankarada yapılacak jandarma mektebi inşaat, 
tamirat ve saire masrafları için dört yüz bin 
liraya kadar laahhüdat yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankarada yapılacak jandarma 
mektebi inşaat, tamirat ve saire masrafları için 
her sene tediye edilecek miktarın o sene bütçe
sine konulmak ve 1933, 1934, 1935 ve 1936 se
nelerinde ödenmek üzere dört yüz bin liraya ka
dar taahhüdat icrasına Dahiliye vekili mezun
dur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun haziran 1933 ten mu-

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

23 - V - 1933 
B*. V, 

ismet 
Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
J Filmi 

(1 I. V. 

Ad. V. M 
#. Saracoğlv-

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

1k. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 

M. 
Zeh 

V. Da. V. 
âi Ş. Kaya 

Mi. V. 
I)r. licşit Galip 

S. t. M. V. 
Dr. Refik 

BÜTÇE ENCÜMEN tN IN T ADİLİ 

Ankarada yapılcak jandarma mektebi hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankarada yapılacak jandarma 
mektebi inşaat, tesisat ve sair masrafları için 
1933, 1934, 1935 ve 1936 seneleri bütçelerine ko
nulacak tahsisattan verilmek şartile mezkûr se
nelere şamil olmak üzere 400 000 liraya kadar 
taahhüt icrasma Dahiliye vekili mezundur. 

MADDE 2 — Jandarma umum kumandan
lığı 1933 malî senesi bütçesinin bütün fasılların
dan 100 000 liraya kadar yapılabilecek tasarruf
lar Maliye vekâletince mezkûr bütçede (Ankara
da yapılacak jandarma mektebi inşaat, tesisat 
ve sair masrafları) adı ile yeniden açılacak bir 
fasla nakledilerek birinci maddede yazılı işlere 
tahsis olunur. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 



Sıra No 253 
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Maarif vekâletince hariçte bastırılacak mektep kitaplarının 
ihale sureti ve bu kitapîann bazı masraflarını karşılamak 
üzere ihdas olunacak mektep kitapları sandığı hakkında 
1/612 numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümen

leri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Mu-amcldl müdürlüğü, 10 - IV - i Mi:.} 
Sayı: 0/1027 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif vekilliğince hariçte bastırılacak mektep kitaplarının ihale sureti ve bu kitapların bazı 
masraflarını karşılamak üzere ihdas olunacak Mektep kitapları sandığı hakkında Maarif vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 - IV -1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Bu kanunun teklifini icap ettiren sebepler 

Mektep kitaplarının gerek mevzu ve telif gibi ilim ve kültürle alâkalı cihetlerden ve gerekse kâ
ğıt, tabı ve fiat gibi iktisadî ve ticarî halleri itibarile esaslı bir kontrol altında bulundurulmasındaki 
büyük ehemmiyet izaha muhtaç değildir. Bu keyfiyet Maarif vekâletinin işleri arasında daima bi
rinci derecede mühim sayılms ve kitap kontrolunun müessir bir surette idamesi için şimdiye kadar 
bir çok tedbirler alınmıştır. Ancak bütün bu gayretlere rağmen mektep kitapları meselesi esaslı bir 
surette halledilememiştir. Her sene gazetelerde mektep kitapları hakkında yapılan şikâyetler, bir çok 
noktalardan mübalâğalı olmakla beraber, bu sahada henüz düzelmemiş cihetler olduğuna delâlet 
edebilir. Fakat işi bütün teferruatile tetkik etmiş olan Maarif vekâletince bu günkü kitap siyaseti
nin daha ziyade devama tahammül olunamayacak derecede sakat esaslara müstenit olduğu ve umu
mî memnuniyetsizliğin bundan doğduğu tamamile taayyün etmiştir. 

Maarif vekâletince şimdiye kadar mektep kitaplarının kabulünde tutulan usul şudur: 
1 - Mektep kitapları listesine kabulü için sahipleri tarafından vekâlete tevdi edilen kitapları tet

kik ettirerek bunlar hakkında müsbet veya menfi bir hüküm vermek, 
2 - Her sene mekteplere kabul edilen kitapların isimlerini resmî bir liste ile neşretmek, 
3 - Sahipleri tarafından bastırılan kitapların fiatlerini tesbit etmek, 
4 - Tabı adetlerinin azlığı dolayısile tabı ve naşirlerin üzerlerine almadıkları lise kitaplarını doğ

rudan doğruya tabı ve neşrettirmek, 
5 - Programlarda yapılan yeni tadillere göre müelliflere numune olacak en iyi kitapları vekâlet 

namına tabı ve neşrettirmek. 
Şimdiye kadar tatbik edilen bu usulden hâsıl olan yegâne iyi netice şudur: 
Mektep kitapları her sene tetkik ve tenkit edile edile keyfiyet itibarile bir dereceye kadar 
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düzelmiş ve değerlenmiştir. Lâkin bu iyi neticeye mukabil ortaya şu ehemmiyetli mahzurlar da 
çıkmıştır: 

1 — Bir ders için piyasada makul hadden çok ziyade kitap bulunması. ( Meselâ bu ğütf 
29 alfabe, 13 kıraat kitabı serisi, yedi tarih kitabı serisi vardır ). 

Bir ders için böyle bir çok kitaplar bulunman tatbikatta bir çok güçlüklere meydan vermek
tedir. Meselâ bir şehirdeki on mektebin mütenazır sınıflarında hatta bazan bir mektebin bir sı
nıfının şubelerinde ayni ders için başka başka kitaplar kabul edilmiş olması hem tedrisatın iste
nildiği gibi intizamlı bir vahdet ile yürümesine engel oluyor, hem de bir mektepten başka 
mektebe nakleden talebeyi ( ki ilkmekteplerde seıe içinde bu gibi nakiller ekseriya çok vaki olur ) 
yeniden kitap tedarikine ve tedrisatın bakiyesini alışmadığı bir kitaptan takibe mecbur tutuyor. 

Maarif vekâleti tetkik için kendisine tevdi olunan kitapları yalnız programa uygunluk, ilmî 
sıhhat ve pedagojik kıymet itibarile bir hükme tâbi tuttuğu cihetle bu şartları haiz olan her 
kitabı, bu usul baki kaldıkça, listeye ithal etmek mecburiyetinde olduğu için ortaya az çok 
birbirinin kopyası denecek mahiyette bir çok kitapların çıkması tabiî ve zaruridir. 

2 — Kitapçılar adedi pek çok olan rakip kitaplara karşı ancak, bütün kontrollara rağmen, 
fena materyal kullanarak yüksek iskonto yapmak suretile kitaplarını sürüyorlar ve bu hal ekse
riyetle talebe eline en iyi kitapların değil, daha aşağı kitapların geçmesine sebep oluyor. Çün
kü iskonto nisbeti ekseriyetle kitabın hakikî değerile makûsen mütenasiptir ve bu da müellif
lerin pek az bir telif bedeli almasını intaç ediyor. Bu sebepten müellifler kitaplarını ıslah ile 
meşgul olmaya arzu bile duymuyorlar. 

4 — Teklif bedeli ekseriyetle tabi ve naşirlerin takdirile taayyün ettiği ve hatta bir çok zamanlar 
pek intizamsız ve keyfî bir surette parça parça tediye edildiği cihetle kitap müellifleri 
sâyl erinin mukabilini tamamile alamayorlar, Bu hal de kitapların tekemmülüne başlı başına bir 
mâni teşkil ediyor. 

Bir taraftan bu mahzurların hemen ortadan kaldırılmasını lüzumlu gören Maarif vekâleti diğer ta
raftan da bir inkilâp memleketi olar Türkiyede mektep terbiyesinin en başlı vasıtası olan kitabı 
Devletin daha sıkı bir kontrolü altına almasını zarurî görmüştür. Nitekim ayni usul diğer inki-
lâp memleketlerinde (bilhassa Italyada) yı'llardanberi böyle yapılmakta ve en iyi neticeler elde edil
mektedir. 

Lise sınıflarında yıllardanberi tatbik edilen tarz, geçen senedenberi tarih ve yurt bilgisi dersleri 
ile, programlan esaslı bir surette değiştirilen orta mekteplerin bir kısmı fennî derslerinin kitap
ları için de tatbik edilmiş ve nok iyi neticeler alınmıştır. İşte teklif edilen kanun lâyihası bütün 
bu tecrübelere müstenit olarak vücude getirilmiştir. 

Lâyihada mektep kitaplarının tabı ve tevzii hizmetinin doğrudan doğruya Maarif vekâletine 
ait olduğunu tasrih eden ilk madde. Türk inkılâbının millî terbiye ve kültür cephesinde Devlete 
düşen mümin bir vazifeyi tebarüz ettirmek maksadil konmuştur. 

Bu lâyiha şu gayleri istihdaf etmektedir. 
1 — Mektep kitaplarını vekâlet doğrudan doğruya murakabesi altında Devletin terbiye ve 

kültür sistemine en uygun şekilde telif ettirmek, 
2 — Her ders için bir esas kitap kabul etmek suretile tabı adedinin çoğalmasını ve netice olarak 

fiatlannm asgarî hadde düşmesini temin etmek, 
3 — Tabi ve naşirlerin takdirine kalan telif bedelelrini doğrudan doğruya vekâletin emri al

tına alarak kitap müellifliğini teşvik etmek, 
4 — Ayni zamanda da bu hizmetin ifasını kısmen, bazı şartlar dairesinde, kitapçılara terket-

mek suretile memlekette inkişafa başlayan kitapçılık ve naşirlik sanatini teşvik etmek. 
Bu maksatların Devlet bütçesinden teminine imkân olmadığı, ve esasen buna lüzum da bulunma

dığı, cihetle mektep kitabı işlerinin bu kanun iâyihasındaki esaslar dairesinde tedviri için bir husu
sî sandık tesisi zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu sandığın varidatı mektep kitaplarından alınacak muayyen hisselerden teşekkül edecek ve 
müelliflerin telif bedelleri bu hisseden ayrılarak verilecektir. Sandığın varidatının fazlası mek-
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tep kütüpanelerinin takviyesine ve talebe ve muallim için yardımcı kitapların vücude getirilme
sine yarayacağı cihetle bumdan mekteplerimizin tedris ve tetebbu hayatı da pek ziyade istifade ede
cektir. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 16 - V - 1933 

Karar No. İn " ': \ ' '• •: 
fas No. 1/612 

Yüksek Reisliğe 

Maarif vekilliğine bağlı makteplerde okutulacak ders kitaplarının basılması ve dağtılması ile 
bu maksat için kurulacak mektep kitapları sandığı hakkındaki kanun lâyihası ve sebepleri gösteren 
mazbata Maarif vekili beyefendi hazır olduğu halde okundu ve tetkik edildi, inkılâp ve Cumhuriyet 
neslinin fikir ve ahlâk terbiyesinde en tesirli vasıtalardan biri olan ders kitaplarının Devlet kontro-
lile ve Devlet himayesile hem inkılâbın bütün maksatlarına, hem de asrın tekmil ihtiyaçlarına uygun 
bir şekilde meydana getirilmesi ve bir ticaret mataı olmaktan kurtarılması zarurî olduğundan lâyi-
hayi tanzime sevkeden sebepler haklı ve teklif edilen maddeler umumiyeti itibarile isabetli görül
müştür. 

Kanuna verilecek unvan teklif edilen lâyihadaki şeklile maksadı etrafile ifade etmediğinden ka
nunun unvanı «Maarif vekilliğine bağlı mekteplerde okutulacak ders kitaplarının basılması ve dağı
tılması ile bu maksat için kurulacak mektep kitapları sandığı hakkında kanun» şekline çevrilmiştir. 
Beşinci maddedeki muvakkat teminat akçesinin beş bin liradan üç bin liraya indirilmesi taahhüde 
girecek kitapçı ve tabilere kolaylık temini noktasından faydalı görülerek o maddenin yalnız bu 
noktası değiştirilmiştir. 

Telif hakkı verilerek Maarifçe ders kitapları üzerinde Maarif vekâletinin faydalı göreceği de
ğişiklikleri yapmağa salâhiyeti olmasını temin için yedinci maddenin sonuna bir fıkra ilâve edil
miştir ve yine yedinci maddede « ikinci ve üçüncü derecede eser yazanlara verilecek naktî mükâ
fatlar » fıkrası yerine « ikinciden nihayet beşinciye kadar muvaffakiyetli ve değerli eser yazmış 
olanlara verilecek naktî mükâfatlar » fıkrası ikame olunmuştur. Çünkü mektep kitaplarının te
rakki ve tekâmülünü temin için müellifleri bu işe mümkün olduğu kadar fazla miktarda iştirake 
teşvik etmek lâzım ve faydalı görülmüştür. Beş kişiye kadar mükâfat verilmesi ya sandık serma
yesinin azalmasını veya verilecek mükâfatların eksilmesine sebep olacağı düşünülebilirse de beş 
eserin birden mükâfatlandınlmasına lüzum görülecek hallerin pek nâdir olacağı aşikârdır. 

Dokuzuncu maddenin ikinci fıkrasında da ikinci ve üçüncü taksit vadesi olarak gösterilen eylül 
teşrinisaniye çevrilmiştir. Çünkü mektep kitaplarının taahhüdünü üstüne almış olanlar teminat ak
çesinden maada kitapları bastırmak ve dağıtmak için hayli masraf ihtiyar etmiş olacaklar ve eylül 
zarfındaki satışlarından henüz para toplayamamış bulunacaklardır. Orta mektepler ancak teşrini
evvelde açıldıklarından taksit vadesinin teşrinisanide olması mektep kitapları sandığı için zaran 
mucip değildir. Halbuki müteahhitler için çok faydalıdır. 

Kanun lâyihası bu tadillerle kabul edilerek Yüksek Reisliğe takdim olundu. 

Maarif K Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Erzurum Sinop Afyon K. Ontıikırr Tzmir Ordu 

Nafi Al uf t. Alâcttin Talât Osmanzade Hamdi îfamdi 

Aza Aza 
Sivas Trabzon 
Rahmi Halil Nihat 
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Bütçe encümeni mazbatası 

'/'. Ti. M. M. 
Milce encümeni 
M. AV IH.'i 
Ksas AV 1/fiU 

30 - V - MM 

Yüksek Reisliğe 

Maarif vekilliğince hariçte bastırılacak mektep kitaplarının ihale sureti ve bu kitapların bazı 
masraflarını karşılamak üzere ihdas olunacak mektep kitaplan sandığı hakkında olup Maarif 
encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Maarif vekili Beyin 
huzurile tetkik ve mütalea edilerek Maarif encümeni tadilâtı dairesinde kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. < 
Rci* 

( J İ İ I I H İ Ş M I K 1 

//. Fehmi 

Kırklareli 
M. Nahif 

Aksaray (Jonun Edirne Elâziz İstanbul İsparta Kayseri 
A. Süren ifa Mustafa Faik ÎT. Tahsin Sadettin Mükerrem A.. Hilmi 

Kırklareli 
Şevket 

Sı va« 
M, Remzi 

HÜKÜMETİN T EK Et Fİ 

Maarif vekilliğince hariçte baktırılacak 
m elet ep kitaplarının ihale sureti ve bu 
hitapların bazı masraflarını karşılamak 
ü:ere ihdas olunacak' mektep kitapları 

suu<lı<)ı hakkında kanun lâı/ilıası 
MADDE 1 — Mektep kitaplarının tabı ve 

tevzii Maarif vekilliğine ait hizmetlerdendir. 
Bu hizmet ya doğrudan doğruya Maarif vekilli
ğince yapılır veya aşağıdaki maddelerde göste
rilen şartlarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşla
rından müteahhitlere bırakılır. 

MADDE 2 — Mektep kitaplarının tabı ve 
tevzii işini üstüne alacak müteahhitlerin bu ka
nun mucibince icap eden teminatı göstermeleri 
ve lâzımgelen teknik ehliyeti haiz bulunmaları 
şarttır. 

MADDE 3 — Maarif vekilliğince müteahhit
lere verilmesi kararlaştırılan kitapların vekillik
çe tesbit olunan şartnameleri dairesinde tabı ve 
satış işleri kapalı zarf usulü ile ve bu kanunda 
yazılı hükümlerden gayri hususatı 661 numaralı 
kanun dairesinde cereyan etmek üzere en uygun 
şartları gösteren müteahhide ihale olunur. 

MADDE 4 — Her kitap veya kitap serisi için 
taahhüt müddeti üç yıldır. Müteahhit mukave-

MAARİF ENCÜMENİNİN TADtLl 

Maarif vekilliğine bağlı mekteplerde okutulacak 
ders kitaplarının basılması ve dağıtılmasile bu 
maksat için kurulacak mektep kitapları sandığı 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen. 
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le ve şartname hükümlerini her hangi bir su
retle yerine getirmez veya diğer kanunî sebep
ler çıkarsa mukavele feshedilir ve g'eri kalan 
müddet için iş ya Maarif vekâleti tarafından 
yapılır veya yeniden münakaşa açılarak başka 
bir talibe ihale olunur. 

Her hangi bir kitabın tabı, tevzi işi yeni bir 
münakaşa ile üç yıla kadar uzatılabilir. 

MADDE 5 — Mektep kitapları tabı ve tevzi
ini üstüne almak isteyenler teklif mektupları ile 
birlikte kitap başına beş bin liralık muvakkat 
teminat akçesi veya kredi mektubu verirler. Ta
bı ve tevzii kendilerine ihale edilen müteahhit
ler ihale müddeti zarfında basılacak kitaplar ye
kûnunun maliyet kıymeti üzerinden orta tahsil 
kitapları için üçte bir, ilk tahsil kitapları için 
beşte bir nisbetinde nakit veya muteber banka 
kefalet mektubu verirler. Bu teminat mukave
le müddetince devam eder. 

MADDE 6 — Dördüncü madde mucibince 
mukavele feshedildiği takdirde bir zarar mev
cut olmasa dahi müteahhidin vermiş olduğu te
minat akçesi protesto etmeğe ve hüküm almağa 
lüzum olmadan Maarif vekilliğince yedinci mad
de mucibince tesis edilen mektep kitapları san
dığına irat kaydedilir. 

MADDE 7 — Maarif vekilliğince bastırıla
cak kitapların telif haklarile, ikinci ve üçüncü 
derecede eser yazanlara verilecek naktî mükâ
fatlar, tetkik ücretleri, müsabaka ve ihale işleri
ne ait umumî masrafları temin maksadile bir 
« Mektep kitapları sandığı » tesis olunmuştur. 
Sandıkta bu masraflardan artan para kalırsa 
mektep kütüphanelerinin takviyesine sarfolu-
nur. 

MADDE Ö — Bu sandığın varidatı mektep 
kitaplarının maliyetlerine Maarif vekilliğince 
tesbit edilecek bir nisbet dairesinde ilâve oluna
cak mektep kitaplar! Sandığı hisselefile temin 
edilir, Telif haklarile yedinci maddede yazılı di
ğer hizmet ve masrafları karşılayacak olan bu 
hisse nisbeti ilk tahsil kitaplarî için % 8̂  orta 
tahsil kitapları için % 20 yi geçmeyecektir. San-

MADDE 5 — Mektep kitapları tabı ve tev
ziini üstüne almak isteyenler teklif mektupları 
ile birlikte kitap başına üç bin liralık muvak
kat teminat akçesi veya teminat mektubu 
verirler. Tabı ve tevzii kendilerine ihale edilen 
müteahhitler ihale müddeti zarfında basılacak 
kitaplar yekûnu maliyet kıymeti üzerinden or
ta tahsil kitapları için üçte bir, ilk tahsil ki
tapları için beşte bir nisbetinde nakit veya mu
teber banka kefalet mektubu verirler. Bu te
minat mukavele müddetince devam eder. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 7 — Maarif vekilliğince bastırıla
cak kitapların telif haklarile ikinciden nihayet 
beşinciye kadar muvaffakiyetli ve değerli eser 
yazmış olanlara verilecek naktî mükâfatlar, 
tetkik ücretleri, müsabaka ve ihale işlerine ait 
umumî masraflar temin maksadile bir Mektep 
kitapları sandığı tesis olunmuştur. Sandıkta 
bu masraflardan artan para kalırsa mektep 
kütüphanelerinin takviyesine sarfolunur. Te
lif hakkı verilen kitapların edebî mülkiyeti ka
bul edildiği devre için mutlak olarak Maarif 
vekilliğine geçer ve vekâlet eser üzerinde fay
dalı göreceği değişiklikleri ve ilâveleri yaptı
rabilir. 

MADDE S — Hükümetin teklifi ayfteh, 
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dıgın parası Maarif vekilliği emrine millî ban
kalardan birine yatırılarak nemalandınlır. 

MADDE 9 — Müteahhitler mektep kitapları 
sandığı hisselerini ilk taksiti mukavelenin imhası 
anında olmak üzere üç müsavi taksitle öderler. 
İkinci ve üçüncü taksitlerin müteakip yılların 
eylül aylan içinde ödenmesi şarttır. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
başlar. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maarif vekili memurdur. 

12 - IV -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
hm el Yusuf Kemal Zekâ i 

Da. V. İfa. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdnlhafik 

Mî. V. Na. V. Ik V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl 

S. t M. V. G. t V. Zr. V. 
Dr. Refik A li İlana Muhlis 

MADDE 9 — Müteahhitler mektep kitapla* 
n sandığı hisselerini üç müsavi taksitle öder
ler. Birinci taksitin mukavelenin imzası anında, 
ikinci, üçüncü taksitlerin müteakip yıİlarih teş
rinisani ayı içinde Ödenmesi şarttır. 

MADDE 10 — Hükümetin teklifi aynen, 

MADDE 11 — Hükümetin teklifi aynen. 



Sıra No 254 
Ordu ikramiyesi kanununun jandarma hakkında da tatbi-
kına dair I 6I4 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

7". C 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 16-1V-1933 
Sayı öl 1007 

JBüyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

149 < numaralı ordu ikramiyesi kanununun jandarma hakkında da tatbiki için Dahiliye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12-IV-1933 toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

I - Jandarma sınıfı için lüzumu ve ehemmiyeti müsbet bulunan talim ve terbiye işlerini 
istenildiği dereceye yükseltebilmek için bu husustaki şevk ve gayreti daima arttırarak canlı 
tutmak ve bu maksatla da tıpkı orduda olduğu gibi talim ve terbiyenin muhtelif sahalarında 
ve neşriyatta müstesna derecede muvaffak olanlara ikramiyeler vermek zaruridir. 

II - - Ordunun bu hususta tatbik etmekte bulunduğu 1493 numaralı kanun hükümlerini 
jandarmada tamamen tatbik etmek, maksadı temin edecek isede jandarmanın bütçesi ayrı 
olduğundan malî kanunların bunlara müteallik ahkamının tatbiki için ayrı bir kanunla tesbiti 
lâzım gelmektedir. 

M. M. Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
K. M. encümeni 
M. JYo 28 * 25-IV-933 
Esas J& 1/6/8 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 16-IV-1933 tarihli ve 6/1007 numaralı tezkeresine bağlı olup Dahiliye vekâ
letince hazırlanan kanun lâyihası encümenimizce Jandarma umum kumandanı Paşanın huzurile 
müzakere edildi. 

fısbabı mucibesinde beyan edildiği veçhile jandarma sınıfında, çok lüzumlu olan talim ve 
terbiye esasında teşvik ve rağbete saik olacak ordu hakkında tatbik edilen 1493 numaralı 
ikramiye kanununun, jandarma hakkında da tatbiki muvafık görülerek kanun lâyihası encümeni 
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ıııizce aynen kabul edilmiştir arzolımur. 

M. M. En. Rs, M. M. Aza 
Giresun Diyarbekir Cebelibereket 
İhsan Kozun Naci 

Aza Aza Aza Aza Az 
Kars Elâziz Kırşehir Balıkesir Giimüşane 

Muhittin A. Saffet i. Müfit Fmver Şevket 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No, 179 

Esas No. 1(614 
Yüksek Reisliğe 

30-V- 1933 

1493 numaralı ordu ikramiyesi kanununun jandarma hakkında da tatbikına dair olup Millî 
Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi edilen kanun lâyihası Jandarma 
umum kumandanı hazır olduğu halde tetkik ve mütalea edilmiş ve encümenimizce de teklif 
veçhile kabul olunmuştur. 

Umumi heyetin Yüksek tasvibine arzolımur. 

Reis 
nişane mebusu 
11. Fehmi 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Aza 
Kırklareli 
M, Nahit 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Aza 
Kırklareli 

Şevket M 

Aza 
Edirne 
Faik 

Aza 
Sivas 

. Remzi 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 

Aza 
İsparta 

M iiker rem 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
1493 sayılı ordu ikramiyesi kanunumu: jandarma hakkmdada tatbikına dair kanun lâyihası 

Madde i — 1493 numaralı ordu ikramiye kanunu jandarma hakkında da meridir. 
Madde 2 — Ordu ikramiye kanunu mucibince jandarmada verilecek ikramiyeleri jandarma 

umum kumandanlığı kendi bütçesinden verir. 
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

12- IV- 1933 
Başvekil Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Mf V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl Dr. Refik 

Ha. V. 
Dr. T., Rüüi 

G. İ. V. 
Ali Rana 

Mal. V. 
M. Abdiilhalik 

Zr. V. 
Muhlis 



Sıra No 255 
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 1/629 numaralı kanun 
lâyihası ve iktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazoataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 20 - IV -1933 
Sayı: 6/1133 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1927 tarih ve 1055 numaralı teşviki sanayi kanununa zeylen hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
16 - IV -1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

28 - V - 1927 tarih ve 1055 sayılı teşviki sanayi kanununun bilhassa temin ettiği makine ve me-
vaddı iptidaiye gümrük resmi muafiyetlerinin memleket sanayiinin inkişafına ne kadar hizmet 
etmiş olduğunu görebilmek için bu tarihe kadar mevcut müesseselerle bundan sonra teessüs etmiş 
müesseseler arasında ufak bir mukayese yapmak kâfidir. 

1055 numaralı kanunun meriyete vazı tarihine kadar muafiyetlerden istifade etmek üzere tescil 
edilmiş olan müesseselerin yekûnu ancak 476 ya varabilmiş olduğu halde bu günkü mukayyet mü
esseselerin yekûnu 2262 dir. Bu meyanda yeni teessüs eden bir çok sanayi memleket ihtiyacını kar
şılayacak derecede imalâtta bulundukları gibi kısmen de ihracat yapmak imkânını elde etmişler
dir. Ancak bu müesseselerin faaliyet ve inkişaflarına devam edebilmeleri için muktazi tecdit ve 
yedek parçalarının getirilebilmesi ve mamul madmelerinin mümasil ecnebi mamulâtile rekabet ede
bilmesi için maliyet fiatlerine göre ham maddelerinin nisbî bir muafiyete tâbi tutulması ve ma
kinelerinin gümrüksüz olarak getirilebilmesi, bundan maada henüz şiddetle muhtaç bulunduğumuz 
selloloz, kâğıt, cam, porselen, ince pamuklu ve yünlnü mensucat, bunların iplikleri ve soda 
asitler ve kömür müştakkatı gibi bazı kimya sanayii şubeleri henüz teessüs etmemiş olması ve şe
ker, ipek ve pamuklu ve yünlü mensucat, kereste, sanayii madeniye şubelerinin inkişafı ve tevessüe 
muhtaç bulunmaları itibarile de makine ve mevaddı iptidaiye muafiyetlerine ait hükümlerin iadesi 
lâzımgelmektedir. 

Memleket dahilindeki sınaî müesseseler mamulâtımn mümasil ecnebi müesseseler mamulâtile 
rekabet debilmesini temin için tam veyahut nisbî mevaddı iptidaiye muafiyetinden sarfınazar edi
lerek bu müesseseler mamulâtımn yalnız gümrük tarifesinde yapılacak tadilât ile himayeleri dahi 
düşünülebilirse de, gümrük tarifelerinin müstakar ve devamlı bulunması lüzumuna rağmen ikti
sadî kıymetlerin seyyaliyeti ve maliyet fiatlerinin uzun bir müddet için ayni rakam üzerinden tes-
biti imkânsızlığı dolayısile memlekette yetişen ham ve mamul maddeler bu günkü iktisadî te-
mevvüçler karşısında yalnız gümrük tarifeleri ile himayeleri mümkün grülmemektedir. Bu itibarla her 
sanat şuebsindeki maliyet fiatlanna ve beynelmilel piyasa vaziyetlerine göre her beş senede tesbit 
edilecek bir cetvelle bu maddelere tamamen veya kısmen muafiyet temin etmek suretile piyasadaki 
temevvüce mukabil himaye nisbetlerinin dahi seyyaliyetini temin etmek lâzımdır. 



1 — Arzedilen bu ihtiyaçlara binaen merbut kanun lâyihasının birinci maddesi ile teşviki sa
nayi kanununun 2064 numaralı Sanayi kredi bankası kanunile takyit edilmiş ve meriyetten kaldı
rılmış olan yedinci ve dokuzuncu maddeleri ahkâmının iadeteu meriyete vazı temin edilmek istenil
miş ve dokuzuncu maddenin (D) fıkrasına da ( ve bunların yedek ve tecdit parçalan) kaydinin ilâ
vesine lüzum .örülmüştür. Memleketimizde müteşebbisler ekseriyetle küçük bir sermaye ile işe başla
yarak gayelerini ancak kredi ile temin etmekte ve bunu da ancak uzun vadeli makine kredilerile 
yapabilmektedir. Bu vaziyette usun vadeli taksitlerle tedarik edebildikleri makineler için defaten 
gümrük resmi ve muamele vergisi tediyesine mecbur kalmaları bir çok müesseseleri müşkül vaziyet
te bırakmıştır. Bu müşkülât karşısında bir çok müesseselerin makinelerini tecdit veya müesseselerini 
tevsiden sarfınazar ettikleri görülmektedir. Bir kısım müesseseler ise 20G4 numaralı kanunun neşrin
den evvel mühim siparişlerde bulundukları halde muayyen müddet zarfında getiremedikleri için 
gümrük ve muamele vergisi vermek mecburiyetinde kaldıkları gibi bir kısım makinelerini de elan 
gümrükten geçirememişlerdir. Bu itibarla emsali müesseseler arasında himaye farkına mahal kalma
mak için makinelerin gümrük resmi muafiyetinin bilâfasıla devamı zarurî görülerek lâyiha bu şe
kilde tesbit edilmiştir. 

D fıkrasına ilâve edilen kayde gelince: Bilhassa maden, ocakları, şeker ve çimento fabrikaları gi
bi büyük sanayi teessüslerde vücude getirilmekte olan bu fıkrada yazılı nakliye, tahmil ve tahliye, 
kuvayi muharrike istihsali v« nakil tesisatı ve memleket dahilînde bulunmayan inşaat malzemesi 
ve vesaiti muharrike ve müteharrikenin daima tamir ve aksamının tecdidi lâznngelmekte ve işlet
me tesisatının yekdiğerine baîrlı bulunması itibarile bütün müesseseyi durdurmuş olmamak için 
yedek parçaları bulundurmak icap etmekte olduğumdan bu kaydın ilâvesine lüzum görülmüştür. 

2 — Teşviki sanayi kanununun 9 uncu maddesinde yazdı mevaddı iptidaiye muafiyetleri için 
beş sene müddetle muteber olmak feere Maliye ve îktısat vekâletlerince kanunun 41 inci madde
sine tevfikan tanzim edilen cetvele göre yapılan beş senelik tatbikat neticesinde mevaddı iptidaiye 
muafiyetinin mutlak olarak tatbiki halinde bazı müesseselerin lüzumundan fazla himaye edildi
ği görülmüştür. 

Müesseseleri ancak lüzumu derecesinde himaye edebilmek ve bu meyanda memlekette mevcut 
ham veya yarı mamul maddelerin ihtiyaca tekabül nöbetlerini nazarı itibara alabilmek için me
vaddı iptidaiye muafiyetinin tahsis edilecekleri sanat şubelerine ve istifade ettirilmesi lâzımgelen 
temevvücün muafiyetine nazaran takvidi lüsıımlu görülmüştür. 

Bazı sanayi, şubelerinin bidayeten fasla kâr temin eder görünmeleri itibarile yeni yeni nisbet-
ler vuku bulduğu veyahut bu kabîl vp-M!SwsUın lii:-'? ..«w ol;:.rak tov;;i edildiği görülmektedir. 

Teşviki sanayi kanunu ile demiş edilen bimayo teessür; veya tevsii memleket için faideli olan 
sanayie tahsis edilmek tabiî olup teessüsleri iktı:;adcn verimli olmayan sanayiin bu himayeden 
müstefit olmasına lüzum görülmemektedir. Bu s e b i l e muafiyetlerden istifade için 1055 numa
ralı kanunla aranan şartlara ilâveten yeni tesis veya esaslı surette tevsi edilecek müesseselerin 
iktisadî cepheden bazı tetkik ve takyitlere tâbi tutulması icap etmektedir, 

îktısat encümeni mazbatası 

T. II. M. M. 
İktisat encümeni 20-V -1933 
Karar No. 27 
Esas No. 1/629 

Yükesk Reisliğe 

1055 numaralı teşviki sanayi kanununa zeylen hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinden gönderilen 
kanun layihası encümenimize havale edilmekle îktısat vekâleti müsteşarı Hüsnü ve Sanayi umum 
müdürü Recai Beylerin iştiraklerile tetkik ve müzakere olundu: 
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Lâyihanın birinci maddc-i muhtelif hükümleri ihtiva etmektedir. Bunlardan biri 2ÜG4 numa
ralı kanunla yüzde otuz nisbe tinde bir mükellefiyete tâbi tutulan teşviki sanayi kanununun 7 nci 
maddesinin (C) fıkrasında mümleric kazanç ver^>' mükellefiyetimi) kaldırılmasına ait hüküm 
olup esasen 20ö4 numaralı kanun encümenimizde müzakere edilmekte olan ( Sumerbank ) kanu-
nile mevkii meriyetten kaldırılmakta olduğunda1* 7 nci maddenin mezkûr fıkrasına müteallik 
mükellefiyet hükmü kendiliğinden iade edilmiş bulunacağı tabii görüldüğünden birinci madde
deki buna ait cümle tayyedilmiştir. 

Maddenin diğer hükümlerine gelince bunlar ela Yıne 2064 numaralı kanunla meriyetten 
kaldırılan teşviki sanayi kanununun 9 uncu maddenin (A, C, D) fıkralarının 14 ağustos 1932 
tarihinden muteber olmak üzere , hükümlerinin iadesine ve bunlardan makine muafiyetine taal
lûk eden (D) fıkrasının nihayetine aslında mevcut olmayan yedek ve tecdit parçalarının ilâve
sine dairdir. Teşviki sanayi kanununun 9 uncu maddesinin (D) fıkrasının şimdiye kadar tat-
bikında İktisat vekâletince sınai müesseselerin nakliye, tahmil ve tahliye ve kuvvei muharrike 
istihsal ve nakil tesisatına nıukfcasi malzeme ile vesaiti muharrike ve müteharrike gümrük mu
afiyetlerine maadin şirketleri için yedek ve t e c ^ parçalan esasen ithal edilmekte bulunmasına 
göre bilûmum sınaî müesseseler için tereddüde mahal, kalmam ak üzere bu kaydin tasrihan ilâ
vesi faideli görülmüştür. 

Lâyihanın ikinci maddesi ise teşviki sanayi kanununun 41 inci maddesinin tadiline dair 
madde olup hüküm itibarile birinci maddede z i k r e ^ e n 9 u n c u maddenin kısmen tadil ile meriye
tin iadesine ait hüküm ile birleşmekte oldımmc i : ın encümenimiz bu iki maddenin alacakları 
şekillerin bir tadil hükmü altında birleştirilmesi" muvafık bulmuş ve teklif edilen esasları ka
bule şayan görerek birinci maddeyi buna göre yakmıştır. 

Birinci maddede 14 ağustos 1932 tarihinden itibaren meriyetlerinin iadesi istenen teşviki sanayi 
kanununun 9 uncu maddesinin A, O, D fıkralarına a i t hükümlerin mezkûr tarihe irca talebinden 
maksat 2064 numaralı Sanayi kredei bankası kanununun meriyet tarihi olan 14 ağus
tos 1932 tarihi ile bu kanunun neşir tari*1* arasında gecen müddet zarfında mua
fiyetten istifadeleri istenen makina, alât, malzeme ve saireden alınmış gümrük resmi ve 
muamele vergisi var ise bunların iadesinin temin olunduğuna göre encümenimiz bu hükmün muvak
kat olmasına ve kanunların tarzı tanzimi i t ib^^e maddeler hükümlerinin tefsirler gibi ma
kable teşmil edilmesi muvafık olmayacağı esasına göre bu maksadın muvakkat bir madde ile 
sarahaten zikrini işin icaplarına daha uygun gih*müştür. 

Lâyihanın üçüncü maddesi gümrük resini ve muamele vergisinden verilecek, muafiyetin yekû
nunu tayin eden madde olup hüküm itibarile ıvyiıon kabul edilmiş ancak tertip sırasına göre bu 
maddenin lâyihanın dördüncü maddesinden sonra yazılması daha muvafık görülerek madde ona 
göre tanzim edilmiştir. 

Lâyihanın 4 üncü maddesi muafiyetin tatbi]kmda gözetilmesi f ey dalı mülâhaza edilen bir takım 
esasları ihtiva etmekte olup encümenimiz maddeyi ufak bazı tavzih ve tadilâtla aynen kabul et
miş ve yukarıdaki tertibe nazaran ikinci madd« olarak tanzim etmiştir. 

Dördüncü ve beşinci maddeler usule ait maddoler olup aynen kabul edilmiş ve bu esaslara göre 
tanzim edilen kanun lâyihası havalesi mucibince ait oldukları encümenlere tevdi edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunmuştur. 

iktisat E. Reisi M. M. Ka, Aza Aza Aza 
Kdiı-jıc ^ebin K. A İyon K. Zonguldak i'îiimüşane Zongudak 
Şakir tamml ' Ahosmanzadr hsd Kanon Edip Servet, Ragıp 

Aza Aza Aza . , 
Ankara Borsa Bolu 
Eşref i>r. /,'. Ferli Şükrü . . . • • , ' • ' ' > "" 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 43 20 -V -1933 
Esas No. 1/629 ';}" '"';•", • 

Yüksek Reisliğe 

28 mayıs 1927 tarih ve 1055 numaralı teşviki sanayi kanununa zeylen hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince kabul olunarak Başvekâletin 20 - IV -1933 tarih ve 6/1133 numaralı tezkeresile Yüksek 
Meclise takdim ve encümenimize havale buyurulan kanun lâyihasile esbabı mucibesi ve İktisat encü
meninin bu baptaki mazbatası İktisat vekili Celâl Bey hazır olduğu halde müzakere ve tetkik 
olundu. 

Kanun mündericatı bir taraftan 7 - VII -1932 tarih ve 2064 numaralı Sanayi kredi bankası kanu-
nile işbu bankaya sermaye toplamağa medar olmak üzere vücude getirilecek sanayi müesseselerinin 
makine ve buna müteferri parçaların ilga edilen gümrük muafiyetinin iadesi ve diğer taraftan 
memlekette dahilî istihlâkini karşılayabilecek derecede istihsal verecek kadar genişlemiş sanayi şu
belerinin muzır denecek rekabete düşmemeleri için bunlara temin olunacak muafiyetlerin bu noktai 
nazardan takdir edilerek tamamen veya kısmen verilmemesi gibi esaslı surette sanayi siyasetimizi 
alâkalandıran hükümler olduğu anlaşılmıştır 

Sanayi kredi bankası kanunu yeni bir şekle ifrağ edilmekte ve bu şekilde makina gümrük mu
afiyetini kaldırarak tutarının bankaya sermaye ittihazına lüzum kalmamakta olmasına binaen o 
hususun iadesi tabiî görülmüştür. 

Tesis edilecek sanayiin bunlara yatırılacak millî sermayeyi en iyi kullanmağa yarayacak bir su
rette yatırılmış olduğunu ve binaenaleyh millî sermayenin zararlı rekabet ile hasılasının azaltılma
mış bulunduğunu millî iktisat yüksek bir nazarla murakabe sanayiimizin hazır vaziyeti 
itibarile faydalı olduğu gibi sanayiimizin ati inkişafı itibarile de millî iktisadımızı düşünülmüş 
ve evvelden bilinmiş plân ve teşkilâta mazhar kılacağından bu murakabenin faidesi aşikârdır. 

Bu mülâhazalara binaen kanunun umumî heyeti kabul olunmuş ve maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

9 uncu madde encümenden çıkan şeklile kabul olunmuştur. 
41 inci maddenin tadil şekli müzakere olunduğunda (A) fıkrasının bir şubei sanayide vücude 

getirilen müesseselerin istihsalleri memleketin o istihsale tekabül eden ihtiyacını karşılayıp hatta 
geçecek bir vaziyet gösterdiği takdirde o şubede yeniden vücude getirilecek fabrikalara teşviki 
sanayi kanununun temin ettiği muafiyetleri vermemek için Hükümete salâhiyet vermekte olduğu 
görülmüştür. 

Yukarıda arzolunduğu veçhile bu salâhiyetin Hükümetçe tanınmasında fayda mülâhaza oluna
rak kabul edilmiş olmakla beraber mevzubahs olan şubei sanayide yeniden tesis olunacak sanayi 
müesseselerine muafiyet ruhsatnamesinin verilmemesi işbu muafiyeti haiz olan evvelki müesseselere 
bir nevi imtiyazlı mevki teminine ve bu suretle bunların istihsal ettikleri eşya fiatının müstehlikler 
zararına olarak normal kârı geçen yüksek bir hadde tutunabilmesine meydan açabileceğinden şu 
mahzuru bertaraf etmek üzere Hükümete maliyet fiatına normal kâr zammederek fiat tayin etmek 
ve diğer münasip tedbirler alabilmek hususunda salâhiyet verilmesi muvafık görülmüş ve encümende 
hazır bulunan İktisat vekilinin muvafakatile bu yolda bir fıkra ilâve edilmişttir. 

Ve yine bu fıkra mucibince bir sanat şubesinde fazla istihsal bulunup bulunmadığının takdirini 
muttarit ve müstakar bir kaideye bağlamak için bunun bir nizamname ile tesbiti muvafık gö
rülmüş ve öylece bir fıkra ilâve edilmiştir. 

İkinci maddedeki (B) fıkrasının daha ziyade tavzihi ve fabrikalara lâzım ham veya yan mamul 
maddelerin bu nevi yerli maddelerle olan münasebetlerinin açıkça gösterilmesi için fıkraya (key
fiyetçe hariçten getirileceklerle ayni evsafta bulunan ) ibaresinin ilâvesine lüzum görülmüş ve 
İktisat vekilinin dahi muvafakatile bu fıkra o suretle tadil olunmuştur. 
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Bundan başka 41 inci maddenin şekli tadili ikinci madde olarak yazılmış ve İktisat encüme

ninin ikinci maddesi de encümenimizce üçüncü madde olarak kabul edilmek suretile yazılma, en-
cümenimizce usule uygun bir şekle konulmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Hurdur Bayazıt İsparta Balıkesir izmir Aydın 

M. Şeref t lisan Kemal Enver Kâmil Adnan 
Azın 

İstanbul 
11amdi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 29 - V - 1933 
Mazbata No. 17d 
Esas No. 1/629 , \ , 

Yüksek Reisliğe 

1055 numaralı teşviki sanayi kanununa zeylen hazırlanarak Maliye ve İktisat encümenleri tara
fından tetkik olunduktan sonra encümenimize havale olunan kanun lâyihası İktisat vekili Mah
mut Celâl Beyin huzurile mütalea ve tetkik edildi. 

Teşviki sanayi kanununun tatbikma başlandığı günden itibaren memleketimizde sanayiin muhte
lif kısımlarında dikkati calip ve şükrana lâyik inkişaf ve terakki adımlarının atıldığı, cüzî bir 
mukayese ve tetkikle görülmektedir. Bu inkişaf ve terakkinin husulünde, sanayi müesseseleri
nin kuruluşlarında lâzım olan makina ve kısımlarının, yedeklerinin, kezalik bu müesseselerin faa
liyetlerinde kullanılan ham ve nim mamul iptidaî maddelerin gümrük muafiyetleri mühim bir âmil 
olmuştur. Sanayiin inkişaf ve terakkisini her ne kadar gümrük tarifelerile de takip ve himaye 
mümkün ve varit ise de, gümrük tarifelerinin tanziminde müessir olan müteaddit sebepler hasebile 
bu maksadın ekseriya temin edilemediği başka memleketlerde de anlaşılmış ve sanayiin inkişafı 
matlup ve maksut olan yerlerde de, bizdeki teşviki sanayi kanununun takip eylediği yol takip 
olunması tercih edilmiştir. 

Bu böyle iken ve teşviki sanayi kanununun memlekete yaptığı müsbet tesirler ve temin eylediği f ai-
deler malûm iken ahiren iptidaî maddelerin, fabrika tesisinde lâzım olan makine ve kısımlarının güm
rük muafiyetlerinin sekteye uğratılması, derhal aksi tesirler husule getirdiği anlaşılmıştır. Bina
enaleyh Hükümetin, bu ciheti dikkat nazarına alarak gerek iptidaî maddelerin, gerekse fabrika, 
makina ve âletlerinin gümrük muafiyetlerinin yeniden tesisini temin maksadile hazırladığı bu kanun 
lâyihası encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

Encümenimiz, lâyihanın Maliye encümeni tarafından tadil ve tanzim edilen şekline göre tet
kiklerini yapmıştır. Maliye encümeninin tanzim eylediği lâyiha, encümenimizce de kabul edil
mekle beraber ikinci maddesinin (Ancak işbu (A) fıkrasının hükmü her hangi bir sanayi şubesi 
hakkında tatbik edildiği takdirde satış fiatının normal haddin fevkine çıkmasına mâni* olmak üzere 
fiat tayinine veya diğer uygun tedbirler almağa Hükümet salâhiyettardır) fıkrasında mezkûr fiat 
tayini tatbik sahasında bir çok mahzurları mucip olacağı kanaatile tayyedilmiştir. 

Keza bu maddenin son fıkrası 3 üncü madde ile alâkadar bulunduğundan aynen mezkûr madde 
nihayetine nakledilmiştir. 

Dördüncü maddede ise (1055 numaralı teşviki sanayi kanununun 41 inci maddesi mucibince me-
vaddı iptidaiye gümrük resmi ve buna tâbi muamele vergisi muafiyeti senede yekûnu üç milyonu 
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geçmez) ibaresindeki 41 inci madde esasen lâyiha 
ğundan 4 üncü maddenin ilk fıkrası (Bu kanunun 
edilmiştir. Bu tadilât dairesinde hazırlanan kanu 
lunur. 

R&is 

Gümüşane Aksaray Çorum Edirne 
//. Fehmi A. Süreyya Mustafa Faik 

Kayseri Kırklareli Kırklareli 
A. Hilmi M. Nakit Şevket 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1927 tarih ve 1055 numaralı teşviki sanayi ka
nununa müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Teşviki sanayi kanununun 
2064 numaralı Sanayi kredi bankası kanunile 
takyit edilmiş olan 7 nci maddesinin (C) ve 
meriyetten kaldırılmış olan dokuzuncu mad
desinin (A, C, D) fıkraları hükümleri 14 ağustos 
1932 tarihinden itibaren iade edilmiş ve (D) 
fıkrası nihayetine ( ve bunların yedek ve tec
dit parçalan ) kaydi ilâve olunmuştur. 

nın ikinci maddesi mucibince değiştirilmiş oldu-
2 nci maddesi mucibince ) tarzında tashih 

n lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzo-

EMziz Erzurum İstanbul İsparta 
//. Tahsin Asım Sadettin Mükerrem 

Manisa Niğde Sivas Yozgat 
M. Turgut Faik M. Remzi S. Sırrı 

İKTISAT ENCÜMENININ TADÎLI. 

28 mnyıs 1927 tarih ve 1055 numaralı teşviki 
sanayi kanununa müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1055 numaralı teşviki sanayi 
kanununun 9 ve 41 inci maddeleri aşağıdaki şe
kilde tadil olunmuştur: 

9 uncu muaddel madde — Sınaî müessesele
re ait olup memleket dahilinde bulunmayan 
veya kâfi miktarda istihsal veya imal edile
meyen aşağıda yazılı mevat gümrük ve duhu
liye resimlerinden muaftır: 

A - Bu müesseseler ile müştemilâtının tesi
si, inşa ve tevsilerine muktazi her nevi inşa
at malzemesi, 

B - Bu müesseselerin imalâtına ve mamulâ-
tımn zurufuna muktazi mevaddı iptidaiye, 

C - Bu müesseseler için lüzumu olan her ne
vi makine ve alât ve bunların yedek ve tecdit 
parçalan, 

D - Bu müesseselere ait olarak vücude ge
tirilecek nakliye, tahmil ve tahliye ve kuv-
vei muharrike istihsal ve nakil tesisatına muk
tazi bilcümle malzeme ( inşaat malzemesi da
hil ) ve vesaiti muharrike ve müteharrike ve 
bunların yedek ve tecdit parçaları. 

41 inci muaddel madde — Dokuzuncu mad
denin (B) fıkrası mucibince gümrük resmin
den muaf tutulacak iptidaî maddelerin: 

A - Hangilerinin bu muafiyete tâbi olacağı, 
B - Hangi nevi sanayie tahsis olunacağı, 
O - Hangilerinin tamamen veya bir nisbet da

hilinde kısmen muaf bulunacağını. 
İktisat vekâletince bir cetvel halinde ve îcra 

Vekilleri Heyeti kararile ilân ve tatbik olunur. 
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MALtYK ENCÜMENİNİN TADİLİ BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

28 mayıs 1027 tarihli ve 1055 numaralı 
teşviki nanay i kanununa müzeyyel ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — 1055 numaralı teşviki sanayi MADDE 1 — Maliye encümeninin tadili veç-
kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde ta- hile kabul edilmiştir. 
dil olunmuştur: 

Sınaî müesseselere ait olup memleket dahilin
de bulunmayan veya kâfi miktarda istihsal veya 
imal edilemeyen aşağıda yazılı mevat gümrük ve 
duhuliye resimlerinden muaftır: 

A - Bu müesseseler ile müştemilâtının tesisi, 
inşa ve tevsilerine muktazi her nevi inşaat mal
zemesi, 

B - Bu müesseselerin imalâtına ve mamulâtı-
nın zurufuna muktazi mevaddı iptidaiye, 

C - Bu müesseseler için lüzumu olan her nevi 
makine ve alât ve bunların yedek ve tecdit par
çalan, 

D - Bu müesseselere ait olarak vücude getiri
lecek nakliye tahmil ve tahliye ve kuvvei mu
harrike istihsal ve nakil tesisatına muktazi bil
cümle malzeme (inşaat malzemesi dahil) ve vesa
iti muharrike ve müteharrike ve bunların yedek 
ve tecdit parçalan. 



MADDE 2 — 1055 numaralı teşviki sanayi 
kanununun 41 inci maddesi şu suretle tadil edil
miştir : 

Dokuzuncu maddenin (B) fıkrası mucibince 
gümrük resminden muaf tutulacak iptidaî mad
delerin : 

a - Hangilerinin gümrük muafiyetine tâbi tu
tulacağı, 

b - Hangi nevi sanayie tahsis olunacağı, 
c - Gümrük resminden tamamen veya ne 

nisbette kısmen muaf bulunacağı. 
İktisat vekâletince bir cetvel halinde tesbit 

ve İcra Vekilleri Heyeti kararile tatbik olunur. 
Gümrük tarifelerinde bu maddeleri himaye 

eden tadilât yapılmadıkça bu cetvel beş sene 
için muteberdir. Beş sene hitamında ayni su
retle muamele olunur. Bu müddetler içinde 
cetvellere ilâvesine lüzum görülecek veya tari
fe tadilâtı münasebetile değiştirilecek maddeler 
dahi ayni usule tâbi tutulur. Bu maddeye gö
re verilecek gümrük resmi ve muamele vergisi 
muafiyetlerinin yekûnu senede en çok 3 milyon 
lirayı geçemez. 

Bu cetvel ilân tarihinden itibaren beş sene 
için muteberdir. Beş sene hitamında tekrar ay
ni suretle beş sene için yeni cetvel yapılır. Beş 
senelik müddetler için de cetvellere ilâvesine 
lüzum görülecek iptidaî maddeler hakkında da 
esas cetvel müddetine tâbi olmak üzere bu usul 
caridir. 

Gümrük tarifelerinde muafiyet cetveline da
hil iptidaî maddelere ait gümrük resimleri mik
tarından tenzilât yapıldığı surette beş senelik 
müddetin hitamı beklenmeksizin tarifedeki ten-
zilâtile mütenasiben bu cetvellerde tadilât yapı
lır. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşri tarihinden 
sonra yeniden tesis olunacak sınaî müesseselere 
İktisat vekâletince teşviki sanayi muafiyet ruh* 
satnamesi verilebilmek için : 

A - Memleketin ihtiyaçlarına göre o şubede 
fazla istihsal bulunmaması, 

B - Bu müesseselerin memlekette yetişen ham 
veya yan mamul maddelerin sürümüne ve inki
şafına mâni olmaması, 

C - Ham maddeleri kısmen veya tamamen ha
riçten gelecek sanayiin memlekette bırakacak-

ı lan işçilik ve sair faidelerin muafiyet vermek 
suretile himayeye değer ehemmiyette bulunma
sı şarttır. 

Bu kanunun neşri tarihinden itibaren mev
cut tesisatlarını bir defada veya tedricen beş sene 

i zarfında yüzde elli veya daha fazla nisbette tev
si etmek isteyen müesseseler için de tevsi edilen 
kısım hakkında bu madde hükmü tatbik olu
nur. 



MADDE 2 — Mezkûr kanunun 41 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Dokuzuncu maddenin (B) fıkrası mucibince 
gümrük resminden muaf tutulacak iptidaî mad-
lerin: 

A - Hangilerinin bu muafiyete tâbi olacağı, 
Ancak işbu (A) fıkrasının hükmü her hangi 

bir sanayi şubesi hakkında tatbik edildiği tak
dirde satış fiatmın normal haddin fevkine çık
masına mâni olmak üzere fiat tayinine veya di
ğer uygun tedbirler almağa Hükümet salâhiyet-
tardır. 

Bu fıkra hükmünün tatbik edileceği sanat şu
besinde memleket ihtiyacına göre fazla istihsal 
bulunup bulunmadığının ne suretle takdir olu
nacağı bir nizamname ile tayin olunur. 

B - Hangi nevi sanayie tahsis olunacağı, 
C - Hangilerinin tamamen veya bir nisbet da

hilinde kısmen muaf bulunacağını, 
iktisat vekâletince bir cetvel halinde ve İcra 

Vekilleri Heyetinin kararile ilân ve tatbik olu
nur. Bu cetvel ilân tarihinden itibaren beş se
ne için muteberdir. Beş sene hitamında tekrar 
ayni suretle beş sene için yeni cetvel yapılır. Beş 
senelik müddetler içinde cetvellere ilâvesine lü
zum görülecek iptidaî maddeler hakkında da 
esas cetvel müddetine tâbi olmak üzere bu usul 
caridir. 

Gümrük tarifelerinde muafiyet cetveline da
hil iptidaî maddelere ait gümrük resimleri mik
tarından tenzilât yapıldığı surette beş senelik 
müddetin hitamı beklenmeksizin tarifedeki ten
zilât ile mütenasiben bu cetvellerde taditât ya
pılır. 

MADDE 3 — Bu kanunun neşri tarihinden 
sonra yeniden tesis olunacak sınaî müesseselere 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 41 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

9 uncu maddenin (B) fıkrası mucibince 
gümrük resminden muaf tutulacak iptidaî mad
delerin: 

A) Hangilerinin bu muafiyete tâbi olacağı 
(Ancak işbu (A) fıkrasının hükmü her han

gi bir sanayi şubesi hakkında tatbik edildiği 
takdirde satış fiatmın normal haddin fevkine 
çıkmasına mâni olmak üzere tedbirler almağa 
Hükümet salâhiyettardır), 

. B) Maliye encümeninin tadili veçhile ka
bul edilmiştir. 

C) Maliye encümeninin tadili veçhile ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Maliye encümenin (A,ve B) 
fıkraları aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3 — Bu kanunun neşri tarihinden 
sonra yeniden tesis olunacak sınaî müesseselere 
İktisat vekâletince teşviki sanayi muafiyet ruh
satnamesi verilebilmesi için: 

1 - Memleketin ihtiyaçlarına göre o şubede 
fazla istihsal bulunmaması, 

2 - Bu müesseselerin memlekette yetişen 
ham veya yan memul maddelerin sürüm veya in
kişafına mâni olmaması, 

3 - Ham maddeleri kısmen veya tamamen ha
riçten gelecek sanayiin memlekette bırakacakla
rı işçilik ve sair faidelerin muafiyet vermek su-
retile himayeye değer ehemmiyette bulunması 
şarttır. 

Bu kanunun neşri tarihinden itibaren mevcut 
tesisatlarını bir defada veya beş sene zarfında 
(tedricen) yüzde elli veya daha fazla nisbette 
tevsi etmek isteyen müesseseler için de bu hü
küm tatbik olunur. 

MADDE 3 — 1055 numaralı teşviki sanayi ka
nununun 41 inci maddesi mucibince iptidaî mad
deler için verilecek gümrük resmi muafiyeti ile 
buna tâbi olan muamele vergisi muafiyeti yekû
nu senede üç milyon lirayı geçemez. 

MADDE 4 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Muvakkat madde — 1932 senesi bütçe kanu
nunun 36 ve 41 inci maddeleri mucibince tanzim 
edilen mevaddı iptidaiye cetveli mezkûr malî se
ne nihayetine kadar muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari-
hinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MUVAKKAT MADDE — Türkiye Sanayi kre
di bankası teşkiline dair olan 2064 numaralı ka
nunun meriyetile bu kanunun meriyeti tarihleri 
arasındaki müddet zarfında teşviki sanayi ruh
satnamesini haiz eşhas ve müessesat tarafından 
Türkiyeye ithal olunan ve mezkûr kanunun 
2 nci maddesinde musarrah bulunan makina 
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iktisat vekâletince teşviki sanayi muafiyet ruh
satnamesi verilebilmek için: 

A - Memleketin ihtiyaçlarına göre o şubede 
fazla istihsal bulunamaması, 

B - Bu müesseselerin memlekette yetişen ve 
keyfiyetçe hariçten getirileceklerle ayni evsafta 
bulunan ham veya yarım mamul maddelerin sü
rümüne ve inkişafına mâni olmaması, 

C - Ham maddeleri kısmen veya tamamen 
hariçten gelecek sanayiin memlekette bırakacak
ları işçilik ve sair faidelerin muafiyet vermek 
suretile himayeye değer ehemmiyette bulunması 
şarttır. Bu kanunun neşri arihinden itibaren 
mevcut tesisatlarını bir defada veya tedricen 
beş sene zarfında yüzde elli veya daha fazla 

nisbette tevsi etmek isteyen müesseseler için de 
tevsi edilen kısım hakkında bu madde hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 4 -
maddesi aynen 

iktisat encümeninin 3 üncü 

MADDE 5 — iktisat encümeninin 4 üncü 
maddesi aynen 

MADDE 6 — iktisat encümeninin 5 inci 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE — Aynen 

C) Ham maddeleri kısmen veya tamamen 
hariçten gelecek sanayiin memlekette bıraka
cakları işçilik ve sair faidelerin muafiyet ver
mek suretile himayeye değer ehemmiyette bu
lunması şarttır. 

(A) fıkrası hükmünün tatbik dileceği sa
nat şubesinde memleket ihtiyacına göre fazla 
istihsal bulunup bulunmadığının ne suretle tak
dir olunacağı bir nizamname ile tayin olunur. 

Bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren 
mevcut tesisatlarını bir defada veya tedricen 
beş sene zarfında yüzde elli veya daha fazla 
nisbette tevsi etmek isteyen müesseseler için de 
tevsi edilen kısım hakkında bu madde hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 4 — Bu kanunun 2 nci maddesi 
mucibince iptidaî maddeler için verilecek güm
rük resmi muafiyeti ile buna tâbi olan muame
le vergisi muafiyeti yekûnu senede üç milyon 
lirayı geçemez. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde — Aynen kabul edilmiştir, 
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Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Isın el )'nsi(f Kemal Zchâl 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

tf.Kaı/a l)r.T. Iti'ıstil M. Abdiilhalil; 
M!'. V. NÜ. V. İk. V. 

Ih: licşil (lalip llihııi M. CchV 
S . İ. M . V . <.î. İ. V . YA: V . 
/>r. .ftp/VA- yi// 7 t o w ü/«7///.s-

alât, malzeme ve saireden tahsil edilmiş güm
rük resimlerile muamele vergileri bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren üç ay zarfında as
habına ret ve bunlardan teminat mukabili güm
rüklerce imrar olunanların teminatları iade 
olunur. 



Sıra No 256 
Hazine alacağı olarak muhtelif hesaplara kaydolunan pa
ralardan bazılarının tasfiye ve terkinine dair 1/695 numa

ralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
liasvekâlef 10 - V - 1033 

Muamelât müdürlü f/ü 
Saı/f: 0/Jnl'-i 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1929 mali senesi sonuna kadar Hazine alacağı olarak muhtelif hesaplara kaydolunan paralardan 
bazılarının tasfiye ve terkinine dair hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 15 - V - 1933 toplanı
şında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur 
efendim. l->;ışvckil 

Isın e I 

Esbabı mucibe 

Millî Hükümet bütçelerine ait hizmetler için yapılmış tediyatın tasfiye ve mahsubuna dair 
olan 2102 numaralı kanun Yüksek Meclisçe tetkiki sırasında; Devlet namına ifa edildiği tevsik 
edilecek hizmet bedellerinden olup muhasipler için ilişik sayılan paralardan kendilerinin tebri-
elerinin adilâne bir hareket olacağından bahsile eşhas zimemi ve sair hesaplarda daha umumî 
bir tasfiye yapılması noktasına temas edilmişti. Filhakika eşhas zimemi ve sarfiyatı muvakkate 
hesaplarında Hazine alacağı olarak mukayyet bulunan ve ehemmiyetli bir miktara baliğ olan pa
ralardan kısmı küllisini; Devlet namına ifa edilen bir hizmet karşılığı olarak sarf edildiği halde 
evrakı müsbitesinin, fevkalâde ahval ve muhik esbap dolayısile mevzuatımıza tamamen uygun bir 
şekilde tanzim edilememesinden veya bu gibi sebep ve zaruretler karşısında Divanı muhasebat 
veya salahiyetli heyetlere ibraz olunamamasından dolayı muhasip veya sarifleri namına zimmet 
kaydedilen paralar teşkil etmektedir. Evvelki senelerde Divanı muhasebat murakabe teşkilâtı
nın noksanlığı ve 1340 senesinden evvelki zamana ait hesapların tetkikine memur edilen heyet
lerin 1340 senesinden sonra teşkil edilebilmesi ve bu sebepler dolayısile bir seneye ait hesabın ara
dan bir çok seneler geçtikten ve pek çok muhasipler değiştikten ve hatta bir kısım muha
sebecilikler lâğvedildikten sonra tetkik edilebilmiş olması, fasıl ve madde hatasından ve ha
vale harici sarfiyattan mütevellit paraların tahsisat dahiline alınmasının ve noksan tahakkuk 
ve tediye evrakının ikmal ve bazı evrakın ibrazını imkânsız bırakmış ve bunlar binnetice mu
hasiplere borç sayılmıştır. Buna umumî ve istiklâl harplerindeki fevkalâde vaziyetler ve muha
siplerin bu ahval karşısında mevzuatımıza tamamen uygun bir hale getirilmeyen evrak üzerinde 
tediyat yapmak mecburiyetinde kalmaları ve haleflerin seleflere ait evrakı müsbiteyi mu
hafaza ve salahiyetli heyetlere ibrazındaki kayitsizlikleri de müessir olmuştur. Haddi 
zatinde hakikî bir Hazine alacağı mahiyetinde olmayan bu kabîl borçların 
borçlulardan tahsili hususunda yapılan muhabere ve geçen muamelelerle sarfedilen mesai nisbetinde 
tahsil edilebilen kısım az miktarda olmakla beraber Devlet namına yapılan hizmet karşılığı ola-
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rak istihkak kazanılmış paralar sahiplerine tamamen verilmiş ve Devlet borcu şu suretle 
ödenmiş ve ortada halkın ve Devletin zararını mucip bir hal mevcut bulunmamış olduğu 
halde münhasıran yukarıda arzolunan esbap dolayısile zimmet addedilen paraların bundan müte
vellit tediyeyi yapanlardan tahsiline teşebbüs edilmesi ve bilhassa, harp, işgal, isyan, tuğyan 
ve yangın ve emsali sebeplerle ziyaa uğrayan evrakı müsbitenin Divanı Muhasebata veya salâ-
hiyettar makam ve heyetlere ibraz edilememesi zarureti karşısında muhteviyatının muhasiplere 
borç sayılması neticesinde bunların veya yetimlerinin maaşlarına müracaatla tevkifat icrası gibi 
vaziyetler ihdas etmektedir. Aslan zimmetlerine para geçirmeyen bu memurların ve ailelerinin 
mazharı adalet olmaları Cumhuriyet prensiplerine uygun görülmektedir. Bu itibarla gerek Divanı 
Muhasebatın ve gerek salahiyetli makam ve heyetlerin muhasip veya sarifleri namına çıkardığı 
borçların, Devlet namına yapılan işler mukabili verilmiş bir para olduğu tahakkuk ettiği ve 
Devlet borcunun ödenmiş olduğuna kanaat verici evrak ibraz edildiği takdirde, keyfiyet malî 
müşavere encümenince de tetkik edilerek verilecek karara müsteniden vekâletçe kayitlerinin ter
kini cihetine gitmek ve şu suretle sunu taksiri olmayan muhasip veya sarifleri borçtan kur
tarmak maksadile rapten takdim kılınan kanun lâyihası hazırlanmış ve bundan başka sakıt 
hükümet zamanında her hangi bir suretle tesviye edilip te 459 numaralı mahsubu umumî kanunu 
ve müzeyyelâtile tayin olunan müddet zarfında mahsubu yapılamamış olan ve eldeki mevzuata 
göre halen mahsubuna imkân bulunmayan muhtelif hesaplarda kayitli paraların da aradan uzun 
bir zaman geçmiş olması hasebile indelhace hizmetin ifa edildiğine kanaat verici evrakı müsbite 
kâfi addedilmek suretile mahsuplarının icrası ve seneden seneye devredegelmekte olan bakayanın tas
fiyesi zarurî olacağı düşünülmüş ve bu cihet te lâyihada ayrı bir madde halinde gösterilmiştir. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 28 - V - 1933 
Karar No. 45 

PJsas No. 1/695 
Yüksek Reisliğe 

1929 malî senesi sonuna kadar Hazine alacağı olarak muhtelif hesaplara kaydolunan paralardan 
bazılarının tasfiye ve terkinine dair olup Yüksek Başvekâletin 16 - V - 1933 tarih ve 6/1515 sayılı 
tezkeresile gönderilen kanun lâyihası encümenimi havale Duyurulmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Bu lâyiha başlıca iki esası ihtiva etmektedir: 
Birincisi; Devlet namına yapılmış hizmetler için tediye edilipte her hangi bir şekil noksanı, fa

sıl ve madde hatası, havale harici olması veya fevkalâde ahval dolayısile vesaikinin ziyaa uğra
ması sebeplerile muhasipler veya alâkadarları namına salahiyetli heyetler veya Divanı Muhasebatça 
veya idareten zimmet kaydedilmiş paraların terkin ve tasfiyesi suretile bu kısım memurların 
adalete mazhar edilmeleri, 

İkincisi: Sakıt hükümet zamanında tediye edilipte bütçeye mahsubu yapılamayan bu hizmetler 
için tediye edildiği sabit olacak paraların mahsubu suretile bu hesapların kapatılmasıdır. 

Bu devrede memleketin geçirdiği fevkalâde vaziyet ve malî sahada yapılan yenilikler göz önü
ne alındığı takdirde bu yolda esaslı bir tasfiyenin yapılması, hem Devlet kayitlerinin selâmeti ve 
hem de muhasiplik gibi çok ağır vazife ifa edenlerin şahsî hiç bir menfaatleri olmadığı ve Devlet 
namına ifa edilmiş hizmetlerin bedelleri olarak sarfedildiği tevsik edilen paraların bunlardan ve
ya vefat edenlerin yetim ve dullarına verilen ufak maaşlardan ödettirilmesi gibi ağır cezalara ma
ruz bırakılmaması Cumhuriyetin takip ettiği ıslahat ve adalet prensiplerine uygun görülerek lâyiha 
encümenimizce aynen kabul edilmiş ve havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere 



Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
M,il. 10. Reisi M. M. Kâ. Aza Azn, Aza 
1 Burdur Bayazrt İsparta Manisa. Diyarbekir . îzmir 
M. Şeref ihsan Kemal Turan T ahir Zülfü Kâmil 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. li. M. M. 
Hülçe encümeni 30 - V -1933 
M. No. 181 
Ksas No. 1/69.1 

Yüksek Reisliğe 

1929 mali senesi sonuna kadar Hazine alacağı olarak muhtelif hesaplara kaydolunan pa
ralardan bazılarının tasfiye ve terkinine dair olup Maliye encümeni mazbatasile birlikte encü
menimize tevdi kılınan kanun lâyihası Maliye vekili Bey hazır olduğu halde encümenimizce de 
tetkik ve mütalea olundu: 

Muhasibi mesuller ile mutemetler ve bu işlerle alâkalı olanlar, şahsan zimmetlerine para ge
çirmedikleri halde muhasebei umumiye kanununa göre vermek mecburiyetinde bulundukları 
avansların ve muvakkat sarfiyatın ve sair işlerin muhtelif hâdiseler ve zaruretler dolayısile za
manında evrakı sarfiyesini alamadıklarından şahsan zimmettar addedilerek kendilerinin ve ey
tam ve eramilinin tazyik edilmeleri adalet mefhumile kabili telif olamıyacağından işlerin icap
larına göre mahsup muameleleri yapılarak kayıtlarının kapatılmasını muvafık gören encümeni
miz de Hükümetin ve Maliye encümeninin noktai nazarlanna iştirak ederek lâyihayi birinci 
ve ikinci maddelerde yapılan bazı kelime tashihile kabul etmiştir. 

Vergi ve resimlere ait kanunların bir kısmında tahakkuklarından itibaren müruru zaman müd
detleri yazılı olduğu halde diğerlerinde böyle bir kayit bulunmadığından sabık Osmanlı idaresi 
zamanına ait vergi bakayalarından halen tahsilat olmadığı gibi kayitlerinin kapanmaması yüzün
den bir kısmının da tediye edilmiş olması çok muhtemel bulunmasından ve üzerinden en az on 
beş senelik bir zaman geçmiş olması da dikkatle nazara alınacak hususlardan görülmekle 23 ni
san 1336 tarihinden evvelki zamana ait vergi ve resimlerden bakaya görülen paralar bilâ lüzum 
defterleri doldurmakta ve memurları meşgul etmekte olduğundan kayitleri kapatılmak üzere af
fedilmesini teminen Maliye vekili Beyin de muvafakatile lâyihaya bir madde ilâve olunmuştur. 

Akitlerden gelen Hazine alacakları umumî hükümlere tâbi olacağından şimdilik bu maddeden 
hariç bırakılmıştır. Bu tarihten sonraki bakayalar ile mülga vergiler bakayası ve bilhassa aşar 
faizleri için de bir karara gitmek lüzumlu addolunmakta ise de bunlar hakkında Maliye vekâle
tince tetkikat yapılarak icabına göre önümüzdeki içtimada teklif olunmak üzere bir lâyiha hazır
lanması daha muvafık görülmüştür. 

Yüksek Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
(lünıüşriine Aksaray Corum Edirne Elâziz Erzurum İstanbul İsparta 
//. Fehmi A. Nürc-t/ua Mustafa Faik 11. Tahsin Asım Sadettin Mükerrem 

Kayseri Kırklareli Kırklareli Maııi&a Niğde Sivas Yozgat 
A. Hilmi M. Nahil Şevket M. Turgut Faik M. Remzi S. Sırrı 



UÜKtÎMETİN TEKLİFİ 

1920 senesi sonuna kadar Hazine alaca
yı olarak muhtelif -hesaplara kaydolu
nan paralardan bazılarının tasfiye ve 

terkinine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1929 malî senesi sonuna kadar 
gerek millî Hükümet ve gerek sakıt Hükümet 
bütçelerinden katı sarfiyat şeklinde istihkak 
sahiplerine tediye edilipte; 

A - Havale harici olmasından, fasıl ve mad
de hatasından veya hizmetin taallûk ettiği dai
re bütçesinden gayri bir idare bütçesinden te
diye edilmesinden dolayı Divanı muhasebatın 
veya salahiyetli heyet ve makamların hüküm, 
karar ve emirlerine müsteniden muhasip veya 
sarifleri namlarına zimmete alman, 

B - Evrakı müsbitesi noksan veya zayi olma
sından dolayı «A» fıkrasında yazılı makamlarca 
muhasip veya sarifleri namlarına zimmete alın
ması kararlaştırılan ve istihkak sahiplerinin 
ölmesi veya ikamet ettikleri yerlerin bilinme
mesi gibi zaruretler dolayısile noksanın ikmal 
veya nüshai saniye tedariki suretile mahsubuna 
veya Divanı muhasebata ibrazına imkân olma
masından muhtelif hesaplarda borç olarak mu
kayyet bulunan, 

C - Harp, işgal, isyan, tuğyan, yangın ve 
emsali sebeplerle kayitleri zayi olup müfredatı 

tesbit edilemeyen veya edilipte bu sebepler yü
zünden sarf evrakı ibraz olunamadığı için mah
subu veya Divanı muhasebatça zimmet hükmü
nün refi kabil olmayan, 

Ç - 1929 malî senesi sonuna kadar gerek mil
lî Hükümet ve gerek sakıt Hükümet bütçelerin
den avans suretile verilip evrakı müsbitesinin 
gönderildiği tevsik edildiği halde, resmî daire
lerde ziyaa uğradığı için mahsupları yapılamaya
rak parayı alanlar namlarına muhtelif hesaplar
da borç kaydolunan, 

D - Hazine alacağı olarak muhtelif hesaplar
da rakamen kayitli olup (C) fıkrasındaki sebepler 
dolayısile müfredat kayitlerinin senedat ve ev
rakın zayi olması ve borçlu kimselerin tayin edi
lememesi yüzünden takip, tahsil ve mahsubu 
mümkün olmayan, 

E - Nakten veya seneden Hazine ve şuabatma 
irsalât kaydedilip te ait oldukları mahallerden 
mukabil makbuz alınamamağından dolayı Divanı 
muhasebat veya salahiyetli heyet ve makamların 

BÜT(JE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — 

A - Aynen kabul edilmiştir. 

B - Evrakı müsbitesi noksan veya zayi olma
sından dolayı A fıkrasında yazılı makamlarca 
muhasip veya sarifleri namlarına zimmete alın
ması kararlaştırılan ve istihkak sahiplerinin öl
mesi veya ikamet ettikleri yerlerin değiştirilme
si gibi zaruretler dolayısile noksanının ikmal 
veya nüshai saniye tedariki suretile mahsubu
na veya Divanı muhasebata ibrazına imkân ol
mamasından muhtelif hesaplarda borç olarak 
mukayyet bulunan, 

C - Aynen kabul edilmiştir. 

Ç - Aynen kabul edilmiştir. 

D - Aynen kabul edilmiştir. 

E - Aynen kabul edilmiştir. 
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hüküm, karar ve emirlerine müsteniden muhasip 
veya alâkadarları namlarına zimmet kaydedilmiş 
bulunan, 

F - Makbul veya fevkalâde sebepler dolayısi-
le takibat yapılamaması yüzünden müruru zama
na uğrayan ve bu sebeple muhasiplerce tazmini 
Divanı muhasebatça hüküm altına alınan veya 
muhtelif hesaplara salahiyetli makamlarca zim
met kaydettirilen, 

Paraların Devlet namına yapılan hizmetler
den mütevellit ve Devlet borçlarının ödenmiş ol
duğuna ve yukarıdaki sebepler dolayısile takip, 
tahsil ve mahsubuna imkân olmadığına kanaat 
veren evrak gösterilmek şartile ve malî müşavere 
encümeni kararile terkikine Maliye vekilliği sa-
lâhiyettardır. 

MADDE 2 — Sakıt hükümet zamanında her 
hangi bir suretle tesviye edilipte birinci madde
nin şümulü haricinde kalan ve 459 sayılı mah
subu umumî kanunu ve müzeyyelleri ile tayin 
olunan mahsup müddeti içinde mahsubu yapıla
mamış ve muhtelif hesaplara alınmış olan para
lar, indelhace hizmetin yapılmış olduğuna ka
naat verici evrakı müsbite kâfi addedilmek sure-
tile Maliye bütçesinde açılacak rakamsız bir fa
sıldan mahsup olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye vekili memurdur. 

15 - V - 1933 
liş. V. Ad. V. M.M. V. Da. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
İla. V. V. Mal. V. Mİ V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 

Na. V. îk. V. S. I. M. V, 
Hilmi , Dr. Refik 

G. 1. V. Zr. V. 
Ali Sana Muhlis 

F - Makbul veya fevkalâde sebepler dolayısi
le takibat yapılamaması yüzünden müruru zama
na uğrayan ve bu sebeple muhasiplerce tazmini 
Divanı muhasebatça hüküm altına alınan veya 
muhtelif hesaplara salahiyetli makamlarca zim
met kaydettirilen, 

Paraların Devlet namına yapılan hizmetler
den mütevellit ve Devlet borçlarının ödenmiş 
olduğuna ve yukarıdaki sebepler dolayısile ta
kip, tahsil ve mahsubuna imkân olmadığına ka
naat veren evrak gösterilmek şartile ve malî 
müşavere encümeni kararile Maliye vekilliğince 
terkin edilecektir. 

MADDE 2 — Sakıt Hükümet zamanında her 
hangi bir suretle tesviye edilipte birinci madde
nin şümulü haricinde kalan ve 459 sayılı mah
subu umumî kanunu ve müzeyyelleri ile tayin 
olunan mahsup müddeti içinde mahsubu yapıla
mamış ve muhtelif hesaplara alınmış olan para
lar, hizmetin yapılmış olduğuna kanaat verici 
evrakı müsbite kâfi addedilmek suretile Maliye 
bütçesinde lahika olarak açılacak nâzım fasıl
dan mahsup olunur. 

MADDE 3 — 23 nisan 1330 tarihine kadar 
vergi ve resimlerden tahakkuk edipte tahsil edi
lemeyen bakaya para, cezalarile beraber, affedi
lerek kayitleri terkin edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 





Sıra No 257 
I 623 numaralı Sumerbank kanunu lâyihası ve İktisat 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Haşvekâlct 20 - IV - 11)33 

Muamelât vıildürlüğü 
tfayı: 6/1129 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İktisat vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 16 - IV - 1933 toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan « Su.mmer bank » kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek 
huzurunuza sunulmuştur efendim. 

l»;ışvokil 
hmcf; 

Esbabı mucibe 
Sanayi ve maadin bankası ( Sanayi kredi bankasile ) Devlet sanayi ofisine ayrılması, dola-

yısile bunlardan Sanayi kredi bankası, ismini alan kısmı elde mevcut sermayelerin tamamen 
ofise merbut fabrikalara bırakılması yüzünden kendisine verilen vazifeleri yapamayacak ka
dar zaif düşmüştür. 

Banka kanununda bu sermaye noksanını telâfi için 1055 numaralı teşviki sanayi kanununun 
temin eylediği bazı muafiyetlerin ilgası ile bunlardan tevellüt eden hâsılatın sermaye ve mec
burî tasarruf şeklinde bankaya tahsisi derpiş edilmiş ise de bunlardan makine muafiyetleri
nin kaldırılması gümrük resimlerine muamele vergisinin de inzimamile makine fiatlannı yük
selterek ve bu yüzden yeni sanayi teessüslerine mani olarak umulan hâsılatı vermediği gibi 
mecburi tasarruf şeklinde düşünülen varidat membaı da kanunla derpiş edilen istimal tarzına 
göre bankaya sermaye olmaktan ziyade tarafeyn için faydasız ve külfetli bir muamele mahiye
tini almıştır. 

( Bu sebeple bu muafiyetlerin iadesi lüzumlu görülerek bu hususta icap eden kanun lâyiha
sı ayrıca takdim kılınmıştır. ) 

Bu sermaye membalan ortadan kalktıktan sonra ise bu günkü şekline ve teessüs, bilanço
su vaziyetine göre sanayi kredi bankasının uzun zamanlar sanayi âlemimize müfit bir kredi mü
essesesi olmak halini"aîamıyacağı tezahür etmektedir. 

Diğer taraftan Sanayi ve maadin bankasının elindeki fabrikaları devralmak suretile te
şekkül eden Devlet sanayi ofisi dahi teşkil kanununun ihtiva ettiği hükümlere millî sanayiin inki
şafına âmil olmaktan ziyade sanayi erbabımızı endişeye düşüren bir müessese tesiri yapmıştır. 

Bu itibarla her iki müessesenin şekli hazırlarile arzettikleri mahzurlar ve millî sanayiin bu 
vadideki ihtiyaçları göz önünde tutularak bazı değişiklikler yapılması lüzumlu ve faydalı görül
müş ve bu maksadı temin için merbut kanun lâyihası haızrlanmıştır. 

Lâyihanın ihzarında âmil olan prensipler şu suretle telhis edilebilir. 
Millî ihtiyaç ve menfaatlerimizin mübrem kaldığı sanayi şubelerinin bir an önce tahakkuk etti

rilmesi iktisadî istihsalâtı ve emniyetimizi, memleketimizin umumi muvazenesini koruyacak olan 
bu sanayileşme hareketine hız verebilmesi için bütün millî kuvvet memba ve unsurlarından en çok 
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istifade etmek lâzımgeldiğini ilk teşebbüs devresinin tecrübeleri göstermiştir. 
Bu itibarla ofis ve Sanayi kredi bankası kanunları yerine geçmek üzere bu kanunlarla irişmek 

istediğimiz millî hedeflere daha müessir ve daha seri bir surette ulaştıracak esasları ihtiva eden 
bu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Millî iktisat bakımından ve Türk iptidaî ham madde müstahsillerinin menfaatlerine de uygun 
bir cepheden hareket ederek kuruluş esasları ihzar edilen Sümer bank'in ofisten beklenilen hiz
metleri daha verimli ve ahenkli bir tarzda başarabilmesi için kuvvetli bir heyet ile teçhizine ehem
miyet verilmiştir. 

Ofisin teşkili esbabı mucibesinde nazarı itibare alınan ve fabrikanın istihsal faaliyetleri üzerinde 
menfi tesirler yapabilecek bütün âmiller ortadan kaldırılmış ve benzerleri hususî müesseselerin ras-
yonal çalışma usulleri kabul edilerek ticarî bir serbesti ile inkişaf edebilmesi için müesseseye anonim 
şirket karakteri verilmiştir,. 

Bir an evvel sanayileşmek gayesini güderken Sümer bank'in memleket iktisadiyatına uygun ve 
Devlet programında ilk önce kurulması istenilen sanayi şubelerinin tesisinde millî ve hususî teşeb
büslerle beraber çalışması esasına lâyihada yer verilmiştir. Bununla beraber bankanın bu salâhi
yeti Hükümetin müsaade ve tasvibine bağlanmıştır. 

Millî tasarruf hamlesine inkişaf ve kuvvet vermeğe çalışıldığı bu devirde biriken sermayelerin 
memleket iktisadiyatına faydalı olacak tarzda emniyetli işlerde kullanılmasının bu husustaki mesa
iyi daha fazla müsmir kılacağı düşünülerek Sümer bank'in sahibi bulunacağı fabrikalar hisselerin
den bir kısmının Türklerin ve Türk teşekküllerinin eline geçmesi muvafık görülmüştür. Banka 
bu suretle nakte çevireceği kıymetlerle yeni yeni sanayi şubelerinde faaliyete girişmek imkânlarını 
elde etmiş olacaktır. 

Hususî sanayi müesseselerine şimdiye kadar müessir bir kredi yardımı yapılmaması esbabı tahlil 
edilince hakikî ve en mühim engel olarak bu vazife kendisine verilmiş olan müessesenin hareketli 
bir sermaye ile mücehhez olmamış bulunmasında görülür. Sümer bank kanun lâyihasında bufnok-
sant peyderpey izale edecek tedbirler alındığı gibi hareketli sermayenin en az yansını bankanın 
iştirak ve alâkası bulunmayan hususî sanayi müesseselerine kredi olarak tevzi etmesi kanunî bir mec
buriyet olarak ifade edilmiştir. 

Bankanın kredi işlerine tahsis olunan likit sermayesinin bu mevzua tahsis edilen kısmını başka 
işlerde kullanmaması İktisat vekâleti tarafından büyük bir hassasiyetle yakından murakabe 
edilecektir. 

Lâyihada Sümer bank'm memlekette sanayiin devamlı ve tabiî inkişafına hizmet edecek yüksek 
mütehassıs mühendislerin, sanayi mühendislerinin, ustabaşılarının yetiştirilmesine çalışacağı tas
rih edilmiş, bankanın kazancından bir kısmını bu maksada sarfederek müterakki sanayi memleket
lerine kıymetli unsurlar göndermesi lüzumuna hususî bir ehemmiyet atfolunmuştur. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ildımt encümeni 20-V - 1933 

Kurur No. 28 
Mm* No. 1/623 

Yüksek Reisliğe 

İcra Vekilleri Heyetinden gelip encümenimize havale buyurulan Sumerbânk lâyihası İktisat ve
kâleti müsteşarı Hüsnü Beyin iştirakile müzakere ve tetkik olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde de izah edildiği veçhile Sanayi ve maadin bankasının sanayi kredi 
bankasile Devlet sanayi ofisine ayrılması dolayısilebankadaki naktî sermayenin hemen hepsi ofise dev-
redilne fabrikalara mütedavil sermaye olarak tefrik edilmiş ve bankanın elinde pek ehemmiyetsiz bir 



likit sermaye kalmış idi. Buna mukabil teşviki sanayi kanunile sınaî müessesata tahsis edilen mua
fiyetlerden bazıları tamamen ve bazıları kısmen kaldırılmış ve bazılarının tahsilile mecburî bir 
tasarruf mahiyetinde sahipleri namına tahvilât verilmek suretile banka sermayesinin takviyesi düşü
nülmüş ve bu maksatla geçen sene kabul edilen Sanayi kredi bankası kanununa bazı hükümler 
konmuş ise de kanunun tatbikından bu güne kadar geçen müddet zarfında elde edilen neticelere 
nazaran bu usulün memleketimizde inkişafını arzu ve temenni ettiğimiz sanayiin teessüsünü mümkün 
kılacak bir tedbir almaktan çok uzak olduğu ve memleketin bilhassa makinaya olan büyük ihtiyaç
tan henüz müstağni kalacak bir raddeye gelmemesi dolayısile daha bir müddet bu muaiiyetin deva
mında zaruret görülmüş ve bu maksatla Hükümet tarafından Meclisi Âliye muhtelif kanun lâyihası 
sevkedilmiştir. 

Bu lâyihalardan biri geçen sene kaldırılan teşviki sanayi muafiyetlerini iadeye ait olduğu gibi, di
ğeri de Devlet sanayi ofisinin ilgasile mezkûr ofise bağlanmış olan fabrikaların bu kanunla teşkili 
teklif edilen Sumerbanka devrini teklif etmektedir. Bunlardan teşviki sanayie ait kanun lâyihası 
encümenimizce müzakere ve Umumî heyetin tasvibine arzedilmiştir. Bu lâyihada Sumerbank teşkiline 
ait olup umumî hükümleri itibarile encümenimizce kabule şayan görülmüş, ancak aşağıda yazılı 
eşkâl dahilinde maddelerin tertip ve tanziminde bazı tadiller yapılmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi usulen bankanın maksadı teşekkülünü göstermek icap ederken bun
dan hiç bahsedilmemekte ve bu maksat iştigal mevzuu olan ikinci maddeye atfile ifade edilmek
tedir. Encümenimiz bu tarzı muvafık bulmamış ve yukarıda arz ve izah edilen maksada teva
fuk edecek şekilde birinci maddeyi tanzim etmiştir. İkinci madde bankanın işgal mevzuuna dair 
olup bunlardan (A), (B), (C) fıkraları hüküm itibarile aynen kabul edilmiştir. (D) fıkrasına 
gelince: bununla bankanın mütehassıs, usta, amele ve sanayi mühendisi yetiştirmek için mektepler 
açması ve icabında Avrupaya stajyer talebe göndermesi yolunda salâhiyet istenmek
te idi. Encümenimiz bankanın kendi elinde mevcut mütehassısların yardımile usta ve 
amele yetiştirebileceğini mümkün görmemişse de bankanın yüksek tahsil için geniş mikyasta tek
nik teşekkülâta ihtiyaç gösteren Sanayi mühendis mektebi açmasını doğru bulmamış, ancak bu mak
satla açılacak bir mektebe talebe göndermek mukabilinde yardımda bulunabileceğini kabul ederek 
fıkrayı bu esasa göre tadil etmiştir. 

Dördüncü madde bankanın sermayesine ait hükmü ihtiva etmekte olup lâyihanın birinci mad
desinde yazılı itibarî sermaye ile onuncu maddede yazılı sermayenin tarzı terekküp ve sureti tezyi
dine ait hükümler birleştirilmek suretile tanzim edilmiştir. 

Beşinci madde lâyihanın altıncı maddesi olup aynen kabul edilmiştir. 
Altıncı madde Ziraat ve Emlâk bankaları gibi millî kredi müesseselerine verilen haklardan Su-

merbankın da istifade edebilmesine ait olarak lâyihanın birinci maddesindeki bir fıkra ile vazedi
len hüküm olup encümenimiz hükmün müstakil bir madde halinde tanzimini muvafık bulmuş ve 
maddeyi o maksatla altıncı madde olarak yazmıştır. 

Yedinci madde lâyihanın 12 inci maddesi olup aynen kabul edilmiştir. 
Sekizinci madde lâyihada bankanın heyeti umumiyesinin tarzı teşekkülüne ait olan 14 üncü ^ 

madde olup encümenimiz Heyeti umumiyeye Bütçe ve İktisat encümenlerinin yalnız reis ve mazba
ta muharrirlerinin iştirakini kâfi görmemiş ve Heyeti umumiyenin her iki encümen azasından 
teşekkülünü tercih ederek madde hükmünü bu esasa göre tadil etmiştir. 

Dokuzuncu madde lâyihanın 13 üncü maddesi olup aynen kabul edilmiştir. 
Onuncu madde lâyihanın 11 inci maddesi olup bankanın tanzim edeceği senelik blânço ve 

kârü zarar hesaplarının ve İktisat vekâleti vasıtasile Heyeti umumiyeye verilmesine dair hükmü 
ihtiva etmekte olup ancak bunların tanzim ve tevdi zamanları maddede tasrih edilmediğinden 
encümenimiz bu maksadı teminen maddeye bazı ilâveler yapmağı faydalı görmüştür. 

On birinci madde lâyihanın yedinci maddesi olup aynen kabul edilmiştir. 
On ikinci madde lâyihanın 8 inci maddesi olup burada zikri geçen likit sermaye tabirini 

müphem görmüş ve bunun yerine krediye tahsil kabil sermaye cümlesinin yazılmasını maksada 
daha muvafık bulmuştur, 
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ön üçüncü madde lâyihanın dokuzuncu maddesi olup yukanki madde mucibince bankanın 

kredi yaparken riayet etmesi icap eden bir takım esasları ihtiva etmektedir. Maddenin vazettiği 
bu esaslar ikinci maddenin (C) fıkrasında yazılı tesis ve tevsi hükümlerinde gözetilmesi icap eden 
esasların ayni olduğundan burada tekrarını encümenimiz lüzumsuz bir tekerrür telâkki etmiş ve 
bu maksatla kasdedilen hükmün ikinci maddedeki esaslara atfı suretile iktifa ederek birinci 
fıkra buna göre tanzim edilmiştir. 

On dördüncü madde lâyihanın on altıncı maddesi olup aynen kabul edilmiştir. 
On beşinci madde lâyihanın beşinci maddesi olup aynen kabul edilmiştir. 
On altıncı madde lâyihanın dördüncü maddesi olup bankanın merkeze ait hükmü birinci mad

deye alınmış ve şubelere ait hüküm burada tesbit edilmiştir. 
On yedinci madde, ikinci maddenin son fıkrası olup encümenimizce müstakil bir madde ola

rak tanzimi daha muvafık görülmüştür. 
On sekizinci madde, lâyihanın on birinci maddesi olup bazı tavzihatla aynen kabul edil

miştir. 
On dokuz ve yirminci maddeler, lâyihanın usule ait on yedi ve on sekizinci maddeleri olup 

aynen kabul edilmiştir. 
Lâyihanın muvakkat maddeleri de encümenimizce aynen kabul edilmişlerdir. Bu maruzat da

hilinde hazırlanan kanun lâyihası havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. />'. M. M. 
liiltee, cneümevi 30 - V - 1933 
M. No. 183 

Vsas Nu. 1/623 
Yüksek Reisliğe 

Hükümetçe hazırlanarak İktisat encümenince de tetkik edildikten sonra encümenimize havale 
edilen (Sumerbank) kanun lâyihası, İktisat vekili Mahmut Celâl Bey hazır olduğu halde encüme
nimizce de okundu ve tetkik edildi. 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında okunduğu gibi . Sanayi ve maadin bankasını geçen 
sene (Sanayi kredi bankası) ve (Sanayi ofisi) diye iki kısma ayıran kanun, Sanayi ve maadin ban
kası tarafından idare edilen fabrikaları, mevcut sermayelerile hemen tamamile ofise devrettiğinden 
tesis edilen Sanayi kredi bankasının sermayesizlik yüzünden filen devamına adeta imkân bırakıl
mamıştı. Filvaki ayni kanunla kendine yeniden sermaye edinmesini temin maksadile 1055 numaralı 
teşviki sanayi kanununun sanayi erbabına temin eylediği makina ve teferruatı muafiyetlerini il
ga ile bunlardan hâsıl olacak gümrük hasılatının sanayi kredi bankasınca sermaye ittihaz edilmesi 
ve buna mukabil bankaca sanayi erbabına itibar açılması derpiş edilmişse de bu tedbir, bankaya 
umulan sermayeyi veremedikten maada henüz inkişaf ve terakkiye çok muhtaç olan sanayiimizi de 
darbelemiştir. 

Diğer taraftan Sanayi ofisi de memlekete nafi olmaktan ziyade sanayi yürüyüşünü endişeye dü-
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şurmesi gibi tereddütler hâsıl ettiğinden bu kanunla hem ofis kaldırılmış ve hem de sanayi erba
bına eskisi gibi muafiyetleri iade edilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında (Sanayi kredi bankasının) (Sumerbank) namile tesmiyesi ve ona göre 
yeni bir şekil alması için Hükümetçe hazırlanan bu kanun lâyihası encümenimizce de İktisat en
cümeninin hazırladığı şekle göre esas itibarile ve heyeti umumiyesile münasip görülmüştür. 

İktisat encümeni lâyihasında yapılan tadiller şunlardır: 
İkinci maddenin ilk fıkrasında ifade itibarile bir değişiklik yapılmıştır. 
Dördüncü maddenin fıkralarında da bazı tadiller yapılmakla beraber bu maddenin (C) fıkrasın

da mezkûr, (ve bankanın her sene blânçosu mucibince safi kânndan faiz ve kâr bakiyesi olarak 
ayrılacak mebaliğ, itibarî sermaye haddine baliğ oluncaya kadar ilk sermayeye ilâve olunur) kısmı 
alâkası hasebile 14 üncü madde nihayetine ilâve edilmiştir. 

On birinci madde, lâyihamızdaki şekline göre tadil edilmiştir. 
Diğer maddeleri aynen kabul olunan lâyiha Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
(iiimüşaue Aksaray Çorum Edirne Erzurum İstanbul İsparta Kayseri 
//. Fehmi A. Süreyya Mustafa Faik Aziz Sadettin Mükerrem A. Hilmi 
Kırklareli Kırklareli Manisa Niğde Sivas Yozgat 

Şerle I M. Nalıü M. Tnryul Faik M. liemzi S. Sırrı 
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ftÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Sümer bank kanun lâyihası 

MADDE 1 — İkinci maddede yazılı işleri 
yapmak üzere 20 000 000 milyon Türk lirası iti
barî sermayeli bir Sümer bank teşkil edilmiştir. 
Bu sermaye Hükümetin teklifi ve umumî heyetin 
kararile bir misline kadar arttırılabilir. Bu ban
ka hükmî şahsiyeti haiz olup Ziraat ve Emlâk 
bankaları gibi millî kredi müesseselerine mah
sus haklardan ve imtiyazlardan istifade!eder ve 
bütün muamelelerinde bu kanun ve hususî ve ti-
carî haklar hükümlerine tâbi olur. 

MADDE 2 — Sümer bank aşağıda yazılı : 
a - Devlet sanayi ofisinden devralacağı fab

rikaları işletmek ve hususî sanayi müesseselerin-
deki Devlet iştirak hisselerini ticaret kanunu 
hükümlerine göre idare etmek, 

b - Hususî kanunlar ile verilmiş salâhiyetlere 
dayanarak yapılacak fabrikalar hariç olmak üze
re Devlet sermayesile yapılacak bütün sınaî te
şebbüslerin etüt ve projelerini hazırlamak ve 
bunları tesis ve idare etmek. 

c - Teessüsleri veya tevsileri memleket için 
iktısaden verimli olan ve ehemmiyet derecesi 
itibarile aşağıda sıralanan sanayi teşekküllerine 
sermayesinin müsaadesi nisbetinde iştirak veya 
yardım etmek. 

1 - Ana mevaddı iptidaiyesi memlekette yeti
şip henüz istihsal miktarı istihlâki karşılamayan 
millî sanayi, 

2 - Ham Türk ihracat mallarını mamul veya 
kısmen mamul hale koyarak kıymetlendiren ve 
sürümünü kolaylaştıran millî sanayi, 

3 - Mamulâtı memleket dahilinde büyük mik
yasta istihlâk olunan ve ham maddeleri henüz 
memlekette yetiştirilmemekle beraber teessüs 
edince yetiştirilmesi mümkün olan sanayi, 

4 - Ham maddeleri memlekette bulunmayan 
ve yetiştirilmesi de kabil olmayan sanayiden 
imal safhalarının memlekete temin edeceği fay
dalar ehemmiyetli miktara baliğ olan millî sa
nayi, 

d - Memlekete ve kendisine lüzumu olan us
ta, amele ve sanayi mühendisi ve mütehassisi ye
tiştirmek için mektep açmak ve bu maksatla 
diğer memleketlere stajyer ve talebe gönder
mek (bu mektep tedrisat ve diğer hususat itiba
rile İktisat vekâletinin emir ve direktifi altın
da bulunur). 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Sumerhank hamın lâyihası 
MADDE 1 — Alelûmum sanayi işlerile ve 

bankacılık muamelelerile iştigal etmek ve mer
kezi Ankarada olmak üzere «Sumerbank» namile 
bir banka teşkil edilmiştir. Bu banka hükmî şah
siyeti haiz olup bütün muamelelerinde bu kanun 
ve hususî ve ticarî haklar hükümlerine tâbidir. 

MADDE 2 — Sümer bankın iştigal mevzuu-
nun esasları aşağıda gösterilenlerden ibarettir: 

a - Devlet sanayi ofisinden devralacağı fabri
kaları işletmek ve hususî sanayi müesseselerin-
deki Devlet iştirak hisselerini ticaret kanunu 
hükümlerine göre idare etmek, 

b - Hususî kanunlarla verilmiş salâhiyetlere 
istinaden yapılacak fabrikalar hariç olmak üzere 
Devlet sermayesile vücude getirilecek bütün sı
naî müesseselerin etüt ve projelerini hazırlamak 
ve bunları tesis ve idare eylemek, 

c - Teessüsleri veya tevsileri memleket için ik-
tısaden verimli olan sanayi işlerine sermayesinin 
müsaadesi nisbetinde iştirak veya yardım etmek. 

Ehemmiyetleri itibarile alelûmum sanayi iş
leri şu suretle sıralanır: 

1 - Ana iptidaî maddeleri memlekette yetişen 
ve henüz istihsal miktarı istihlâki karşılayama
yan sanayi, 

2 - Ham ihracat mallarını memul veya kıs
men mamul hale koyarak kıymetlendiren ve sü
rümünü kolaylaştıran sanayi, 

3 - Mamulâtı memleket dahilinde büyük mik
yasta istihlâk olunan ve ham iptidaî maddeleri 
henüz memlekette yetiştirilmemekle beraber te
essüsleri halinde iptidaî maddelerinin de memle
kette yetiştirilmesi mümkün olan sanayi, 

4 - Ham iptidaî maddeleri memlekette bu
lunmadığı gibi yetiştirilmesi de kabil olmayan 
fakat imal safhalarının memlekete temin ede
ceği faydalar ehemmiyetli miktara baliğ olan 
sanayi, 

d - Memlekete ve kendi fabrikalarına lüzu
mu olan usta ve işçileri yetiştirmek üzere 
mektepler açmak ve sanayi mühendis ve müte
hassıslarını yetiştirmek için dahildeki yüksek 
mekteplerde talebe okutmak veya bu maksatla 



liÜTlJU KNCÜMENİNlN TADlhî 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Sumerbankın iştigal .mevzula
rının baslıcalan aşağıda yazılmıştır: 

A - Aynen kabul edilmiştir. 

B - Aynen kabul edilmiştir. 

C - Aynen kabul edilmişi \ 

D - Aynen kabul edilmiştir. 



— 8 
e - Madde mucibince sanayi müesseselerine 

açılacak kredi muamelelerini ve alelûmum ban
kacılık işlerini yapmak, 

f - Millî sanayiin inkişaf tedbirlerini aramak 
ve bunlar hakkında ve iktisat vekâletince tetkik 
için bankaya verilecek mevzular hakkında mü-
talea beyan etmek işlerile iştigal eder. 

Banka iştigal edeceği fennî işleri başarabil
mek için lüzumu kadar muhtelif ihtisas erbabın
dan mürekkep bir fen heyeti teşkil eder. Fen 
heyetinin reisliğini umum müdür muavinlerin
den biri yapar. 

MADDE 3 — Devlet sanayi ofisi ve Türkiye 
sanayi kredi bankası teşkili hakkındaki 2058 ve 
2064 numaralı kanunlar bu kanunun meriyeti ta
rihinden itibaren mülga olup mezkûr müessese
lerin bütün mevcut ve matlupları ve hukuk ve 
vecibeleri Sümer bank'a intikal eder. 

MADDE 4 — Sümer bank'in merkezi Anka-
radır. iktisat vekâletinin müsaadesile memleket 
dahilinde şubeler açıp kapayabilir. 

MADDE 5 — Sümer bank'n muamelât ve 
sarfiyatı muhasebei umumiye, müzayede ve 
münakaşa ve ihale kanunları hükümlerine ve Di
vanı muhasebat murakabesine tâbi değildir. 

MADDE 6 — Banka icra Vekilleri Heyetinin 
karan ile faizli veya faizsiz, ikramiyeli veya ik
ramiyesiz, temettü hisselerine iştirakli veya iş-

Iktısat vekâletince açılacak mekteplere yardım 
etmek ve ecnebi memleketlere talebe ve stajiyer 
göndermek, 

e - Sanayi müesseselerine kredi temin et
mek ve alelûmum bankacılık işlerini yapmak, 

f - Millî sanayiin inkişaf tedbirlerini ara
mak ve gerek bu hususta iktisat vekâletince 
tetkik için bankaya verilecek mevzular hakkın
da mütalea beyan etmek. 

MADDE 3 — Devlet Sanayi ofisi ve Türki
ye Sanayi kredi bankası teşkili hakkındaki 
2058 ve 2064 numaralı kanunlar mülgadır. Bu 
müesseselerin bütün mevcut ve matlupları ve 
hukuk ve vecibeleri Sümer bank'a intikal eder. 

MADDE 4 — Sümer bank'in itibarî serma
yesi yirmi milyon liradır. Bu sermaye Hükü
metin teklifi ve banka umumî heyetinin kara-
rile bir misle kadar arttırılabilir. 

Bankanın ilk sermayesi aşağıda yazılı em
val ve mebaliğden teşekkül eder: 

a - Devlet Sanayi ofisinden devralacağı fab
rikaların sabit ve mütedavil sermayeleri ve mü
terakim amortismanları, 

b - Devlet Sanayi ofisinden devralacağı iş
tirak hisseleri, 

c - Türkiye Sanayi kredi bankasından dev
ralacağı sabit ve mütedavil sermaye. 

Devletçe verilecek tahsisat ve bankanın her 
sene blânçosu mucibince safî kârından faiz ve 
kâr bakiyesi olarak ayrılacak mebaliğ itibarî 
sermaye haddine baliğ oluncaya kadar ilk ser
mayeye ilâve olunur. 

MADDE 5 — Sümer bank icra Vekilleri He
yetinin kararile faizli veya faizsiz, ikramiyeli 
veya ikramiyesiz, temettü hisselerine iştirakli 
veya iştiraksiz, tahvilât çıkarabileceği gibi on 
beş seneye kadar vadeli istikrazlar dahi yapabi
lir. Bunların mecmuu yirmi milyon lirayı ge
çemez. 

Maliye vekili bankanın çıkaracağı tahvillere 
ve aktedeceği istikrazlara kefalete mezundur. 

MADDE 6 — Sümer bank, Ziraat ve Emlâk 
bankaları gibi millî kredi müesseselerine mahsus 
haklardan ve imtiyazlardan istifade eder. 



E - Aynen kabul edilmiştir. 

F - Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Sumerbankın itibarî sermayesi 
yirmi milyon liradır. Bu sermaye Hükümetin 
teklifi ve banka umumî heyetinin kararile bir 
misli kadar artırılabilir. 

Bankanın ilk sermayesi aşağıda yazılı emval 
ve mebaniden teşekkül eder: 

A - Devlet sanayi ofisinden ve Sanayi kredi 
bankasından devralacağı bütün hak ve menfaat
ler ve ihtiyat akçeleri, 

B - Devlet sanayi ofisinden devralacağı fab
rikaların sabit ve mütedavil sermayeleri ve mü
terakim amortismanları, 

C - Devlet sanayi ofisinden devralacağı işti
rak hisseleri, 

D - Türkiye Sanayi kredi bankasından dev
ralacağı sabit ve mütedavil sermaye, 

E - Devletçe verilecek tahsisat, 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 
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tiraksiz tahvilât çıkarabileceği gibi onbeş sene
ye kadar vadeli istikrazlar dahi yapabilir. Bun
ların mecmuu 20 milyon lirayı geçemez. Maliye 
vekâleti bankanın çıkaracağı bu tahvillere ve 
aktedeceği istikrazlara kefalete mezundur. 

MADDE 7 — Stimmer bank'm devraldığı 
veya tesis ettiği fabrikaları devir veya tesis ta
rihinden itibaren bir sene zarfında mütehassıs 
heyetler tarafından takdir edilecek halihazır ha-
hikî kıymetlerile anonim şirketler haline koyma
ğa ve bunları ticaret kanunu hükümlerine göre 
idareye mecburdur. Anonim şirket olarak teşek
külünü istilzam ettiği damga ve tapu resimleri 
ve harçları istifa olunmaz. 

Bu şirketlerin hisse senetlerinin en az yüz
de yetmiş beşi banka adına yazılı ve mütebaki 
yüzde yirmi beşi nama muharrer ve Türklere 
ait olacaktır. Banka adına yazılı hisselerin 
satışa çıkarılacakları zaman ve nisbetleri an
cak Hükümetin teklifi üzerine banka heyeti 
umumiyesince kararlaştırılır. Hisseleri mikta
rı itibarile bankanın akalliyette kaldığı iştirak
ler bu madde kayitlerinden hariç olup banka 
bu hisseleri meclisi idare kararı ve İktisat ve
kâletinin tasvibi ile satabilir. 

Ayni cinsten imalâtta bulunan fabrikaların 
bir şirket idaresinde toplanmaları caizdir. 

MADDE 8 — Sümer bank'in kendi idare ve 
iştirak ettiği müesseselerden gayrisi için sana
yi kredisine tahsis edeceği sermaye elinde bu
lunan likit sermayesinin yarısından aşağı ol
mamak üzere İktisat vekâleti tarafından tesbit 
olunur. 

MADDE 9 — Banka 8 inci maddede yazılı 
krediyi tevzi ederken aşağıda yazılı esaslara 
riayete mecburdur: 

1 - Sanayi tesis kredisi tevziinde: 
a - Ana mevaddı iptidaiyesi memlekette ye

tişip henüz istihsal miktarı istihlâki karşılaya
mayan millî sanayi; 

b - Ham Türk ihracat mallarını mamul ve
ya kısmen mamul hale koyarak kıymetlendi
ren ve sürümünü kolaylaştıran millî sanayi; 

c - Mamulâtı memleket dahilinde büyük 
mikyasta istihlâk olunan ve ham maddeleri he
nüz memlekette yetiştirilememekle beraber te
essüs edinç yetiştirilmesi mümkün olan sanayi; 

d - Ham maddeleri memlekette bulunmayan 

MADDE 7 — Sümer bank umum müdürü de 
dahil olduğu halde bir reis ve dört azadan mü
rekkep beş kişilik bir idare meclisile idare olu
nur. Umum müdürün iki muavini bulunur. 

Meclisi idare reisile azadan biri ve umum 
müdür ile muavinleri İktisat vekâletinin ve bir 
aza Maliye vekâletinin inhası ve İcra Vekilleri 
Heyetinin kararı ve Reisicumhurun tasdikile ta
yin olunurlar. Bir azada banka umumî heyeti 
tarafından intihap olunur. Tayin ve intihap 
olunacak azaların bankacılık, iktisat ve sanayi 
işlerinde ihtisas sahibi zevat arasından seçil
mesi lâzımdır. 

Müdürü umumî ile muavinlerinden maada 
Meclisi idare azasının ve reisinin hizmet müddet
leri üç senedir. Müddeti bitenlerin tekrar tayin 
ve intihapları caizdir. Umum müdür muavinleri 
meclisi idareye iştirak ederler fakat rey vere
mezler. 

MADDE 8 — Bankanın umumî heyeti Büyük 
Millet Meclisinin Bütçe ve İktisat encümenleri-
le Başvekâletten her sene intihap olunacak üç 
murahhastan teşekkül eder. 

MADDE 9 — Banka, biri İktisat diğeri Ma
liye vekâletlerince ve üçüncüsü umumî heyet ta
rafından intihap olunacak üç murakıpten mü
rekkep bir heyet marifetile murakabe olunur. 
Murakıplerin hizmet müddetleri bir senedir. Ye
niden intihapları caizdir. 
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MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 
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ve yetiştirilmesi de kabil olmayan sanayiden 
imal safhalarının memlekette temin edeceği fay
dalar ehemmiyetli miktara baliğ olan milli sa
nayi. 

Ehemmiyet sırasile yekdiğerine ve diğerle
rine tercih olunur. 

2 - Muhtelif kredilerin tevzünde: 
a - Ham ve mamul maddeler mukabilinde 

teminatlı kredi, 
b - Mamul maddelerin satışından ve ham 

maddelerin alışından doğan ticarî senetlerden 
mütevellit iskonto kredisi, 

c - Makina kefalet kredisi' 
Muameleleri sanayiin inkişafına hizmet et

mek ve sermayesini hareketli bulundurmak nok
tasında diğer kredi muamelelerine tercih edilir. 
Ancak diğer kredilere ayıracağı meblâğ hiç bir 
zaman umumi krediye tahsis ettiği mecmu meb
lâğın üçte birini tecavüz edemez. 

MADDE 10 — Sümer bankın sermayesi şun
lardır : 

a - Devlet sanayi ofisinden devralacağı fab
rikaların sabit ve mütedavil sermayeleri ve mü
terakim amortismanları, 

b - Devlet sanayi ofisinden devralacağı işti
rak hisseleri, 

c - Sanayi kredi bankasından devralacağı sa
bit ve mütedavil sermaye, 

d - Yeni tesisler için Devletçe verilecek tah
sisat. 

MADDE 11 — Bankanın, devralacağı ve ye
niden tesis edeceği sanayi müesseselerinin idare 
ve murakabe şekilleri ve yeni tesis ve iştirak
lerde ve sanayi kredilerile bankacılık işlerinde 
takip olunacak usuller ve idare meclisinin ve 
umum müdürün vazife ve salâhiyetleri ve ban
kanın dahilî teşkilâtı ve sureti idaresi bu ka
nunun meriyete girdiği tarihten itibaren en çok 
bir ay zarfında İktisat vekâletince tanzim ve 
icra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik oluna
cak bir nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 10 — Sümer bankın tanzim edilecek 
senelik blânço ve kâr ve zarar hesapları müteakip 

senenin ilk üç ayı zarfında meclisi idare ve mu
rakabe heyeti raporlarile birlikte İktisat vekâ
letine tevdi olunur. İktisat vekâletince de bu 
raporlar ve blânço ve kâr ve zarar hesabı tevdi 
tarihinden itibaren bir ay zarfında tetkik edi
lerek icra Vekilleri Heyeti kararile umumî he
yete verilir. Blânço ve kâr ve zarar hesapları
nın katileşmesi umumî heyetin tasdikına bağlı 
olup bu tasdik meclisi idarenin ibrasını da ta-
zammun eder. 

MADDE 11 — Sumerbank devralacağı veya 
tesis edeceği fabrikaları devir veya tesisleri ta
rihinden itibaren bir sene zarfında mütehassıs 
heyetler marifetile takdir ettirilecek hakikî kıy-
metlerile anonim şirketler haline koymaya ve 
bunları ticaret kanunu hükümlerine göre idare 
etmeğe mecburdur. Ayni cinsten imalâtta bulu
nan fabrikaların bir şirket idaresinde toplanma
ları caizdir. Anonim şirket olarak teşekkülün 
istilzam edeceği damga ve tapu resimleri ve harç
ları istifa olunmaz. 

Bu şirketlerin hisse senetlerinin eh az yüz
de yetmiş beşi banka adına yazılı olmak ve mü
tebaki yüzde yirmi beşi de nama muharrer ve 
Türklere muhassas bulunmak şarttır. Ancak Hü
kümetin teklifi üzerine umumî heyetçe verilecek 
karara göre banka namma yazılı hisselerin de 
tamamen veya kısmen Türklere satılması caiz-



MADDDE 10 — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE İİ — Sumerbank devralacağı ve ser
mayesi tamamen Devlete ait fabrikaları devir ta
rihinden itibaren bir serie zarfında mütehassıs 
heyetler marifetile takdir ettirilecek soil haldeki 
hakikî kıymetlerile mahdut Ve mesuliyetli ve 
kendisine bağlı şirketler haline koymağa meĉ  
burdur. Ayni cinsten imalâtta bulunan fabrika
ların bir şirket idaresinde toplanmaları caizdir. 
Şirket olarak teşekkülün istilzam edeceği damga 
ve tapu resimleri ve harçları istifa olunmaz. Bu 
şirketlerin hisse senetlerinin yüzde yüzü banka 
adına yazılı olacaktır. Hükümetin teklifi üze
rine umumî heyetçe verilecek karara göre bu 
hisse senetlerinin lasmen veya tamamen Türk 
eşhas ve müesseselerine satılması caizdir. Ban
kanın devralacağı iştiraklerde mevzu hisseleri
ni meclisi idare kararı ve İktisat vekâletinin 
müsaadesi üzerine satabilir. Bankanın yeniden 
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MADDE 12 — Sümer bank, umum müdür de 
dahil olduğu halde bir reis ve dört azadan mü
rekkep beş kişilik bir idare meclisile idare olu
nur. Umum müdürün iki muavini bulunur. 
Meclisi idare reisile azadan biri ve umum mü
dür ile muavinleri İktisat vekâletinin ve bir aza 
Maliye vekâletinin inhası ve İcra Vekilleri He
yetinin kararı ve Reisicumhurun tasdiki ile ta
yin olunurlar. Bir aza da umumî heyet tarafın
dan intihap olunur. Tayin ve intihap olunacak aza 
ların bankacılık iktisat ve sanayi işlerinde ihti
sas sahibi zevat arasından seçilmesi lâzımdır. 

Meclisi idare reisi ve azalarının hizmet müd
deti üç senedir. 

Müddeti bitenlerin tekrar tayin ve intihap
ları caizdir. 

Umum müdür muavinleri meclisi idareye iş
tirak ederler fakat rey veremezler. 

MADDE 13 — Banka, biri İktisat ve diğeri 
Maliye vekâletlerince ve üçüncüsü umumî he
yet tarafından intihap olunacak üç murakipten 
mürekkep bir heyet marifetile murakabe olu
nur. Murakiplerin hizmet müddeti bir senedir. 
Yeniden intihapları caizdir. 

MADDE 14 — Bankanın umumî heyeti Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Bütçe ve İktisat 
encümenleri reis ve mazbata muharrirlerile Baş
vekâletten intihap olunacak üç murahhastan 
müteşekkildir. 

dir. 
Hisselerinin miktarı itibarile bankanın akaİ-

liyette kaldığı iştirakler bu madde kayitlerinden 
hariç olup banka bu hisseleri meclisi idare ka-
rarile ve'İktisat vekâletinin tasvibile satabilir. 

MADDE 12 — Sumerbankm kendi idare ve 
iştirak ettiği müesseselerden gayrisi için sanayi 
kredisine tahsis edeceği mebaliğ elinde bulunan 
krediye tahsisi kabil mebaliğin yansından az ol
mamak üzere İktisat vekâletince tesbit olunur* 

MADDE 13 — Sumerbank 12 nci madde mu
cibince sanayi kredisine tahsis edeceği mebaliğin 
kullanılmasında aşağıdaki esaslara riayete mec
burdur : 

a - Sanayi tesis kredisi tevziinde ikinci mad
denin (e) fıkrasındaki tertibe göre muhtelif 
sanayi yekdiğerine tercih olunur. 

b - Muhtelif kredilerin tevziinde: 
Ham ve mamul maddeler mukabilinde te

minatlı kredi ile, 
Mamul maddelerin satışından ve ham mad

delerin alışından doğan ticarî senetlere ait is-
konto kredisi ve makine kefalet kredisi mua
meleleri sanayiin inkişafına hizmet etmek ve 
banka sermayesini hareketli bulundurmak nok
tasından diğer kredi muamelelerine tercih edi
lir. 

MADDE 14 — Bankanın senelik safi kârın
dan ilk önce yüzde onu ihtiyat akçesine aynhr 
ve sermayeye yüzde altı faiz hesap edilir, Ge
riye kalandan İktisat vekâletinin tensibile eii 
çok yüzde ikiye kadarı idare meclisine ve yüz
de üçe kadarı da maaşları nisbetinde ikrami
ye olarak memurlara verilir ve artanı sermaye
ye hesap olunan faizle beraber dördüncü mad
de mucibince ilk sermayeye ilâve olunur, 



tesis veya iştirak edeceği teşebbüsler bu hüküm
lere tâbi tutulmaz. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bankanın senelik safi kârın
dan ilk önce yüzde onu ihtiyat akçesine aynlır 
ve sermayeye yüzde altı faiz hesap edilir. Geri
ye kalandan iktisat vekâletinin tensibile en 
çok yüzde ikiye kadarı idare meclisine ve yüzde 
üçe kadarı da maaşları nisbetinde ikramiye ola
rak memurlara verilir, 

Bankanın her sene blânçosu mucibince safi 
kârından faiz ve kâr bakiyesi ayrılacak meba-
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MADDE 15 — Sümer bank'in umumi blân-
çosu ve kâru zarar hesabı ve murakıp rapor
ları her sene meclisi idare tarafından tanzim 
ve İktisat vekâletine tevdi olunur ve İktisat 
vekâletince tetkik olunduktan sonra İcra Vekil
leri Heyeti kararile 14 üncü maddedeki umumî 
heyete verilir. Blânçonun katilesmesi umumi 
heyetin tasdikına bağlıdır. 

MADDE 16 — Bankanın senelik safi kârın
dan ilk önce % 10 u ihtiyat akçesine ayrılır ve 
sermayeye % 6 faiz hesap olunur. Geriye ka
landan iktisat vekilliğinin tensibi ile en çok % 2 
ye kadarı idare meclisine ve % 3 e kadarı da ma
aşları nisbetinde ikramiye olarak memurlara ve
rilir. Tediye edilmiş sermaye 20 000 000 a baliğ 
olduktan sonra sermaye faizi ve kârın bakiyesi 
Hazineye verilir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden bir ay sonra başlar. 

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Muvakkat hükümler 

MADDE 1 — Bu kanunun neşrini takip eden 
üç ay zarfında iktisat ve Maliye vekâletlerin-

Bankanın tediye edilmiş sermayesi itibarî 
sermaye haddine baliğ olduktan sonra sermaye 
faizile kâr bakiyesi Hazineye verilir. 

MADDE 15 — Sümer bank'm muamelât ve 
sarfiyatı muhasebei umumiye, müzayede, mü
nakaşa ve ihale kanunları hükümlerine ve Di
vanı muhasebat vize ve murakabesine tâbi de
ğildir. 

MADDE 16 — Sümer bank İktisat vekâleti
nin müsaadesile dahilde lüzumu kadar şubeler 
açabilir. 

MADDE 17 — Sümer bank'in iştigal mevzu
una dahil olan sanayi teknikine ait işleri yapa
bilmesi için lüzumu kadar muhtelif ihtisas er
babından mürekkep bir fen heyeti bulunur. 
Müdür muavinlerinden biri bu heyetin de reis
liğini ifa eder. 

MADDE 18 — Bankanın devralacağı ve ye
niden tesis edeceği sanayi müesseselerinin ida
re ve murakabe şekilleri ve yeni tesis ve işti
raklerde ve sanayi kredileri ve bankacılık işlerin
de takip edeceği usuller ve idare meclisinin ve 
umum müdür ile murakiplerin vazife ve salâ
hiyetleri ve bankanın dahilî teşkilâtı ile sureti 
idaresi bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren 
en çok bir ay zarfında iktisat vekâletince tan
zim ve icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek 
bir dahilî nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 19 — Bu kanun 
bir ay sonra meridir. 

neşri tarihinden 

MADDE 20 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Muvakkat madde 1 — Bu kanunun neşri
ni takip eden üç ay zarfında iktisat ve Maliye 



lig-, itibarî sermaye haddine baliğ oluncaya ka
dar ilk sermayeye ilâve olunur. 

Bankanın tediye edilmiş sermayesi itibarî ser
maye haddine baliğ olduktan sonra sermaye faizi 
ile kâr bakiyesi Hazineye verilir. 

MADDE 15 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Aynen kabul 
edilmiştir. 



den intihap olunacak birer murahhastan ve Su
mer bankın umum müdüründen mürekkep 
bir heyet marifetile Devlet sanayi ofisinin ve 
Sanayi kredi bankasının mevcutlarının ve ala
cak ve borçlarının Sumer banka devri muamele
leri icra olunur. 

MADDE 2 — Sumer bankın ilk teşkilât kad
roları ve idarî masraflar bütçesi İktisat vekâleti
nin teklifi ve îcra Vekilleri Heyeti kararile tat
bik olunur. 

Bş. V. Ad.V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. Mal. V. Mf. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. îk. V. S. I. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 

G. î. V. Zr. V, „ 
Ali Rana Muhlis 
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vekâletlerinden intihap olunacak birer mu
rahhastan ve Sumer bank'in umum müdürün
den mürekkep bir heyet marifetile Devlet Sa
nayi ofisinin ve Sanayi kredi bankasının mev
cutlarının ve alacak ve borçlarının Sumer bank'a 
devri muameleleri icra olunur. 

Muvakkat madde 2 — Sumer bank'in ilk 
teşkilât kadroları ve idarî masraflar bütçesi 
İktisat vekâletinin teklifi ve İcra Vekilleri He
yeti kararile tatbik olunur. 
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MUVAKKAT MADDE 2 — Aynen kabul 
edilmiştir. 

»• • « • » 





Sıra No 258 
İskân kanununun 3 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında I 675 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 

mazbatası 

/*. c. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 11-V-l933 
Sayı : öl 1423 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

885 sayılı iskan kanununun 3 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10-V- 1933 le Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
layihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

885 numaralı iskân kanunu idari ve iktisadî düşüncelerle memlekette yerleştirilecek vatan
daşlardan bahsetmekte ve fakat bu iskân hususunun üçüncü maddesinde tadat ettiği vaziyetlere 
İıasreyleınekte ve binaenaleyh memleketin bilhassa nüfusu az olan şark vilâyetlerinde, nüfus kesif 
olduğundan dolayı iş güç bulamayan kabiliyetli vatandaşların yerleştirilmesi noktasından bir 
hareket ve muavenet imkânı bulunamamaktadır. Bu gibi münevver vatandaşların nüfusu az olan 
mıntıkalara yerleşmek için izhar attikleri arzuların kabulü o mıntakalar iskân siyasetinde kuvvetle 
terviç edilecek bir şey olduğundan hiç olmazsa nüfuslarına yardım etmek ve kanunun müsaadesi 
nisbetinde borçlandırmak suretile ileride memleketin iktisadiyatı üzerinde faideli birer unsur 
haline gelebilmelerini temin etmek çok hayırlı olacaktır. İşte 885 numaralı kanunun üçüncü 
maddesine bir fıkra ilâvesile bu gibilerin de mezkûr kanunun muavenet hükümlerinden istifadeleri 
imkanım vermek için bu kanun ihzar olunmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye encümeni 
K M 40 3hV-1933 

Esas .V J/675 
Yüksek Reisliğe 

885 sayılı iskân kanununun 3 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye vekâletin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 1 0 - V - 1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Başvekâletten gönderilmekle encümenimize tevdi Du
yurulmuş ve mahsus memuru huzurile tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Esbabı mucibesinde: İdarî ve iktisadî düşüncelerle yapılan 885 numaralı iskân kanunu, mem
lekette yerleştirilecek vatandaşlardan bahsetmekte ve fakat bu iskân hususunu 3 üncü madde
sinde saydığı vaziyetlere hasretmektedir. Bundan dolayı memleketin, bilhassa nüfusu az olan 
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Sıra NQ 259 
Belediye vergi ve resimlen kanununun 30 : 38 inci maddeleri 
mucibince alınmakta olan duhuliye resminin kaldırılması 
ahkkında 1/720 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 

mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 25-V-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı : 6/1593 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

26 şubat 1340 tarihli Belediye vergi ve resimleri kanununda duhuliye resminin ve buna 
ait olan 3 0 - 3 8 inci maddelerin ilgası hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 23-V-933 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Belediyelerce istifa edilen duhuliye resminin tahakkuk ve cibayet şekilleri hem belediye ve 
hem de halk için bir çok müşkülâtı mucip olmakta ve şikâyetlere sebebiyet vermekte olduğun
dan mezkûr resmin lâğvi ve belediyelerin duhuliye resminin ilgasile gaip ettikleri varidata 
mukabil Gümrük kanununa zeylen tanzim olunacak başka bir kanunla gümrüğe tâbi eşyanın 
gümrük resmine yüzde on zammı ve bu munzam kesirlerin Dahiliye vekâleti marifetile beledi
yelere taksim ve tevzii münasip görülmüş ve merbut kanun lâyihası ihzar ve teklif olunmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye encümeni 30-V-1933 
Karar A5 41 
Esas M 1J720 

Yüksek Reisliğe 

26-11-1340 tarihli Belediye vergi ve resimleri kanununda duhuliye resminin ve buna ait olan 
3 0 - 3 8 nici maddelerin ilgası hakkında Da. V. ince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
23-V-933 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile Başve
kâletten gönderilmiş ve encümenimize tevdi buyurulmuştur. 

Esbabı mucibede: belediyelerce istifa edilen duhuliye resminin tahakkuk ve cibayet şekilleri 
hem belediye ve hem halk için bir çok müşkilâtı mucip olmakta ve şikâyetlere sebebiyet 
vermekte olduğundan bu resmin lâğvi ve belediyelerin duhuliye resminin ilgasile kaybettikleri 



- 2 -
varidata karşılık olarak gümrük kanununa zeylen tanzim olunacak başka bir kanunla gümrüğe 
tabi eşyanın gümrük resmine % 10 zammı ve bu munzam kesirlerin Dahiliye vekâleti mari-
fetile belediyelere taksim ve tevziinin münasip görüldüğü bildirilmiştir 

Filhakika bir çok şikâyet ve yolsuzluklara sebebiyet veren duhuliye resminin belediyelere 
sarsıntı vermeyecek iyi bir tarzda ilgası Hükümetin tevali eden muvaffakiyetlerinden biri bulun
makla ilga keyfiyeti encümenimizce de takdirlerle tasvip ve kanun lâyihası aynen kabul 
olunmuştur. 

Keyfiyetin tasvip ve kabulü Umumî heyetin iradesine bağlıdır. 

Da. En. Reisi 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Çorum 

/. Kemal 

Reis V. 

Aza 
Ordu 

İsmail 

M. M. 
Giresun 
Münir 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

Kâ. Aza 
Bursa 

Emin Fikri 

Aza 
Ş. Karahisar 
Vasfı Raşit 

Aza 
Adana 

Ali münif 

Aza 
Kütahya 
Memet 

Aza 
Rize 
Esat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
26 şubat 1340 tarihli belediye vergi ve resimleri kanununda duhuliye resminin ve buna 

ait olan 30-38 nci maddelerin ilgasına dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — 2 6 şubat 1340 tarihli belediye vergi ve resimleri kanununun 31,32,33, 

34,35, 36,37,38 nci maddeleri mucibince vaz ve istifa edilen duhuliye resmi lağve
dilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü i haziran 1933 tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Dahiliye vekili memurdur. 

23-V-1933 
Baş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 
Mf. Y. Na. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 

İk. V. 
M. Celâl 

Da. V. 
Ç. Kaya 

S. İ. M. Vı 
Dr. Refik 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
0 . İ. V. 

Ma. Y. 
M. Abdülhalti 

Zr. V. 
Muhlis 



Sıra No 284 
Vilâyet hususî İdarelerinden maaş alan memur ve mual
limlerin tekaüt maaşlarr hakkındaki kanuna müzeyyel 1/688 

numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Maliye 
encümenleri mazbataları 

T. C. V. 
Başvekâlet- j:j - V - 193:} 

Muamelât müdürlüğü 
tfaı/i: 6/1A4» 

Büyük Millet Meclisi YükseK Reisliğine 

Vilâyet hususi idare memurlarının tekaütlükleri hakkındaki 14 - I - 1933 tarih ve 2097 sayılı ka
nuna zeylen Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 7 - V - 1933 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun Lâyihası esbabı mucibe mazbatası ve Dahiliye vekilliği
nin 6 - V - 1933 tarih ve 449/77 sayılı tezkeresi suretile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 
efendim, ı Hasvı-kil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Belediye kanununun (149) uncu maddesi mucibince İstanbul vilâyeti idarei hususiyesi istanbul 
belediyesile birleştirilmiştir. Ayni kanunun (151) inci maddesi ile de belediye meclisile vilâyet 
meclisi umumisine kanunlarla verilen huku ve vezaif İstanbul belediye meclisi azalarile belediye 
hududu haricindeki vilâyete merbut kazalardan müntahap vilâyet meclisi umumî azalarından mü
rekkep İstanbul umumî meclisine verilmiştir. Bu suretle birleştirilen ve İstanbul vilâyeti ma
hallî idaresini teşkil eden memurlar da belediye ve idarei hususiye vazife ve salâhiyetlerini haiz 
ve şamil olup bunların maaşları belediye kanununun (152) nci maddesi mucibince İstanbul umu
mi meclisi bütçesinden verilmektedir. Bu vaziyet karşısında ahiren meriyet mevkiine giren (Vilâ
yet idarei hususiye memurlarının tekaütlükleri hakkındaki « 2097 » numaralı kanunun hükümleri 
İstanbul vilâyeti mahalli memurlarile muallimlerine tatbik edilmemek vaziyetindedir. Kanun 
idarei hususiye memurlarından ve muallimlerinden bahsetmektedir. Halbuki İstanbul vilâyet ida
rei hususiyesile belediyesi birleştirildiğinden memurları mahalli idarenin memurlarıdır. Bundan 
başka berveçhi maruz «2097» numaralı kanunun 1 inci maddesinde (Hususî idare bütçelerinden 
maaş alan bilûmum memur ve muallimler) diye tasrih edilmiş olduğuna göre belediye kanunu
nun yukarıda zikredilen (152) nci maddesi sarahatine güre maaşlarını İstanbul umumî meclis 
bütçesinden alan memur ve muallimlerein bu hükmün şümulüne girmemesi lâzımgelmektedir. İşte 
bu vaziyeti tavzih etmek ve ayni esbabı mucibe ye binaen tekaüt muamelelerini tanzim etmek 
icap eder. İstanbul vilâyeti mahalli idare memurlarının da vaziyetlerini tesbit eylemek üzere bu 
müzeyyel kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Kanunun (1) inci maddesi belediye kanununda tasrih edilen İstanbul umumî meclisi bütçe
sinden maaş alan bu memurların da işbu (2097) numaralı kanun ahkâmına tâbi olacakları tas
rih edilmiştir. Maddenin (2) nci fıkrası ile Ankara merkez belediye memurları hakkında da mez
kûr (2097) numaralı tekaüt kanunu hükümlerinin tatbik edileceği kayit ve ilâve edilmiştir. 
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Ankaranm Hükümet merkezi olması itibarile iktisap ettiği ehemmiyet mahımdur. Bu nok-

tai nazardan şehir işlerinin muntazam ve emniyetle ifa edilmesi için kanunları mucibince 
vekaletlerce belediyeye tayin olunmuş ve Devlet hizmetinde uzun müddet bulunmuş ve bir çok 
haklar kazanmış memurlar mevcuttur. Bunların ihtiyaç dolayısile mesai ve hizmetlerinden isti
fade edilmek üzere vekaletlerce belediyeye tayinleri haklarının ziyamı ve mağduriyetlerini mucip 
olmamak iktiza eder. Ayni zamanda bundan böyle kıymetli ve mütehassıs memurların da beledi
ye vazifelerine tayini ve bunların bu vazifelere rağbeti de temin edilmiş olur. Bu sebeple ka
nunun (1) inci maddesine bunun için (2) nci bir fıkra ilâve edilmiş ve ayni sebeplerle (3) üncü 
maddede bu kabil memurların Devlet memuru hukukunu haiz oldukları tasrih olunmuştur, 

Dahiliye vekilliğinin 449/77 numaralı ve 6 - V -1933 tarihli tezkeresi surtidir 

Başvekâleti Celileye 

Vilâyet hususî idareleri memurlarının tekaütlükleri hakkındaki kanunun İstanbul umumî mec
lisi bütçesinden maaş alan bilûmum memurlarla Ankara belediyesi memurlarına da teşmili için ha
zırlanan kanun âyihası üzerine alâkadar vekâletlerden Yüksek makamınıza takdim kılınıp tevdi bu-
yurulan mütaleanameler tetkik edildi. 

Mezkûr lâyiha hakkında Maarif ve Sıhhiye vekâletleri nezdinde yeniden yapılan temas neticesinde 
teklif olunan kanun projesi üzerinde itilâf ve muvafakat hâsıl edilmiştir. 

Maarif vekâletinin dermeyan ettiği mütaleada 2097 numaralı kanun hükümlerinin belediye vari
datından tahsisat almakta olan belediye memurlarına da teşmili halinde vilâyet hususî idare
lerinin muhtelif sahalara ve bilhassa maarif işlerine tahsis edilmesi icap eden gelirlerinden belediye 
memurlarının tekaütlükleri için ayrıca hisse ayrılmak lâzımgeleceği ve bunun doğru olmadığı be
yan olunuyor ki yapılması 2097 numaralı kanun iktizasından bulunan nizamnameye icap eden mad
deler konulmak suretile bu tedahüle meydan bırakılmayacaktır. 

Sıhhiye vekâletinin mütaleasmda bahsolunan diğer belediye memurlarının tekaütlükleri hakkın
da da ayrıca bir nizamname ihzar edilmekte bulunmuştur. 

Maliye vekâletinin esas hakkında tam bir muvafakati olup belediyelere vekaletlerce tayin ve me
muriyetleri tasdik olunan memurların Devlet memuru hukukunu haiz olması teklifine ait olan ikin
ci maddenin yalnız vekaletlerce tayin edilen belediye memurları hakkında değil, hususî bütçelerle 
idare olunan devairden muvazenei umumiyeye ve muvazenei umumiyeden mezkûr idarelere geçen 
memurlara maaş, terfi, mütekaitlik ve saire haklan noktasından umumî ve esaslı bir surette ve ayrıca 
bir kanunla halledilmesi muvafık olacağına dair olan mütaleasına gelince: 

1580 numaralı belediye kanununun 149 uncu maddesi ile İstanbul vilâyeti idarei hususiyesile 
belediyesi birleştirilmiş ve müstakil olan bütçeleri ortadan kaldırılıp yerine belediye kanununun 
152 inci maddesine tevfikan İstanbul umumî meclisi bütçesi kaim olmuştur. 

Bu bütçenin hususî ve müşterek fasıllarından maaş alan memurlar Devlet memuru hukuku
nu esasen haizdirler. 

Belediye faslından maaş alan mahdut bir kısım memurlar kaliyor ki bunların da lüzum görül
düğü takdirde müşterek veya idarei hususiye fasıllarından maaşları verilen memuriyetlerle mez
kûr fasıllardan maaş alan bazı memurların da belediye kısmına terfi ve nakilleri icra edilegelmek-
te bulunduğundan bunların da diğerlerinden ayrılması tevhidin gayesine münafi olduğu gibi tef
riklerine de imkân bulunamadığından ayni hakkın bu kabîl memurlara da verilmesi zarurî görül
müştür. 

Yine esbabı mucibesinde zikrolunduğu üzere Ankaranın merkezi Hükümet olması ve belde
nin imar ve inkişafına çalışılması sebebile bu belediyeye tayin olunacak memurların da mücerrep 
ve mütehassıslar meyanından alınması zaruridir. Devlet memuriyetinde iktisap ettiği hukukun bele
diyeye tayininde kaybolduğunu gören memurda arzu ve rağbet kalmıyacağından müktesep hak-



İarınm idamesi noktai nazarından bunlara da memur hukukunun verilmesi lüzumlu görülmüştür. 
23 - III - 1933 tarih ve 449/41 sayılı tezkere ile de arzolunduğu veçhile belediye memurları için 

temini istenilen bu hakkın hususî bütçelerle idare olunan devairden muvazenei umumiyeye ve 
muvazenei umumiyeden mezkûr idarelere geçen diğer memurların maaş, terfi, tekaütlük ve sa
ire haklarının ayrı bir kanunla halledilmesine mâni teşkil etmeyeceğinden işbu lâyihanın kanuni-
\et iktisap eylemek üzere Yüksek Meclise gönderilmesine müsaadeleri arzolunur efendim. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

:ı» • v . 193:i 

Yüksek Reisliğe 

Vilâyet hususî idare memurlarının tekaütlükleri hakkındaki 14 - I - 1933 tarih ve 2097 sayılı ka
nuna zeylen Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 7 - V - 1933 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası, esbabı mucibe mazbatasile Başvekâletten gön
derilerek encümenimize tevdi buyurulmuş ve mahsus memuru huzurile tetkik ve müzakere olun
muştur. 

Esbabı mucibede yazıldığı veçhile: 
Belediye kanununun 149 uncu maddesi mucibince İstanbul idarei hususiyesi, İstanbul belediye-

sile birleşmiş ve her iki daireye mensup olan memurlar kanunun 152 nci maddesi mucibince İstan
bul meclisi bütçesinden maaş almakta bulunmuşlardır. Ahiren meriyet mevkiine giren (Vilâyet 
idarei hususiye memurlarının tekaütlükleri) hakkındaki 2097 numaralı kanunun hükümleri ancak 
vilâyet idarei hususiye memurları hakkında cari olup ayni bütçeden maaş alan belediye memur
ları bu kanundan istifade edememektedirler. Meselâ îstanbulda vaktile belediyeye bağlı bir has
tane memuru bu kanundan istifade edememekte iken hususî idareye bağlı diğer bir hastanedeki 
memur ayni kanundan istifade etmekte ve hasbelicap hastanelerden birinden diğerine tahvil olu
nan memur, ya müktesep hakkından mahrum kalmakta veya iktisap etmediği bir haktan istifade 
etmektedir. ~' ' " * ,v< 

Bu hal: idarenin intizamına ve memurlardan bir kısmının mağduriyetine sebebiyet verdiği için 
bir bütçeden maaş alan ve ayni idare altında bulunan memurların vaziyetini telif zımnında işbu 
kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Ankaranm Hükümet merkezi olması itibarile iktisap ettiği ehemmiyet burada mücerrep ve 
kıymetli memurların istihdamını istilzam etmekte ise de umumî bütçeden maaş almakta iken 
bu vasıflarından istifade etmek üzere belediye vazifesine alınan memurların bu kanundan is
tifade edememeleri hem mağduriyetlerini ve hem de bu memuriyetlere rağbetsizliği mucip ol
duğundan bu hale meydan kalmamak üzere işbu 1 inci maddeye Ankara Belediye memurlarının 
da 2097 numaralı kanundan istifade eylemeleri hükmü ilâve edilmiştir. 

Bu hükümlerin icabı olarak ta 2 nci ve 3 üncü maddeler tesbit edilmiştir. 
İstanbul Belediyesinden maaş alan memurlarla Ankara Belediye memurları 2097 numaralı ka

nundan istifade edince ayni kanunun muvakkat maddesinden de istifade etmeleri zartiri bu
lunduğundan mezkûr muvakkat madde (4) üncü madde olarak tadilen kabul ve ilâve olunmuş 
ve diğer madde numaralan (5) ve (6) ya tashih edilmiştir. 

T. H. M. M. 
Dahiliye encüm tm i 
Karar No. 38 

tiss No. 1/088 
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Lâyihanın tasvip ve kabulü Yüksek Heyetin iradesine bağlıdır. 

Dahiliye V). Us. 
Tekinin£ 

Cemil 

Aza 
Sel) i ı ı K. 

Vasfı Ha sil 

Reis V. 

I 

/. 

Aza 
Morum 
J\< mat 

M 
fi 

A. 

. M. N. Kâ. 
i resini 
.Vır ?!!/' 

A Za 
Kİ a z i z 

Hüseyin 

Aza 
Bursa 

Emi» Fikri 

Aza 
Adana 

Ali-Mihıif 

Aza 
Ordu 
İsmail 

Aaâ 
Kütahym 
M em et 

Maliye encümeni mazbatası 

V. />'. 1/. ,1/. 
M ali ıı ı: I ne it »t <iti ol - V - i933 

Karar A't>. .'7.7 . v:'(' 

/<;.w.v No. 1/68H . " . , . ' • '• 

Yüksek Reisliğe 

Vilâyet hususî idare memurlarının tekaütlükleri hakkındaki 14 - I - İ93S tarih Ve 2097 sayılı 
kanuna zeylen Başvekâletin 13 - V - 1933 tarih ve 6/1445 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise 
takdim ve encümenimize havale buyurulan kanun lâyihasile esbabı mucibesi ve Dahiliye encüme
ninin bu husustaki mazbatası encümenimize havale buyurulmakla mahsus memur huzurile müza
kere ve tetkik olundu. 

Esas itibarile Devlet ve velayeti âmme hizmetlerini gören memurlar 1683 numaralı kanundan 
istifade etmekte iken belediye memurlarının âmme hizmeti görmelerine rağmen tekaüt bakımından 
daha dun muameleye maruz bırakılmaları umumiyetle memurlar arasında gözetilmesi icap eden mü
savat esasına uymadığından kanunun heyeti umumiyesini encümenimiz bu itibarla daha adilâne mu
amele tatbikini temin eder bulduğu için kabul etmiştir . 

Kanunun maddelerinin tetkikine geçildiğinde başlığında 2097 numaralı kanuna zeylettiği görül
müştür. Bu husustaki teamül muayyen bir kanuna değil kanunun muayyen maddesine zeyil ya
pılmakta olduğu göz önüne alınarak buna göre başlık tadil olunmuştur. Bir de 1580 numaralı 
belediye kanunu mucibince İstanbulda belediye ve hususî idareler birleştirilerek memzuç bir ida
re husule getirilmiş olduğundan İstanbul idaresini tam ifade edebilmek için istanbul mahallî ida
resi tabirinin kullanılmasını muvafık bulmuş ve ona göre kanunun metinlerinde tadilât yapmıştır. 
Kanunun maksadının daha açık ve iltibastan âri surette ifade edilebilmesi için müstakil bir hale 
konması icap ettiğinden ikinci, üçüncü maddeler ona göre yazılmıştır. 

Dördüncü, beşinci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin nazarı tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye ıK Reisti 
Burdur 

Mustafa Şeref 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Kâ. 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
İstanbul 

ffcimdi M. 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vilâyet hususî idare memurlarının te
kaütlükleri hakkındaki ]4-J-1!)?>3 ta

rihli ve 20U7 sayılı kanuna müzeyyel ka
nun lâyihası 

MADDE 1 — 2097 sayılı vilâyet hususî ida
releri memurlarının tekaütlüklerine dair olan 
kanunun bütün hükümleri İstanbul umumî mec
lisi bütçesinden maaş alan memurlarla (Ankara 
merkez belediyesi memurlarına) dahi tatbik olu
nur. 

MADDE 2 — Bu memurlara ait tekaüt, dul 
ve yetim maaşı tahsis muameleleri müşterek san
dık idaresince yapılır. Senelik tekaüt tahsisatı 
yekûnu iki müsavi taksitte sandık namına Zira
at bankasına yatırılarak ayrı bir hesaba yazılır. 
İşbu tahsisat kâfi gelmediği takdirde eksiği ait 
oldukları bütçelerden tamamlanır. Sandık mas
rafına iştirak hissesi sandık idare heyetince tes-
bit olunur. 

MADDE 3 — Kanunları mucibince belediye
lere vekaletlerce tayin ve memuriyetleri tasdik 
olunan memurlar Devlet memuru haklarını ha
izdirler, 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmü neşri tari
hinden başlar 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur 

7 - V -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya M. Al) dili halik 
Mf.V. ' Na .V. I k . V . V . 

Dr. Reşit Galip Hilmi Muhlis 
S. I. M. V. ü . î . V. Zr. V. 

Dr. Refik , Muhlis 

DAHİLİYE KNCÜM ENİNİN TADİLİ 

Vilâyet hususî idare memurlarının te
kaütlükleri hakkındaki 14 - I - 1<m:-l ta
rihli re ;HWî sayılı kanuna müzeyyel ka

nım lâyihası 
MADDE 1 •— 2097 sayılı vilâyet hususî ida

releri memurlarının tekaütlüklerine dair olan 
kanunun bütün hükümleri İstanbul umumî mec
lisi bütçesinden maaş alan memurlarla (Anka
ra merkez belediyesi memurlarına) dahi tatbik 
olunur. 

MADDE 2 — Bu memurlara ait tekaüt, dul 
ve yetim maaşı tahsis muameleleri müşterek 
sandık idaresince yapılır. Senelik tekaüt tah
sisatı yekûnu iki müsavi taksitte sandık namı
na Ziraat bankasına yatırılarak ayrı bir hesaba 
yazılır. İşbu tahsisat kâfi gelmediği takdirde 
eksiği ait oldukları bütçeden tamamlanır. 
Sandık masarifine iştirak hissesi sandık idare 
heyetince tesbit olunur. 

MADDE 3 — Kanunları mucibince belediye
lere vekaletlerce tayin ve memuriyetleri tasdik 
olunan memurlar Devlet memuru haklarını ha
izdirler. 

MADDE 4 — İ663 numaralı askeri ve mül
ki tekaüt kanununun neşrinden sonra kendi talebi 
veya kanunî sebepler üzerine tekaüde sevkedilen 
yukarıdaki memurlarla bunların yetimleri bu 
kanun ahkâmından istifade ederler. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden başlar. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 



MALİYK KNCP.MKMNİN TADİL İ 

Ivlanhııl mahalli klarcsllc Ankara merkvz be, 
!ı<l>!J<\si memurları lekaüf kavının 

MADDE 1 — İstanbul mahallî idaresi ve 
Ankara merkez belediyesi memurları 1683 nu
maralı kanunun mülkî memurlara ait hükümleri 
dairesinde tekaüt edilirler. Bunların yetimleri
ne de bu kanuna göre aylık tahsis olunur, 

MADDE 2 — îstanbul mahallî idaresi ve An
kara merkez belediyesi 2097 numaralı kanunla 
teşkil edilmiş olan vilâyet hususî idareleri te
kaüt sandığına iştirak ederler ve her sene büt
çelerinin maaş tertiplerine mevzu tahsisatın 
yüzde ikisi nisbetinde koyocaklan tahsisatı iki 
müsavi taksitte hususî idareler tekaüt sandığı 
namına Ziraat bankasına gönderirler. Bankaca 
bu mebaliğ ayrı bir hesaba yazılır ve eksiği ait 
olduğu bütçelerden tamamlanır. Masrafa işti
rak hissesi sandık idare heyetince tesbit olunur. 

MADDE 3 — Bu memurlara ait tekaüt ve 
yetim maaşı tahsis muameleleri 2097 numaralı 
kanunun tahsis hükümlerine tevfikan ait olduk
ları vekâlet ve idarelerce ifa ve sandık idare 
heyetince ikmal edilir. 

Muvakkat madde — 1683 numaralı kanunun 
neşrinden sonra kendi talebi veya kanunî se
bepler üzerine tekaüde sevkedileıı birinci mad
dede yazılı memurlarla bunların yetimleri de 
bu kanun hükümlerinden istifade ederler. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümleri neşri ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra No 270 
Devlet memurları maaşatinm tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna bağ1ı (2 ) murnaralı cetvelin üaHJye vekâletine ait 
olan kısmının değiştirilmesi ve bir kısım vazifelerin yapılma 
şekli hakkında 1/689 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. (\ 
f>(txi'cı\<llcı' 1i - İ" - 7,95,7 

Mıtaihrhîl ıiîi'uUirlihfıii 
Sa/jt: ti/117!) 

Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1452 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin maliye teşkilâtına ait kısmının değiştirilmesi 
ve bir kısım vazifelerin yapılma şekli hakkında Ma'iiyo vekilliğince hasırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 13 - V -1033. toplanışında Yüksek Meclise a m kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendini. 

r»;ış"Yol<ll 

Esbabı mucibe lâyihası 

istanbul, vergiler noktacından bütün memleketin üçte biri nisbetinde istihsal membaıdır. Bu 
günkü tekayyüt şartlarının kâfi g-elmemesi ve bilhassa mükelleflerden bir kısmının az vergi vermek 
emelile hareket etmeleri ve muhitin buna çok müsait bulunması ve bir kısım me
murların teftiş ve murakabe vesaitinin azlığı hasebile kısmen menfaat hislerine mağ
lûp olmaları Haşmettin ehemmiyetti miktarda zarara uğramasına sebebiyet vermekte ve sui 
istimallerin en büyük kısmı da İstanbulda vaki olmaktadır. Kanunun müsaadesi nisbetinde bu fenalı
ğın önüne geçilmek için zaman zaman ittihaz olunan tedbirlerden istenilen netice alınamamıştır. Bu 
hallerin meni ve teftiş ve murakabenin esaslı bir şekle ifrağının maliye teşkilât kanununun tan
zimi sırasında nazarı itibare alınması düşünülmüş ise de bu teşkilât büyük masrafa mütevakkıf ol
duğu gibi umumî ihtiyacı tamamen tatmin edebilir bir vaziyete konabilmesi için de bazı nokta
lar üzerinde bir müddet daha tecrübe yapılması zarurî .«rörülmüş ve bu sebeple vekâlet; istan
bulda kaybolmakta olan bir çok Devlet haklarının kurtarılması ve Hazinenin gerek mahkeme ve 
g-erek emlâk cephesindeki milyonlara baliğ olan alacalılarının lâyikile takibi için şimdilik yalnız 
İstanbulda acilen bir teşkilât yapmak lüzumuna kani olmuştur. 

Bu teşkilâtla, bütün müterakki memleketlerde olduğu gibi tahakkuk ve tahsil kısımları ayrı 
ayrı ellere ve yekdiğerini murakabe edecek şekilde tevdii esasına göre tanzimi ve tahakkukat ve 
tahsilatın kanunen muayyen zamanlarda teahhur vaki olmaksızın icrası ve her iki kısmın sıkı bir 
murakabe altına aldırılması maksadı istihdaf olunmuştur. Bu suretle tahakkukat muayyen za
manda ve kanunî usullerine göre icra ve ayni zamanda müddeti zarfında tahsilat kıs
mına tevdi edilerek vergiler usul ve mevzu ahkâm dairesinde muntazaman ciba-
yet edilecek ve borçlarını vermeyen mükellefin hakkında derhal takibata. tevessül olunarak Hazi-



ne hakkı temin olunacak, gerek tahakkukat ve gerek tahsilat kısımları müstemirren teftiş etti
rilerek bir gûna sui istimal ve zimmetlerin vukuuna mahal bırakılmayacak ve bu suretle Hazine ve 
mükellefin haklarının seyyanen mulıafazasına itina olunacaktır. Bu maksatla tanzim edilen lâyi-
hai kaııuniyede arzedilen tahakkuk ve tahsil ve murakabe heyetleri teşkilatı vücude getirildiği 
gibi merkez teftiş heyetinin de takviyesine lüzum görülmüş ve münhasıran ali mektep mezunl;-
rından alınmak ve bir müddet müfettişler nezdinde çalıştırılarak kabiliyet ve gayreti görülenleri 
bilimtihan müfettiş muavini tayin edilmek ve bu suretle ekle daha ameli ve ilmî müktesebatını 
gördüğü tecrübelerle takviye etmiş müfettişler yetiştirmek ümmyesile teftiş heyeti kadrosun». 
otuz adet birinci sınıf tetkik memum ilâve edilmiştir. Bununla beraber son zamanlarda vazife
leri ehemmiyet kesbedeiı ve on beş milyon lira kıymetinde pul tabediîmekte olan damga mat
baası ile pek yakın bir zamanda gümüş para darbına başlayacak olan darphane idaresinin 
tevhidile her ikisinin bir elden idaresinde muvaffakiyet ve selamet olacağı mülâhaza, edilmiş ve 
bu teşekküllerin merkeze nakli zamanında dahi bir bina dahilinde ve bir teşekkül halinde idare
sinde tasarruf noktalan teemmül edilerek şimdiden birleştirilmeleri m.ün,at-:;p görülmüştür. Bun
dan başka teftiş heyetimizi gden müteaddit rakorlar neticesinde tahsilat işlerindeki sui istimal
lerin bir çok cepheden hem Dovb.t bom d.e mü ^:]:efhı aleyhim) tevcih edildiği görülmüş ve 
bu noksanlıkların en ziyade tettis ve nvirakaheni ı hakkini yapdm-v^ğujdan ileri geldiği kanaati 
hâsıl olmuştur. Bilhassa tahsil darların birinci devecede mafevki bulunan tahsil memurlarının tah
sildarlarla ayni derecede maaş almaları dolayısile maiyetleri üzerinde hakkile nafiz olamama
larının ve ayni derecede bulunan memurinden olmaları hasebue bir arkadaş hissüe hareket et
melerinin bu işte mühim âmil olduğuna ve fena tesirler icra ettiğine şüphe bırakmamıştır. Bu 
itibarla mükelleflerden hatta fardasile alınıp ta sui istimal şeklinde tahsildarlar zimmetinde kal
mak suretile Hazine zararını ve bakayanın seneden seneye çoğalması neticelerini bertaraf etmek 
için köylere ait vergileri esaslı bir teftişe tâbi tutabilecek bir ıslahat derpiş ve bu meyanda 
tahsil memurlukları lâğvedilerek vâsi salâhiyet ve mesuliyetti tahsil müfettişleri ihdas edilmiş ve 
senede üç defa tahsil dairelerinde teftiş mecburiyetinde bulunan bu memurlara verilmesi lâzım-
gelen harcırah karşılık tutularak beherine şehrî on lira maktuan hayvan yem bedeli verilmek 
şeklinde hayvan beslemeleri mecburiyeti tahmil edilmek suretile teftişin daha amelî ve ciddî bir 
şekilde icrası ve hizmetlerinden anamı derecede istifade esası temin olunmuştur. Mumaileyhime 
verilecek olan maaş itibarile kendilerine bir istikbal zemini hazırlanmakla beraber tahsildarların 
derecelerine tefevvuk ettirilmedi ve bu vazifeye iyi tahsil görmüş matlup evsafı haiz kimselerden se
çilmek suretile köylerdeki tahsilat işlerinin iyi bir surette cereyanı mülâhaza edilmiş ve yuka
rıda arzedilen esasların temini zımnında merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. /»'. M. M. 
M al i ı/r car'ûmnn 

Karar No. İS ,?<9 - V - 1.0:i% 
Esas No. 1/()Sf) 

Yüksek lîeisliğe 

1452 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin maliye teşkilâtına ait kısmının değiştirilmesi ve bir 
İnsim vazifelerin yapılması seldi hakkında Yüksek Başvekâletin .14 - V -1933 tarih ve 6/1479 numa
ralı tezkeresine bağlı kanun lâyihası encümenimize havale buyurulmakla tetkik edildi. 

Haddi zatinde kanun şeklinde encümenimize tevdi edilen işbu lâyihada yazılı mevattan bir çok 
hususların nizamname ile temini mümkün ise de Maliye vekili beyefendi tarafından izhar olunan ar
zuya ve nizamnameye konacak maddeler kanuna konursa Meclisin murakabe dairesinin genişletil
mesi ve bu da vazifemize uygun olması hasebile kabul edilmiştir, 
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Bu layiha ve merbutu cetvelin tetkiki neticesinde lâyiha ile istihdaf edilen maksadın başlıca esas

ları şunlardır: 
1 - İstanbul vilâyeti tahakkukat ve tahsilat işlerinin tanzimi ve yekdiğerini kontrol edecek şekle 

ifrağı ile bütün bu işlerin çok sıkı bir murakabeye tâbi tutulması ve masraf işlerinin, bilhassa zat ma
aşların, mühim bir yekûn teşkil ettiği bu mahalde selâmet ve süratle ifası, 

2 - Bütün memleketteki tahsilat islerinin sıla ve esaslı teftişe tâbi tutularak mükellef ve Devlet 
haklan noktasından yolsuzluklara ve hak ziyalarına meydan verilmemesi, 

3 - Hazinenin çok mühim menfaatlerine taallûk eden. dava işlerinin İstanbul ve merkezdeki avu
katlık teşkilâtının takviyesi, 

4 - Birbirile çok sıkı münasebeti ve ayni zamanda bir bina dahilinde çalışması hem işlerin selâ
meti hem de tasarruf temini noktasından zaruri olan Darphane ve Damca matbaası islerinin tev-

ı 
hidi, 

5 - Gerek resmi binalar, gerek irat getiren geyrimenkul mallar noktasından ehemmiyetli bir mevcut 
ifade eden İstanbul millî emlâk işlerini lâyikile ve Hazine zararına meydan vermeyecek şekilde 
takibi hususlarıdır. 

Encümenimiz, bilhassa tahakkuk ve tahsil işlerinin birbirini murakabe edecek şekilde teşki
lini çok faydalı gördüğü gibi gerek bu işlerin murakabesi, g'erck bütün memleketteki tahsi
lat işlerinin esaslı ve sıkı bir surette takibi yolundaki teklin yerinde bulmuş ve keyfiyet ve ke
miyet noktasından çok mühim olan dava işleri teşkilâtını ileride bütün memlekete şamil esaslı 
bir ıslahat ve takviyenin mukaddemesi olmak üzere istanbul ve merkezdeki kısmının kuvvetlen
dirilmesini isabetli bir hareket olarak mütalea etmiştir. Damga matbaası ile Darphanenin bir
leşmesinde de mülâhaza edilen tasarruf ve selâmet hususları ve îstanbuldaki millî emlâk işlerinin 
bir an evvel intizama girmesini Devlet noktasından menfaatli görerek esas itibarile lâyihayi tas
vip etmiştir. 

Maddelerin tetkiki neticesinde aşağıdaki tadilâtın encümenimizce icrası münasip görülmüştür. 
İkinci, üçüncü, beşinci maddeler birer kelime değiştirilmek suretile şeklen tadil edilmiştir. 
Altıncı madde de tahsilattan doğan, kazaî mesuliyetlerin mesullerini tayin hususundaki 

ifade, Divanı muhasebata karnı mesuliyet maksadını istihdaf etmesine göre bu noktanın tavzi
hi için ibare ( tahsilattan dolayı hesaplar divanına karşı her şubenin basmemurile müştereken 
mesuldurlar ) şeklinde bu maddenin diğer bîr kaç yerindeki kelimeler türkçeleştirilmek suretile 
tadil edilmiştir. Dokuzuncu madde tavzih ve şekil noktasından tadilen yazılmıştır. 

Tahakkuk dairesinde çalışmak ü^cre bulunacak hukuk işleri âmh-îeri.ui.ıı. hem hukukî mesele
leri selâmetle halletmek ve hem de davaya intikal eden. işlerin icaplarını daha iyi bir surette 
yapabilmek imkânlarım vermek üzere tahakkuk dairelerinde vazife ifa etmek şartiîe bu -me
murların muhakemat müdürlüğüne bayir olması faydalı g-örülmüs ve on birinci maddenin nihaye
tine bu maksadt ifade etmek üzere bir fıkra ilâve edilmiştir. 

On dördüncü maddenin son cümlesi maksadı daha vazih ifade etmek üzere değiştirilmiştir. 
On beşinci madde ile. Hazine avukatlığından, ayrılan avukatların ayrıldıkları daire aleyhinde 

iki sene dava kabul etmeyecekleri yolundaki teklif iyi avukatların bu kayit karşısında Hazine 
avukatlığına rağbetlerini kıracağı mülâbazasîle bunun altı ay gibi kısa bir zamana hasrı teklifin 
istihdaf ettiği menfaatleri temine kâfi olacağından iki senelik müddet altı aya indirilmek ve iba
relerinde şeklen bazı değişiklik yapılmak suretile bu madde tadil edilmiştir. 

Av vergileri teşkilâtına ait maddenin serlevhasına «müdürlüğü» kelimesinin ilâvesi teşkilâtlan 
ifadedeki tenazuru muhafaza noktasından lüzumlu görülerek bu kelime ilave edilmiştir. 

Yirminci, maddede ecrimisil ve icarei zemin suretinde ifade edilen kelimelerden icarei zeminin 
arazinin fuzulen işgallerinden alınacak ücreti ifade maksadile yazıldığı anlaşılmış ve kanunu me
deninin gerek emlâk ve gerek arazinin işgalinden dolayı alınacak paraların ecri rnisil suretile mev
cut ifadesi karşısında icarei zemin kelimeyi lüzumsuz ve maksadı tekerrürle ifade etmek itibarile 
tayyedilmiş tir. 

Yirmi üçüncü madde gerek İstanbul vilâyetinde g'erek diğer vilâyetlerde bulunan tahsil mü-
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fettkkîrin» evvelce verilmekte olan harcırah yerine maktu ve muayyen bir yeni bedeli vererek 
mı;dakdavı d akdinde m. üs tem:''/ren tci'tk-vt Yatırmak maksadım gözetmiş olduğundan bu maksa-
d'n vazıh olarak î '-vc'losi ve bir fi e maktu olarak söylenilen 10 lira, azamî kaydine bağlanarak 
hayvan ınasrafiarv'"'.:!. uenslaması halinde bu. bedelden i.VIa'üye vekiline tenzilât yapmak salâhiyeti
ndi verib:ie-;.i. m:iv, sip görülmüş ve madde bu sykilde tadil edilmiştir. Maliye vekaleti işlerin
de teftişin iy>a' etmekte olduğu mühim mevkii. tak m ye maksadile yüksek tahsil görmüş memur
la* darı akrmrak heyeti tmtişlye ecrinde çalıntır'lması ve muayyen bir müddetten sonra müfettiş
lik imtihanında muvaffak ulanlar:-n bu teşkilâta alınması ve muvaffak olmayanlarının da bu teş
kilâttan erkaı .'arık her raimi bir idare vaaif eskide kullanılması maksadım istihdaf eden yirmi be
şinci maddeni a son fıkrası bu maksadı tava ıhan ifade edecek surette tadil edilmiştir. 

Tavkdeıir icramın gösterir y]vmi a^tmcı madde de derecesine «"öre tadadı iâsımgelen memurlar 
aras;nda av verdileri müdürü •dKreOÂkamd;yind::n bu kelime de maddeye ilâve edilmiş ve muhake-
mat müdüriyetine bağlanan hukuk ^mkdevirkı de av"kaıaar<:n tâbi olduğu esaslara göre tayini 
muvafık o'!acarından madde, bunun da ilâvesi suretite tadilen yazılmıştır. 

Yirmi vcali mü maddede tayim edilecek memurlar.'n kak elmaları lazımgelen evsafı zikretmek 
surrtne t 'ArA cdden mekteplerden. hensi.nden. mezan olması aibi bir mana çakabileceği ve maksat ise 
maddede mv~d: mekteplerden bkk.ule taksi) g'ör.ac:;! olduğundan maksadı ifade etmek üzere «bi
rinden» kelimesi ilâve edilmiş vekYümmk ticaret mektebi» suretindeki ibare yine maksadı tavzih su-
retile «yüksek ticaret ilimleri» şeklinde tadd edilmiştir. 

Bu maddenin E fıkrasında ya^k memuriyetlere hukuk müşavirliği ve muhakemat müdürlüğünde 
çalışanlara muayyen bir terfi imkânnü yermek ve ayni zamanda aranılan tahsil evsafında memur 
buluaamadiyf takdirde usun nrıddet İm. sahada çalışmak itibarile bu işleri yapmağa muktedir ola
cakları an la ş ı r l a r ın tayini ile Devlet işlerinin halelden vikayesi düşünüldüğüne göre esas encü-
me:kmi"re de muvafık görülmüş ve ancak bulunmadığı takdirdeki ifade tatbikatta müşkülât tev
lit edebileceğinden (veya) suretke yazi.kns.si daha münasip görülerek bu fıkra ona göre tadil edil
miştir. , i 

http://yazi.kns.si


- D • 

Yirmi sekizinci maddenin 145?. numaralı kanuna bağlı cetvele ilâve ve tenzil suretinde yap
tığı tesir tetkik edildikte aşağıda gösterilen neticeye vâsıl olunmuştur: 

İlavesi jazım»:elen Tenzili lazınmeleu Fazlası Noksanı 

Varidat memurları 
Ful müdürü ve tet
kik memurları 
Tahsil heyeti 
Vilâyet memurları 
Mücssesat muhasebe
cilikleri 
Mulıakemat müdür
lümü 
Vilâyet emlak idare
leri 
l )arphaııe müdürlümü 
Paum.a matbaası mü
dürlü £ü 
Darphane ve danışa 
matbaası müdürlüğü 
Murakabe heyeti 
Teftiş heyeti maiyeti
ne menini' birinci 
sınıf tetkik memuru 

Yekûn 

Miktarı 
kira 

60188 4 

21288 
736080 
82530 

0 

12012 

10008 
0 

0 

3 3636 
1 1844 

30240 
1553328 

0 1 3 

2 5 
874 
1 16 

0 

15 

JO 
0 

0 ' 

1 ' ) 

4 

.30 
1720 

Miktarı 
Lira 

379812 

6264 
45 5340 

17 244 

1 1760 

1 176 

3276 
21708 

1704 4 

0 
0 

0 
013644 

M
en

n 
ad

ed
i 

5 5 7 

... 
774 
22 

20 

1 

5 
23 

18 

0 
0 

0 
1427 

Miktarı 
Ura 

222072 

18024 
280740 

65292 

0 

1 1730 

16632 
0 

0 

33636 
11844 

30240 
600216 

A
de

t 

56 

18 
100 
04 

0 

M 

1-1 
0 

0 

33 
4 

30 
363 

Miktarı 
Lira 

0 

0 
0 
0 

1 1760 

0 

0 
21768 

17004 

0 
0 

0 
50532 

< 
0 

0 
0 
0 

20 

0 

0 
23 

IS 

0 
0 

0 
61 

84 V 

Yukarıdaki tabloya nazaran bareme £Öre memurlar adedinde (61 - 363) 302 ve tahsisat itibarile de 
(50 532 - 690 210) 630 634 liralık bir zam farkı olduğu anlaşılmıştır. 

Müslahdriııiıı cetvelinin vaziyeti de aşağıdaki tabloda .<4<")s(erilınişl.ir: 
İlavesi lâzıın^elen Tenzili jâzım^clen Fazlası Noksanı 

Vilayet müstahdemini 
Millî emlak idaresi 

Mulıakemat müdürlüğü 
Darphane müdürlüğü 
Darphane ve Danışa 
matbaası müdürlüğü 

Yekûn 

Miktarı 
Lira 
5 3880 
15300 
45000 

0 

3660 

118740 

Adet 
115 

13 
22 

0 

9 

159 

Miktarı 
Lira 

5040 
10860 

0 
2040 

0 

18840 

Adet 
14 
13 

0 
S 

0 
35 

Miktarı 
Lira 
48840 

4440 
45900 

0 

3660 
102840 

Adet 
201 

0 
22 

9 
132 

Miktarı 
Lira 

0 
0 
0 

2940 

0 

2940 

•+ - • 

-a 

0 
0 
0 
8' 

0 
8 

Bütçeye merbut (D) cetvelinde de müstahdemin tertibinden (8 -132) 124 adet ilâve, tahsisat iti
barile (2 940 - 10 284) 99 900 lira zam teklif edilmiştir. 

Memur ve mühtahdem adetlerinde ve bunların maaş ve ücretlerinde yapılan zamlardan dolayı 
rekam itibarile 639 684 I 99 900 739 584 liralık bir 'bütçe tesiri mevcut olduğu anlaşılmıştır. 

Bu zammın karşılanması için gösterilen şekil maaş ve ücret tertiplerinde yapılacak tasarruflar 
olduğu muvakkat maddede ifade edilmesine ve bu tasarrufat yapıldıkça teşkilâtın mevkii icraya 
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konulacağı izah olunmasına göre gerek Hazine ve gerek halkın menfaatleri noktasından faide 
sine encümenimizce kanaat gelen bu yeni teşekkülün tatbik sahasına çıkabilmesi hususunda tered
düt hâsıl olmuş ve yapılabilecek tasarruflar noktasından bir fikir edinmeğe lüzum görülmüştür. 
Bu hususta müracaat edilebilecek vasıta Meclisi âliye takdim edilen 1931 senesi hesabı katisi olmuş 
ve bu hesaba nazaran 1931 senesinde maliyenin maaşat tertibine mevzu tahsisattan o sene ve
rilmiş müsaadeye binaen yüz kırk iki bin küsur lirayı diğer tertiplere nakledildikten sonra 
yine iki yüz on iki bin liralık bir tasarruf yapıldığı ve müstahdemin tertibinden 18 862 liralık 
bir tasarruf olduğu ve maaşat tertibinden nakil keyfiyeti nazarı dikkate alınmadığı takdirde ma-. 
aşattan 354 000 ve müstahdemin tertibinden 18 862 liralık bir tasarruf yapıldığı anlaşılmıştır. 
Ancak 1932 senesinde Maliye vekâleti maaşat tertibinden L cetveline alınan memur karşılığı ol
mak üzere daha 120 000 liralık bir tenzilât mevcut olduğuna g'öre maaş ve ücret tertiplerinden 
250 000 liralık bir t asarruf yapabilmek imkânına kanaat hâsıl olmuştur. Şu kadar ki bu ta
sarruflar yapıldıkça teşkilâtın icra sahasına konması meşrut bulunduğuna göre lâyihanın salâh 
getirecek eserinin istihsali derhal elde edilemeyeceği düşünülerek Maliye vekâleti de bu noktai 
nazara iştirak etmiş ve bir taraftan teklifte bazı tadilât yapmakla beraber Maliye bütçesinin mas
raf tertiplerinden yapılabilecek bazı tasarrufları da bu maksada tahsis etmek noktasında mutabık 
kalınmıştır. Yukarıdaki teklifi tadilen Maliye vekâletince tanzim edilen cetvelin neticesi de 
şudur: 

Varidat memurları 
Pul müdürü ve tetkik 
memurları 
Tahsil heyeti 
Vilâyet memurları 
Müessesat muhase
becilikleri 
Muhakemat müdür
lüğü 
Vilâyet emlâk idare 
1er i 
Darphane mü dürlüğü 
Damga matbaası mü
dürlüğü 
Darphane ve damga 
matbaası müdürlüğü 
Murakabe heyeti 
Teftiş heyeti maiye
tine memur birinci 
sınıf tetkik memuru 

İlâvesi lâzımgeleıı 

Miktarı 
lira 

5 21568 

21384 
096696 

02148 

0 

12012 

19008 
0 

0 

33630 
1 1844 

20160 

\ l 

. - - 'Tl 
*< « 
532 

22 
821 

87 

0 

lr) 

10 
0 

0 

33 
4 

20 

Tenzili lâzmıgeleıı 

Miktarı 
. Lira 

3 70812 

0264 
455340 

17244 

l 1760 

1 1 76 

3270 
21768 

17004 

0 
0 

0 

B '-S 
d) 1) w— - C 
^ « 
557 

7 
774 

22 

20 

1 

5 
23 

18 

0 
0 

0 

La/l; 

Miktarı 
. 1 .ıra 

141756 

15 120 
241356 

44004 

0 

1 1736 

10632 
0 

0 

33636 
1 1 844 

20160 

ısı 

<D 
I> 

'•5 
T5 
CC 

0 

15 
47 
65 

0 

11 

i 4 
(.) 

0 

33 
4 

20 

Noksanı: 

Miktarı 
. Lira 

0 

0 
0 
0 

1 1760 

0 

0 
21768 

17004 

0 
0. 

0 

*£*C 
*£. cc 

2& 

0 
0 
0 

20' 

0 

a 
23 

18 

0 
0 

ö 
Vekün 1400256 1553 913644 1427 537144 212 .50532 86 

Bu tabloya göre evvelki teklife nazaran memurlar adedinden 176 ve tahsisat itibarile de 153 072 
lira tenzilât yapılmıştır. Ücretlilerden yapılan tadilâtı ihtiva etmek üzere tanzim edilen cetvelin 
neticesi şudur: 



İlavesi l'ıxım,^eleıı Tenzili lA/ımgelcn Fazlası Noksanı 
Miktarı Miktarı t i 

lira Adet Ura Adet Lira Adet lira < 
Vilâyet müstahdemini 45060 101 5040 14 40020 87 0 0 
Milli emlâk idareleri 14400 12 10800 13 3000 0 1 
Mnlıakemat miidiirlii^ü -15000 22 7020 8 38880 14 0 0 
Darphane müdürlüğü 29 40 8 0 0 2040 8 
Darphane ve damga 
matbaası müdürlüğü 3000 0 0 0 3660 0 0 0 

Yekûn 100080 144 25860 43 87060 110 2040 9 
Bu kısımdan da müstahdemin adedinden 23 ve tahsisatlarından da 15 780 lira tenzil edilmek 

suretile tadilen teklif edilmiştir. 
Son teklife nazaran memur ve müstahdemlerden adet itibarile 126 I 101 227 've tahsisat itiba-

rile de 486 612 ! 34 120 570 732 liralık bir bütçe tesiri neticesine varılmıştır. Bunun iki 
yüz elli bin lirası memur ve müstahdemin tertiplerinde yapılacak tasarruflardan karşılanacağına 
göre bütün teşkilâtın tatbiki için 320 000 liralık bir tahsisata ihtiyaç arzedeceği aşikârdır, tşte 
bu kısmın bir miktarını olsun masraf tertiplerinden tasarruf yapılmak suretile karşılanarak ye
ni teşkilâtın en faydalı ve zarurî kısmının derhal tatbik edilebilmesini temin için masraf tertip-
lerideu tasarruf yapmak salâhiyetinin Maliye vekâletine verilmesi muvafık g'örülmüş ve 28 inci 
madde, birinci muvakkat madde ile birleştirilmek suretile encümenimizce mütalea edilerek 28 inci 
maddeye bağlı cetvel tadilen kabul edildiği gibi muvakkat maddede yukarıda izah edilen maksada 
göre tadilen tertip edilmiştir. 

Tahsil müfettişlerine verilecek yem bedelinin dahi bütçede yapacağı tesir mütalea edilerek bu 
iş için 46 000 lira kadar bir masraf ihtiyarı icap edeceği anlaşılmıştır. Bu teşkilâtın yerine ge
çecek tahsil memurlarının mevcut ta'jimat mucibince ifa etmek mecburiyetinde oldukları devirler 
için 120 000 liralık harcırah sarfı icap edeceği, ancak bütçe darlığı dolayısile bunların senede bir 
defa devre çıkarılarak bunun için 45 000 lira kadar bir masrafın bütçede harcırah tertibine mev
zu bulunduğu izah edilmesine göre bu müfettişlere verilecek yem bedelinin ileride ayrıca bütçede 
tasrih edilmek üzere 1053 senesi için harcırah tertibinden tesviyesi münasip görülmüş ve birinci 
muvakkat maddeye bu hüküm dahi ilâve edilmek suretile işbu lâyiha encümenimizce tadilen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

AI.-ılivc İv UYisi 
Hunini-

M. Şeref 

M. W. 
r.;ıy;ı/,ıl 
11) süit 

( 8 9 ) 

Kâtip 
İ N | > ; ı ı - | ; ı 

K cinai Turun 

\v,:ı 
K;ısl;ııııoiıu 

Itcfil,-

A/,;ı 
lsl;ınl)iıl 

ifa m d i 

A/.;ı 
l'.ahkrs 
Kuver 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. II. M. M. 
itilir* nıciivıan 30 - V ~ 19HR 
M. \a. ISÎ 
Ksns AV I/(iM<) 

Yüksek Reisliğe 

1452 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının değiştirilmesi 
ve bir kısım vazifelerin yapılması şekli hakkında Başvekâletin 14 - V -1933 tarihli ve 6/1479 
numaralı tezkeresine bağlı kanun lâyihası Maliye encümeninin bu lâyihaya müteallik mazbatasile 
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birlikte encümenimize havale buyurulmakla Maliye vekilinin huzurile müzakere ve tetkik edildi: 

Hükümetten gönderilen kanun lâyihasına bağlı esbabı rnucibeye encümenimizce de iştirak edil
miş ve Maliye encümenince lâjdhada yapılan tadillere göre tanzim olunan metin esas itibarile 
kabul edilmiştir. Ancak tahakkuk memurlarının ayni zamanda mükellefler noktasından kanun
suz ve yolsuz hareketlerinden dolayı esasen mevcut mesuliyetlerinin tebarüz ettirilmesi muvafık 
olacağından üçüncü maddenin (D) fıkrasına bu yolda bir hüküm ilâve edildiği gibi tahakkuk 
müdürlükleri üç derece olup yedinci derecede bulunan tahakkuk müdürlüğüne tayin olunabil-
mek için bu derecede bulunan tahsil müdürlerine mütenazır olarak yüksek bir mektepten 
mezun olmak veya sekizinci derecede en as dört sene malî hizmetlerde bulunmak lâzımgele-
ceğinden 27 nci maddenin (B) fıkrasına tahakkuk kelimesi ilâve edilmiştir. Bundan başka 
bütçe kanununa bağlı (L) cetvelinde Maliye teşkilâtına ait kısmın tayyi suretile Maliye kadro
larından 1165 adet memurun kati olarak tasarrufu temin olunması encümenimizce muvafık gö
rülerek bu maksadı ifade için de 28 inci maddeye bir fıkra ilâve olunmuştur. Bunlardan baş
ka şekle ait ufak tefek tadillerle yeniden yazılan kanun lâyihası takdim olunmuştur. 

Memleketimizin mühim bir varidat mmtakas:-: elan İstanbul vilâyeti Mâliye teşkilâtile diğer 
vilâyetlerimizin tahsilat işlerinin ciddî bir teftiş ve murakabeye tâbi tutulması için Hükümetin 
teklif ve Maliye encümeninin de kabul etmiş olduğu teşkilât kadrosu arzu edilen ıslahata cevap 
verebilecek mahiyette görülmüş ve yalnız bu kadrodan bir memur tenzili ve buna mukabil bu 
lâyiha ile katı olarak tayyi yüksek tasvibinize areolunan (L) cetvelinden bir memurun bu 
kadroya ilâvesi suretile bir tadil yapılmıştır. '•: , 

Yeni teşekkülün malî tesir ve neticeleri tetkik edildikte bareme dahil cetvel itibarile: 

Varidat tahakkuk memurları 
Pul teşkilâtı 
Tahsil heyeti 
Vilayet memurları 
M ıı h a ke m at m ıı d ıı r I ü g ü 
1:1ııılak idares* 
Darphane ve damga 
Murakabe heyeti 
Teftiş heyetine memur tetkik memuru 

Yek ûıı 

kaz lası 
Lira 

141756 
15120 

242868 
3 3 1 4 ! 
11736 
16632 

0 
10641 
20100 

402360 
5136 

487224 

Adet 

0 
15 
48 
45 
1 4 
14 

0 
• ) 

20 
159 

.3 3 
126 

No] 
kira 

0 
0 
0 
0 
(V 

0 
5136 

0 
0 

5136 

ksanı 
Adet 

25 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 

33 

Tahsisat noktasından 487 224 lira ve memur adedi noktasından 126 adet fazlalık görüldüğü gi
bi muvazenei umumiye kanununa merbut (D) cetvelindeki müstahdemin itibarile de: 

İlâve edilen Tenzil edilen 
Lira Adet Lira Adet 

Vilâyet müstahdemini 40920 87 
Milli emlâk idaresi 3600 0 
Mııhakemat müdürlüğü 38880 14 
Darphane ve damga matbaası müdürlüğü 720 1 

Yekun 84120 102 0 1 
I l 

101 
101 adet ücretli ve tahsisat noktasından 84 120 liralık bir zam görülmektedir. Yekûn itibarile 

0 
0 
0 
0 

0 
ı 
0 
0 



- 9 -
memur ve müstahdemler adedinde 227 ve tahsisat miktarında 571 344 liralık fazlalık vardır. Buna 
mukabil şimdiye kadar (L) cetvelinde dahil olup, mevkuf tutlan 1165 adet memurun maliye teşkilâ
tından katı olarak tayyı cihetine gidilmiştir. 

Bütçeye tesiri olacağı yukarıda arzedilen 571 344 liranın karşılanması keyfiyeti bir taraftan 
Maliye encümeninin mazbatasında işaret edildiği veçhile Maliye vekâletinin maaş ve ücret tertiplerin
de 250 000 liralık bir tasarruf yapılabileceği gibi bu teşkilâtın derhal tatbikındaki müşkülât derpiş 
edilerek tatbikat için üç aylık bir istihzarat devresi zarurî bulunduğu cihetle yeni teşkilâtın 1 ey
lül 1933 ten itibaren tatbik edilmesi kabul edilmiş olduğundan bu teahhurdan dolayı 142 000 liralık 
bir tasarruf yapılacağı ve geriye kalan 178 000 liranın Maliye bütçesinde masraf tertiplerinde yapıla
cak tasarruflarla temin edileceği anlaşılmakla 1933 senesi bütçesine ayrıca bir zam yapılmaksızın teş
kilâtın tatbik sahasına girmesi imkânı hâsıl olmuştur. 

Bu lâyihanın mevkii tatbika vazı} memleketimizin en mühim bir varidat mmtakası olan İstanbul 
maliye teşkilâtı için ihtiyar olunacak masrafın bir kaç misli fazla varidat teminine ve ayni za
manda mükelleflerin maruz kaldığı güçlük ve haksızlıkların bertaraf edileceğine encümenimiz kuv
vetle kani olmaktadır. 

Lâyihanın yüksek heyetçe tasvibini ve müzakeresinin müstacelen icrasını rica ederiz. 

Reis 
(iümüsane Aksaray Çorum Kdinıe Klâ,//ıx; Krzııruıu 
II. Fehmi A. Süreyya Mustafa Fail- II. Talisin Aziz 
İstanbul İsparta Kayseri Niğde Sivas Yozgat 
Sadetlin Miikerrem A. IIilmi Faik M. Remzi S. Sırrı 
Kırklareli Kırklareli Manisa. 
M. Nakil Şevket M. Turgut 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ *f 

14.52 numaralı kanuna merbut 2 numa
ralı cetvelin Maliye teşkilâtıma ait kıs
mının tadili ve bir kısım vazifelerin su

reti ifası hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — İstanbul vilâyeti Maliye teş

kilâtı : 
İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar mıntakaların-

da birer varidat tahakkuk dairesile, tahsil da
iresinden ve vilâyet merkezinde vilâyet muha
sebeciliği, muhakemat, pul, av vergileri, mil
lî emlâk müdürlüklerinden mürekkeptir. 

MADDE 2 — İstanbul vilâyetine dahil ka
zalardan : 

A - Eminönü, Fatih, Bakırköy, Silivri, Ça
talca, Adalar, Yalova kazaları İstanbul mm-
takasma, 

B - Beyoğlu, Beşiktaş ve Sanyar kazaları 
Beyoğlu mıntakasına, 

C - Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Şile, Kartal 
kazaları Üsküdar mıntakasına varidat nokta
sından bağlıdır. ' 

Tahakkuk daireleri p? 

MADDE 3 — Her varidat tahakkuk daire
sinde; bir varidat tahakkuk müdürü, lüzumu 
kadar muavin, tahakkuk müfettişi, kâtip, ev
rak ve dosya memuru ile hukuk işleri âmiri 
ve her tahakkuk şubesinde bir tahakkuk baş-
memuru ile lüzumu kadar tahakkuk memuru, 
muavini, kâtip ve tebliğ memuru bulunur. 

A - Varidat tahakkuk müdürleri; tarh ve 
tahakkuk muamelelerini kanunî miatlarında 
icra ve ikmal ettirerek tahakkukatı tahsil mü
dürlerine tevdi ile mükellef ve varidat kanunla
rının tatbikatında verdiği emirlerden doğan 
zararlardan ve varidat işlerinin intizamından 
ve bu işlerin tetkik ve murakabesinden mesul
dürler. 

B - Varidat tahakkuk müdür muavinleri, va
ridat tahakkuk müdürlerine ait vazifelerin ifa
sında onlara yardım ederler. 

C - Tahakkuk müfettişleri, varidat tahak
kuk müdürlüklerine merbut olup müdürün ter
tibi ve vazife taksimatı dairesinde tahakkuk şu
belerini teftiş, bilûmum tarh ve tahakkuk mu-

MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — 

B - Aynen kabul 

0 - Aynen kabul 
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MADDE 1 —- Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — 

B - Varidat tahakkuk müdür muavinleri, va
ridat tahakkuk müdürlerine ait vazifelerin ifa
sında onlara yardım ederler. Müdür tarafından 
gösterilecek işleri ifada onunla birlikte mesuli
yete iştirak ederler. 

C - Aynen kabul 
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amelelerini mahallen ve icabı halinde mükellef
ler nezdinde birer birer tetkik ve tahkik ile mü
kelleftirler. Kendilerine tetkiki verilen tarh ve 
tahakkuk muamelelerinde tahakkuk hataların
dan mütevellit malî mesuliyette tahakkuk baş-
memurlan ve alâkadar tahakkuk memurlarile 
müşterektirler. 

D - Tahakkuk başmemurları, memuriyetleri 
hududu dahilinde, varidat tahakuk memuru sı
fatını haizdirler. Tahakkuk başmemurları Ver
gilerin tarh ve tahakkuku muamelelerini kanu
nî miatlarında ifa ve tahakkukatı varidat tahak
kuk müdürlerine tevdi ile mükellef ve tahakkuk 
hatalarından doğan malî zararlardan alâkadar 
tahakkuk memurile birlikte müştereken mesul 
ve zâmindirler. 

Tahakkuk memurları tahakkuk başmemur
ları tarafından kendilerine tevdi edilen vergile
rin kanunlarına uygun olarak tarh ve tahakkuk 
muamelelerini icra ve tahsili kabil bir hale gel
melerini temin ile mükellef ve uhdelerine veri
len vergilerden doğan malî zararlardan tahak
kuk başmemurile müştereken mesul ve zâmin
dirler. 

Tahakkuk memur muavinleri, kâtipler, teb
liğ memurları müşterek vazife sahiplerinden 
olup başmemur tarafından tevdi edilen işlerin 
ifasından mesuldürler. 

E - Hukuk işleri âmirleri, varidat tahakkuk 
müdürleri tarafından tevdi olunacak evrak üze
rine hukukî mütalea beyan etmek ve tahakkuk 
işlerine taallûk eden hukukî mesele ve davaları 
takip hususunda vilâyet muhakemat müdürlü-
ğile varidat tahakkuk müdürü arasında irtibat 
vazifesini görmek ve umumî surette davalara 
müteallik hesabat ve vesaikin hazırlanmasını ve 
süratle neticelenmelerini temin eylemekle mü
kelleftirler. 

MADDE 4 —• Tahakkukata ait işlerde; ka
nunlarında en büyük malmemurunun veya def
terdarın bulunması tasrih olunan komisyonlar
da tahakkuk müdürleri veya tevkil edeceği mu
avin bulunur. Tahakkuk şube memurlarına 
tahmil olunan vazifeler tahakkuk başmenıuru 

D - Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 
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D - Tahakkuk başmemurlan, memuriyetleri 
hududu dahilinde, varidat tahakkuk memuru sı
fatını haizdirler. Tahakkuk başmemurlan ver
gilerin tarh ve tahakkuk mualelelerini kanu
nî miatlarında ifa ve tahakkukatı varidat tahak
kuk müdürlerine tevdi ile mükellef ve tahakkuk 
hatalarından doğan malî zararlardan alâkadar 
tahakkuk memurile birlikte müştereken mesul 
ve zâmindirler. 

Tahakkuk memurları, tahakkuk başmemur
lan tarafından kendilerine tevdi edilen vergile
rin kanunlarına uygun olarak tarh ve tahakkuk 
muamelelerini icra ve tahsili kabil bir hale gel
melerini temin ile mükellef ve uhdelerine veri
len vergilerden doğan malî zararlardan tahak
kuk başmemurile müştereken mesul ve zâmin
dirler. 

Tahakkuk memur muavinleri, kâtipler, teb
liğ memurları müşterek vazife sahiplerinden 
olup basmemur tarafından tevdi edilen işlerin 
ifasından mesuldürler. 

Varidat tahakkuk müdürleri ve tahakkukla 
vazifedar diğer memurlar, mükellefler itibarile 
dahi kanunsuz muamele ve emirlerinden mesul
dürler. 

MADDE 4 — Aynen kabul 
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Veya tevkil edeceği tahakkuk memuru tarafın
dan ifa olunur. 

MADDE 5 — Her üç dairenin tahakkuk 
müdürleri dairelerini alâkadar eden işler için 
en az ayda bir defa toplanarak lâzımgelen 
tedbirleri alırlar. Bu toplanmağa derecesi ve 
derecesi müsavi olduğu takdirde memuriyet
teki kıdemi yüksek olan tahakkuk müdürü riya
set eder. 

Tahsil daireleri 
MADDE 6 — Her tahsil dairesinde bir tah

sil müdürü, muavin, mümeyyiz, lüzumu kadar 
kâtip, evrak ve dosya ve sevk memuru, tahsil 
müfettişleri, icra âmirleri, icra memur ve 
muavinleri ve her tahsil şubesinde bir başme-
mur, memur, kâtip, tebliğ memuru ve vezne
dar bulunur. 

A - Tahsil müdürü; dairesine merbut tahsil 
şubeleri başmemurlarile kazalar malmüdürle-
rinin birinci derecede âmiri olup gerek şube
lere ve gerek kazalara ait tahsilatın mevzu ka
nunlar ahkâmı dairesinde icrasını temin, takip 
ve nezaret ve bu hususta lâzımgelen tedbirleri 
ittihaz eder. 

Bakayanın tahsil edilememesi sebeplerini 
vesaika bağlayarak muhasebei umumiye kanu
nuna tevfikan Divanı muhasebata idare hesabı 
vermekle mükelleftir. Tahsilattan doğan kazaî 
mesuliyette her şubenin başmemuru ile müşte
rektir. 

8 - Tahsil müdür muavinleri; müdürlere 
ait vazifelerde kendilerine yardım ederler. 
Müdür tarafından gösterilecek işleri ifada 
onunla birlikte mesuliyete iştirak ederler. 

C - Tahsil müfettişleri; müdürün tertibi ve 
talimatı dairesinde şubeler tahsilat işlerini tef
tiş ve murakabe ile mükelleftir. 

D > Her daire icra âmirleri tahsil müdürüne 
bağlı olup maiyetindeki icra meffiüf ve nltta* 
Vinlerine ait vazifelenil iyi bir suretle görül-; 
meşini temin etmekle ve tahsilat komisyonun* 
dan verilecek haciz kararlarım kanun dairesin* 
de infaz ve icra ettirmekle mükelleftir, 

E * Tahsil başmemuriarı, memuriyetleri da
hilindeki tahakkuk şubelerinden tekâlif cetvel-
lerile tahsilleri bildirilen vergi ve resimleri ve 
diğer mıntaka ve vilâyetlere ait olup tahsili em-

MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE 6 — Aynen kabul 

A - Tahsil müdürü; dairesine bağlı tahsil 
şubeleri başmemurlarile kazalar malmüdürle-
rinin birinci derecede âmiri olup gerek şube
lere ve gerek kazalara ait tahsilatın mevzu ka
nunlar ahkâmı dairesinde icrasını temin, takip 
ve nezaret eder ve bu hususta lâzımgelen tedbir
leri alır. 

Bakayanın tahsil edilememesi sebeplerini 
vesaika bağlayarak muhasebei umumiye kanu
nuna tevfikan Divanı Muhasebata idare hesabı 
vermekle mükelleftir. 

Tahsilattan dolayı Divanı Muhasebata karşı 
her şubenin başmemuru ile müştereken mesul
dürler. 
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MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE 6 — Aynen kabul 

A - Maliye encümeninin tadili gibi kabul 

ı 
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redilen vergi ve resimleri kanunî miadı için
de tahsile mecbur ve bu muamelâtın ifasından 
dolayı tahsil müdürüne karşı birinci derecede 
mesuldür. Takip edilmemek yüzünden tahsil 
edilemez bir hale getirilen veya müruru zamana 
uğratılan paralan muhasebei umumiye kanunu 
mucibince muhasip sıfatını haiz olan tahsil mü
dürü ile müştereken tazmin ile mükelleftir. 

Ancak gerek tahsil müdürü ve gerek başme-
mur Hazine zararını bu suretle ödedikten sonra 
Hazine yerine alacaklı mevkiine geçer. Tahsil 
memurlarile kâtipler, tebliğ memurları müşte
rek vazife sahiplerinden olup veznedarlar da 
dahil olduğu halde kendilerine verilen işlerin 
yapılmamasından mesuldürler. 

MADDE 7 — Tahsilata ait işlerde, kanun
larında defterdarın ve en büyük mal memuru
nun bulunması tasrih edilen komisyonlarda tah
sil müdürü veya tevkil edeceği muavin bulunur. 
Kazalara taallûk eden hususlarda bu vazife 
malmüdürlerine aittir. 

MADDE 8 — İstanbul belediyesi hududu 
dahilinde bulunan tahsil şubelerine ait haciz ka
rarları her dairede tahsil müdürünün riyaseti 
altında tahakkuk dairesi hukuk işleri âmiri veya 
tahakuk müdürü muavini ve belediyeden mün-
tehap bir azadan mürekkep olmak üzere teşkil 
edilen tahsilat komisyonları tarafından tahsili 
emval kanunu hükümlerine göre verilir. Tahsil 
müfettişi veya varidat kâtibi olmayan kaza
lara ait tahsilat komisyonları kaza malmüdürle-
rinin riyaseti altında kaza merkezine en yakin 
tahakkuk ve tahsil şubesi başmemuru veya 
tevkil edecekleri birer memur ile belediyeden 
müntehap birer azadan teşekkül eder. 

MADDE 9 — Her üç dairenin tahsil müdü
rü dairelerini alâkadar eden işler için en az 
ayda bir defa toplanarak lâzımgelen tedbirleri 
alırlar. Bu toplantıya derecesi ve derecesi mü
savi olduğu takdirde memuriyetteki kıdemi yük
sek olan tahsil müdürü riyaset eder. 

Vilâyet muhasebeciliği 
MADDE 10 — Vilâyet muhasebeciliğinde bir 

muhasebeci ile mümeyyizler, muamelât me
murları, lüzumu kadar kâtip, veznedar bulu
nur. Vilâyet muhasebecisi îstanbulda Devlet 
daireleri masraflarını kanun dairesinde tediye 

MADDE 7 — Aynen kabul 

MADDE 8 — Aynen kabul 

MADDE 9 — Her üç dairenin tahsil müdü
rü dairelerini alâkadar eden işler için en az 
ayda bir defa toplanarak lâzımgelen tedbirleri 
alırlar. Bu toplanmaya derecesi en yüksek ve 
dereceleri müsavi olduğu takdirde kıdemli olan 
tahsil müdürü riyaset eder. 

MADDE 10 — Aynen kabul 
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MADDE 7 — Aynen kabul 

MADDE 8 — Aynen kabul 

MADDE 9 — Maliye encümeninin tadili gi
bi kabul 

MADDE 10 — Aynen kabul 
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etmek ve muhasebei umumiye kanunu ile diğer 
mevzuatın masraf muhasiplerine tahmil eyledi
ği vazifeleri yapmak ve Divanı muhasebata ida
re hesabı vermekle mükelleftir. 

Muhakemat müdürlüğü 
MADDE 11 — Muhakemat müdürlüğünde; 

bir muhakemat müdürü, muavini, mümeyyiz, 
tetkik memuru, muakkip, kâtip ve lüzumu 
kadar avukat bulunur. 

MADDE 12 — Muhakemat müdürünün va
zifeleri : 

A - Tahakkuk ve tahsil müdürlüklerile vi
lâyet muhasebeciliğinden pul ve millî emlâk 
darphane ve damga matbaası ve av vergileri 
müdürlüklerinden yazılı olarak sorulacak her 
nevi hukukî işler hakkında mütalea ve kanunî 
muktaza beyan etmek, 

B - Hazine ile eşhas arasında tanzim ve 
teati edilecek bütün mukavelenamelerin müsved
delerini görerek bu mukaveleleri Hazine huku
kunu temin eder şekilde kanun şart ve hü
kümlerine uygun bir hale koymak, 

0 - Merkez ve mülhakat maliye memurları 
hakkında ilk tahkikat evrakını merciine sevket-
mek ve bunlar hakkında muktazi muameleyi 
yapmak, 

Ç - Merkez ve mülhakatta Hazineye ait da
vaların sicillini tutmak ve takiplerini murakabe 
ve lehte, neticelenen hükümleri infaz ettirmek, 

D - İdarî davalar hakkında alâkadar şube
leri tarafından yapılacak müdafaaname müs
veddelerini görerek bunları Hazine hukukunu 
temin eder şekle koymak, 

E - Mahkemelerle icra daireleri ve noterler 
tarafından resmen maliye daire ve şubelerine 
tebliği lâzımgelen ihtarname, ilâm, protesto, 
icra ve ödeme emirleri gibi resmî evrakı Hazine
ye izafeten tebellüğ etmek ve Hazinece resen ve 
cevaben tanzim ve tebliğ edilecek evrakı tan
zim ve tebliğ ettirmek, 

MADDE 13 — Muhakemat müdür muavini, 
müdüre ait vazifelerin ifasında müdüre yardım 
eder ve müdür tarafından gösterilecek işleri 
yapar. Bu vazife ve işlerin ifasında müdür ile 

MADDE 11 — Muhakemat müdürlüğünde; 
bir muhakemat müdürü, muavini, mümeyyiz, 
tetkik memuru, muakkip, kâtip ve lüzumu 
kadar avukat bulunur. 

Üçüncü maddenin (E) fıkrasında yazılı hu
kuk işleri âmirleri bu maddedeki muhakemat mü
dürüne bağlıdır. 

MADDE 12 — Aynen kabul 

MADDE 13 — Aynen kabul 



MADDE 11 — Maliye encümeninin tadili gi
bi kabul 

MADDE 12 — 

D * İdarî dâvalar hakkında alâkadar şube-
leri tarafından yapılacak müdafaaname müs
veddelerini görerek bunların kanunî icaplarını 
yapmak, 

MADDE 13 — Aynen kabul 
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birlikte mesuliyete iştirak eder. Mümeyyiz, 
tetkik memurları ve muakkip ve kâtipler muha-
kemat müdürünün emri altında iş görürler. 

MADDE 14 — Hazine avukatlarının vazife
leri; 

A - Hazineye ait davaların muhakeme ve ic
ra takiplerini son derecesine kadar yapmak, 

B - Kendilerine muhakemat müdürlüğünden 
tevdi olunan evrak üzerine hukukî mütalea der-
meyan etmek, 

C - Mülhakat davalarını kanunî harcırah mu
kabilinde takip ve müdafaa eylemek, 

Ç - Avukatlar haftada bir muhakemat mü
dürünün riyaseti altında içtima ederek Hazi
neye ait mühim davalar için takip edilmesi lâ-
zımgelen yollar hakkında görüşerek lâzımgelen 
tedbirleri alacaklardır. 

MADDE 15 — Mukavele ile münhasıran Ha
zine davalarını takip etmek şartile istihdam olu
nan Hazine avukatlarının hariçten dava 
kabul ederek takip eylemeleri ve serbest 
Hazine avukatlarile muvazenei umumiyeye 
dahil ve mülhak ve hususî bütçelerle idare olu
nan Devlet dairelerinde ve alelûmum Devlet 
müessesatında ve lâakal sermayesinin nısfı Dev
lete ait şirket ve- müesseselerde ücret veya ma
aşla müstahdem avukatların veya şeriklerinin 
yukarıda yazılan daire ve müesseseler aleyhin
de dava kabul eylemeleri memnudur. Bu mem-
nuiyet hilâfına dava kabul edenler bir daha 
bu daire ve müesseselerde kullanılmamak üzere 
vekâletten münazil olurlar. Ve kendilerine bu 
idarenin hiç bir işi tevdi ve takip ettirilmez ve 
haklarında ceza kanununun 240 inci maddesi 
hükmü tatbik olunur. Bu maddede yazılı daire
lerde müstahdem avukatlar her hangi bir suret
le vazifelerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 
iki sene zarfında ayrıldıkları daire aleyhindeki 
davaları ne kendileri ve ne de şerikleri kabul 
edemezler. Ettikleri takdirde haklarında ceza 
kanununun yukarıda yazılı 240 inci maddesi hük
mü tatbik olunur. 

Pul müdürlüyü. 
MADDE 16 — Pul müdürlüğü; bir müdür 

ile damga pulu satışlarını yapmakla mükellef 
bir muhasibi mesul ve lüzumu kadar pul tetkik 
memuru, kâtip, icra ve takip ve tahsil memurları, 

MADDE 14 — Aynen kabul 

Ç - Avukatlar haftada bir muhakemat mü
dürünün riyaseti altında içtima ederek Hazi
neye ait mühim davalar için takip edilmesi lâ
zımgelen yollar hakkında görüşerek alınacak 
tedbirleri düşünürler. 

MADDE 15 — Mukavele ile münhasıran Ha
zine davalarını takip etmek şartile istihdam 
olunan Hazine avukatlarının hariçten dava kabul 
ederek takip eylemeleri yasaktır. Bunun.gibi 
serbest Hazine avukatlarile muvazenei umumiye
ye dahil ve mülhak ve hususî bütçelerle idare 
olunan Devlet dairelerinde ve umumiyetle Dev
let müesseselerinde ve en az sermayesinin nıs
fı Devlete ait şirket ve müesseselerde ücret veya 
maaşla müstahdem avukatların veya şerikleri
nin yukarıda yazılan daire ve müesseseler aley
hinde dava kabul eylemeleri yasaktır. Bu ya
sak hilâfına dava kabul edenler bir daha bu dai
re ve müesseselerde kullanılmamak üzere vekâ
letten düşerler ve kendilerine bu idarenin hiç 
bir işi tevdi ve takip ettirilmez ve haklarında 
ceza kanununun 240 inci maddesi hükmü tatbik 
olunur. Bu maddede yazılı dairelerde müstah
dem avukatlar her hangi bir suretle vazifele
rinden ayrıldıkları tarihten itibaren altı ay zar
fında ayrıldıkları daire aleyhindeki davaları ne 
kendileri ve ne de şerikleri kabul edemezler. Et
tikleri takdirde haklarında ceza kanununun yu
karıda yazılı 240 ıncî maddesi hükmü tatbik olu
nur. 

MADDE 16 — Aynen kabul 
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MADDE 14 

Ç - Avukatlar en az haftada bir muhakemat 
müdürünün riyaseti altında toplanarak Hazineye 
ait mühim davalar için takip edilmesi lâzımge-
len yollar hakkında görüşür ve alınacak tedbir
leri düşünürler. 

MADDE 15 — Maliye encümeninin tadili gi
bi kabul 

Pul müdürlüğü 

MADDE 16 — Pul müdürlüğü; bir müdür 
ile damga pulu satışlarını yapmakla mükellef 
bir muhasibi mesul ve lüzumu kadar pul müfet
tiş ve tetkik memuru, kâtip, icra ve takip ve 



- 2 2 -
dosya, ve evrak memurlarından mürekkeptir. 
icra, tetkik, takip ve tebliğ memurları müdü
rün tertibi dahilinde göstereceği vazifeleri ifa
dan mesuldürler. Satış memuru ile veznedar 
muhasibin mutemedidir. 

Av vergileri müdürlüğü 

MADDE 17 — Av vergileri müdürlüğü, bir 
müdür ile bir muhasibi mesul ve bir veznedar 
lüzumu kadar mümeyyiz ve kâtip ve memur ve 
muhasipliklerden ve kolcu ve kantarcılardan 
terekküp eder. 

Av vergileri müdürlüğü; İstanbul ve mülha
katı av vergileri muamelâtını ahkâmı mevzua 
terekküp eder. 

Millî emlâk müdürlüğü 
MADDE 18 — İstanbul vilâyeti millî emlâk 

müdürlüğü; müdür, muavin, mümeyyiz, tetkik 
ve hesap memurları ve lüzumu kadar kâtipten 
ve emlâk müfettişlerile fen heyetinden mürek
keptir. 

Silivri, Çatalca, Şile, Kartal kazalarına ait 
işler için bu kadrodan tefrik edilecek memurlar 
mahallerinde çalıştırılabilir. 

MADDE 19 — İstanbul vilâyeti dahilinde 
Hazineye ait her türlü malların idare, muhafaza, 
icar ve satışları icabında tamir ve tadilleri 
mevcut hükümler dahilinde bu teşkilât tarafın
dan ifa edileceği gibi muahede ve kanunlar ile 
tasfiyesi Hazineye verilmiş malların idare, de
vir ve tasfiyesi bu müdürlük tarafından icra 
olunur. Satış ve icar komisyonlarına emlâk 
müdürü bulunmadığı vakit muavini riyaset eder, 

MADDE 20 — İcar, satış ve ecri misil, icarei 
zemin gibi Devlet alacakları müdürlük tarafın
dan tahakkuk ettirildikten sonra tahsilat teş
kilâtı olan kazalarda malmüdürleri ve tahsil
darlar ve bu teşkilâtın bulunmadığı mahaller
de tahakkuk eden alacaklar alacağın bulunduğu 
mıntaka tahsil şubesi tarafamdan tahsil edilir. 

MADDE 21 — Müdür tahakkukun noksa
nından veya tahsil edilemez bir hale gelmesin
den doğan Hazine zararlarını tazmin ile mü
kelleftir. Mümeyyizlerden biri ayni zamanda 
vilâyet ayniyat muhasibidir. 

Müdür muavini, müdürün gösterdiği işleri 
ifada onunla birlikte mesuliyete iştirak eder. 

MADDE 17 — Aynen kabul 

MADDE 18 — Aynen kabul 

MADDE 19 — Aynen kabul 

MADDE 20 — İcar, satış ve ecri misil gibi 
Devlet alacakları müdürlük tarafından tahak
kuk ettirildikten sonra tahsilat teşkilâtı olan ka
zalarda malmüdürleri ve tahsüdarlar ve bu teşki
lâtın bulunmadığı mahallerde tahakkuk eden 
alacaklar alacağın bulunduğu mıntaka tahsil şu
besi tarafından tahsil edilir. 

MADDE 21 — Aynen kabul 



tahsil memurları, dosya, ve evrak memurların
dan mürekkeptir, tcra, tetkik, takip ve tebliğ 
memurları müdürün tertibi dahilinde göstere
ceği vazifeleri ifadan mesuldürler. Satış memu
ru ile veznedar muhasibin mutemedidir, 

MADDE 17 — Aynen kabul 

MADDE 18 — Aynen kabul 

MADDE 19 — Aynen kabul 

MADDE 20 — Maliye encümeninin tadili gi
bi kabul 

MADDE 21 — Aynen kabul 
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Darjthanc ve dampa matbaası müdürlüğü 

MADDE 22 — Ayrı ayrı birer müdürlük ha
linde idare edilmekte olan darphane ve damga 
matbaası müesseseleri darphane ve damga mat
baası müdürlüğü unvanı altında birleştirilmiştir. 

Vilâyet ve kaza tahsil müfettişleri 

MADDE 23 — Vilâyet ve kaza tahsil müfet
tişlerinin hayvan beslemesi şarttır. Bunun için 
kendilerine bir gûna tevkifata tâbi olmaksızın 
ayda on lira yem bedeli verilir. Tahsil müfet
tişlerinin hayvanı bulunmaz veya üç aydan fazla 
mezuniyet alırsa yem bedeli kesilir. Hayvanı 
ölenlerin bir ay zarfında hayvan tedarik etme
leri mecburidir. Bunlar mıntakalan dahilin
deki köyleri en az senede bir defa teftiş ile mü
kellef ve tahsilat işlerinden doğan kazaî mesuli
yette defterdar ve malmüdürierile müşterektir. 
Bunların vazifelerini ne suretle ifa edecekleri 
ve mesuliyetlerinin derecesi bir nizamname ile 
tayin edilir. Tahsil müfettişi bulunmayan ka
zalarda tahsil müfettişliği vazifesi malmüdürleri 
tarafından yapılır ve bu halde yukarıdaki esas 
dairesinde malmüdürüıie yem bedeli verilir. 

Murakabe heyeti 
MADDE 24 — İstanbul maliye teşkilâtile 

îstanbula mülhak kazaların bilûmum malî mua
melâtını murakabe etmek üzere bir murakabe 
heyeti teşkil edilmiştir. Bu heyetin vazifesi bir 
nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 25 — Maliye vekâleti teftiş heyeti 
maiyetinde çalışmak ve iki senelik bir staj dev
resi geçirdikten sonra imtihan ile müfettiş mu
avini tayin edilmek veya icra teşkilâtına veril
mek üzere (Maliye vekâleti teftiş heyeti maiye
tine memur birinci sınıf tetkik memurlukları) ih
das edilmiştir. İmtihanda muvaffak olamayan
ların hizmetlerine nihayet verilir. 

Tajjiıı re terfi 
MADDE 26 — Murakıpler, tahakkuk tahsil 

müdürleri, pul müdürü, darphane ve damga 
matbaas müdürü Maliye vekili ile Başvekilin 

MADDE 22 — Aynen kabul 

Tahsil müfettişleri ve verilecek yem. bedeli 

MADDE 23 — Gerek İstanbul vilâyetinde ve 
gerek diğer vilâyetlerde bulunan tahsil müfet
tişlerinin beslemeğe mecbur olduklarşı hayvanla
rın yem bedelleri için ayda on lirayı geçmemek 
üzere yem bedeli vermeğe Maliye vekili salahi
yetlidir. İşbu yem bedellerinden hiç bir tevkifat 
yapılmaz. 

Tahsil müfettişi bulunmayan kazalarda tahsil 
müfettişliği vazifesi malmüdürleri tarafından ya
pılır ve bu halde yukarıdaki esas dairesinde mal-
müdürüne yem bedeli verilir. 

MADDE 24 — Aynen kabul 

MADDE 25 — Maliye vekâleti teftiş heyeti 
maiyetinde çalışmak ve iki senelik bir staj dev
resi geçirdikten sonra imtihan ile müfettiş mu
avini tayin edilmek veya icra teşkilâtına veril
mek üzere (Maliye vekâleti teftiş heyeti maiye
tine memur birinci sınıf tetkik memurlukları) 
ihdas edilmiştir. Bunlardan imtihanda muvaf
fak olanlar müfettiş muavinliğine tayin olunur
lar. 

MADDE 26 — Mürakipler, tahakkuk, tah
sil müdürleri, pul müdürü, darphane ve damga 
matbaası müdürü Maliye vekili ile Başvekilin 



MADDE 22 — Darphane ve damga matbaası 
müesseseleri darphane ve damga matbaası mü
dürlüğü unvanı altında birleştirilmiştir, 

MADDE 23 — Köylerde dahi vazife gör
mekle mükellef vilâyet ve kaza tahsil müfettiş
lerinin beslemeğe mecbur oldukları hayvanların 
yem bedelleri için ayda on lirayı geçmemek üze
re yem bedeli vermeğe Maliye vekili salahiyet
lidir. îşbu yem bedellerinden hiç bir tevkifat 
yapılmaz. 

Tahsil müfettişi bulunmayan kazalarda tah
sil müfettişliği vazifesi malmüdürleri tarafından 
yapılır ve bu halde yukarıdaki esas dairesinde 
malmüdürüne yem bedeli verilir, 

MADDE 24 — İstanbul maliye teşkilâtaile 
Istanbula mülhak kazaların bilûmum malî mua
melâtını murakabe etmek üzere bir murakabe 
heyeti teşkil edilmiştir. Bu heyetin vazifesi bir 
nizamname ile tayin olunur. 

Bu mürakiplerden her biri birer mıntakaya 
memur edilir. Maliye vekâletince lüzum görülen 
ahvalde bir mmtakada çalıştırılabilirler. 

MADDE 25 — Maliye encümeninin tadili gi
bi kabul 

MADDE 26 — Murakipler, tahakkuk ve 
tahsil müdürleri, pul müdürü, darphane ve dam
ga matbaası müdürü Maliye vekili ile Bas ve-
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müşterek kararnamesi ve Reisicumhurun tas-
dikile; 

Milli emlâk müdürü ve muavini, tahakkuk 
tahsil müdür muavinleri, tahakkuk, tahsil, em
lâk müfettişleri fen mütehassısı, pul tetkik me
murları, hukuk ve icra âmirleri, tahakkuk tah
sil başmemurları, murakiplik kâtibi, darphane 
ve damga matbaası müdürlüğü maiyeti Maliye 
vekili tarafından; muhakemat müdürü ile mu
avini ve avukatlar Hazine hukuk müşavirliğinin 
inhası üzerine ve vilâyet muhasebecisi mal mü
dürleri ve diğer muhasipler muhasebei umumiye 
kanununun 134 üncü maddesine tevfikan Maliye 
vekili tarafından, 

Bunlardan başka memurlar daire müdürünün 
inhası ve valinin tasdiküe tayin ve terfi olunur, 

Tayin, re terfi edilecek kimselerde bulunmanı 
lâzımg e ten vasıflar 

MADDE 27 — A - Mürakipliğe tayin ve ter
fi edilebilmek için hukuk, mülkiye, ticaret yük
sek mekteplerinden mezun olmakla beraber 20 
sene Devlet hizmetinde bulunmuş olmak ve en 
az beş sene malî veya murakabe işlerinde istih
dam edilmiş bulunmak şarttır. 
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B - Tahakkuk, tahsil, av vergileri, millî em
lâk, pul müdürlüklerine tayin olunabilmek için 
hukuk, mülkiye, ticaret âli mektebi mezunu ol
mak veya en az yedinci derecede defterdarlık 
veya muadili maliye memurluklarında beş sene 
hizmet görmüş olmak ve yedinci derecedeki tah
sil müdürlüğü ile millî emlâk ve av vergileri 
müdürlüklerine tayin edileceklerin ayni mek
teplerden mezun veya sekizinci derece ve mua
dili maliye memurluklarında dört sene hizmet 
etmiş bulunmak şarttır. 

C - Tahakkuk, tahsil, millî emlâk müdür 
muavinliklerine; tahakkuk tahsil baş memur ve 
müfettişliklerine; ve millî emlâk müfettişliğine 
tayin olunabilmek için hukuk, mülkiye, ticaret 
âli mektebinden mezun olmak veya maliye mes
lek mektebinden mezun olmakla beraber onuncu 
ve daha yukarı derecedeki muhasebecilik, vari
dat müdürlüğü, malmüdürlükleri veya muadili 
maliye memurluklarında üç sene hizmet görmüş 
olmak şarttır. 

müşterek kararnamesi ve Reisicumhurun tasdi
küe; 

Millî emlâk müdürü ve muavini ve av ver
gileri müdürü, tahakkuk ve tahsil müdür mua
vinleri, tahakkuk, tahsil, emlâk müfettişleri, 
fen mütehassısı, pul tetkik memurları, hukuk 
ve icra âmirleri, tahakkuk tahsil baş memur
ları, murakiplik kâtibi, darphane ve damga 
matbaası müdürlüğü maiyeti Maliye vekili tara
fından; muhakemat müdürü ile muavini, hu
kuk işleri âmirleri ve avukatlar hazine hukuk 
müşavirliğinin inhası üzerine ve vilâyet muha
sebecisi malmüdürleri ve diğer muhasipler mu
hasebei umumiye kanununun 134 üncü maddesi
ne tevfikan Maliye vekili tarafından, 

Bunlardan başka memurlar daire müdürünün 
inhası ve valinin tasdiküe tayin ve terfi olunur, 

MADDE 27 — A - Mürakipliğe tayin ve ter
fi edilebilmek için hukuk, mülkiye, yüksek tica
ret ilimleri mekteplerinin birinden mezun olmak
la beraber 20 sene Devlet hizmetinde bulun
muş olmak ve en az beş sene malî veya mura
kabe işlerinde istihdam edilmiş bulunmak şart
tır. 

B - Tahakkuk, tahsil, av vergileri, millî em
lâk, pul müdürlüklerine tayin olunabilmek için 
hukuk, mülkiye, yüksek ticaret ilimleri mektep
lerinden birinden mezun olmak veya en az ye
dinci derecede defterdarlık veya muadili maliye 
memurluklarında beş sene hizmet görmüş olmak 
ve yedinci derecedeki tahsil müdürlüğü ile millî 
emlâk ve av vergileri müdürlüklerine tayin edi
leceklerin ayni mekteplerden mezun veya seki
zinci derece ve muadili maliye memurluklarında 
dört sene hizmet etmiş bulunmak şarttır. 

C - Tahakkuk, tahsil, millî emlâk müdür 
muavinliklerine, tahakkuk tahsil baş memur ve 
müfettişliklerine ve millî emlâk müfettişliğine 
tayin olunabilmek için hukuk, mülkiye, yüksek 
ticaret ilimleri mekteplerinden birinden mezun 
olmak veya maliye meslek mektebinden mezun 
olmakla beraber onuncu ve daha yukarı derece
deki muhasebecilik, varidat müdürlüğü, mal
müdürlükleri veya muadili maliye memurlukla
rında üç sene hizmet görmüş olmak şarttır. 
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kilin müşterek kararnamesi ve Reisicumhurun 
tasdikile; millî emlâk müdürü ve muavini ve av 
vergileri müdürü, tahakkuk ve tahsil müdür 
muavinleri, tahakkuk, tahsil, emlâk müfet
tişleri, fen mütehassısı, pul müfettiş ve tetkik 
memurları ve icra âmirleri, tahakkuk ve tahsil 
baş memurları, darphane ve damga matbaası 
müdürlüğü maiyeti Maliye vekili tarafaından; 
muhakemat müdürü ile muavini, hukuk işleri 
âmirleri ve avukatlar Hazine hukuk müşavir
liğinin inhası üzerine ve vilâyet muhasebecisi, 
malmüdürleri ve diğer muhasipler muhasebei 
umumiye kanununun 134 üncü maddesine tevfi
kan Maliye vekili tarafından; 

Bunlardan başka memurlar daire müdürünün 
inhası ve valinin tasdikile tayin ve terfi olunur. 

MADDE 27 — A - Mürakipliğe tayin ve 
terfi edilebilmek için hukuk, mülkiye, yüksek ti
caret ilimleri mekteplerinden birinden mezun ol
makla beraber en az on beş sene Devlet hizmetin
de bulunmuş olmak ve en az beş sene malî ve
ya murakabe işlerinde istihdam edilmiş bulun
mak şarttır. 

B - Tahakkuk, tahsil, av vergileri, millî em
lâk, pul müdürlüklerine tayin olunabilmek için 
hukuk, mülkiye, yüksek ticaret ilimleri mek
teplerinden birinden mezun olmak veya en az ye
dinci derecede defterdarlık veya muadili maliye 
memurluklarında beş sene hizmet görmüş olmak 
ve yedinci derecedeki tahakkuk ve tahsil mü
dürlüğü ile millî emlâk ve av vergileri müdür
lüklerine tayin edileceklerin ayni mektepler
den mezun veya sekizinci derece ve muadili ma
liye memurluklarında dört sene hizmet etmiş bu
lunmak şarttır. 

C - Maliye encümeninin tadili gibi kabul 



İD - Tahakkuk ve tahsil memurluklarına ta
yin edileceklerin lise veya maliye meslek 
mektebi mezunu olması şarttır. Maliye meslek 
mektebinden pek iyi ve iyi derecede mezun olan
lar arasından bilmüsabaka on ikinci derecedeki 
tahakkuk ve tahsil memurluklarile malmüdür-
lüklerine memur tayini caizdir, 

E - Hukuk ve icra âmirleri, muhakemat mü
dür muavini, mümeyyizi ve tetkik memurları, 
icra memuru ve muavini tayin olunacakların 
her halde hukuk mezunu olmaları ve malî mev
zuata vâkıf bulunmaları şarttır. Ancak bun
lardan icra memur ve muavinlerine, muhake
mat tetkik memurluklarına, hukuk mezunu bu
lunmadığı takdirde hukuk müşavirliği ve mu
hakemat müdürlüğü kalemlerinde en az beş se
ne hizmet etmiş bulunanlardan tayin edilebilir. 

F - Teftiş heyeti maiyetine memur birinci sı
nıf tetkik memurluklarına tayin olunacakların 
hukuk, mülkiye ve ticaret yüksek mektebi me
zunu olmaları şarttır. 

MADDE 29 — Bu kanuna bağlı (A) cetveli 
1452 numaralı kanuna merbut «2» numaralı cet
velin Maliye vekâleti kısmına ilâve edilmiştir. 

MADDE 28 -— 1452 numaralı kanuna bağlı 
«2» numaralı cetvelin Maliye vekâleti kısmından 
bu kanuna bağlı (B) cetvelinde yazılı kadro 
tenzil edilmiştir. 

MADDE 30 — &u kanuıi neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 31 *— !Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

teİRİNCÎ MUVAKKAT MADDE — Yeni teş
kilâtın istilzam ettiği tahsisat farkı ve açık ma
aşları Maliye vekâleti bütçesinin maaş ve ücret 
tertipleri tasarrüfatile karşılanmak üzere tesvi
ye olunur. 

ÎKİNOI MUVAKKAT MADDE — Maliye 
vekâleti 1933 bütçesine merbut (D) cetvelinden 
bu kanuna bağlı (C) cetvelinin «1» numaralı tab
losunda yazılı kadro tenzil ve «2» numaralı tab-

E - Hukuk ve icra âmirleri, muhakemat mü
dür muavini, mümeyyizi ve tetkik memurları, 
icra memuru Ve muavini tayin olunacakların 
her halde hukuk mezunu olmaları ve malî mev
zuata vâkıf bulunmaları şarttır. Ancak bunlar
dan icra memur ve muavinlerine, muhakemat 
tetkik memurluklarına, hukuk mşavirliği ve mu
hakemat müdürlüğü kalemlerinde en az beş se
ne hizmet etmiş bulunanlardan tayin edilebilir. 

F - Teftiş heyeti maiyetine memur birinci sı
nıf tetkik memurluklarına tayin olunacakların 
hukuk, mülkiye ve yüksek ticaret ilimleri mek
teplerinden birinden mezun olmaları şarttır. 

MADDE 29 —Aynen kabul 

MADDE 28 — Aynen kabul 

MADDE 30 — Aynen kabul 

MADDE 31 — Aynen kabul 

BÎEİNCIİ MUVAKKAT MAÖDE — Yeüi teş
kilâtın istilzam ettiği tahsisat farkı ve açık ma
aşları 1933 senesi Maliye vekâleti bütçesinin ma
aş, ücret ve masraf tertipleri tasarruflarile kar
şılanmak suretile tesviye olunur. Tahsil mü
fettişlerine verilecek yem bedelleri dahi mezkûr' 
vekâlet bütçesinin memurlar harcırahı tertibin
den verilir. 

ÎKÎtfCİ MUVAKKAT MADDE — Aynen 
kabul 



» 

E - Maliye encümeninin tadili gibi kabul 

P - Maliye encümeninin tadili gibi kabul 

MADDE 28 — Hükümetin 29 uncu maddesi 
28 inci madde olarak kabul edilmiştir» 

MADDE 29 — 1452 numaralı kanuna bağlı 
(2) numaralı cetvelin Maliye vekâleti kısmından 
bu kanuna bağlı (B) cetvelinde yazılı kadro ten
zil ve 1933 muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(L) cetvelinin maliye teşkilâtına ait kısmı tayye* 
dilmiştir» 

MADDE 3Û — Bu kanun 1 eylül İ933 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 31 — Aynen kabul 

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE .— Maliye 
encümeninin tadili gibi kabul 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — 1933 mtu 
vazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetvelinin 
Maliye vekâletine ait kısmından bu kanuna bağlı 
(C) cetvelinin (1) numaralı tablosunda yazılı 
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loşunda yazılı kadro ilave edilmiştir. 

13 - V - 1933 
Rş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya M. Ahdülhalik 

Mt\ V. Na. V. ik. V. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi Muhlis 

S. î. M. V. O. 1. V. Zr. V. 
Dr. Refik „. .. Muhlis 
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kadro tenail ve (2) numaralı tablosunda yazılı 
kadro ilâve edilmiştir. 



A - CETVELİ 

Maaş 
Derece Memuriyetin nevi Adet Lira 

Varidat memurları 
5 
6 
7 
7 
8 
9 

11 
12 
14 
12 
14 
15 
17 
18 
12 
14 
19 

6 
7 
7 
8 
9 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
14 
15 
15 
17 
14 
9 

10 
11 
12 
15 
17 

Tahakkuk müdürü 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» muavini 
» » 
» » 

Mümeyyiz 
Kâtip 

» 

Evrak memuru 
» 
» 
» 
» 

l)os> 
» 

» 
mukayyidi 

» 
» 

a memuru 
» 

Evrak sevk ve tevzi memuru 
Huk 

» 
Talu 

ıık 

ıkk 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

işleri âmiri 
» » 

uk müfettişi 
» 
» 

baş memuru 
» 
» 

memuru 
» 
» muavini 
» » 

katil) i 
» 

tebliğ memuru 
» » 

Muamele vergisi muhafaza memuru 
Kaza tahakkuk başmemunı 

» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 

varidat kâtibi 
» » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
«> 
2 
1 

40 
7 

12 
21 
50 
50 
50 
50 
30 
40 
30 
50 
40 

1 
4 
1 
2 
7 
2 

80 
70 
55 
55 
45 
40 
30 
25 
20 
25 
20 
17,5 
14 
12 
25 
20 
10 
-70 
55 
55 
45 
40 
55 
45 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
17,5 
14 
20 
40 
35 
30 
25 
17,5 
14 
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Derece Memuriyetin nevi 

Pul müdürü ve tetkik memıu 
6 Pul müdürü 
7 Pul müfettişi 
8 » » 
9 » » 

11 Kâtip 
14 » 
15 » 
12 İcra, takip memuru 
14 » » » 
19 Pul tebliğ ve tahsili ceza memuru 
8 » satış muhasebecisi 

14 » » memuru 
12 Veznedar 

5 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
12 
14 
15 

Tahsil müdürü 
» 
» 
» 
» 
» 

Mümeyyiz 
Kâtip 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

f 

Tahsil heyeti 

muavini 
» 
» 

12 Evrak memuru 
14 » » 
15 » mukayyidi 
17 » » 
12 Dosya memuru 
14 » » 
19 Sevk memuru 
7 
8 
9 
7 
8 
9 
9 

10 
11 

Tahsil 
» 
» 

şubeleri müfettişi 
» » 
» » 

Tahsil şubesi başmemuı 
» 
» 

» 
» 
» 

» » 
» » 

» memuru 
» » 
» » 
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»rece 

14 
15 
17 
15 
11 
12 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
11 
12 
15 
10 
11 
12 
11 
12 
14 
15 

7 
10 
12 
13 
14 
15 
17 
12 
14 
14 

6 
8 

8 
10 
11 
12 
12 
13 
14 

. 'İ 

Memuriyetin nevi 

Kâtip 
» 
» 

Tebliğ memuru 
Tahsil şubesi veznedarı 

» » » 
îcra âmiri 

» » 
» memuru 
» » 
» » 
» » 
» memur muavini 
» » » 

Rüsumu bahriye kâtibi 
Vilâyet tahsil müfettişi 

» » » 
» » » 

Kaza tahsil müfettişi 
» » » 
» » » 
» » » 

Vilâyet memurları 
Vüâyet muhasebecisi 
Mümeyyiz 
Muamelât memuru 
Kâtip 

» 
» 
» 

Sandık emini 
» » 

Zat maaşları tevzi memuru 

Muhasebat umum müdürlüğü 
Tahsilat müdürü 
Muavin 

Muhakemat müdürlüğü 
Muavin 
Mümeyyiz 
Tetkik memuru 

» » 
Muakkip 

» 
» 

Adöt 

12 
60 
9 

120 
29 
18 
2 
1 
4 
4 
6 
4 
4 

15 
1 
8 

21 
27 
20 
73 
93 

147 

1 
2 
1 
8 

12 
20 
20 

1 
8 

14 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

Mıaa°ş 
Lira 

20 
17,5 
14 
17,5 
30 
25 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
30 
25 
17,5 
35 
30 
25 
30 
25 
20 
17,5 

55 
35 
25 
22 
20 
17,5 
14 
25 
20 
20 

70 
45 

45 
35 
30 
25 
25 
22 
20 
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Maaş 

Derece Memuriyetin nevi Adeıt Lina 

15 Kâtip 2 17,5 
16 » 2 16 

Vilâyet emlâk idarelet^i 
7 
8 

10 
11 
12 
14 
15 
12 
14 
17 
7 
8 

Müdür 
Muavin 
Mümeyyiz 

» 
Tetkik memuru 
Hesap » 

Muamele memuru 
Dosya ve evrak memuru 

» » » 
Kâtip 
Emlâk müfettişi 

» » 

1 
1 
2 
1 

2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 

55 
45 
35 
30 
25 
20 
17,5 
25 
20 
14 
55 
45 

Darphane ve damga, matbaası 
5 

10 
9 
8 

11 
15 
15 
11 
12 

12 
9 

14 
14 
9 

11 
12 
11 
12 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 

Müdür 
Darphane kontrolörü 
Damga matbaası kontrolörü 
Muhasebeci 
Muhasebe mümeyyizi 

» kâtibi 
Evrak, dosya memuru 
Veznedar 
Ayniyat muhasibi, müze ve kalıp mu
hafızı 
Kâğıt ve eşya ambarlan memuru 
Pu l ambarları muhafızı 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Sevk memuru 
Başkimyager 
Kimyager 

» 

Hakkak 
Çinkoğraf 
Fabrikalar başmemuru 
Çarkhane memuru 
Sikkehane memuru 
Dökümhane memuru 
Terazihane memuru 
Çarkhane ustabaşısı ve ayarcı 
Sikkehane ustabaşısı 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
35 
40 
45 
30 
17,5 
17,5 
30 

25 
25 
40 
20 
20 
40 
30 
25 
30 
25 
35 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
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Dedece Memuriyetin nevi 

12 Tamirhane ve teksirhane ustabaşısı 
10 Tabı işleri memuru 
12 Zamkhane memuru 
11 Zımba memuru 
14 Birinci muaddit 
15 ikinci » 
16 Üçüncü » 

Murakabe heyeti 
3 İstanbul vilâyeti maliye murakıbi 
5 » » » » 

Teftiş heyeti maiyetine memur birinci sınıf tetkik memurları 
11 Tetkik memuru 20 30 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

Maaş 
Lirıa 

25 
35 
25 
30 
20 
17,5 
16 

100 
80 

B - CETVELİ 

Varidat memurları 
11 Mümeyyiz 
15 Vilâyet varidat kâtibi 
17 » » » 
18 » » » 
18 Kaza » » 
19 » » » 
11 Tahakkuk şubesi memuru 
12 » » » 
14 » » » 
14 » » memur muavini 
15 » » » » 
17 » » kâtibi 
18 » » » 
19 » » tebliğ memuru 
14 Seyyar tahakkuk memuru 
14 istihlâk memuru 
15 » » 
11 Tetkik memuru 
11 Kazanç yoklama memuru 
17 Emlâk ve arazi yoklama memuru 

3 
9 
13 
1 
19 
6 
20 
20 
50 
40 
90 
49 
30 
91 
8 
4 
1 
31 
20 
1 

30 
17,5 
14 
12 
12 
10 
30 
25 
20 
20 
17,5 
14 
12 
10 
20 
20 
17,5 
30 
30 
14 
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Derece Memuriyetin nevi 

17 Evrak memuru 
11 Muamele vergisi memuru 
12 » » » 
14 » » kâtibi 
17 Muamele vergisi kâtibi 
18 » » muhafaza memuru 

Pul tetkik memurları 
10 Pul tetkik memuru 
11 » » » 
14 Takip memuru 
17 Tebliğ ve tahsili ceza memuru 

Tahsilat heyeti 
8 Tahsil müdürü 

12 Tahsil şubesi memuru 
14 » » » 
14 » » » muavini 
15 » » » » 
18 » » kâtibi 
19 » » tebliğ memuru 
14 Veznedar 
15 » 
14 tcra memuru 
14 Seyyar tahsil memuru 
19 » tebliğ memuru 
12 Pul satış memuru 
14 » » » refiki. 
17 Rüsumu bahriye tahsildarı 
18 » » kâtibi 
17 Vilâyet tahsil memuru 
17 Kaza tahsil memuru 

1 Vilâyet memurları 
5 Defterdar (İstanbul) 
8 Muhasebe müdürü 

11 Mümeyyiz 
13 Muamelât memur refiki 
12 Kâtip 
18 » 
14 Veznedar 
17 » 
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»rece 

17 
19 

17 
17 

t Memuriyetin nevi 

Sandık emini 
» » 

Müessesat muhasebecilikleri 
Mutemet 
Kâtip 

A'deıt 

3 
1 

10 
10 

Maaş 
Lira, 

14 
10 

14 
14 

İstanbul muhakemal müdürlüğü 
10 Muavin 1 35 

Vilâyet emlâk idareleri 
15 Kâtip 4 17,5 
17 Mukayyit 1 14 

Darphane müdürlüğü 
6 Müdür 1 70 

12 Muamelât müfettişi 1 25 
9 Serçeşni ve tahlil memuru 1 40 
9 Muhasebeci 1 40 

10 Fabrika ser memuru ve ser makinisti 1 35 
10 Ser sikkezen 1 35 
12 Muhasebe mümeyyizi 1 25 
17 » kâtibi z 2 14 
18 Evrak ve dosya memuru 1 12 
18 Kapı çuhadarı 1 12 
11 Kef çe memuru, müze muhafızı ve veznedarı 1 30 
11 Serçeşni memur muavini 1 30 
13 Çeşni memuru 1 22 
14 Sikkezen 1 20 
15 » A 1 17,5 
12 Çarkhane memuru 1 25 
12 Sikkehane » " 1 * 25 
12 Dökümhane » ' 1 25 
11 Evzan » T 1 30 
12 Ustabaşı 2 25 
18 Ambar memuru i .. ^ 12 

Damga matbaası müdürlüğü 
6 Müdür 1 70 
9 Kontrol memuru > 1 40 
9 Muhasibi mesul 1 40 

11 Mümeyyiz ... 1 30 
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Derece 

15 
11 
12 
12 
14 
15 

Memuriyetin nevi 

Muhasebe kâtibi 
Zımba memuru 
Ham kâğıt muhafızı 
Zamk memuru 
Birinci muaddit 
ikinci » 

15 Üçüncü » I 
12 Tabiyat memuru 
15 Matbaa kâtibi 
11 Galvanoplast ve makinist 
9 Pul ve tezakir muhafızı 

17 Sevk memuru 
19 Kolcu ve kantarcı 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Maaş 
Lira 

17,5 
30 
25 
25 
20 
17,5 
14 
25 
17,5 
30 
40 
14 
10 

C - CETVELİ 

[1] NUMARALI TABLO 

Memuriyetin nevi 

Vilâyat odacıları 

Kalem âmiri 
Başkâtip 
Memur 

» 
Mimar 
Ressam 
Avukat 
Odacı 

Avukat 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyat 

Millî emlâk idaresi 

Muhahemat müdürlüğü 

Ücret 
Adet Lima 

14 30 

1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
1 
1 
1 
1 

110 
75 
75 
60 
80 
70 

100 
35 

90 
80 
75 
70 
60 
50 
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Memuriyetin nevi 

Darphane müdürlüğü 
Darphane kapıcısı 

» » 
» gece bekçisi 
» odacısı 

[2] NUMARALI TABLO 

Vilâyet müstahdemini 

Adet 

1 
1 
2 
4 

Ücret 
Lira 

35 
30 
30 
30 

Kâtip 
» 

Gece bekçisi 

Kalem âmiri 
Hesap memuru 
Memur 
Daktilo 
Fen mütehassısı 
Mühendis 
Mimar 
Fen memuru 

» » 

Millî emlak idaresi 

Muhakemat müdürlüğü 
Muhakemat müdürü 
Avukat 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 

Damga matbaası ve darphane müdürlüğü 
Kapıcı 

» 
Gece bekçisi 
Odacı 

30 
20 
51 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
4 

i 

2 
1 
2 
4 

50 
40 
30 

100 
75 
70 
60 

250 
150 
120 
100 
75 

400 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
100 

40 
35 
35 
30 



Sıra No 266 
Ankara su tesisatı için Maliye ve Dahiliye vekâletlerine 
verilen taahhüt mezuniyetinin uzatılması ve miktarının 
2 300 000 liraya çıkarılması hakkında 1/729 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı : öl 1651 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara şehri su tesisatı için taahhüt yapılmasına dair 1712 sayılı kanuna zeyleıı Nafıa 
Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28-V-1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mtıcibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Ankara şehri su tesisatı için taahhüt icrasına dair 1712 numaralı kanuna zeyil kanun lâyi
hasının esbabı mucibesi 

Menbaını emir ve Mahaıı Gölleri civarından alarak yatağına tesadüf eden bir kaç köy ve 
arazisini suladıktan sonra Ankara yenişehiri ile Cebeci arasında şehre dahil olarak bu noktadan 
itibaren Çubuk çayına munsap olduğu mahalle kadar 3500 metrelik bir uzunlukta şehri ortadan 
geçen ( İncesu ) deresinin lıassalan şehrin garp tarafındaki ovalarda yer üstünde husule getirdiği 
birikintiler ve bataklıklara ilaveten şehrin pis sularını taşımak dolayısilc yer altındaki tereşşu-
halın sebep olduğu sıhhî zararlar pek çoktur. I lususile Yenişehir demiryol köprüsünden 
itibaren Büyük Millet Meclisi önünden geçerek Akköprüye kadar devam eden ve günden güne 
bir hayli yüksek kıymette mühim müessesat ve binalarla bezenmekte olan şehir kısmı inkişaf 
ettikçe bu mazarrat deha ziyade dikkati celbetmekte bulunmuştur. Buna binaen Ankara şehri 
su tesisatının ikmali için kabul edilmiş olan 1712 numaralı kanunla sarfına müsaade verilen 
2 000 000 liraya daha 300 000 liranın ilâvesile bu hususta yapılacak ıslâhata tahsisi muvafık 
ve mümkün görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu maksatla tanzim ve takdim oluumuştur. 

Kanunun birinci maddesi 1712 numaralı kanunla sarfına mezuniyet verilen 2 milyon 
liranın 2 300 000 liraya iblâğı ile geçen ve gelecek 931, 932, 933, 934 seneleri bütçesine 
konularak mukabilinde teahlıüt icrasına Maliye ve Nafıa vekillerine 'mezuniyet verilmesi ve 
ikinci maddesi bu ameliyatın Nafıa vekâleti tarafından yapılması ve üçüncü, dördüncü madde
leri de kanunun neşri tarihinden muteber ve tatbikıııa İcra Vekilleri Heyetinin memur olduğunu 
mutazammındır. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. M 186 
Esas JV 7/729 

3hV-1933 

Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri su tesisatı için taahhüt yapılmasına dair oiatı 1712 numaralı kanuna zeyleıi 
tanzim olunup Başvekâletin 29 mayıs 1933 tarih ve 6/1641 numaralı tezkeresi ile Yüksek 
Meclise gönderilerek encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Nafıa Vekili Hilmi Beyin 
huzurile tetkik ve mütalea edildi 

1712 numaralı kanunla Ankara şehri su tesisatının ikmali için 1931,1932/ ve 1933 seneleri 
bütçelerine konulacak tahsisattan tediye olunmak üzere iki milyon liraya kadar taahhüt icrasına 
ve 1779 numaralı kanunla da bu işe ait sarfiyat için Hazinede mevcut hisse senetleri ile tarn 
villerin satış bedelleri veya bunların mukabilinde aktedilecek istikraz hasılının karşılık ittihaz 
edilmesine mezuniyet verilmişti. 

Kebabı mucibede sayılan sebepler dolayisile iki milyon liralık taahhüt mezuniyetinin 
2 300 000 liraya çıkarılması ve taahüt müddetinin de 1934 senesi nihayetine kadar uzatılması 
encümenimizce muvafık görülmüş ve kanun lâyihası teklif veçhile ayenen kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Çorum 

Mustafa 
İsparta 

Miikerrem 

Oümüşane 
H. Fehmi 

Erzurum 
Aziz 

irklareli Manisa 
Şevket M. Turgut 

Aksaray 
A. Süreyya 

İstanbul 

Niğde 
Faik 

Edirne 
Faik 
Kayseri 

A. Hilmi 

Elâziz 
H. Tahsin 
Kırklareli 

• M. Nahit 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Ankara sû tesisatı için Maliye ve Dahiliye vekiİUkUrihe verilen teahhüt mezuniyetinin Uzatılması 

ve miktarının 2 300 000 liraya tıkarılmûsi hakkında kanlın lâyihası 
MADDE 1 — Ankara şehri su tesisatının ikmâli için 16-VM93Ö tarih ve 1712 humaralî 

kânunun 1 inci maddesi ile Maliye ve Dahiliye vekilliklerine verilmiş olan 2 000 000 liraya 
kadar teahhüt mezuniyeti ( 2 300 000 ) liraya çıkarılmış ve teahhüt müddeti de 1934 senesi 
nihayetine kadar uzatılmıştın 

MADDE 2 — Birinci madde mutibinCe ilâveten sarfına mezuniyet verilen 300 000 lira iİe 
Ankara şehri içinden geçmekte olan İncesu deresinin düzeltilmesi ve şehir içinde husule getir
diği zararların meni ve kurutulması için lüzumu olan ameliyat ve teferruatına ait işleri yaptır
mağa Nafıa Vekili mezundun 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir» 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur* 

28-V-1933 
Bş. V, 
ismet 

Mf. V. 
Dr. Reşit Galip 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 
İk. V. 

M. Celâl 

Da. V. 
Ş. Kaya 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Ha. V. V. 
£. Kaya 
0 . İ. V. 
Ali Rana 

Ma. V. 
M. Abd'ûlhaİik 

Zr. V. 
Muhlis 


